Door nazaten van de laatste bewoners van het Stoevelaar is een oude ijzeren kist met
inhoud geschonken aan Oudheidkamer Goor.
De inhoud betrof een stapel kerkelijke archiefstukken van de havezate Stoevelaar. Het
Stoevelaar was, samen met Oldenhof en Westerflier, de collator van de kerk te Markelo,
dwz zij hadden het recht van aanstelling van predikanten en soms ook kerkmeesters, kosters
en onderwijzers.
Het betreft de periode 1675 – 1870.
08-02-1675.
Alzoo door het overlijden des eerwaerden en welgeleerden Gerardy Arendsen den
predikdienst alhier tot Markeloo is koomen te vaceeren ende het zeer noodzaakelijk dat deeze
plaatze met een bequaam leeraar en herder worde voorzien, zoo hebben wij ondergeschreeven
ledemaaten des voorledenen en tegenwoordig kerkenraads op presentatie van den heere van
Stouvelaar en andere besitteren der inliggende adelicke hovesathen met eenpaarige
genegenheid en stemmen beroepen, gelijk wij kragt dezes beroepen den eerwaarden en
welgeleerden Wilhelmus Sertorius predicant tot Benthem, mits bedingh dat zijn eerw. een
wetlijke dimissie uitwerke van zijn gemeente en vorders approbatie van den heere Landdrost
van Twente bekoome ende dat van het eerw. classis kerkelijken moge bevestigd worden.
Biddende God vooral dat zijn vaderlijke goedheid gelieven desen onzen predicant voortaan te
zegenen met alle zegeningen ende ons onder zijn opzicht laaten toeneemen in getal en
Godzaligheid.
Alzoo geschiedt in onze vergaderinge den 8 febr. 1675.
Was getekend.
Carel Otto Scheel als olderling.
Jurrien Albers als olde olderling.
Derk Jalinck als olderling.
Egbert Backer als olderling +
}
Arend Menges als olderling E
} mij met krijte voorgetrokken op versoek van
Jan Lamberting als diaken
Y
} degeene wiens merken hiernaast zijn opgesteld.
Henr. Gorckinck schoolmeester.
Sehuic vacationi intersuisse testantus.
Abr. Putmannus eccles. in Goor.
Herm. van Eibergen eccls. Diepenheimensis.
Dese beroepinge is van het eerw. classis gesien en volkoomen voor goedgekeurd.
Westervlier den 3 sept …..
Also sedert dat het geluk gehad hebben uwed op het Westervlier te sien eer slimmer als beter
geworden en de doctor gisteren weer hier geweest is en mij gesegt heeft van mij voor de lugt
te waren en schoon beter ende in agt dagen nog niet uit te gaan. So moet tot mijn leedwesen
uwed melden dat het afhoren van de rekeninge niet kan bijwonen, derhalven is mijn
vriendelijk versoek dat de heeren de saken so schikken als sullende oordeelen te behoren en
sal in alles genoegen scheppen, dog so Kistemaker een rekeninge doet, daer hij sig so ver sijn
administratie en auctorisatie gestrekt heeft, kan verantwoorden, so hebbe uwed gesegt dat
mijn stem van hem niet aftrekken, so niet is het mij indifferent wat de heeren voor een
kerkmeester aanstellen, dog Gorkink soude ik voor mij niet voldoende rekenen.
Sie daar mijn heeren wat kan ik meer schrijven en beter seggen opdat het alles met eenig land
geschiede en betreffende de reparatie ben ik ook mede volgens de heeren haar resolutie
tevreden.

Hadde van dese week verscheiden nootsakelijke affaires en moest verscheiden weges heen
geweest hebben, dog kan evenwel niets uitvoeren en moet het alle tot mijn nadeel laten
steken.
Uwed sal wel van die goedheid wesen van mij de een of andere tijt eens te verwittigen hoe het
met de saak is afgelopen en wat voor resolutie de heeren genomen hebben.
Hope dat de heeren desen mijnen brief so sullen aannemen of in persoon gecompareert ben.
Het sal mij verlangen om te horen wat voor een kerkmeester uwed aanstelt, want schoon
Kistemaker sijn rekeninge wel doet ben evenwel overstemt.
Mene nu genoeg geexcuteert te sijn en nadat mijn vrouw en ik veel complimenten aan uwed,
mevrouw uwed beminde.
De heer van Schoonheten en uwed verder geselschap gemaakt hebben eindige met alle
respect.
Wel Eele Heer, uw onderdanige Dienaar G. van der Sluis.
PS. schoon de jager onverrigter saak is weer overgekomen sal ik evenwel jagen en de actie
van den drost eerst afwagten eer mij hoger addresseren, hetgeen mij dunkt het best te sijn.
Den 24 april 1733.
De weduwe van wijlen Garrit van der Sluis en haere kinderen als eigenaers en besitters van
den huise Westervlier van ter zijden onderregt, als of de Hooghwelgeboren Gestrenge Heer
Haarsolte toe den Oldenhof landdrost van Zallandt, nevens de Hooghwelgeboren Heer Keppel
toe Stoevelaer souden voornemens zijn om in qualiteit als eigenaers en besitters, respective
der huisen Oldenhof en Stoevelaer, aen den kerkenraet te Markelo jemant te presenteren om
door dezelve nae kerken ordere tot predicant aldaar in plaets van den overledenen te kiesen en
wel alleen op haar Hoogwelgeboren naem, daar egter de tijdelijke besitters des huises
Westervlier voorschr. van ouds her tot het doen van dusdane eene presentatie mede beregtigt
zijn geweest, soo hebben de voorn. tijdelijke besitters van het Westervlier meergemelt tot
maintien van haer regt niet kunnen, nogh willen afzien om in val welgemelde heeren
onvermoedelijk souden kunnen goedvinden om dusdane eene presentatie op haer beider naem
alleen te doen, mits desen ten kragtigsten en in de beste en bondigste forme rechtens
daertegens tot conservatie van haer regt te protesteren, wordende de heer Richter van
Kedingen versogt om de hierbij gedaene dubbelden dezes op de huisen Oldenhof en
Stoevelaer gerigtelijk nae behoren te doen instrueren en van de gedaene insinuatien behoorlijk
te doen relateren om te kunnen streckken nae behoren.
Gedaen op het Westervlier. Uit aller naam J. van der Sluis
19 october 1733.
Missive van ds. van Hooren over de protestatie van de richter van der Sluis teegens het beroep
tot Markelo van Van Hooren.
Hoogwelgeboren Gestr Here Mijnen Here J.P.C. baron van Keppel Here van Stoevelaar
tegenwoordig op Stoevelaar.
Mijn Heer,
Nadien niet alleen bij gerugte maar ook van goeder hand berigt ben dat de bezitteren van het
Westervlier protestanten tegen de beroeping te Markelo, zig bij requeste hebben geaddresseert
aan haar ed. mogende de gedeputeerde Staten van deze provinci in welk request zij verzoeken
dat haar ed. mogende aan de eerw. classis mogten gebieden om de beroeping bij provisie niet
te approberen. Zo hebbe mij verpligt gevonden UHWGeb hier van kennis te geven met dat
aller onderdanigst verzoek dat het UHWGeb behage UHWGeb goede voorspraak in dezen bij
haar ed. mogende aan te wenden, ten eind zulk een verzoek aan de protestanten tegen de
beroeping niet werde toegestaan en de gemeente dus ook geen vergeefsche kosten behoeve
aan te wenden. Dewijl de classis tegen het gebodt van haar ed. mogende zig niet zoude durven

opzetten en dus genootzaakt zijn zonder iets te verrigten te scheiden. Houde dan deze zaak en
mijn persoon aan UHWGeb zeer nederig aanbevolen en wensche UHWGeb Godts dierbare
zegen.
Blijve na UHWGeb neffens haar HWGeb mevrouw van Stoevelaar van mijn onderdanigst
respect verzekert te hebben.
UHWGeb onderd. en volvaerdige Dienaar Gabriel van Hoorn.
Den 25 ix br 1733 (25-11-1733).
Hoogwelgeb Heer Mijn Heer J.P.C. baron van Keppel Heer van Stoevelaar ter ordinaris
gedeputeerde van de Staten van Overijssel te Campen.
Hoog Wel Geb. Heer,
Dat dese regulen zijn hoogwelgeb in een goede toestand van gesontheid mogen aantreffen, is
mijnen opregten wensch van uw hoogwelgeboren vernemen hoe dat het aangaande de
bekende sake van Markelo is afgelopen, nadat op het cierlijkste van de rigter van het
Westervlier was geprotesteert tegens het beroep. En bij zijn conclusie op het cragtigste
aangehouden dat het classis met de approbatie soude stille staan tot dat die saak beslist was op
de vergadering van Ridderschap en Steden, so is na veel debatteren egter goed gevonden
behoudens een jeder zijn regt om maer met de sake voort te gaan opdat de plaatse niet langer
mogte fluctueren nogh ook de broeders van het district langer lastig te vallen. Edogh so dat
sowel de protestatie van den rigter als ook de presentatie van de hoogwelgeb heren in zijn
waarde is gelaten die ook niet eerder int classicale boek sal geregistreert worden als zo dat
dese saak op de vergadering van Ridderschap en Steden sal het in afgedaen wanneer men dan
sal connen vernemen of den rigter mede tot de presentatie behoren of niet van het overige late
erlangen uw hoogwelgeb mondelijk verslag te doen; voorts nu niets eerders te doen als de
polytijke approbatie te versoeken.
Hiermede mede eindigen en na dat u hoogwelgeb onder Gods dierbare bewaring sal
aanbevolen, de beste zegening op u hoogwelgeb toegewenscht sal hebben, so tekene mij met
veel oodmoedighe en opoffering van mijn gansche parsoon.
U hoogwelgeb seer verpligten D.
Hend. [Monhe…]?
Zwol den 15 april 1734.
Alsoo tussen de Hoogwelgeboren Gestrenge Heeren van Haarsolte en Keppel als tijdelijke
erfgenamen en besitteren van de huysen Oldenhof en Stoevelaar ter eene, ende de weduwe
van wijlen Gerrit van der Sluis en desselfs kinderen als tegenswoordige eygenaren en
possessenuen van den huise Westervlier ter anderen sijden, questie en verschil ware erresen
over het regt van presentatie of collatie van een predikant tot Markel, sustinerende
welgemelde heeren van Oldenhof en Stoevelaar sonder conserentie van gem. weduwe van der
Sluis en hare kinderen alleen daertoe beregtigt te weesen ende de laasten als besitters van het
Westervlier het tegendeel bewerende en pretenderende te moeten concurreren en daartoe van
oudsher mede beregtigt te zijn.
En respective partijen het convenabelste vonden en oordeelden hun onderlinge verschil aen
het voorschr. regt van presentatie en collatie in der minne, soo doenelijk door tusschenspreken
van goede mannen te assesueren en af te doen of wel bij onstentenisse van dien hetselve aan
de arbitrage van onpartijdige arbiters te submitteren. Zoo is tussen bovengenoemde heeren
van Oldenhof en Stoevelaar ende dr. August Besier als speciale lasthebbende van de weduwe
van der Sluis voormeld en hare kinderen in en vermits deesen geconvenueerd en
overeengekomen dat partijen van wedersijden binnen ses weken a dato deses aan
malkanderen sullen communiceren sodane stukken als tot adstructie van hunne sustenuen

sullen oordelen te behoren en dat sulx vooraf gegaan sijnde, vervolgens een minnelijke
conferentie tot vereffeninge van het questieuse point van collatie sal worden gehouden.
Dat in val sulx onvermoedelijk mogte ontstaan als dan die questieuse saak word gesteld gelijk
geschied in en vermits deesen aan de arbitrage en uitspraak van de heeren doctoren Balthasar
Slunts en Jacob ten Brink burgem. tot Deventer omme over het meergem. onderlinge verschil
nadat van simultane deductien en debatten op termine bij partijen te beramen of andersins
door gem. heeren compromissarien te prafigeren, sal weesen gediend na regten te decideren
en uitspraak te doen met magt wijders om in cas van onvermoedelijke des cressance een
overman te verkiesen, sullende al hetgeen door gem. heeren arbiters en casu quo die te
nomineren en te kiesen overman sal worden gelaudeerd en uitgesproken worden, gehouden
van wedersijds partijen als een sententie van den hoogsten richter geweesen, sonder eenige
reductie, revisie of appel.
S.A.L. in kennisse der waarheid hebben respective partijen deese acte van compromis,
waarvan twe alleensluidende gemerkt zijn, in hunne respective qualiteiten ondertekend binnen
Zwol den 15 april 1734.
August Besier, H.J. van Haersolte, J.P.C. van Keppel.
Stoevelaer den 14 meert 1744.
Aan den Heer de Droste van Zalland J.W. van Haersolte.
Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer,
Nae mijne voorgaande aan u HoogWG Gest afgevaardigt te hebben, waarin ik door verkeerde
berigten in twijfel was gebragt of de heren het regt van presentatie competerende tot den te
beroepen predicant van Markelo bij volmagt of in eigen persoon hare stemmen in de kerke
aldaar niet dienden uit te brengen, ben ik een copie van de laatste acte van presentatie door de
rigter van der Sluis mij gisteren toegezonden ende hier nevens gaande.
Ik zoude ingevolge afsprake dezelve in dier voegen gecopieert door de rigter van Diepenheim
en mij ondertekent UHGG wel hebben ter hand gesteld met invullinge van den naam van
Jacob Hendrik Meilink op dat u hoogwelgeb gestr deze acte blotelijk hadde te ondertekenen
en mij met deze bode weder terug te zenden. Maar aangesien zedert het laaste beroepinge
voorschr hr. van der Sluis daartoe volgens gemaakt convenant op de bewuste maniere door
ons mede geadmitteerd zo hebbe ik swarigheit gemaakt om UHWGG al zulken voorschrift toe
te zenden en vooraf in consideratie moeten geven of in deze acte van presentatie niet en
diende mentie te worden van den inhout van ons gemelt convernants (hetwelk onsen hr richter
disapprobeert), dan of wij dese gedagte acte prout jacet en op wat tijd de classicalen acten
zullen doen insereren om aldaar eens voor al te dienen tot een verkregen regt en decisie om in
het vervolg van de redenen der veranderinge van het getal der heren collatoren, aangesien mij
verzekert word dat de classen seer positif staan op de conformiteit van die consecutive acten,
weshalven mijn ootmoedig verzoek is dat UHWGG dezelve nae zijn wederradig of ten onzen
costen met ingenomen advys van jemand daar toe door UHoogWGGestr te verciesen, wil
doen coucheren en getekent toezenden en vervolgelijk daar in loco te doen bezorgen dat tot
voorkominge van confessie in het vervolg zoude mogen dienstig zijn waarmede ik mij gaarne
sal conformeren.
Ik zoude niet gemanqueert hebben UHoogWGGestr in deze landsdag genoeg met zaken van
importantie bezet, in eigener persoon daar over te komen onderhouden en die zaken selfs
behandelen zo ik door wesentlijke bezigheden die mijne presentie hier absoluut vereischen,
daar van niet en werde verhindert.
Ondertusschen is onze kerkenraad zeer bedugt dat zij op het Paas classis wegens het verloop
van tijd de approbatie niet zal kunnen verkrijgen, waardoor haar grote kosten zouden
veroorsaakt worden, om welke reden sij mij verzogt heeft aan UHoogWGGestr dezen bij
expressen mij door haar toegezonden te willen doen afgaan waar van mij acquitere in hope dat

dezelve UHoogWGG nu in volkomene gesontheid zal aantreffen met welken wensch ik
volharde te blijven met veel respect.
Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer U Hoogwel Geboren Gestrenge seer ootmoedigen en
gehoorzamen dienaar D. van der Wijck.
06-05-1760.
Hoog Welgeboren Gestrenge Heer, Mijn Heer A.B. Baron Sloet Heere tot Singraven, vice
Landdrost van Twenthe.
De heeren de Grave van Rechteren tot het Laar, van der Wijk tot Stoevelaar en dr. H.W.
Dumbar en dr. te Linteloo als momberen van G. van der Sluis, te zaamen in haare respective
qualiteiten collatoren van Markel wegens de havesaten en huise Oldenhof, Stoevelaar en
Westervlier, in ervaringe zijnde gekomen dat UWHWGG swaarigheid maakt en retardeert de
beroepinge van haar remonstranten uitgebragt op de persoon van Berend ten Caate tot
predicant te Markel en zulx niet tegenstaande dezelve reets door de classis naar kerkenordre
geapprobeert is, naa verhoor van die geene welke zig zonder eenige wettige reden tegen deeze
haare beroepinge hebben zoeken aan te kanten, jaa naa dat dezelve zig dieswegens mede bij
Ridderschap en Steden met aanhalinge van hetgeene zij daar tegen hadden, hebbende
geaddresseert daar mede zijn afgeweesen, als UWHWGG bekend hebben derhalven niet
kunnen tot maintien van haar recht van collatie het welke reets zoo een langen tijd zonder
inspieringe van iemand geëxerceerd hebben en waar mede de kerkenraad en gemeente haar
ook ditmaal heeft laaten geworden, alleen haar maar verzoekende, om redenen haar best
bekend en die men hier noch niet detailleren zal op een futil pretext tegens de beroepene
predikant door Ridderschap en Steden en de classis als zodaanig erkend en daarom bij dezelve
van de hand geweesen, zig bij desen tot UWHWGG te keeren en UWHWGG serieuselijk in
bedenken te geven of er na allen desen bij UWHWGG, welke wel weet wat in desen behoord
en zig nog wel zal weeten te erinneren wat er in de jaaren 1753 en 1754 hier omtrent in het
geval van een gedaan beroep tot Nieuwleusen is voorgevallen en hoe Ridderschap en Steden,
toen immers voor het meerdere gedeelte van gevoelen zijn, dat men het recht der collatoren in
allen deele behoorde te maintineeren, wel eenige genoegzaame reden zal konnen gevonden
worden om dit beroep te improbeeren of zelfs de approbatie langer uit te stellen en zulks op
eenige futile voorgevens, zo nu nog wederom van achteren, zo als van ter zijden geinformeert
word, bij eenige leeden van de kerkenraad en gemeente die juist haar oogmerk in desen op
eene regtmaatige wijse niet hebben kunnen bereyken, maar overal afgeweesen zijn, ingebragt
worden en die zoo zij remonstranten niet kwalijk onderrigt zijn hierin zouden bestaan.
1. dat zij nevens de heeren collatoren recht tot de beroepinge zouden hebben.
2. dat door de classis zouden wesen gesurpreneert.
3. dat iets tegen de beroepene zouden in te brengen hebben, waarom niet zoude mogen
worden geadmitteert, maar waarom die haare voorgeevens niet tijdig ingebragt en bij haare
requesten en deductien aan Ridderschap en Steden en de classis en aan de heeren collatoren
gevoegd, waarbij zij niets anders hebben weeten in te brengen als dat quasi de beroepene
predikant niet zouden konnen verstaan, hetgeene echter door de classis contrarie bevonden is
en daarom zo bij dezelve als te vooren bij Ridderschap en Steden en de heeren collatoren
afgeweesen.
En wat in het bijzonder het eerste recht tot beroepinge betreft is het een overbekende zaak dat
de remonstranten en haare predecesseuren daar van in een langduurig en onbespiert besit zijn
zonder dat de kerkenraad of gemeente ooit eenig recht daaromtrent gepretendeert heeft, jaa
zonder dat zij bij haare voorgen. requesten daaromtrent eenige de minste positie hebben
durven maken, dan zelvs rondelijk dat recht der remonstranten erkend, zoo als uit dezelve zoo
ze die maar durven voor den dag brengen, ten klaarsten zal consteren en waaromtrent dan ook
de remonstranten haar ten allen tijden ter goeder rechten zullen staan zonder dat zij vermeinen
dat daardoor dit beroep wettig door haar gedaan en door de classis naa verhoor van die geene

die zig nu noch daar zoeken tegen te kanten geapprobeert, kan opgehouden worden zijnde het
mede een futil voorgeven dat door de classis zouden weesen gesurpreneert die haar inbrengen
in tegendeel gehoord en niet dan naa hetzelve bij bevindinge onwaar bevonden hadden,
hetzelve heeft gepasseert en met de approbatie voortgevaaren en over wie zoo zij vermeinen
door dezelve des niettegenstaande nog beledigd zijn, de remonstranten ook mogen lijden dat
zij zig naar haaren goeden of kwaaden raade addresseeren daar zulx naar de natuure der zaake
behoord terwijl de remonstranten van begrip zijn, dit althans hier niet te behooren, even zoo
weynig als het derde waaromtrent de beroepene, zo zij ter bekwaamer tijd en plaatze de
stoutheid en onbeschaamdheid zullen hebben van tegen haar beter weeten, tegen hem zijn leer
of leeven iets in te brengen, waarom hij het predikantschap onwaardig zijn zoude, zig ter
goeder rechten zal stellen en alle die blamen welke men nu van achteren daar men siet, door
de rechte weg zijn oogmerk niet te kunnen bereiken, hem zoekt te laste te leggen, welligt zal
weeten uit te wisschen en te doen verdwijnen.
Weshalven dan vertrouwende dat UWHWGG om allen deesen niet langer difficulteeren, zal
om hun voorschr. beroep van de predikant van Markel naar kerkenordre reets zoo solemneel
voltrocken met desselvs approbatie te bekragtigen, in dat vast vertrouwen en tot maintien van
haar notoire recht en hetgeene in deeze beroepinge, zoo wel door haar als door de classis naa
genoegzaam verhoor van die geene welke zig als partien gesteld hebben en nu nog van
achteren wederom stellen willen naa dat, niet alleen daar maar ook zelfs bij Ridderschap en
Steden reets afgeweesen en haare redenen van tegenkantinge ongefundeerd bevonden zijn, bij
deezen alnoch eerbiediglijk verzoekende zonder hiertoe evenswel alnoch bij deezen te willen
houden, geconcludeerd of dit request in iemands handen gesteld waartegen protesteeren,
gelijk ook tegen alle gevolgen die uit een langer retardement mogten voortvloeyen.
Dat het UWHoogWelgeb. Gestr. behaagen mag het voorgemelde beroep van de predikant tot
Markel alnoch met desselvs approbatie naamens de Heere Droste van Twenthe te bekragtigen
of immers aan die geene welke voorgeeven daartegen iets te willen doen, geen langer uitstel
verleenen teegen alle dilay, proces en kosten, in het eene en andere ten kragtigsten
protesteerende.
Hetwelk doende J.L. Graeff van Rechteren, Joan Henrick van der Wijck, H.W. Dumbar,
Derck te Linteloo.

1760-1764.
Rekeninge van verdiend salaris en verschot van dr. Derk Dumbar als bediende advocaat van
de heeren collatoren van Markel tegens de kerkenraad aldaar.
Den 13 mey 1760.
Door mijn broeder dr. H.W. Dumbar als nevens D. te Linteloo momber over Gerh. van der
Sluis wegens den huise Westervlier mede collator van Markel, als mede wegens deszelfs
mede meester ambt ende de andere heeren collatoren van Markel de Grave van Rechteren tot
het Laar wegens den Oldenhof (waar mede zig zoo verre noodig gevoegd heeft de Vrouwe
Douairiere van Haersolte) ende Van der Wijck wegens Stoevelaer, geinformeert hoe tot
predikant te Markel beroepen hebbende de proponent ten Cate van Nede dezelve naa van de
classis geapprobeert te zijn ook naar verhoor van de kerkenraad van Markel, de approbatie
mede van de heer Droste van Twente verzogd hebbende, zijn HWGG dezelve hadde
uitgesteld op verzoek van de kerkenraad, mij namens dezelve alle verzoekende zoo daarover
onvermoedelijk eenig difuus mogt instaan, hoe daar in te willen bedienen.
Komt voor vacatie dubbelde jura vermits dat eene gemeenschap is f 4-0-0.
Den 16.
Door de heer van der Wijck tot Stoevelaar geadvateert dat eenige kondschappen namens de
kerkenraad en gemeent waarmede zoude willen trachten te bewijsen dat ten Cate geld zoude
hebben gepresenteert daar over geraadpleegd wat te doen en lange in conferentie p. vac. f 4-00.
Den 19.
Door de hr van Stoevelaar en vervolgens door mijn broer nader gesproken voor het geheele
worden waren dat we nader belegd was en geresolveert bij provisie gerust stil te staan tot dat
men zag hoe het maken zouden en wat over den dag bragte p. vac. f 4-0-0.
Den 22.
Door mijn broer gesproken mede namens de andere heeren wegens een voorstel van de heer
van het Laar om request aan den heere Droste van Twente te presenteren namens de
proponent ten Cate, ten einde het beroep te willen approberen of ten minsten geen verder
uitstel geven met verzoek namens de gesamentlijke collatoren om zoo een request te willen
instellen, p. vac. f 4-0-0.
Den 3.
Ampel request ingesteld dat gemendeert ten minsten 6 bladen groot is, stelle maar f 6-0-0.
Den 22.
Een brief namens de heere Grave van Rechteren mij verzoekende dat request in persoon te
willen presenteren aan den heere Droste van Twente of te schrijven wat daarin door de
procureur behoorde te worden gedaan, lect. lit. f 0-12-0.
Idem.
Gereseribeert in wat redenen hetzelfs nu doen konde en anders de verwijte te onst.. gegeven,
p. lit. f 1-4-0.
Den 19 juny.
Tileman ten Cate met deszelfs Berend ten Cate beroepen predikant tot Markel met
voorkennisse en op verzoek van de heeren collatoren bij mij gekomen en gesproken over het
request en de klagte van de kerkenraad tegen de heeren collatoren ingebragd, voor zoo verre
zij daarin gecalangeert waren en mij eenige attestatien ter contrarie vertoond, als mede
gecommuniceert eene copie sententie over …………
Den 20.
Doe patentien die op mijn names vader geexamineert, p. vac. f 4-0-0.
Den 21.
Ontfangen van mijn broer copie van de deductie van de kerkenraad van Markel met de
stukken, p. vac. at exam. f 4-0-0.

Den 22.
Met mijn broer daarover gesproken en geresolveert, vermits de tijd van bericht te kort was,
uitstel te verzoeken tot naa de bouwferien, p. vac. f 4-0-0.
Idem.
Request daartoe ingesteld en aan mijn broeder overgegeven om het te besorgen en stelle f 2-00.
Den 23.
Een brief van proc. ter Horst waarbij mij schrijft dat door de heer Grave van Rechteren
aangenomen was verzoekende mede een request van prolongatie port 2 st, bet lt. 12, f 0-14-0.
Idem.
Een brief van dr. P.A. Meurs van Zwol waarbij mij informeert dat door de heere Grave van
Rechteren tot het Laar en de Vrouwe Douariere van Haersolte als mede bediende advocaat in
deezen was aangenomen en anders zeer omstandig over deeze zaake schrijft, port en lect. lit. f
0-14-0.
Den 24.
Wederom zoo een request ingesteld en bij missive aan proc. ter Horst toegezonden met
bericht omtrent het vorige en dat mogelijk door de heeren collatoren al een ander zoude
geemployeert zijn en daarover met de heeren van der Wijck en te Linteloo beide gesproken,
voor instellen van dat request f 2-0-0, p. lit. f 1-4-0.
Idem.
Gereseribeert aan confr. Meurs en voorts bekend gemaakt dat een request over dit voorstel
bezorgd hadde, p. lt. f 1-4-0.
(Nb confr. = confrere = gebruikelijke aanspreektitel in correspondentie tussen mannelijke advocaten).

Den 26.
Een brief van ten Cate om te vernemen of mij de volgende vrijdag zoude kunnen spreken over
de kondschappen tot zijne laste lect. lit. f 0-12-0.
Idem.
Communiceert mij mijne broeder een brief van de heer van der Wijck over deeze zaake
waarbij onder anderen meld het request om prolongatie bezorgd en dezelve verkregen te zijn
en verzoekt mij te willen spreken over een te stellen dag van bijeenkomst en conferentie met
de gezamentlijke heeren collatoren, p. vac. f 4-0-0.
Idem.
Een brief van conf. Meurs over de prolongatie of dezelve verkregen was dan of zoude moeten
compareren, port en lect. f 0-14-0.
Den 28.
Gereseribeert dat prolongatie verleend was ad 1e post ferias messicien en dat men ten eersten
eene conferentie met de gezamentlijke heeren collatoren zoude moeten houden, p. lit. f 1-4-0.
Den 29.
Een omstandige brief omtrent de kondschappen over de ten Catens en hetgeene daaromtrent
behoorde te worden gedaan, port en lect. f 0-14-0.
Den 3 july.
Het request met het apointement van prolongatie en relaas van de insinuatie van proc.
Hulsken ontfangen, port en lect. lit. f 0-14-0, examineren f 4-0-0.
Den 6.
Omstandig gereseribeert over de condschappen tegen de ten Catens, p. lt. f 1-4-0.
Den 17.
Een brief van confr. Meurs dat eenige copien van oude presentatien hadde gezonden zoo als
mede dat den heere Grave van Rechteren iterative tot de te houdene conferentie hadde
aangemaand doch nog geen antwoord bekomen, verzoekende hetzelve mijn broeder te
communiceren, f 0-14-0.

Den 19.
Zulks aan mijn broeder gecommuniceert en daarover gesproken om het te willen accelereren,
½ vac. f 2-0-0.
Den 21.
Van mijn broeder ontfangen de stukken der procedure van de wed. van der Sluis tot
Westervlier tegen de andere collatoren en met hem daarover gesproken en het noodige daar
uit te nemen en te appliceren bij deeze proceduure, stelle maar ½ vac. f 2-0-0.
Den 22.
Een brief van confr. Meurs dat de Grave van Rechteren niet bij de conferentie met de andere
heeren collatoren konde komen maar verzogd hadde die namens hem maar mede te willen
bijwonen verzoekende te weeten tijd en plaats waar dezelve te houden, port en lect. lit. f 0-140.
Den 23.
Alle de stukken als voorschr. van mijn broeder ontfangen geexamineert, p. vac. f 4-0-0.
Idem.
Met mijn broeder conferentie over de missive van confr. Meurs en bepaald vrijdag den 1 aug.
tot Holten, voorts over eenige noodzaakelijk te lichtene extracten uit de classificale acten tot
dit beroep sperterende, als mede over het request door de kerkenraad aan Ridderschap en
Steden gepresenteert en aangenomen over de voorschr. dag van conferentie te schrijven aan
den heere van Stoevelaar en dr. Meurs, alsmede aan de laatste over het voorschr. request
willende mijn broeder schrijven aan zijn confr. te Linteloo, vac. f 4-0-0.
Den 24.
Over het een en andere aan confr. Meurs geschreven, p. lit. f 1-4-0.
Den 24.
Over het eene en andere aan confr. Meurs geschreven, lt. f1-4-0.
Idem.
Over de dag van conferentie geschreven aan den heere van der Wijk tot Stoevelaar om
daartegens alle bij mij hebbende berigten te willen opzoeken en mede brengen, p. lit. f 1-4-0.
Den 26.
Antwoord van de heer van Stoevelaar dat zij ter gelasten tijd en plaats zoude laten vinden,
vac. port en lit. f 0-14-0,
Den 27.
Antwoord van confr. Meurs dat nog zoude laten vinden, alsmede over eenige stukken en
requesten waarover aan zijn weled geschreven hadde, port en lect. f 0-14-0.
Den 29.
Zeer lange gebesoigneert in de resolutien van Ridderschap en Steden van de jaaren 1753 en
1754 om daarin op te zoeken de resolutien toen bij occasie van een beroep tot Nieuw Leusen
genomen over de approbatie of improbatie van de heeren Drosten en het mainteneren van een
ieder en inzonderheid de collatoren bij haar rechten beroeping, p. vac. f 4-0-0.
Den 30.
Eenige extracten uit die resolutien gemaakt zamen groot 15 fol., f 3-0-0.
Den 1 aug.
Naa Holten geweest aldaar met de heer van Stoevelaar, mijn broeder en te Linteloo, nevens
dr. Meurs en proc. Hulsken de memorie of deductie van de kerkenraad gelesen en aangegaan
alle de positien daarbij gemaakt, in het breed daarover zeer lange geconfereert en overlegd
hoe dezelve te straffen en eenige douimen ten daar toe te lichten, vac. x bruin f 6-0-0.
Voor vergeno.. betaald f 3-0-0.
Voor verteringe met de voerman en paarden betaald f 2-6-0.
Den 2.

Zijne acte volgens gebruik niet in het classificale boek getekend hadde, doch dat in Twente
verwacht wierd, volgens afspraak vraagartikelen ingesteld om hem zoo komen mogte naa
voorgaande anest daarop de doen deponeren groot 15 art., voor instellen f 4-0-0.
Idem.
Een volmagt gerenuncieert waarbij mijn broer mij en proc. Hulsken daartoe mede
qualificeren, lib. f 1-4-0.
Voor de volmagt betaald f 1-4-0.
Den 4.
Dezelve nevens de vraagartikelen aan proc. Hulsken toegezonden, p. lit. 1-4-0.
Den 5.
Ingevolge afspraak tot Holten met de heeren collatoren off derzelver representanten drie
ample summatien ingesteld om dezelve uit naame van dom. ten Cate en deszelfs vader te laten
doen aan Henrik Swaluwman uit de Noordijk, Berend Reimelink in Markvelde en Harmen
Hagens in Geesteren wegens het geene in gevolge eenige getuigen bij de deductie der
kerkenraad namens gem. ten Cate zoude gezegd ende verzogd hebben, voor instellen van die
drie f 3-12-0.
Den 11.
Een brief van proc. Hulsken over de informatien welke reets bekomen hadde en noch verder
meinde te zullen bekomen, als mede over de gewesen predikant Meilink dat geinformeert was
en men niet wist wanneer daar weder komen zoude, vragende hoe het omtrent het eene en
andere verder te maken, port en lect. f 0-14-0.
Den 14.
Geantwoord en nader over eenige omstandigheden geschreven, p. lit. f 1-4-0.
Den 17.
Eene ample missive van proc. Hulsken nevens twee groote memorien van bekomene
informatien om daar uit condschappen te trekken, alsmede het attesteren de heere
consulenten, port en lect. lit., f 0-14-0.
Examen en vacatie van en over die stukken f 4-0-0.
Den 18.
Een brief van ten Cate met de summatien en het daar opgegeven antwoord terug nevens eene
attestatie van de heeren consulenten, port en lect. lit. f 0-14-0.
Examen en vacatie van en over die stukken f 4-0-0.
Idem.
Rescriptie aan den zelven f 1-4-0.
Den 19.
Gevaceert over de bekomene informatien van proc. Hulsken om daaruit te formeren differente
vraagartikelen voor differente getuigen om dezelve daarop te doen deponeren, p. vac. f 4-0-0.
Den 20.
Vervolgens verscheidene vraagartikelen ingesteld als voor Henrik Roelofsen Heuboer groot
23 lange artikelen en 5 fol. klein geschreven in de minute, voor instellen f 5-0-0.
Voor Berend Dijkink in de Zwaan tot Markel, 4 artikelen f 1-4-0.
Voor Jan Harmen Snel en Jan Meenderink ad 12 artikelen 3 fol., 3-0-0.
Voor de vrouw van Jan Klumpers, Gerrit Nilant of Snorrewint, Waander Luikes, Jan
Kerkemeyer en Berend Tijman 9 art. 3 fol., f 3-0-0.
Voor Jan Henrik Gorkink 2 art. 2 bladen, f 2-0-0.
De kustos Quack en J.H. Heilersig f 1-4-0.
Voor kustos Quack en Gerrit ten Dam 2 art. 2 blad. f 2-0-0.
Waaruit proc. Hulsken noch een twede schrijver voor Derk Ravenink van Gelseler als
hetzelfde moetende deponeren.
Den 21.

Bij missive en informatie aan proc. Hulsken voorschr. condschappen of vraagartikelen
toegezonden om die getuigen daarop te doen deponeren, p. lit., f 1-4-0.
Idem.
Vraagartikulen ingesteld voor Jan Westerhuis en deszelfs vrouw tot Bathmen, f 2-1-0.
Idem.
Voor Jan Kelderman kustos tot Holten en Teunis Nilant tot Holten f 2-0-0.
Idem.
Per expresse bij missive gezonden aan de verwalter scholtus van Holten en Bathmen om deze
daarop naar landrecht te doen deponeren, voor den expresse f 0-12-0.
Voor de brief daarbij f 1-4-0.
Den 22.
Door de ten Catens in persoon informatie bekomen, zoo nopens de voorschr. informatien als
omtrent het geene gedaan hadden of niet, zoo als het zelve desnoods onder eede zoude kunnen
sterken, vac. f 4-0-0.
Idem.
Op nader bekomen bericht ampeler vraagartikelen ingesteld om daarop te doen deponeren de
kustos Quack en Jan Harmen Heilersig, voor instellen f 3-0-0.
Idem.
Bij missive aan proc. Hulsken toegezonden aan een expresse tot Bathmen alwaar iemand was
welke dezelve verder wilde besorgen f 0-12-0.
Den 25.
Bij missive van den verwalter scholtus van Holten en Bathmen voorschr. missive gezonden en
de depositien terug ontfangen, lect. lit. f 0-12-0.
Voor jura aan den reken betaald f 2-8-0.
Examen en vacatie van dezelve f 4-0-0.
Idem.
Buiten zijnde van mijn broeder ontfangen de extracten uit het classificale boek van de 4
laatste beroepingen, daarover met zijn ed. gevaceert en geresolveert de … er noch mogten zijn
mede te lichten, p. vac. f 4-0-0.
Den 27.
Dezelve nader geexamineert in mijn kamer en bevonden hebbende daar bij de laatste en ten
Cate niet te zijn, geresolveert daarover aan mijn broeder te schrijven en mede copie te willen
lichten van hetgeene daaromtrent bij de classis mogt zijn voorgevallen, p. vac. f 4-0-0.
Voor de brief f 1-4-0.
Idem.
Rescriptie bij missive ontfangen, port en lect. f 0-14-0.
Idem.
Een brief van proc. Hulsken dat van de verwalter richter van Kedingen de certificaaten van de
getrokkene condschappen noch niet hadde kunnen bekomen, maar dezelve ten eersten per
expresse zoude zenden, als mede over eenige andere gevraagde stukken, port en lect. f 0-14-0.
Den 30.
Per expresse van proc. Hulsken ontfangen de bovengemelde condschappen nevens een
handschrift aan Lookman of ter Look ende aanstellinge van de vorige custos, mij wijders bij
missive vragende wanneer het mij gelegen komen zoude dat mij over eenige zaken konde
spreken wanneer mij noch eenige andere kondschappen zoude medebrengen, lect. lit. f 0-120.
Examen van alle die stukken zeer veele in getal, stelle maar 2 vacatien f 8-0-0.
Den 31.
Met die zelfde expresse gereseribeert dat hem ten voorschr. fine op den 2 sept. zoude
inwachten, p. lit. f 1-4-0.

Den 2 sept.
Proc. Hulsken buiten bij mij gekomen en zeer lange met hem over deeze zaake en deszelfs
omstandigheden in conferentie, gevende mij mede over de condschappen naderhand bij
bericht sub y 2e en y 3e gevoegd, als nader gesproken hoe het te maken ende copien tot
naaricht te bekomen vermits de kortheid des tijds, vac. f 4-0-0.
Idem.
Des avonds het bericht geëindigd hetwelke gemundeerd is op 93 fol, komt voor instellen f
186-0-0.
Den 3.
Des morgenvroeg per expresse met de stukken bij missive aan mijnen broeder laten brengen,
met ook een ample missive daarover aan confr. Meurs met verzoek aan mijnen broeder om
hetzelve voor lecture des agtermiddags met de Zwolsche wagen aan confr. Meurs te willen
zenden, aan den expresse betaald f 0-4-0.
Voor de brief aan mijn broer f 1-4-0.
Voor die aan confr. Meurs f 1-4-0.
Idem.
Authenlijke copien gemaakt van de documenten bij bericht sub f en g, tezamen ad 4 fol. f 016-0.
Idem.
Bij missive van mijn broeder terug ontfangen extracten uit de beroepingen van Tremperus,
Arentzen en het gepasseerde omtrent het laatste beroep van ten Cate, lect. lit. f 0-12-0.
Examen en vacatie van en over die acten f 4-0-0.
Den 4.
Des morgens ontfangen buiten van confr. Meurs een concept bericht door zijn wel ed
ingesteld met eenige vraagen documenteert bij ample missive gedaan, port 6 st en lect. lit. 12 f
0-18-0.
Examen en vacatie f 4-0-0.
Vervolgens ten eersten eenige aanmerkingen daarop gemaakt om naar zijn wel ed goedvinden
bij mijn concept bericht te wegen en ampel daarbij aan zijn wel en gereseribeert en deszelfs
concept bericht terug gezonden.
Voor het opmaken van die aanmerkingen, stelle maar eene vacatie f 4-0-0.
p. lit. f 1-4-0.
Den 8.
Mijn bericht met eenige weinige bijvoegingen door de hr Meurs nevens de stukken terug
ontfangen bij missive, post 4 st en lect. lit. 12 f 0-16-0.
Den 9.
Hetzelve geexamineert en noch eenige andere dingen daarbij gevoegd, vac. f 4-0-0.
Idem.
Over eenige aanmerkingen bij de missive van confr. Meurs inzonderheid over de extensie, het
indienen en de stukken tot naaricht te bekomen aan confr. Meurs gereseribeert f 1-4-0.
Idem.
Authenlijk extract gemaakt uit de resolutien van Ridderschap en Steden sub j bij bericht
gevoegd ad 1 blad f 0-4-0.
Idem.
Wederom ontfangen een brief van confr. Meurs met eene resolutie over de reparatie van de
afgebrande tooren gekomen in consideratie gevende dezelve mede te appliceren, port en lect.
lit. f 0-14-0.
Examen en vacatie f 4-0-0.
Den 10.
Authenlijke copie gemaakt van het instrument sub s bij bericht ad 2 fol. f 0-8-0.

Idem.
Alle de stukken naegegaen om te sien van welke men copien tot naaricht zoude moeten
maken en van welke niet noodig hadden, daar toe voor en naamiddag zeer lange gevaceert en
memorie daarvan geformeert om aan proc. Hulsken toe te senden, stelle zamen maar als 2
vacatien f 8-0-0.
Idem.
Antwoord bekomen van confr. Meurs dat met dr. Hubert als advocaat een partije was
geconvenieert dat men in termino vermits het bericht welvaardig was, doch hetzelve ook niet
in ordre hadde kunnen minderen of de noodige copien tot naaricht van de stukken maken, sub
mundo zoude dienen met aanneminge in hetzelve over 4 weeken compleet in te dienen en dat
men aan deeze zijde, gelijk partije bij haar deductie het ordinaris bladgetal was te buiten
gegaan, zulks ook zoude mogen doen en om deeze zaak te accelereren om hier ondertusschen
visie van onze minute en stukken zoude gevallen, port en lect. lit. f 0-14-0.
Den 11.
Bij provisie het bericht om te minderen zoo verre mogelijk en te termineren aan proc. Hulsken
bij missive toegezonden, met belofte van de volgende woensdag een reces en de stukken te
willen zenden, p. lit. f 1-4-0.
Den 13.
Een reces ingesteld om bij provisie sub mundo te dienen met aanneminge om over het art.
interim compt. te handelen f 2-0-0.
Den 15.
Hetzelve met alle de stukken nevens eene memorie van welke copien tot naaricht moesten
gemaakt worden of niet, aan proc. Hulsken toegezonden nevens een volmagt of substitutie
van confr. Meurs op hem p. lit. f 1-4-0.
Voor aantekenen op de wagen betaald f 0-1-0.
Den 17.
Een brief aan ten Cate port en lect. f 0-14-0.
Den 18.
Gereseribeert f 1-4-0.
Den 22.
Een brief van proc. Hulsken dat het bericht en stukken bijna afgeschreven hadde en of het mij
gelegen zoude komen dat mij daarover, als mede over eenige hem overgekomene
omstandigheden, in het laast van de week kwam spreken wanneer mij het bericht gemundeerd
zoude mede brengen, port en lect. lit. f 0-14-0.
Den 23.
Gereseribeert dat hem tot dien einde tot Holten zoude tegemoet komen, p. lit. f 1-4-0.
Den 25.
Naa Holten aldaar van zijn wel ed het gemundeerde bericht ontfangen, voorts omstandig met
hem gesproken en onder anderen mij bericht dat ontwaar geworden was dat de kerkenraad of
eenige uit de gemeente zouden gezegd hebben, zij wilden het waar zoo verre brengen dat
Ridderschap en Steden een predikant ondertusschen aanstelden en dan de zaak tegens de
heeren collatoren laten liggen waarop hem gelast hebbe ….
Verteringe f 1-10-0.
Vacatie extra loone f 6-1-0.
De heere Droste van Zalland tot Holten zijnde geraden gevonden zijn HWGG als president
van Ridderschap en Steden over de voorgem. intentie van de kerkenraad te gaan spreken en in
deeze zaak te informeren, met verzoek zoo op de claringe daarvan iets mogt voorkomen, het
daar heenen te willen dirigeren dat dezelve verijdeld wierde, p. vac. f 4-0-0.
Den 26.
Het gemundeerde bericht gerendeert, gecorrigeert ende getekend, p. vac. f 4-0-0.

Idem.
Post meridien nevens de minute aan confr. Meurs toegezonden met bericht dat proc. Hulsken
aan zijn wel ed de copien van de documenten tot naaricht, zoo verre die noodig geacht hadde
te laten maken, zoude zenden volgens afspraak tot Holten om dezelve dan met de minute aan
de tegenbediende advocaat Hubert te kunnen communiceren, als mede gereseribeert over een
te voren aan mij gezonden document, p. lit. f 1-4-0.
Den 9 oct.
Een brief van proc. Hulsken dat het bericht, als ingevolge afspraak tot Holten gemaakt, aan
den heere Droste van Twente hadde overgegeven, met verzoek van hetzelve te willen lesen of
er iets van deeze zaak op de claringe mogt voorkomen, port en lect. lit. f 0-14-0.
Den 29 dec.
Ontfangen een brief van proc. Hulsken met eene ingeslotene brief van de tegenbediende proc.
Ingels, waarbij de laatste demundeert dat in termino zoude moeten prolongeren, verzoekende
antwoord abuv anders zig daar aan de heere Droste zoude moeten addresseren, port en lecture
van beide brieven f 1-0-0.
Den 30.
Gereseribeert dat voor ditmaal zoude accorderen naar bezorgen dat die termijn peremtoir
gesteld werde om eens een einde te erlangen, p.lit. f 1-4-0.
Den 25 january 1761.
Alzoo deeze zaak spoed vereischt en principaalen die langer wilde gedelaieert hebben een
reces ingesteld ten einde in promimo termino bij een comparitie of foute van handelinge
antwoord te bedingen en verstek van zonder schrijven als naar landrechte, voor instellen f 2-00.
Den 26.
Bij missive aan proc. Hulsken toegezonden dan met ordre om bij aldien partije op vorder
uitstel mogt insteren, aan den heer Droste de spoed welke deeze zaak vereischte voor te
stellen met verzoek van alle wijder uitstel te willen afwijsen, p. lit. f 1-4-0.
Den 29.
Een brief van proc. Hulsken met een ampel request van de kerkenraad aan hen geinsinueert
waarbij dezelve om redenen dat haar voorige bediende advocaaten geweigert hadde haar
vorder te bedienen, alnoch peremtoir uitstek voor u.w. geobtineert hebben, port 4 st en lect.
lit. f 0-12-0 is f 0-16-0.
Voor examen en vacatie van en over dat ampel request f 4-0-0.
Den 9 febr.
Wederom een brief hierover van proc. Hulsken waarin mij verzoght te mogen weeten wat in
promimo termino te doene, port en lect. lit., f 0-14-0.
Den 11.
Den inhoud van voorschr. request en apointement aan de mede bediende advocaat Meurs …
en advis.
Den 14.
Een brief van confr. Meurs terug zoo mede van advis was dat men in termino bij foute van
handelinge consentieus moest bedingen mij teffens rendende eenige stukken, port en lect. lit.,
f 0-15-0.
Den 15.
Zulks aan proc. Hulsken geschreven met ordre om daartoe te gebruiken het voormaals gezeide
reces, p. lit., f 1-4-0.
Den 19 maart.
Ten Cate ampel gesproken over eene condschap zoo ten Hagen vader zoude gegeven hebben
en eene memorie geformeert over het eene en andere dat hij zoude gezegd hebben om casu
quo daarover ook condschap te trekken, p. vac., f 4-0-0.

Idem.
Een brief van proc. Hulsken dat den 3 deezer namens de kerkenraad van een ampel debath
gediend was en mij zoo ras mogelijk copie zoude laten toekomen, lact. lit en port f 0-14-0.
Den 1 april.
Tot Zwol in conferentie met confr. Meurs over eenig bekomen naaricht, p. vac. f 4-0-0.
Den 2.
Een brief namens eene der principaalen of er ook iets tot Zwol op de landdag wegens de
kerkenraad was voorgebragd, port en lect. f 0-14-0.
Den 4.
En te vooren abuv van meer dan eene zijde geinformeert was dat de kerkenraad zig aan
Ridderschap en Steden wilde addresseren bij requeste, mij daarop verscheiden maalen bij de
heeren president geinformeert, stelle zamen maar eene vacatie f 4-0-0.
Den 10.
Een brief van proc. Hulsken dat de copie van het debath in gereedheid was, verzoekende ordre
te willen stellen op de copie gelden daarvan ad f 57-12-0, als mede op de jura van eenige
getrokkene condschappen voor het gerichte van Kedingen, port en lect. lit. f 0-14-0.
Den 12.
Op de voorschr. missive van d.z. gereseribeert dat daaromtrent noch niets door de kerkenraad
getenteert of wegens dezelve voor …
Den 15 en 16.
Over voorschr. missive van proc. Hulsken met mijn broeder en de heer van Stoevelaar
gesproken, stelle zamen maar 1 voor f 4-0-0.
Den 21.
Hierover aan proc. Hulsken gereseribeert en hem het derde deel der voorschr. copie gelden
wegens de portie van het Westervlier ad f 19-4-0.
Den 15 mey.
Brengd proc. Hulsken mij de copie van het debath cum aeneres van de kerkenraad en
daarover met zijn ed. gesproken, p. vac. f 4-0-0.
Den 16 en 18.
Hetzelve gelesen ende geexamineert, stelle selve zeer groot en wijdlopig zijnde en met zeer
veele stukken beklad maar 3 vac. f 12-0-0.
Den 29.
De predikant van Raalte van Hoorn voormaals gewesen predikant tot Markeloo, gesproken
over deszelfs beroep tot Markelo, alzoo bij debath daarvan veel gezegd te zijn bevonden
hadde, p. vac. f 4-0-0.
Den 30 mey en 1, 2 en 3 juny.
Gevaceert tot het maken van eene memorie en notulen uit het volumieuse debath en
bijgevoegde stukken, stelle daar voor selve die voorn. geheele dagen daarmede bezig geweest
maar 4 vac. f 16-0-0.
Den 4 juny.
Het debath gecommuniceert aan mijn broer c.s. en met denzelven over eenige pointen daarin
voorkomende ampel gesproken, p. vac. f 4-0-0.
Den 5.
Hetzelve zoo veel de classis aanging gecommuniceert aan de predikant Wolterbeek van
Deventer als gewesen prefesie de classis bij de classicale beroepinge en approbatie van dom.
ten Cate en mij daaromtrent bij zijn weled geinformeert, p. vac. f 4-0-0.
Den 13.
Alzoo bij examinatie van het debath bevonden hadde daar bij verscheiden ….
Den 15.

……… gezonden, om hetzelve in termino van cuteriu naar behoorlijke denunciatie aan de
tegen bediende te willen indienen tot acceleratie in deeze zaak, p. lit. f 1-4-0.
Den 21.
Mij bij iemand van Markel geinformeert op eenige pointen van het debath, hem verzogd zig
daar op nader te willen informeren en mij alsdan nader bericht dienaangaande te brengen, ten
einde daar over condschap te konnen beleggen en ampel met denzelven over deeze zaak
gesproken, vac. f 4-0-0.
Den 25.
Van denzelven nader bericht ontfangen omtrent eenige stukken, memorie daarvan gemaakt
om daarover condschap te beleggen en wijders mij noch geinformeert over eenige andere
pointen, p. vac. f 4-0-0.
Den 6 july.
Een brief van proc. Hulsken dat dr. Slaterus hem hadde gedenuncieert dit in termino van
interim te willen handelen, mij teffens overienende de minute van deezerzijds reces van den
30 juny, port en lect. f 0-14-0.
Den 21.
Een brief tot Zwol over Deventer van proc. Hulsken met bericht dat partije den 14 zoo als
gedenuncieert hadde, niet hadde gehandeld maar met aanmaninge der daags kosten de termijn
was uitgesteld, ad 1 post jerias neffens port 4 st en lect. f 0-16-0.
Idem.
Zulks tot Zwol aan confr. Meurs gecommuniceert en hem het debath van de kerkenraad met
de stukken overgegeven ten fine examinatie, stelle maar ½ vac. f 2-0-0.
Den 25.
Daarover met denzelven in conferentie wanneer aangenomen heeft zijne remarques daarop
nader schriftelijk aan mij te willen toezenden, p. vac. f 4-0-0.
Den 16 aug.
Eene ampel missive van confr. Meurs ….. eenige documenten van … met eenige vraagen daar
uit voorgesteld, lact. en port f 0-14-0.
Den 7 sept.
Op eenige geantwoord en aangenomen daarover als mede over de anderen te veel en te lang
om alles schriftelijk te beantwoorden mondeling te spreken, p. lit. f 1-4-0.
Den 17.
Een brief namens de heer van Stoevelaar over deeze zaak, port en lect. f 0-14-0.
Den 24.
Tot Zwol met confr. Meurs lange in conferentie over het debath en de stukken met zijn weled.
consideratie daar tegen ontfangen, p. vac. f 4-0-0.
Idem.
Tot Deventer eene missive van proc. Hulsken dat de kerkenraad van haare en bedongene
bewijsen hadde moeten renuncieren en mij de copie van die handelinge, zoo van die bekomen
hadde, zoude toezenden, port en lect. f 0-14-0.
Den 5 en 6 oct.
Het debath met de consideratien van confr. Meurs daar tegen geexamineert, stelle maar 2
vacatien f 8-0-0.
Den 7.
Ampel geschreven aan de predikant van Hoorn over de omstandigheden van zijn eerw. beroep
tot Markel, p. lit. f 1-4-0.
Den 9.
Ampel geextraheert hetgeene bij debath tot nadeel van de beroepen predikant ten Cate en
deszelfs vader geposeert wierd om mij dieswegens te formeren, p. lect en vac. f 4-0-0.
Idem.

Hetzelve gezeide en daarover breedvoerig geschreven aan proc. Rattink tot Haaxbergen,
daartoe door zijn eerw. verzogd en daarvan kennis aan hem te geven en mij van alles te
rapporteren, als mede aan denzelve geschreven over eenige pointen van het debath ten fine
van informatie, lit. f 1-4-0.
Idem.
Doen deponeren 1e post Fenne vrouw van Jan Hobbelink, 2e Plas Jan of Bunseler, 3e Gerrit
Kempers, 4e Abraham Lodewegs, 5e Geesken Lodewegs en 6e Jenneken Vedders, groot 11 art.
p. lect. en vac. f 4-0-0.
Den 11.
Vraagartikelen voor 1. Jan Dochoorn, 2. Christina zijn vrouw, 3. Jan Kosters en 4. Harmen
Heilersig, groot 10 art. p. lect en vac. f 4-0-0.
Den 12.
Bij ample missive waarbij vorders noch over eenige geposeerden van de kerkenraad breed
geschreven hebbe, toegezonden aan proc. Hulsken en mij daar op ten eersten te berichten en
de voorschr. persoonen op die artikelen inmiddels tot condschap te trekken, p. lit. f 1-4-0.
Den 15.
Een brief tot antwoord van de predikant van Hoorn, lect. en port f 0-14-0.
Den 18.
Een brief tot antwoord van proc. Rattink en dat zig nader informeren en mij alsdan omstandig
schrijven zoude, lect. en port f 0-14-0.
Den 22.
Nadere zeer ample missive van denzelven over eenige pointen, nevens eene attestatie van de
predikant van Borculoo over de verstaanbaarheid van ten Cate alsmede eene memorie over
Herm Hagens, port en lect. lit. f 0-14-0.
Examen en vacatie van en over de attestatie en memorie f 4-0-0.
Den 3 nov.
Nadere missive van denzelven met drie attestatien over de verstaanbaarheid van dom. ten
Cate, namentlijk van drie diakens van Diepenheim, van de predikant in Nede en van de
ouderlingen en diakenen van Nede, port en lect. f 0-14-0.
Examen en vacatie van en over die attestatien f 4-0-0.
Den 21.
Aan proc. Hulsken geschreven en bescheid ….. niet hadde getrokken, p. lit. f 1-4-0.
Den 7 dec.
Antwoord van proc. Hulsken waarom de gerequireerde bewijsen noch niet hadde konnen
lichten, doch ten eerste zoude zenden, port en lect. f 0-14-0.
Den 14.
Een brief van Tileman ten Cate over het gezondene door proc. Rattink met verzoek van
hetgeene vorder mogt desidereren aan hem of proc. Rattink te willen schrijven, port en lect. f
0-14-0.
Idem.
Aan zijn ed. gereseribereert f 1-4-0.
Den 21.
Wederom een brief van proc. Hulsken, port en lect. f 0-14-0.
Den 31.
Een brief van dezelve over den termijn en het uitstel, port en lect. f 0-14-0.
Den 2 jan. 1762.
Het hoofd van het contra debath aan proc. Hulsken toegezonden om sub mundo te dienen en
mij teffens zeer beklaagd dat door zijn ed. niet wierde in staat gesteld, noch door hem de
gerequireerde condschappen gelicht, p. lit. f 1-4-0.
Den 11.

Missive van proc. Hulsken met de handelinge sub mundo en rapport, port en lect. f 0-14-0.
Examen en vacatie van en over die handelinge f 4-0-0.
Idem.
Een brief van de custos Qwack over hetgeene hem ten laste gelegd is bij het debath van de
kerkenraad, lect. en port f 0-14-0.
Den 12.
Aan proc. Hulsken gereseribeert en over de noodige stukken, p. lit. f 1-4-0.
Den 14.
Ontfangen bij missive van dezelve 2 condschappen en vorder breed relaas van eenige andere
pointen, port 3 en lect. f 0-15-0.
Examen en vacatie van en over dezelve f 4-0-0.
Den 11 febr.
Vraagartikelen ingesteld …… J.H. Gorkink en J.H. Heilersig groot 12 art. f 4-0-0.
Dito van Harmen Dokhorn en deszelfs vrouw f 3-0-0.
Dito van Henrik Roelofsen f 2-0-0.
Den 12.
Geeindigd met het instellen van het eint van debath, gemundeert groot 284 fol. f 568-0-0.
Idem.
Hetzelve noch terstont bij missive aan confr. Meurs toegezonden ten fine van en amovatie,
voor aantekenen en schrijven van de brief f 1-5-0.
Idem.
Geschreven aan Rattink over eenige attestatien rakende het gepasseerde omtrent ten Cate, p.
lit. f 1-4-0.
Den 13.
Noch vraagartikelen aan proc. Hulsken toegezonden om dezelve te beleggen, p. lit. f 1-4-0.
Daarbij gevoegd voor de jura van voorige condschappen bij bericht gevoegd, getrokken den
25, 26 en 30 aug. 1760 ad f 39-12-0 wegens 6 insinuatien aan de kerkenraad van Markelo ad 3
gl 12 st en eene interdictie den 2 april 1761 wegens eene voorgenomene verkopinge van hout
ad 1 gl 4 st, zamen f 44-8-0 ingevolge gezondene memorie van de verwalter richter van
Kedingen voor het derde deel van het Westervlier f 14-16-0.
Den 16.
De missive van het contra debath van confr. Meurs terug ontfangen, port 4 st en lect. lit. 12 f
0-16-0.
Den 17.
Gerevideert en de artikelen daarbij geset, f 4-0-0.
Den 18.
Bij missive toegezonden aan proc. Hulsken nevens de portie van den Oldenhof wegens de
reets gelichte condschappen, p. lit. f 1-4-0.
Den 1 maart.
Een brief van proc. Hulsken dat ………
Den 5.
Van Rattink ontfangen bij missive de condschappen en attestatien bij contra debath sub n 25,
26 en 27 gevoegd, port en lect. lit. f 0-16-0.
Examen en vacatie van en over die stukken f 4-0-0.
Den 11.
Het contra debath gemundeerd van proc. Hulsken terug ontfangen, nevens eenige
condschappen met de certificaaten op de vraagartikelen als boven hem toegezonden, port 6 st.
en lect. lit. 12 f 0-18-0.
Den 12.

Die condschappen alle geexamineert en daarover gevaceert, stelle zamen maar eene vacatie f
4-0-0.
Den 15.
Abuv de heer van het Laar overleden was, breedvoerig over de te doene reassumtie aan confr.
Meurs geschreven, p. lit. f 1-4-0.
Den 14.
Verscheiden reisen gevaceert tot revisie, correctie en tekenen van het contra debath en
appliceren der stukken daarbij voor een groot gedeelte daarvan eerst ontfangen, stelle uit
consideratie maar drie vacatien f 12-0-0.
Den 16.
Een brief van confr. Meurs met de documenten ten sub n 22 en 23 gevoegd, lect. lit. f 0-12-0.
Examen en vacatie f 4-0-0.
Den 23.
Tot Zwol aan confr. Meurs het contra debath door mij gerendeert en getekend overgegeven
om hetzelve mede te revideren en te tekenen, voorts nog zijn weled. gesproken over een
document zoo daarbij noch zouden kunnen wegen als mede over de reassumtie, vac. f 4-0-0.
Den 25.
Het contra debath met de stukken mede getekend door confr. Meurs bij missive van zijn
weled. terug ontfangen alsmede het voorschr. attest van ………
Voor examen en vacatie van en over hetzelve attest en weginge van hetzelve ter bekwaamer
plaatze bij het contra debath, waartoe hetzelve wederom hebbe moeten naalesen f 4-0-0.
Den 29.
Bij missive en informatie aan proc. Hulsken toegezonden p. lit. f 1-4-0.
Daarbij gevoegd voor jura van gelichte condschappen aan het gerichte van Kedingen voor de
derde portie van het Westervlier f 9-8-0.
En aan zijn ed. mede daarbij toegezonden de derde portie van den Oldenhof door confr.
Meurs bezorgd ad f 9-9-0.
Den 7 april.
Bij missive van proc. Hulsken ontfangen copie van het dictum der sententie bij contra debath
art 225 geallegeert en gerequireert, ten einde te kunnen allegeren de partien in die zaak en de
datum van het advis, port en lect. lit. f 0-14-0.
Examen en vacatie f 4-0-0.
Den 11.
Gereseribeert en geinformeert hoe dien artikel in het contra debath nu moeste invullen, p. lit. f
1-4-0.
Den 11 oct.
Een brief van confr. Meurs over den staat deezer zaaken, port en lect. f 0-14-0.
Daarover aan proc. Hulsken geschreven f 1-4-0.
Idem aan dr. Meurs geantwoord f 1-4-0.
Den 1 dec.
Een brief van confr. Meurs met een missive van proc. Hulsken en de handelinge van partije
van den 20 july 1762, port en lect. lit. f 0-14-0.
Examen en vacatie van en over die handelinge en missive van proc. Hulsken f 4-0-0.
Den 13.
Ampel gereseribeert aan confr. Meurs f 1-4-0.
Den 28.
Een naadere brief van zijn weled. over een reces door hem aan proc. Hulsken gezonden tot
beantwoordinge van dat, van partije nevens een brief van proc. Hulsken, port en lect. van
beide brieven f 1-6-0.
Den 30.

Per expressen een brief van proc. Hulsken met voorschr. reces hem van confr. Meurs
toegezonden en nevens de volmagt en authorisatie daar bij over te leggen met verzoek van
examinatie, lect. lit. f 0-12-0.
Den 31.
Hetzelve reces nevens de stukken geexamineert, p. vac. f 4-0-0.
Vervolgens het eene en andere bij dat reces gevoegd hetgeene daar bij verdig achtede, p. lect.
f 4-0-0.
En bij missive aan proc. Hulsken terug gezonden, p. lit. f 1-4-0.
Den 1 january 1763.
Daarin bij missive kennis gegeven aan confr. Meurs f 1-4-0.
Den 28 febr.
Ontfangen bij missive van proc. Hulsken het reces van partie tot antwoord op onze voorige
nevens minute van deezerzijds reces, als mede het contra debath ten fine bij voorschr.
recessen vermeld, port en lect. lit. f 0-16-0.
Den 1 maart.
Geexamineert het reces van partije, p. vac. f 4-0-0.
Den 3.
Het contra debath met de voorschr. recessen bij missive en mijne consideratien hoe vermeinde
in deezen te moeten worden gehandeld aan confr. Meurs toegezonden, p. lit. f 1-4-0.
Den 4.
Bij missive van proc. Hulsken de rekeningen van de bedienden van de kerkenraad ontfangen,
port en lect. f 0-16-0.
Examen en vac. f 4-0-0.
Den 5.
Aan confr. Meurs toegezonden. p. lit. f 1-4-0.
Den 12.
Bij missive van zijn weled. terug ontfangen met de taxatie requesten, port 6 st en lect. lit. f 018-0.
Den 13.
Dezelve geexamineert, p. vac. f 4-0-0.
Den 14.
Tot Zwol met confr. Meurs daarover in conferentie, p. vac. f 4-0-0.
Den 27 maart 1764.
Naadat confr. Meurs mij tot Zwol bericht hadde dat partije van triplyg hadde gedoend, met
zijn ed., die hetzelve hadde geexamineert, daarover gesproken en aangenomen wanneer
hetzelve mede zoude hebbe geexamineert mijn sentiment nader en op tijd daarover te zullen
zeggen, p. vac. f 4-0-0.
Den 28.
Het gemelde volumineuse triplyg geexamineert, stelle maar 3 vac. f 12-0-0.
Den 7 april.
Met confr. Meurs daarover nader gevaceert en niet tegenstaande daarbij tegens de ordre en
manier van procederen eenige documenten waren bijgevoegd om eens een einde van zaaken
te hebben terwijl noch daarbij niets presidiciabel hoe groot ook dat triplyg is, bevonden in
ordre, geresolveert maar te renuncieren van quadriplyg en alleen een kort reces daartegen in te
leveren met verzoek wederom een termijn van sluiten, p. vac. f 4-0-0.
Den 12 mey.
Van confr. Meurs bij missive ontfangen concept reces daartoe ingericht, port betaald op mijn
buitenplaats f 0-10-0.
Lect. lit. f 0-12-0.
Den 13.

Hetzelve reces geexamineert daarin bijgevoegd, p. lect. en vac. f 8-0-0.
Den 14.
Bij missive aan proc. Hulsken toegezonden, p. lit. f 1-4-0.
Den 29 Juny.
Communiceert mij confr. Meurs tot Zwol dat volgens missive van proc. Hulsken, welke nu
eerst van Groningen te huis komende gevonden hadde, dingsdag daar aan den 3 july termijn
van sluiten in deeze zaak gesteld was en voorts met zijn ed. over die termijn en hetgeene
daarop te doen, gevaceert f 4-0-0.
Den 1 july.
Aan proc. Hulsken toegezonden de rekening van confr. Meurs met verzoek van de mijne en
die van verschot van mijn broer wegens het Westervlier te willen inbedingen bij het sluiten,
alzoo die den 30 juny des avonds eerst te bij eigenen zijnde onmogelijk hadde kunnen
uitschrijven, p lit. f 1-4-0.
Den 4 july.
Een brief van proc. Hulsken dat de termijn van sluiten nader gesteld was tegen den 17 dito,
verzoekende daar tegens de rekening en hoe zig in termino te gedragen, port en lect. lit. f 014-0.
Idem. van confr. Meurs bij missive ontfangen de protocollaria hem ter examinatie en verdere
communicatie aan mij toegezonden door proc. Hulsken, port lect. 3 st en lect. lit. f 0-15-0.
Den 5.
Dezelve geexamineert, p. vac. f 4-0-0.
Den 9.
Dezelve bij missive en bericht wat in termino van sluiten te doen en anders zelve
prothocollaria tijdig aan den heere landschrijver wederom te laten toekomen, aan proc.
Hulsken terug gezonden, p. lit. f 1-4-0.
Voor extracten deezes groot 15 fol. f 3-0-0.
Den 12.
Deeze nevens de rekening van verschot ……het Westervlier bij missive aan proc. Hulsken
toegezonden, p. lit. f 1-4-0.
Deeze proceduure van de belevinge terug gekomen zijnde ontfangen, de welk van citatie om
die te sien openen en daarbij de rekening van de advis en sportul penn. ter examinatie, stelle
voor port en lect. lit. f 0-16-0.
Voor examinatie en vacatie f 4-0-0.
Voor rescriptie aan confr. Meurs en de bediende procuratie f 2-8-0.
Voorts ontfangen copie van de sententie of ten minste van het dictum, port en lect. lit. f 0-160.
Examen en vacatie f 4-0-0.
Rescriptie als boven f 2-8-0.
Onder reserve van vordere jura.
Derk Dumbar.

1760-1765.
Memorie van salaris en verschot voor dr. Petrus Adrianus Meurs in saken de heeren en
vrouwen collatoren van Markel tegen de kerkenraad aldaer.
22 juny 1760.
Ontfang ik een missive van sijn excell. den heere Graeve van Rechteren tot Laer, benevens
een memorie of deductie door de kerkenraad van Markel en verdere collatoren ingediend,
sustinerende de kerkenraad te zijn in de possessie om in hunne gemeente een predicant te
beroepen, met verzoek om in die zake de collatoren advocando te bedienen en ten eersten met
sijn excell. deswegens te confereren voor examinatie van die brief en deductie cum doctis,
stelle deswetelijk 2 vac. ad in causu collegii f 8-0-0.
Idem.
Rescriptie f 0-10-0.
Den 23.
Deswegens aan den heer griffier Dumbar, welke in dese zake mede als bediende zoude
fungeren, geschreven, f 0-10-0.
Den 24.
Na het Laar gereyst en met sijn excell. over dese zaak geconfereert, vac. extr. loc. f 6-0-0.
Reiskosten wegens chaise huur, bet. f 4-0-0.
Verteringe f 2-6-0.
Den 25.
Exam. van de rescriptie van den heere griffier Dumbar en port f 0-12-0.
Idem.
Per missive met de drostinne douariere Haersolte versogt om de nodige papieren samen op
Bijssel zouden leggen f 0-10-0.
Nader aan den heere griffier geschreven over den aanstaenden termijn van berigt en of
daervan reets prolongatie waer versogt en becomen en tot hoe lang f 0-10-0.
Den 29.
Voor exam. en port van de rescriptie f 0-12-0.
Den 1 july.
Van mevr. de drostinne per missive enige papieren en documenten ontfangen, voor lecture
van de brief f 0-10-0.
Exam. van de bijgevoegde stukken, vac. f 4-0-0.
Den 7.
Van de hr H.W. Dumbar een missive ontfangen over het bepalen van een dag, tijd en plaatse
van conferentie met de heeren collatoren, port. lect. f 0-12-0.
Aen sijn excell. den heer van het Laer geschreven met versoek om een dag, tijd en plaatse tot
voorschr. conferentie te noemen, voorts gesonden ampel memorie van documenten, so ik
rekende het regt van collatie van mevr. de drostinne van Bijssel hadde ontfangen, pro lect. f 010-0.
Voor het instellen van die memorie, vac. f 4-0-0.
Den 20.
Ontfange missive van sijn excell. met ordre om die conferentie voor sijn excell. waer te
nemen, lect. f 0-10-0.
Hierover voorts aen hr griffier Dumbar geschreven f 0-10-0.
Den 26.
Ontf. missive van sijn W. Ed. Gestr. met berigt dat dag van conferentie was bepaald op
aenstaende vrijdag s morgens te 9 uir te Holten en dat ik inmiddels op Bijssel nog nadere
papieren moeste zoeken, lect. port f 0-12-0.
Den 27.
Rescriptie f 0-10-0.

Den 28.
Mij naar Bijssel begeven om aldaer de oude papieren, chartres en actien te doorsoeken of er
nog iets dese zake rakende te vinden was, hebbende met de drostinne mij in haar HWGeb
missive van den 1 july voorschr. geschreven dat inval die gesondene papieren niet
genoegsaem waren, ik zelve moest overkomen om nader ondersoekinge te doen en de hr
griffier Dumbar op die reys te doen geinsteert als voorschr.; sulx gedaen en daer mede twee
volle dagen doorgebragt, voorts gevonden enige documenten bij berigt geappliceert en wijl ik
niet langer van huis konde blijven om alle die oude papieren te doorsoeken en examineren,
waertoe vele dagen vereyscht wierden, ingestelt en afgegeven een memorie volgens welke
men die ondersoekinge vorders moeste doen en wat stukken nodig waren, zullende de hr
Bonding rentmr. van haer HWG die ondersoekinge daer nae vervolgens, vac. extriloc et
provincian twee dagen f 16-0-0.
Chaise huur en verteringe in die beide dagen bet. f 8-13-0.
Den 30 en 31.
De memorie of deductie met de annexe stukken geexamineert, daaruit geformeert notulen,
voorts memorie van het geen oordeelde in de conferentie verhandelt te moeten worden, voorts
de stukken en bewijsen geexamineert en daeruit mede geformeert notulen, 2 vac. f 8-0-0.
Dito.
Missive geschreven aen den heer Drost van Isselmuyden met versoek om mij ten spoedigsten
toe te senden zeker request so door de kerkenraad van Markel gepasseerde jaer aen sijn excell.
als heer van den Oldenhoff, dus als collator zoude zijn gepresenteert, vervolgens de laatste
brief van den heere Dumbar aen mij geschreeven ofte anders te onderrigten wat daar van zij,
pro lit. f 0-10-0.
Den 1 aug.
Mij na Holten begeven en aldaer met de hr. van de Wijk, Dumbar en proc. Hulsken over den
staat deser zake, het behandelen derselve geconfereert, de wedersijdse aangebragte stukken
nevens de memorie of deductie van de parthije met de bijlage geexamineert, opgestelt
memorie van hetgeen alnog tot de complete instellinge van berigt nodig oordeelden en men
allesints zoude zoeken te verkrijgen, vac. extr. lac. f 8-0-0.
Chaisehuur bet. f 5-5-0.
Vertering des middaags en heen en weder op reyse f 3-0-0.
Den 2.
Voor examinatie van de rescriptie van den hr drost van Isselmuiden f 0-10-0.
Ingestelt volmagt om door den hr drost ter deser zake gepasseert te worden, vac. f 4-0-0.
Munderen van dien ad 2 fol. f 0-8-0.
Deselve per missive versonden f 0-10-0.
Ingestelt cautebuse volmagt om door mevr. de drostinne op mij ter deser zake gepasseert te
worden, vac. f 4-0-0.
Munderen van dien 2 fol. f 0-8-0.
Deselve per missive versonden f 0-10-0.
1 septemb.
Van de hr drost van Isselmuiden per missive ontfangen voorschr. volmagt gerigtelijk op mij
gepasseert, lect. der brief f 0-10-0.
Examinatie der volmagt, vac. f 4-0-0.
Ontfangen per missive van mevr. de drostinne volmagt op mij gepasseert, lect. der brief en
examinatie der volmagt f 4-10-0.
Den 4.
Per missive aen de mede bediende advocaet versonden mijn concept berigt met enige stukken
en in deselve missive over het een en andere poinct aengaende dese zake gehandelt, pro lit. f
0-10-0.

Aentekenen derselve bet. f 0-1-0.
Dito.
Van sijn WEdGestr. per missive ontfangen desselfs ingestelt berigt met verscheyde nadere
stukken, port. lect. f 0-3-0.
Examinatie der brief f 0-10-0.
Den 5.
Van sijn WEdGestr. per missive terug ontfangen mijn concept berigt met enige aentekeninge
van aldaer voorkomende articulen, passagien van rechtens met welke sijn WEdG oordeelde
dat desselfs berigt behoorde te worden geamplieert, port. f 0-4-0.
Lect. der brief f 0-10-0.
Desselfs berigt en het mijne tegens elcander geexamineert, het eerste geamplieert op een en
andere plaatsen gecorrigeert, 2 vac. f 8-0-0.
Hetselve also doen munderen, daervoor bet. f 7-4-0.
Hetzelve gemundeert zijnde gerevideert f 4-0-0.
Ingestelt volmagt van substitutie op de hr proc. Chr. Hulsken als bediende proc. in desen, vac.
f 4-0-0.
Munderen van dien 2 fol. f 0-8-0.
Voor het besorgen dat die gerigtelijk wierde gepasseert ½ vac. f 2-0-0.
Voor jura van dien te passeren, bet. aan de secr en boedrager f 1-18-0.
Voorschr. berigt gemundeert en getekent met de volmagt op den heer Hulsken, aen de mede
bediende adv. gesonden met een ampele missive, aentekenen f 0-1-0.
Pro lit. f 0-10-0.
Den 7.
Van mevr. de drostinne per missive nadere stukken ter deser zake ontfangen, voor lect. en
examinatie van het een en ander, vac. f 4-0-0.
Ontfangen missive van de hr griffier, port examinatie, f 0-12-0.
Den 9 sept.
Missive geschreven aen de tegenbediende advocaat Hubert over het extenderender schrifturen
en prolongatie des aenstaenden termijns, pro lit. f 0-10-0.
Aan de expresse voor het brengen van deselve op de Calkoven en wagten na rescriptie, bet. f
0-5-8.
Examinatie van de rescriptie f 0-10-0.
Den 10.
Deswegens geschreven aen de mede bediende adv. en daer bij gevoegt zeker nader document
ter examinatie, pro lit. f 0-10-0.
Den 26.
Van de mede bediende adv. per missive ontfangen het vorig gemundeert berigt en dan nog
hetselve voor de twede maal gemundeert en door sijn WEdG getekent, zullende het eerste
dienen tot narigt enam casu quo aen Ridderschap en Steden op de claringe te presenteren, port
f 0-4-0.
Examinatie der brief f 0-10-0.
Examineren, revideren en tekenen van hetselve berigt, vac. f 4-0-0.
Den 28.
Hetzelve per missive aen proc. Hulscken ter indieninge met de Munsterse wagen versonden,
aantekenen f 0-1-0, pro. lit. f 0-10-0.
Het berigt groot 93 fol. compres geschreven, komt als zijnde voor een collegie dubb. ad f 1860-0.
Den 4 oct.
Voor voorschr. per missive de door sijn WEd tot narigt gemaakte copien van desersijds bij
berigt geannecteerde stukken, port f 0-3-0.

Lect. en examinatie f 0-10-0.
Den 12 febr. 1761.
Van de mede bediende advoc. ontfangen missive, port en examinatie f 0-10-0.
Rescriptie f 0-10-0.
Den 29 maart.
Met de mede bediende advoc. ter deser zake en den staet van dien aen mijn huis geconfereert
en geresolveert, vac. f 4-0-0.
Den 1 mey.
Missive ontfangen van proc. Hulsken met communicatie dat de copien van zijden van de
parthien gedient replycq vaerdig was en de copie gelden ten dele besorgt waren, uitgesondert
het gedeelte wegens het huis Oldenhof ad f 19-4-0, waerom versogte hetselve over te maken,
port en lect. f 0-12-0.
Den 10 juny.
Per missive aen sijn WelEd versonden de stukken voorschr. f 19-4-0.
Aentekenen van dien f 0-1-0, pro. lit. f 0-10-0.
Bij occasie van den lantdag te Zwolle van confr. Dumbar ontfangen tegendeels debath of
replycq en annexe stukken en die geexamineert a 4, f 16-0-0.
Vervolgens met sijn WEdGestr staande den lantdag aan mijn huis deswegens geconfereert,
vac. f 4-0-0.
Den 1 aug.
Voor copiegelt van seker berigt van den heere drost van Vollenhove en res. Ridderschap en
Steden daer opgevallen in dese zake te appliceren, aen de bode Netman bet. f 1-16-0.
Den 1 sept.
Voorschr. stukken geexamineert en deswegens een ampele missive aen den heere griffier
Dumbar geschreven, stelle maar 1 vac. f 4-0-0.
Met sijn WEdG ten huise van mons. Engelman tot Zwolle geconfereert en enige nadere
stukken ter deser zake van sijn WEdG ontfangen, vac. f 4-0-0.
Examinatie derselve f 4-0-0.
Met sijn WEdG nader aen mijn huis geconfereert en aan sijn WEdG de stukken deser
procedure met mijn concept contra debath overhandigt, ter examinatie vac. f 4-0-0.
Den 19 octob.
Per missive aen sijn WEdG versonden Smethuis over het sijnodale en classicale regt in
Gelderlandt mede seker condschap, pro litt. f 0-10-0.
Den 1 nov.
Met sijn WEdG over den staat deser zake alhier te Zwolle geconfereert f 4-0-0.
Den 14 febr. 1762.
Per missive van confr. Dumbar ontfangen sijn WEdG ingesteld contra debath, part f 0-4-0.
Examinatie der brief f 0-10-0.
Den 15 en 16.
Het contra debath geexamineert en hier en daer enige additien en bijgevoegt, stelle deswegens
maar 4 vac. f 16-0-0.
Per missive hetselve aen confr. Dumbar terug versonden, pro litt en aantekening f 0-11-0.
Daer bij gevoegt f 14-16-0 wegens ⅓ van den huise Oldenhof in de jura van nieuws geligte
condschappen f 14-16-0.
Den 15 meert.
Per missive aan confr. Dumbar gesonden, geauthoriseert, copie besien van den heer droste
van Vollenhove op het request van de kerkenraad van Zwartsluis en resolutie daer opgevallen,
pro. litt en aentekening f 0-11-0.
Voor het besorgen dier authentatie ½ vac. f 2-0-0.

Ontfangen missive van confr. Dumbar werde reassumtie der procedure door de erfgenamen
van den hr. van het Laer en dat desersijds contra debath reets en voor lange bij leven van den
drost sub mundo ingedient waer geweest, port lect. f 0-13-0.
Den 22 meert.
Van sijn WEdG per missive ontfangen gemundeert contra debath met annexe documenten,
lect. der brief f 0-10-0.
Hetselve contra debath en documenten gerevideert, geexamineert en getekent, stelle
deswegens discretelijk maar 2 vac. f 8-0-0.
Den 23.
Vacatie met sijn WEdG op het Wijnhuis te Zwolle over een en ander poinct rakende dese
zake, voorts mede goedgevonden van dr. Hubert bij een aparte memorie te versoeken hetgeen
men met sijn WEd voormaals per missive was geconvenieert omtrent het bladgetal en aan sijn
WEdG wegens jura van nader geligte condschappen ad 3 wegens den huise Oldenhof
gerestitueert f 9-9-0, vac. f 4-0-0.
Betaalde jura als gemelt f 9-9-0.
Den 24.
Vacatie met dr. Hubert deswegens en heeft sijn WelEd de versogte attestatie verleent, vac. f
4-0-0.
Den 25.
Deselve geexamineert met het contra debath per missive aen confr. Dumbar versonden pro lit.
en aantekenen f 0-11-0.
Het contra debath groot 284 fol., comt voor het instellen van dien f 578-0-0.
Den 1 sept.
Missive geschreven aen de hr griffier Dumbar met versoek om te weten den staat der
procedure f 0-10-0.
Examinatie en port der rescriptie f 0-12-0.
Den 23.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met eenige laatste prothocollaire stukken, port f 0-4-0.
Examinatie van het een en ander, vac. f 4-0-0.
Deswegens ampel geschreven aen den hr griffier Dumbar, pro litt. f 0-10-0.
Den 7 okt.
Missive geschreven aen proc. Hulsken met onderrigt dat advis, pro lit. f 0-10-0.
Den 16 nov.
Missive ontfangen van proc. Hulsken met verzoek om advis en kennisgeving van advis, port
lect. f 0-14-0.
Ingestelt nodige volmagt voor mevr. de drostinne tot reassumtie van nieuwe voeging, vac. f 40-0.
Munderen ad 2 fol., f 0-8-0.
Ingestelt nodig request tot autorisatie en qualificatie mevr. de drostinne tot die reassumtie,
vac. f 4-0-0.
Munderen van dien 1 fol. f 0-4-0.
Den 21.
Deselve volmagt en request gecommuniceert aen haer HWGeb en deswegens met haer
HWGeb gevaceert, f 4-0-0.
Idem.
Hetselve request van haer HWGeb weder ontfangen en namens haer HWGeb aen den heere
interims lantdrost van Zalland gepresenteert met versoek van spoedig apoinctement, vac. f 40-0.
Den 22.

Examinatie van het apoinctement op hetselve en vervolgens van de gerigtelijk gepasseerde
volmagt van mevr. de drostinne prose et. en met nodig onderrigt aen proc. Hulsken
versonden, stelle hier ½ vac. f 2-0-0.
16 may 1763.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met onderrigt van den staat der procedure en dat parthie
prolongatie van termijn versogt en becomen had, port lect. f 0-12-0.
Voor rescriptie en instructie tegens de volgende termijn f 0-10-0.
Den 9 oct.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met communicatie dat parthie sub mundo hadden
gedient, port lect. f 0-12-0.
Rescriptie f 0-10-0.
Den 3 nov.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met onderrigt dat parthie bij decreet nadere prolongatie
van termijn hadden geobtineert, port lect., f 0-12-0.
Den 27.
Ontfangen missive van sijn WEd met onderrigt dat parthie sub mundo, hadde gedagt van
triplycq, port lect. f 0-12-0.
Den 5 jann. 1764.
Per missive aen proc. Hulsken versonden 21 gl. wegens het bedragen van ⅓ voord en huise
Oldenhof in de copiegelden van voorschr. triplycq, cum doctis f 21-0-0.
Pro litt. en aentekenen f 0-11-0.
Den 18.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met onderrigt van den ontfangst van mijn vorige brief
en 21 gl., port lect. f 0-12-0.
Den 1 febr.
Per missive van proc. Hulsken ontfangen copie van parthie triplycq cum doctis, port en
examinatie der brief f 0-13-0.
Voor examinatie van voorschr. triplycq en documenten tesamen groot 225 fol., comt 4 vac. f
16-0-0.
Den 23 meert.
Ontfangen missive van proc. Hulsken over den aenstaende termijn, port lect. f 0-12-0.
Den 27.
Vacatie met de hr griffier Dumbar over voorschr. triplycq cum doctis en om te weten de
intentie van den huisen Stoevelaer en Westervlier so wegens bijgevoegde documentent en
triplycq als over de maniere hoe hetselve te straffen bij formeel quadruplycq dan bij wegen
van reces en sijn WEdG hetselve ter examinatie besorgt, vac. f 4-0-0.
Den 5 april.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met berigt dat sub mundo, hadde gedagt port lect. f 012-0.
Den 6.
Rescriptie f 0-10-0.
Den 7.
Nader met de hr griffier over voorschr. poincten geconfereert en goedgevonden om advis,
vac. f 40-0-0.
Den 8 mey.
Ontfangen missive van proc. Hulsken met berigt van den staat des termijns en versoek om in
staat gestelt te worden van compleet te handelen, port lect. f 0-12-0.
Per missive aen proc. Hulsken versonden ampel reces om op aenstaende termijn in te dienen,
pro lit. f 0-10-0.
Instellen van het reces 2 vac. f 8-0-0.

Den 26 juny.
Ontfangen missive van proc. Hulsken van den 1 juny vermits mijn absentie uit de stad eerst
den 26 ontfangen met berigt van den staat der sake, port lect. f 0-12-0.
Den 28.
Voor rescriptie f 0-10-0.
Mijn rekeninge vervaerdigt en per missive om bij het sluiten der procedure gevoegt te worden
en nodig reces tot sluiten aen proc. Hulsken versonden, pro lit. f 0-10-0.
Instellen van het reces ½ vac. f 2-0-0.
Voor het extraheren der rekeninge groot 12 fol. ad 6 st., pers. sat. f 3-12-0.
Ontfangen nader missive van proc. Hulsken met berigt dat de termijn van sluiten door het
gerigte was uitgestelt, port bet. f 0-12-0.
Rescriptie f 0-10-0.
Den 4 sept. 1765.
Ontfangen missive van sijn HoogWGebGestr. den heere Bentinck tot Schoonheten met
ingesloten citatie vanwegens het drosten gerigte van Twenthe aen sijn WelGebGestr. en den
heere Dedem toe den Gelder, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen den heere
Grave van Rechteren tot Laer, gedaen ten einde de sententie den 17 deser te aenhoren met
specificatie van de advys en sportul penn., versoekende sijn HWGebGestr. concept volmagt
op mij ofte op een ander om die pronunciatie namens hun HWGebGestr. bij te wonen en het
nodige te verrigten, port lect. van de brief f 0-12-0.
Examinatie van de citatie en uitrekeninge van het quotum wegens den huise Oldenhof, vac. f
4-0-0.
Den 5.
Ontfangen per missive van proc. Hulsken copie citatie met versoek van tegens de dag van
pronunciatie in staat gestelt te worden, lect. port f 0-12-0.
Deswegens ampel geschreven aen den heer griffier Dumbar, pro litt. en aentekenen f 0-11-0.
Voor port en examinatie van sijn WelEd Gestr. rescriptie f 0-12-0.
Den 13.
Ingestelt concept volmagt om door den heere Bentinck toe Schoonheten en den heere Dedem
op proc. Hulsken ter deser zake gepasseert te worden, voor het instellen van dien vac. f 4-0-0.
Munderen 2 fol. f 0-8-0.
Deselve per missive versonden, pro lit. f 0-10-0.
Den 14.
Port en examinatie der rescriptie van den heer van den Gelder op mijn vorige brief f 0-12-0.
Ingestelt concept volmagt om door de HWG Freulin van Haersolte tot Bijssel op proc.
Hulsken ter deser zake gepasseert te worden, vac. f 4-0-0.
Munderen f 0-8-0.
Deselve per missive aen haer HWG versonden, pro litt. f 0-10-0.
Per missive aen proc. Hulsken versonden nodig reces tegens den dag van pronunciatie, pro lit.
f 0-10-0.
Instellen van het reces, vac. f 4-0-0.
Den 15.
Voor examineren van de rescriptie van de HWG Freulin van Haersolte met berigt dat de
advyspenn. en voorschr. volmagt gerigtelijk gepasseert aen proc. Hulsken waren versonden,
lect. f 0-10-0.
Den 18.
Voor examinatie van de rescriptie van proc. Hulsken met berigt dat men desersijds een
triumphataire sententie hadde geobtineert dog met compensatie van costen, port lect. f 0-12-0.

Circa 1760.
Handtekeningen van inwoners Markelo i.v.m. de kwestie over het aanstellen van een nieuwe
predikant.
En kennen bij onderget. door veel onser handtekeninge als boermannen van de boerschap en
dorp Markel dat wij neffens onse gesamentlijke leden des kerkeraats volgens dit
neffensgaande smeekschrift begeven en bidden tot onse herder en leeraar te mogen hebben
den daar in benoemden propenet Kelder.
Gerrit Kistemaker als olderlyng
Hermen Montenij als diacenen
J.H. Heylersigh als gesworen
Berent Dijckenck
Jan Kaerkemeyes
Derk Welmers
Hendrik Sneel
Jan Menderink als gesware
Gerrit Krabberbos
Hendrik Berentsen
Hendrik Baan
Henderijck Loos
Jan Klumpers
Hendrijck Bussynck
Gerryt Sigers
dyt is het Y mark van Wyllem Schrijvers
Arent Varenhorst
Jan Nijlandt als geswoore
Arent Slygman als geswooren
Hendrijck Lammertynck
Berent Tijmans
Gerrit ……..
Arent Ritmans
Harmen Weevers sine Y mark
Jan Swiers
Adam Jabbenga
Jan Loneck
Hendrick Hueten
dit is het + merk van Tonis Brinkers
Wander Luykes
Jan ten Dame
Jan Brokmans
dit is Y het mark van Hendrik Kloster
dit is Y het mark van Harmen Bolink
dit is Y het mark van Albert Rensink
dit is het X mark van Harmen Oldenhof
Hendrik Onk
Jan Reynts
Harmen Janssen Vedders
Henderik Brinkers
……….
Henderik Loodewegs
Hendrijk Endeman
dit is T het mark van Berent ten Dam
Jan Vollekijnk
Harmanus Dockhooren
Albert Stegeman
sit is + het mark van Plas Garrit
Jan [Leunck]
Berentje Fede
dit is X het mark van Jan Grot Lovelink
Willem Fokkers
Arent Wensyenk
Jan Elckinck
dit is + het mark van Garrit Hyddinck
dit is > het mark van Hendrik Rosink
dit is # het mark van ……..

1760-1765.
Rekeninge van verdient salaris en verschot van proc. Christoffel Hulsken als bediende van
de heeren collatoren van Markelo tegens de kerkenraad aldaer.
Den 23 july 1760.
Den heer J.H. van der Wijk van Stoevelaer mij op den huyse Stoevelaer versogt aldaer
gevaceert, vermits sijn weled mij ter saak tegens den kerkenraed van Markelo nopens het regt
van collatie geconfereert en versogt daerin soo wel sijn weled weegens den huyse Stoevelaer,
als mede den Hooggeb heer en graaf van Regteren weegens den Oldenhof, als mede de heeren
D.H. Dumbar en D. te Lintelo als mombaren van den heer Jan van der Sluys tot Westerflier,
als collatoren van Markelo door den heer advocaat D. Dumbar ingestelt, beginnend te
bedienen en mij ten dien eynde een regtsaak om het op morgen aan zijn HoogWelGeb Gestr
den heer Sloet heere van Singraven als verwalter drost bij de absentie van den heere drost den
HoogWelGeb Gestr heer F.J.S. baron van Heyden heer van Ootmarssum, te presenteren en
van sijn HoogWelGeb Gestr bij appointement continueeren van termijn van berigt tegens den
kerkenraad voorn. tot den 1e regtdag mede bouforien te versoekende, versoeken pro vue conf
etucon van het request tesamen als sijnde buiten de staat van een en ander als sijnde dupluc,
jura f 3-0-0.
Den 24 dito.
Mij daar meede na den Hoogadelijke huyse Singraven begeven, in het gemelde ontfangen
request aan sijn HoogWelGeb Gestr voorn. gepresenteert in appointementen waar hij den
termijn van berigt voorn. tot den 1e regtdag na de bouforien is gecontinueert bekomen, pro
vacatie ad 2 daagen als sijnde 7 uir vac. ad 2 dagen f 6-0-0.
Voor verteringe van 2 dagen en een nagt f 4-10-0.
Peerde huur 2 dagen f 2-10-0.
Voort appointement f 1-4-0.
Den 25 dito.
Het gemelde gepresenteerde request ten fine van insunuitie, volgens ontfangen instructie, aan
de parthijen voorn. gemundeert ses malen, summa 12 bladen, per blat 8 st f 4-16-0.
Den 27 dito.
Mij bij de hr. verwalter rigter van Kedingen begeven en op de regtstukken per dubbelt het fiat
versogt, ontfangen om aen de scholte van het Carspel Goor ten fine van insinuatie besorgt, pro
vacatie f 2-8-0.
Den 29 dito.
Het regtstuk gerelateert van de scholte, wederom ontfangen, pro en cond. f 1-0-0.
Voor jura van de insuniatie in relaes, summa betaald f 3-12-0.
Den 2 july.
Per missive bij een expresse de prolongatie kragt appointement aen den heer landschrijver
ingesonden met versoek om deselve in termino aen den Hoog Adelijke gerigte gelieve te
besorgen, ontfangen van de missive nevens het besorgen van deselve, pro litt. f 0-12-0.
Voor de expresse f 0-6-0.
Jura aen de heer Landschrijver lit. f 0-12-0.
Den 3 dito.
Het voornd. geappointeerdt request gerelateerd aen de bediende heere advocaat dr. Dumbar,
per missive ingesonden pro litt. f 0-12-0.
Den 29 dito.
Den heer van der Wijk op het Stoevelaer mij ontboden en gerequireert om op morgenmiddag
te Holten te laten vinden alwaar de heeren collatoren nevens de heeren advocaten den heer dr.
Dumbar en de heer dr. Meurs om over de saake voorschr. te confereren bij elkander in
quamm, voorts mij van enige omstandigheden geinformeert, pro vac. et cons. samen f 3-0-0.

Den 30 dito.
Ten fine als gemelt tot Holten geweest met de heeren voornoemt in conferentie geweest en
daernae van de heeren advocaten instructie waar naer mij in de sake voorschreven te
gedragen, ontfangen pro vac. extra lect. f 3-0-0.
Paerde huir f 1-5-0.
Den 4 aug.
Van den heer adv. Dumbar per missive de volmagt van sijn weled heer broeder H.W. Dumbar
als mombaer van den heer van der Sluis tot Westerflier ontfangen met instructie om een dito
volmagt voor de heer dr. te Lintelo als mede mombaer van gemelde heer van der Sluys te
vorderen, voorts instructie waerna mij te gedragen, port betaald f 0-2-0.
Pro litt. en examinatie van de volmagt f 1-4-0.
Den 8 dito.
Mij overdien bij de meester Quack geinformeert en van deselve een annotatie per copiam
ontfangen ad 3 bladen van deselve f 0-12-0.
Pro vac. f 3-0-0.
Vert. en peerde huir f 2-15-0.
Den 11 dito.
Hiervan per missive aen de heer dr. Dumbar verslag gedaen, pro litt. f 0-12-0.
Den 12 dito.
Van de heer predicant Slaterus het gerequireerde attest ontfangen met meldinge om hetselve
mede door desselfs mede consulent den heer predicant Scholten in Diepenheym te doen
toekomen, pro vac. terum. f 1-12-0.
Dito.
Hier van aen den heer principaal op het Stoevelaer verslag gedaen en den navorige
informaatie ontfangen, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 14 dito.
Mij na Diepenheym hier van de heer predicant Slaterus ontfangen attest aan de heer predicant
Scholten vertoont die na het mede tekenen versogt en na examinatie hetselve van sijn
eerwaarde mede getekent terug ontfangen, pro vac. extr. cons. f 3-0-0.
Vert. en peerde huir f 2-15-0.
Den 15 dito.
Een missive van den heer adv. Dumbar ontfangen, port et lect. f 0-14-0.
Den 16 dito.
…….. van enige informatien en attestatie van de heeren predicanten, summa 9 bladen f 1-160.
Den 17 dito.
Nadere informatie van de meester Quak, voor instellen en munderen en vac. summa f 1-12-0.
Den 18 dito.
Bij een omstandige missive aen de heer adv. Dumbar enige informatien alsmede de attestatie
van de heeren predicanten Scholten en Slaterus ingesonden, pro litt. f 0-12-0.
Den 21 dito.
Bij missive van den heer adv. Dumbar verscheyden vraagstukken om daerop eenige getuigen
te doen deponeeren, ontfangen pro litt. en port f 0-16-0.
Examinatie van de vraagstukken f 2-0-0.
Den 22 dito.
Mij ingevolge instructie van de mede adv. Dumbar bij den heer principaal op Stoevelaer
gevaceert over de ontfangen vraagstukken met sijn weled geconfereert, pro vac. et cons. f 3-00.

Den 23 dito.
Mij bij de heer verwalter rigter van Kedingen begeven en van sijn weled citaten van 13
personen ten fine om condschap te geven versogt en door sijn weled gesteld tegens den 25e en
26e dito, pro vac. voor besorgen van de condsch. f 1-0-0.
Den 24 dito.
Volgens per missive ontfangen instructie van den heer adv. een expresse na Stoevelaer en
Gelselaer gesonden, an de expresse f 0-3-0.
Voor de memorie f 0-12-0.
Den 24 dito.
Mij ingevolge ontfangen instructie van de heer adv. Dumbar nae Diepenheym begeven en
aldaer enige informatie van Derk Banninck van Gelselaer genomen en daer van memorie
gemaakt, pro vac. et extra cons. f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Instellen van de memorie f 1-4-0.
Den 25 en 26 dito.
Aen de gerigte van Kedingen soo voor als nademiddags gevaceert en tegen de geciteerde 13
getuigen de vraagstukken geexhibeert en deselve den excel. sijn prosturen van de getuygen
voor het geven van hun depositie, summa betaald f 5-4-0.
Voor de 3 vacatien van de 2 daagen f 3-0-0.
Voor munderen van de vraagstukken van de 13 getuigen, summa groot 7 bladen per blat 8
stuyver f 6-16-0.
Den 27 dito.
Ingevolge ontfangen instructie tot Haxbergen gevaceert den heer Derk te Lintelo als mombaer
van den heer van der Sluis tot Westerflier van den staat der saake geconformeert, dien na de
vereyste volmagt in dezen van sijn weled ontfangen, pro vac. et consult. f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Opstellen van een ampel volmagt f 1-0-0.
Den 28 dito.
Bij missive aan de heer adv. Dumbar met informatie van de getrokkene condschappen als
meede weegens de conferentie van de heer te Lintelo als die van sijn weled ontfangen
volmagt, pro litt. f 0-12-0.
Den 29 dito.
Van den heer verw. rigter van Kedingen tegens voorgen. citatie aan vier getuigen versogt en
ten dien eynde een memorie overgegeven, pro vac. van besorgen f 1-0-0.
Dito.
Van sijn weled de certificatie van die op den 25 en 26 deses getrokkene 13 getuigen
ontfangen, pro vac. et examinatie f 2-0-0.
Dito.
Des achtermiddags hierover op Stoevelaer met de heer principaal geconfereert alsmeede sijn
weled van die op morgen te trekkene condschappen geinformeert, pro vac. et consul. f 3-0-0.
Den 29 dito.
De certificatien per missive aen de heer adv. Dumbar met vordere informatie van nog door
mij op morgen vier te trekkene condschappen geconformeert f 0-12-0.
Den 30 dito.
Aen de gerigte gevaceert en de vraagarticulen tegens de vier gecitteerde getuigen geëxhibeerd
en haer den eet sien presteeren, voor instellen van de vraagstukken samen f 4-0-0.
Aen de vier getuigen betaald f 1-12-0.
Voor de vacatie aen den gerigte f 1-0-0.

Den 31 dito.
Van den heer adv. Dumbar per missive referentie ontfangen met instructie om aen sijn weled
de certificatie van de 4 getrokkene getuigen op den 2 sept. op sijn buitenplaats in Colmschate
over te brengen, pro litt. et port f 0-14-0.
Den 1 sept.
Van de heer verw. rigter van Kedingen het certificaat van de vier getrokken getuigen
ontfangen, pro vac. et exam. f 2-0-0.
Den 2 dito.
In Colmschate op den Agterhoek gevaceert, aldaer vertificaten aen den heer adv. Dumbar
overgegeven, geconfereert, mij geinformeert om het berigt soo ras mogelijk over te senden,
pro vac. extra loco f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Den 11 dito.
Van de heer adv. Dumbar per missive een berigt ontfangen met instructie om daer van tegens
den termijn soo veel te munderen als doenlijk, voorts als dan te dienen sub mundo met belofte
om op den verwerksten dag compleet te exhibeeren, pro lect. en port f 0-16-0.
Den 14 dito.
Van de heer adv. Dumbar per missive de stukken soo tot berigt gehoren met meldinge om
volgens bijgevoegde memorie daer van copie te formeren, voorts in termijn daer van te dienen
sub mundo met belofte heden 4 weeken in te geven alsmede de volmagt van de heer dr.
Meurs, port en lect. f 0-14-0.
Den 16 dito.
In termino van berigt tot missive aen den Hoog Adelijke gerigte gevaceert en volgens
ontfangen instructie van de heer adv. Dumbar wegens de partije den kerkenraad van Markelo
sub mundo met vertoninge van … heden geexhibeert met belofte van over 4 weeken over te
geven, pro vacatie 2 dagen sijnde bijde 7 uren dus vac. f 6-0-0.
Een nagt, vac f 2-5-0.
Voor peerde huir ½ f 1-5-0.
Jura judia f 1-4-0.
Den 18, 19, 20, 21 en 22 dito.
Het voorgemelde berigt gemundeert op 93 bladen, koomt voor munderen per blat 8 stuyver
dus f 37-4-0.
Den 23 dito.
Een missive van de heer adv. Dumbar ontfangen met meldinge van aen sijn weled op
donderdag het gemundeerde berigt tot Holten ten fine van examinatie tegemoet te brengen,
pro port en lect. f 0-14-0.
Den 25 dito.
Tot Holten gevaceert, het gemelde gemundeerde berigt aen de heer adv. Dumbar
overgegeven, geconfereert, daer nae order ontfangen om de overige documenten tot narigt te
munderen en zo ras doenlijk aen de mede bediende adv. de heer dr. Andr. Peter Meurs tot
Zwol in te senden, pro vac. f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir ½ f 1-7-0.
Den 29 dito.
Per missive van de mede bediende heer adv. Meurs het berigt getekent ten undiam hetselve in
termino aenstaende tegens de partije te exhibeeren terug ontfangen, met meldinge om de
copie van de bijgevoegde documenten ten eersten aen sijn weled te besorgen, pro lect. en port
en examinatie f 1-16-0.
Van den 28 sept. tot den 3 oct.
De documenten bij het gemelde berigt geappliceert te samen gemundeert op 144 bladen per
blat 4 stuyver f 28-16-0.

Den 4 oct.
Per missive de gemelde copien aen de heer adv. Meurs ingesonden met meldinge dat ick
volgens order het berigt op den 7 dito an handen van sijn Hoog Weled Gestr de heere drost
ten fine voor examinatie sal overbrengen, pro litt. f 0-12-0.
Den 7 dito.
Tot Ootmarsum gevaceert ingevolge last van de bediende heeren advocaten, het berigt cum
aeneres aen handen van sijn HoogWegeb Gestr den heere drost met versoek om hetselve te
willen gelieven te examineren overgegeven en sulx door sijn HoogWelgeb Gestr nae sig
genomen, pro vacatie als sijnde in de wintermart 3 dagen f 9-0-0.
Voor verteringe 3 dagen 2 nagten f 7-0-0.
Voor peerde huir 3 dagen f 3-15-0.
Den 10 dito.
Van mijn gedane overbrenging van gemelde berigt aen de heer advocaat Dumbar verslag
gedaen, pro litt. f 0-12-0.
Den 14 dito.
Tot Ootmarsum aen het Hoog Adelijke gerigte gevaceert en tegens de partijen van berigt cum
aeneres gedient en ten protocolle geexhibeert, pro vacatie ad 3 dagen f 9-0-0.
Voor verteringe 3 dagen 2 nagten ½ f 3-10-0.
Paerde huir 2 dagen ½ f 1-18-8.
Gerigts jura van de exhibitie bet. f 1-4-0.
Voor terug van exhibitie f 1-4-0.
Den 20 dito.
Hier van an de heeren advocaten per missive verslagh gedaen, pro litt. f 0-12-0.
Den 16 november.
Van proc. Ingels als bediende van den kerkenraad van Markelo een missive van denuntiatie in
den termijn ad vier weken te prolongeren, pro litt. f 0-6-0.
Den 25 dito.
Aen het Hoog Ad. gerigte gevaceert en van de wijtlopige gedaene en geaccordeerde
prolongatie van de partijen volgens instructie tot narigt van de heeren advocaten copie
versogt, pro vacatie als voren f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ½ f 5-8-9.
Jura betaald f 0-12-0.
Den 21 decemb.
Een missive van denuntiatie van proc. Ingels ontfangen, port lect. f 0-12-0.
Den 29 dito.
Deselve per missive aen de heer advocaat ingesonden en instructie hoe mij daar in te gedragen
versogt, pro litt. f 0-12-0.
Den 4 january 1761.
Partijen bediende per missive denuntiatie gedaen om den termijn op den 6 dito vier weeken te
prolongeren voor de denuntiatie per missive f 0-12-0.
Den 27 dito.
Van de heer advocaat Dumbar per missive een reces met instructie waerna mij in termino te
gedragen ontfangen, pro litt. en port f 0-14-0.
Den 28 dito.
Is aen mij door de partije bediende een request doen informeeren waer op bij appointement
van sijn Hoog Welgeb Gestr den heer Drost den termijn ad 4 weeken is gecontinueert, pro
vacatie et examinatie f 1-0-0.
Den 29 dito.
Hier van per missive met oversendinge van hetselve aen de heer advocaat Damboer verslag
gedaen, pro litt. f 0-12-0.

Den 30 dito.
Van dit ontfangen request van de partije op den huyze Stoevelaer aen de heer principaal
verslag gedaen, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 9 febr.
Bij missive van den heer adv. Dumbar instructie waerna mij in termino te gedragen, pro lect. f
0-12-0.
Den 16 dito.
Bij missive rescriptie van de heer adv. Dumbar ontfangen met order om mij nu voormaels
toegesonden reces te gedragen en geen verder uitstel te verlenen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 3 mart.
In termino continuato aen het Hoog Ad. gerigte gevaceert van het ingediende debath cum
aeneres van den kerkenraad van Markelo copie in termijn van vyer weeken versogt, voor
vacatie van drie dagen f 9-0-0.
Verteringe drie dagen en twee nagten f 7-10-0.
Peerde huir 3 dagen f 3-15-0.
Jura in reces f 1-4-0.
Den 6 dito.
Van deeze gedaene handelinge aen de heer principaal opt Stoevelaer verslag gedaen en
geconfereert, pro vac. en cons. f 3-0-0.
Den 9 dito.
Bij missive aen de bediende heeren advocaten verslag gedaen dat op den 3 dito aan sijden van
den kerkenraed van Markelo van een ampel debat gedient was, voor de missive f 1-4-0.
Den 27 dito.
Aen parthijen heer adv. Slaterus documentatie gedaen om den termijn op den 11 april
aenstaende ad 6 weeken te prolongeeren en sulx geaccepteert, pro vacatie van de denuntiatie f
1-0-0.
Den 5 april.
De heer landschrijver om de copie van het ingediende debat cum aeneres versogt aengenomen
dat sijn weled soo ras doenlijk sou schrijven, pro vac. extra loco f 3-0-0.
Den 10 dito.
Bij missive aen de heer adv. Dumbar gecommuniceert dat de copie van het debath van de
partije veerdig was sig bedragende 57 guld 12 stuv en versogt tot ligtinge de penningen
weegens het huis Westerflier te mogen ontfangen, pro litt. f 0-12-0.
Den 14 dito.
Ingevolge aen partijen bediende gegevene denuntiatie aen den Hoog gerigte gevaceert en de
prolongatie van termijn ad ses weeken ten protocoll doen registreren, voor het besorgen van
deselve en jura summa f 3-12-0.
Den 22 dito.
Bij missive van de heer Dumbar tot ligtinge van de gemelde copie weegens Westerflier ad 19
guld 4 stuv ontfangen, pro litt. en port f 0-15-0.
Den 7 mey.
Bij missive aen de heer adv. Meurs versogt tot ligtinge van de copie te mogen oversenden
wegens den huyse Oldenhof het copy geld ad 19 guld 3 st, pro litt. f 0-12-0.
Den 11 dito.
Bij missive aen de heer adv. Dumbar rescriptie ontfangen met meldinge om sijn Weled Gestr
op vrijdag den 15 deser de copie op desselfs buytenplaats bij Deventer over te brengen, pro
lect. en port f 0-12-0.
Den 14 dito.
Per expresse bij missive van de heer landschrijver Cramer de copie van het debat cum aeneres
versogt en dito bij een nader expresse ontfangen, aen de expressen betaald f 0-12-0.

Voor de missive en rescriptie f 1-4-0.
Voor examinatie van deselve f 2-0-0.
Den 15 dito.
Gemelde ontfangen copie ingevolge ontfangen last aen de heer adv. Dumbar op desselfs
buytenplaats bij Deventer overgebragt, geconfereert en instructie waerna mij te gedragen
ontfangen, pro vac. extra loco 5 uur 2 dagen f 6-0-0.
Verteringe 2 dagen 1 nagt f 4-10-0.
Paerde huir 2 dagen f 2-10-0.
Den 2 juny.
Ingevolge gegevene denuntiatie aen partijen bediendens den termijn ad ses weeken aen de
Hoog Ad. gerigte gecontinueert, voor besorgen van de denuntiatie en prolongatie in jura
summa f 4-12-0.
Den 10 dito.
Van de heer adv. Meurs bij missive ontfangen 19 gl 4 st tot restitutie van de uitgeschotene
penningen van de copie van debat, voorts versogt om sijn weled van den staat der saake te
berigten, pro lect. en port f 0-16-0.
Den 16 dito.
Bij missive van den heer adv. Dumbar een reces met instructie waernae mij in termino te
gedragen ontfangen, lect. en port f 0-14-0.
Den 21 dito.
Ingevolge missive mij naar het Stoevelaer begeven, aldaer met den heer principaal over het
ontfangene reces alsmeede over enige omstandigheyt der saake geconfereert, pro vacatie et
cons. buyten de stat f 3-0-0.
Den 30 dito.
In termino van interim aen den Hoog Ad. gerigte gevaceert tegens den kerkenraad van reces
gedient en daer bij overgave en renuntiatie van die bij haer debath en bedongen bewijsen
gevordert, pro vac. 3 dagen als sijnde 7 uiren verre f 9-0-0.
Verteringe ad 3 dagen 2 nagten f 7-10-0.
Paerde huir f 3-15-0.
Gerigts jura betaald f 1-4-0.
Munderen van het reces f 0-8-0.
Den 5 july.
De heer adv. Slaterus mij denuntiert dat aen haer sijde op den 14 van interim op deser sijts
gedaen reces van den 30 juny souden dienen, pro vac. voor de ontfangen denuntiatie f 1-0-0.
Den 6 dito.
Bij missive hier van aen de heer adv. Dumbar met de terugsending van de minute van den 30
juny verslag gedaen f 0-12-0.
Den 14 dito.
Ingevolge ontfangene denuntiatie van de heer adv. Slaterus mij in termino van interim aen de
Hoog Ad. gerigte gevaceert en op de handelinge van de partijen geinstrueert wanneer de
partije bediendens onder aenneminge des termijns costen is versogt de saake in handelinge tot
dan voor haer gecongueerde termijn te laten en sulx geaccordeert, voor vacatie 3 dagen f 9-00.
Verteringe 3 dagen 2 nagten f 7-10-0.
Paerde huir 3 dagen f 3-15-0.
Den 20 dito.
Hier van per missive aen den adv. Dumbar communicatie gegeven dat de partije vorder
aanneminge deselves costen de saake op den gecolligeerden termijn gelaaten, pro litt. f 0-120.
Den 22 dito.

Ten fine voor selven en op den huyse Stoevelaer aen den heer principaal communicatie
gegeven, pro vacatie et communicatie f f 3-0-0.
Den 15 sept.
In termino aen het Hoog Adelijke gerigte gevaceert en van het ingediende reces van sijden
van den kerkenraat van Markelo waerbij van die bij haar ingediende debath gereserveerde
termijnen konnen te renuntieeren copie in termijn van ses weeken versogt, pro vacatie 3 dagen
f 9-0-0.
Verteringe 3 dagen 2 nagten ½ f 3-15-0.
Paerde huir 3 dagen ½ f 1-17-8.
Voor het reces in jura betaald f 1-4-0.
Den 20 dito.
Van deeze gedaene handelinge van de partijen an den heer principaal opt Stoevelaer
communicatie gegeven, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 22 dito.
Bij missive aen den heer adv. Dumbar communicatie gegeven dat den kerkenraad van
Markelo bij haere handelinge van den 15 dito van die bij haer debath gereserveerde bewijsen
hadden gerenuntieert, pro litt. f 0-12-0.
Den 13 oct.
Tot Ootmarsum van de heer landschr. Cramer copie van het ingediende reces van de parthijen
van den 15 sept. omtfangen groot 3 bladen, jura betaald f 0-12-0.
Pro vacatie examinatie extra loco f 3-0-0.
Den 14 dito.
Van den heer adv. een ampel missive om mij over den inhout van deselve zo tot Diepenheym
als Markulo te informeeren met bijvoeginge van eenige vraagstukken ontfangen ten eynde om
daer over met de heer principaal op het Stoevelaer te confereren, pro litt. en port f 1-14-0.
Den 17 dito.
Op het Stoevelaer gevaceert met de heer principaal over den inhout van de missive en
bijgevoegde stukken geconfereert, voorts aen sijn weled de copye van het gehandelde van den
15 sept. ten fine van besorginge overgegeven, pro vac. en cons. f 3-0-0.
Den 27 oct.
Aen het Hoog Adel. gerigte gevaceert en vermits partije bediendens ongeachte de wettige aen
haar weled gedaane denuntiatie continuatie van termijn ad ses weken te accordeeren een
ampel reces ten protocolle gedaen en daerbij de prolongatie versogt en bij decreet geobtineert,
pro vac. 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ½ f 5-12-8.
Jura van het reces en decreet f 1-16-0.
Voor het reces f 1-4-0.
Den 9 nov.
Een missive van de heer adv. Dumbar ontfangen ten eynde mij nader over den inhout van die
bij den heer van Stoevelaer te informeeren, pro litt. en port f 0-14-0.
Den 15 dito.
Mij over den inhout van de ontfangen missive van den heer adv. Dumbar bij den heer van
Stoevelaer gevoegt, mij daer over naeder te informeeren, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 21 dito.
Mij over de ontfangene missive van den heer adv. Dumbar en bijgevoegde vraagstukken
volgens order tot Markulo gevoegd en aldaer enige narigt ontfangen, pro vac. extra loco f 3-00.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.

Den 25 dito.
Een missive van denuntiatie aan partijen bediende proc. Ingels gesonden om den termijn op
den 8 dec. aenstaende ad vier weeken te prolongeeren om reden dat de bediende heer adv.
Dumbar de vergaedering van haar edelm. de heeren van de Ridderschap moetende bijwonen,
pro litt. f 0-12-0.
Den 4 dec.
Van partije bediende proc. van Ingels referijsten ontfangen dat de versogte prolongatie niet
accorderende, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 7 dito.
Mij genoodsaakt na Delden te begeeven om de heer landschr. Cramer de redenen van de te
doene prolongatie verslag gedaen en reces van prolongatie overgegeven met versoek om
deselve op morgen aen den Hoog Adel. gerigte te registreren en sulx in cas van oppositie ad
decretum gesteld, pro vac. extra loco f 3-0-0.
Vertering en peerde huir f 2-15-0.
Jura betaald f 0-12-0.
Voor het reces f 0-12-0.
Den 7 dito.
Per missive aen de heer advocaat Dumbar verslag gedaen, pro litt. f 0-12-0.
Den 10 dito.
Communicatie ontfangen dat de gedaene prolongatie van den 8sten waere geaccordeert, voor
de ontfangen naerigtinge f 1-0-0.
Den 17 dito.
Bij een ampel missive aen den heer adv. Dumbar niet alleen over die van sijn weled ontfangen
missive van dato 9 nov. en bijgevoegde stukken gereseribeert, maer teffens van de gedaene en
geaccepteerde prolongatie van den 8 deses communicatie gegeven, pro litt. f 0-12-0.
Den 29 dito.
Alhier aen de bediende adv. van de partije communicatie gegeven in den termijn aenstaende
nog eens perremtoir ad vyer weken te prolongeren in sulx yeder limiet, pro vacatie van de
gedaene denuntiatie f 1-0-0.
Den 30 dato.
Van deese verweygeringe van de te doene prolongatie aen den heer adv. Dumbar verslag
gedaen en rescriptie hoe mij in termino te gedragen versogt, pro litt. f 0-12-0.
Den 3 jan. 1762.
Bij missive van den heer adv. Dumbar een debat ten einde mij daer van in termino tegens de
partije te bedienen ontfangen, alsmede enige instructie waerna mij te informeeren en dien nae
daer over sijn weled. berigten, pro litt. en port f 0-14-0.
Den 4 dito.
Van dese ontfangene handelinge en inhout van de ontfangene missive aen den heer van der
Wijk opt Stoevelaer verslag gedaen, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 5 dito.
In termino aen het Hoog Adel. gerigte gevaceert en tegens den kerkenraad van Markelo sub
mundo van contra debat gedient met belofte om hetselve heden vier weeken veel over te geen
en sulx bij oppositie ad decretum en daer bij geaccordeert, vac. 3 dagen ad f 9-0-0.
Verteringe 3 dagen 2 nagten f 7-10-0.
Paerde huir 3 dagen f 3-15-0.
Jura betaald f 1-4-0.
Den 7 en 8 dito.
Wegens den inhout van de ontfangene missive van de heer advocaat Dumbar van en dato den
3 deses mij hier en elders geinformeert een ampele memorie gemaakt ten eynde om deselve
ten fine van examinatie in te senden, stelle voor een en ander 2 vac. f 6-0-0.

Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Den 10 dito.
Bij missive aen de heer adv. Dumbar en daer bij het geëxhibeerde hooft van het contra debath
alsmede de genomen informatie ingesonden, pro litt. f 0-12-0.
Den 11 dito.
Van de heer verw. rigter van Kedingen citatie aen 12 personen ten fine om condschap der
waerheyt te geven versogt en tegens den 12 en 13 aengenoomen te besorgen, pro vac. vant
besorgen f 1-0-0.
Dito.
Die van de heer adv. Dumbar ontfangen vraagstukken om daerop de gecitteerde getuigen te
doen deponeeren, samen gemundeert op 9 bladen per blat 8 stuyver f 3-12-0.
Den 12 dito.
Een missive van den heer advocaat Dumbar ontfangen ten eynde om sijn weled nader wegens
eenige omstandigheyt te informeren, lect. en port f 0-14-0.
Den 12 dito.
De vraagarticulen tegen de gecitteerde getuigen ten protocolle geexhibeert en de getuigen den
eet sien presteren, pro vac. 2 dagen f 4-0-0.
De getuigen ieder voort afleggen van hun verklaring betaald 8 stuyver dus an de 12 betaald f
4-16-0.
Den 13 dito.
De depositien van de getuigen geexamineert en daer van een memorie om aen de heer adv.
Dumbar verslag te doen, pro vac. f 1-0-0.
Den 14 dito.
De heer adv. Dumbar bij twee ampele memorien vanwege omstandigheden berigt van daer bij
vraagstukken met een memorie van de dispositien der getuigen bij missive overgesonden,
stelle voor een vacatie en de missive f 1-12-0.
Den 21 dito.
Van de heer adv. Dumbar per missive een request door sijn weled op den 18 deses aen sijn
Hoogwelgeb. gestr. den heere drost gepresenteert en waer bij den termijn so op den 2 febr.
koomt te vallen om reden van requeste gemelt ad 8 weeken zij gecontinueert met last om daer
van de insinuatie aen de parthijen te besorgen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 23 dito.
Het ontfangen request ten fine van insinuatie gemundeert op 2 blaaden f 0-16-0.
Den 24 dito.
Het request ten fine van insinuatie aen de heer verw. rigter van Kedingen besorgt, pro vac. f
1-0-0.
Den 30 dito.
Het request wederom ontfangen, jura van de insinuatien betaalt f 3-12-0.
Voor vacatie van de examinatie van t relaes f 1-0-0.
Den 2 febr.
Aen de Hoog Adelijke gerigte gevaceert en de prolongatie appointement tegens partije ad 8
weeken gecontinueert, van besorgen van de prolongatie en jura summa f 2-4-0.
Den 5 dito.
Van desen allen aen den heer van der Wijk op Stoevelaer verslag gedaen en geconfereert, pro
vac. et cons f 3-0-0.
Den 8 dito.
Een missive van den heer adv. Dumbar ontfangen om over den inhout van dien den heer
landschr. Cramer te gaan spreken, pro lect. en port f 0-14-0.

Den 14 dito.
Bij missive van de heer adv. Dumbar eenige vraagstukken ontfangen als mede melderige van
mij ten eersten bij de heer landschr. Cramer te voegen om het voorgemelde te versoeken, pro
lect. en port f 0-14-0.
Den 18 dito.
Bij missive van de heer adv. Dumbar het debat ten fine van mundatie en instructie ontfangen,
pro lect. en port f 0-16-0.
Den 23 dito.
Mij daermede na Stoevelaer begeven aen de heer principaal en lecture overgegeven en
geconfereert, pro vac. f 3-0-0.
Den 28 dito.
Bij missive aen de heer adv. Dumbar verslag gedaen dat het contra debat benevens de
bijgevoegde penningen wel ontfangen hebben, pro litt. f 0-12-0.
Den 29 dito.
Van de heer verw. rigter van Kedingen citatie van eenige getuigen verzogt en den dag op den
1 meert door sijn weled gestelt, voor besorgen 1 vac. f 1-0-0.
Den 30 dito.
De vraagstukken tegens de ses getuigen samen gemundeert op 11 bladen koomt per blat 8 st f
4-8-0.
Den 1 meert.
Aen het gerigte van Kedingen gesuceert en tegen de ses gecitteerde getuigen de vraagstukken
geexhibeert en den eet syen presteren, pro vac. f 2-0-0.
Aen de getuigen betaald jeder 8 st f 2-8-0.
Voor examinatie van de depositie f 1-0-0.
Den 2 dito.
Een missive van den heer adv. Dumbar ontfangen om aen sijn weled soo ras doenlijk een
dictum van een sententie in te senden en deselve als nog van de landschr. Cramer te
versoeken, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 4 dito.
Mij diesweegen tot Delden bij de heer landschr. Cramer geaddereseert en als nog het dictum
van een seekere sententie versogt sijn weled aengenomen soo ras doenlijk te besorgen, pro
vac. extra loco f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Den 10 dito.
Van de heer verw. rigter van Kedingen geligt de certificatien van die op den 1e deses
getrokkene condschappen geligt, pro vacatie van het ligten f 1-0-0.
Voor examinatie van hetselve f 1-0-0.
Dito.
Mij daermede na Stoevelaer begeven en deselve aen den heer principaal gecommuniceert, pro
vacatie et cons. f 3-0-0.
Den 11 dito.
De certificatie benevens het door mij gemundeerde contra debath ten fine van examinatie en
tekeninge aen den heer adv. Dumbar per missive ingesonden, pro lett. f 0-12-0.
Het gemelde overgesonden contra debath in verscheyden dagen gemundeert op 284 bladen
koomt voor mundeeren van ieder blat duplice jura vermits een gemene saake is ad 8 stuyver,
dus van de 284 bladen samen f 113-12-0.
Voor munderen van de meest daer bij gevoegde documenten tot narigt van de heeren
advocaten op deselve order te samen gemundeert op 191 bladen koomt dan van ider blat 4
stuyver, dus samen f 26-4-0.

Den 29 dito.
Bij missive van de heer adv. Dumbar het contra debath door sijn weled en de heer adv. Meurs
getekent nevens die daerbij geappliceerde documenten ten einde mij daarvan in termijn te
bedienen wederom ontfangen met instructie, pro lect. en port f 0-16-0.
Den 7 april.
Bij missive van den heer adv. Dumbar van den ontfangst van het debath cum aeneres verslag
gedaen alsmede overgesonden het dictum der sententie bij contra debath geallegeert, pro litt. f
0-12-0.
Den 12 dito.
Van den heer adv. Dumbar een missive rescriptie waerna mij bij het invoegen der woorden bij
het contra debath te gedraagen ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 20 april.
In termino continuato aen het Hoog Ad. gerigte gevaceert en tegens de partije den kerkenraad
van Markelo van contra debath was incompleet aen ene documenten ter protocolle
geexhibeert ingedient, pro vac. ad 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe 3 dagen en 2 nagten ½ f 3-15-0.
Paarde huir 3 dagen ½ f 1-17-8.
Jura betaald f 1-4-0.
Voor het reces f 1-4-0.
Den 2 juny.
Parthijen bediende proc. van Ingels mij per missive denuntiatie gedaen om den termijn op den
8 dito soo weesen te prolongeren, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 3 dito.
Aen de heer principaal op Stoevelaer verslag gedaen aengenomen daervan aen de heeren
advocaten communicatie te geven, pro vac. f 3-0-0.
Den 20 july.
In termino aen het Hoog Ad. gerigte gevaceert en van het ingediende wijtlopige reces van den
kerkenraat van Markel copye en termijn ad ses weken versogt, pro vac. 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe 3 dagen en 2 nagten ⅓ f 2-10-0.
Paerde huir f 1-5-0.
Jura betaalt f 0-12-0.
Den 13 aug.
Bij missive van de heer landschr. Cramer copie vant ingediende reces van de partije van den
20 july versogt, pro litt. en port f 0-13-0.
Den 14 sept.
Aent Hoog Ad. gerigte gevaceert en den termijn ingevolge daervan gegeven denuntiatie aen
parthijen pr ad ses weken geprolongeert, voorts als nog van de heer landschr. de copie van het
laast ingediende van de parthije versogt, voort besorgen van de denuntiatie, prolongatie en
jura f 3-12-0.
Den 17 octob.
De copie van de heer landschr. ontfangen, jura van deselve bet. f 0-16-0.
Pro vac. et examinatie f 1-0-0.
Den 18 dito.
Een missive van de heer griffier Dumbar ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Ontfangen copie per missive nevens vorige handelinge aen den heer adv. Meurs ingesonden
alsmede rescriptie waerna mij in termino den 9 novemb. te gedragen versogt, pro lect. f 0-120.
Den 9 novemb.
Ingevolge de parthijen bediende verweygerde prolongatie mij aen den Hoog Ad. gerigte
gesisteert een ampel reces van prolongatie ten protocolle gedaen en bij oppositie ad decretum

gesteld en prolongatie ad vier weeken geobtineert, jura voort reces en decreet betaald f 1-160.
Pro vacatie 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ⅓ f 3-15-0.
Den 19 dito.
Bij missive aen de heer Meurs van den termijn op den 7 decemb. vallende verslag gedaen, pro
litt. f 0-12-0.
Den 1 decemb.
Aen parthijen bediende denuntiatie gedaen om den termijn nog eens perremtorie ad vier
weeken te prolongeeren, pro litt. f 0-12-0.
Den 7 dito.
Een ampel reces van prolongatie besorgt en daerbij de reden vervat en in cas van oppositie ad
decretum gesteld, voort besorgen van deselve en jura van het reces f 2-14-0.
Den 7 dito.
Een missive rescriptie van de heer adv. Meurs ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 15 dito.
Van die door parthije is heeden contrarie op den 7 deeses verslag gedaen voorts op instructie
tegens den termijn van suyveringe versogt, pro litt. f 0-12-0.
Den 23.
De heer adv. Meurs mij bij missive berigt dat ten eersten de vereyste handelinge soude
oversenden, pro lect. en port f 0-12-0.
Den 27 dito.
Nader missive van sijn weled ontfangen en daerbij bekomen die in termino te doene
handelinge tot suiveringe van de contumaire alsmede de volmagt van de hoogwelgeb vrouw
van Haersolte, pro lect. en port f 0-14-0.
Dito.
De ontfangen volmagt naeder geexamineert, pro vac. et examinatie f 1-0-0.
Den 29 dito.
Bij missive aen de heer adv. Meurs van het ontfangen der stukken communicatie gegeven, pro
litt. f 0-12-0.
Dito.
Op den huyse Stoevelaer gevaceert de heer principaal van de ontfangene handelinge en bij
gevoegde regten en volmagt van de hoogwelgeb vrou van den Oldenhof tot resumptie der
procedeure, gecommuniceert, geconfereert, voorts goedgevonden deselve ten fine van
examinatie per expresse aen de weled gestr den heer griffier Dumbar over te senden, pro vac.
et cons. f 3-0-0.
Den 30 dito.
Bij missive per expresse aen de weled gestr ten fine van examinatie ingesonden met versoek
om deselve met instructie wederom te mogen ontfangen, pro litt. f 0-12-0.
Den 31 dito.
De stukken bij de expresse met een instructie van missive van sijn weled gestr weerom
ontfangen, pro lect. f 0-14-0.
Aen de expresse als hebbende hij moeten ophouden bet. f 1-10-0.
Den 2 jan. 1763.
Aende heer van der Wijk op Stoevelaer van die bij missive ontfangen instructie van den heer
griffier Dumbar verslag gedaen en geconfereert, pro vacatie et cons. f 3-0-0.
Den 3 dito.
Het voorgemeld ontfangene reces van de heer adv. Meurs nevens daerbij geappliceerde regt
en volmagt gemundeert op 6 blaaden f 2-8-0.

Den 4 dito.
In termino van suiveringe aen het Hoog Ad. gerigte gevaceert van reces gedient van de
gehoudene contumaire van de parthijen gesuivert, voorts kragt geappliceerde regt en volmagt
de procedure namens de hoogwelgeb vrouw van den Oldenhof gereassummeert, gerigts jura
bet. f 3-2-0.
Voor vacatie van 3 dagen f 9-0-0.
Voor verteringe 3 dagen 2 nagten f 7-10-0.
Voor peerde huir 3 dagen f 3-15-0.
Den 1 febr.
In termino aen t Hoog Ad. gerigte gevaceert van het ingediende reces van de partije copie in
termijn van vyer weeken versogt, voorts versogt dat het contra debath ten fine als bij het reces
van den 4 jan. gemeld uitgerijkt mooge worden en sulx bij decreet geaccepteert in termijn tot
weder indieninge geprofigeert als heeden 8 weeken, jura bet. f 1-4-0.
Pro vac. 3 dagen f 9-0-0.
Voor verteringe f 7-10-0.
Paerde huir 3 dagen f 3-15-0.
Den 13 dito.
Mij ingevolge ontfangene order tot Delden gevaceert en bij den landschr. Cramer vervoegt en
van sijn weled het contra debath ter fine als voren gemelt ontfangen, pro vac. f 3-0-0.
Verteringe en paerde huir f 2-15-0.
Den 18 dito.
Hierover op den huise Stoevelaer met de heer principaal geconfereert, pro vac. f 3-0-0.
Den 26 dito.
Bij een omstandige missive het wederom uit den gerigte geligte contra debath ten einde als
voren gemelt aen den heer griffier Dumbar overgesonden, pro litt. f 0-12-0.
Voor de copie betaald f 0-8-0.
Den 28 dito.
Aen mij door de partijen bediendens doen insinueren haere reekeningen so aen dese sijde bij
reces van den 4 jan. jongstleeden en wel so verre verpligt waren aengenomen sijn, pro vac. et
examinatie f 1-0-0.
Den 2 meert.
De gemelde ontfangene reekens per missive aen den heer griffier Dumbar ten fine van
examinatie ingesonden, pro litt. f 0-12-0.
Den 17 dito.
Bij missive van de heer adv. Meurs het contra debath ten eynde om hetselve wederom te
exhibeeren alsmede een regt om hetselve tot den termijn van de exhibitie aen sijn hoogwelgeb
gestr te presenteeren met verdere daertoe dienende instructien ontfangen, pro lect. en port
samen f 1-0-0.
Den 20 dito.
De regten cum aeneres geexamineert, pro vac. tesaam f 1-0-0.
Den 6 april.
Aan het Hoog Ad. gerigte gevaceert het regt dienende tot de reassumptie exhibitie van het
contra debat gepresenteert en daertoe termijn op den 19 deser bij appoinctement bekomen,
voort appoinctement f 1-4-0.
Voor de vacatie 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe 3 dagen 2 nagten ½ f 3-15-0.
Paerde huir 3 dagen ½ f 1-17-8.
Den 11 dito.
Het gemelde regt ten fine van insinuatie gemundeert op 2 bladen f 0-8-0.

Den 14 dito.
Hetselve aen de bediende adv. van de partije dr. Slaterus vertoont versogt of sulx van
geinsinueert geliefde aen te nemen sulx geaccepteert en ten dien eynde tegens tekeninge het
dubbelt overgegeven, pro vac. van een en ander f 2-0-0.
Den 17 dito.
Van desen allen aen den heer van der Wijk opt Stoevelaer verslag gedaan en geconfereert, pro
vac. et cons. f 3-0-0.
Den 22 dito.
Een missive van den heer adv. Meurs om vant gedaene te melden ontfangen, lect. en port f 014-0.
Den 26 dito.
In termino aen het Hoog Ad. gerigte gevaceert bij reces het contra debath wegens den
kerkenraad van Markelo volgens citatie wederom geexhibeert, voorts de proceduire namens
de hoogwelgeb vrouw van den Oldenhof gereassumeert, pro vac. 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe 3 dagen 2 nagten ½ f 3-15-0.
Paard huir 3 dagen ½ f 1-17-8.
Jura van het reces en exhibitie betaald f 3-12-0.
Voor munderen vant reces f 1-12-0.
Den 16 mey.
Van desen allen aen de bediende adv. Meurs bij missive verslag gedaen, pro litt. f 0-12-0.
Den 7 juny.
Van partije denuntiatie ontfangen om op den 14 dito ses weeken te prolongeeren, voor de
ontfangene denuntiatie f 1-0-0.
Den 13 dito.
Hier van op Stoevelaer aen den heer principaal verslag gedaen, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 3 sept.
In termino aent Hoog Ad. gerigte gevaceert en aldaer vernemende dat aen sijden van de
partijen sub mundo worde gedient, daerop gecompareert dat men de reeele handelinge
volgens belofte heden 6 weeken onder beding van kosten sou afwagten, vac. 3 dagen f 9-0-0.
Vert. en paerde huir ⅓ f 3-15-0.
Voor jura en reces f 1-4-0.
Den 7 octob.
Van deese handelinge aen de heer adv. Meurs per missive verslag gedaan, pro litt. f 0-12-0.
Den 25 dito.
In termino aent Hoog Ad. gerigte gevaceert en bij reeele handelinge van den kerkenraat van
Markelo staen wagten en waaren en bij defect op contumaire als na landsregt waer nu bij
decreet aen deselve onder reserve van de kosten tot indragt van saaken ad vyer weeken
prolongeert is geaccepteert, pro vac. ad 3 dagen f 9-0-0.
Vert. en paerde huir 1/3 f 3-15-0.
Gerigts jura bet. f 2-4-0.
Den 8 novemb.
Van deese handelinge door de partijen geobtineerde tijt van 4 weeken aen de bediende adv. de
heer Meurs per missive verslag gedaen, pro litt. f 0-12-0.
Den 22 dito.
In termino aent Hoog Ad. gerigte gevaceert en van het aen sijden van de partije en kerkenraad
van Markelo geexhibeert tryplicq cum aeneres copie en termijn van ses weeken versogt, pro
vacatie ad 3 daagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ½ f 5-12-0.
Gerigts jura en reces f 1-4-0.

Den 26 dito.
Bij missive aen den heer adv. Meurs verslag gedaan dat door den kerkenraat van Markelo op
den 22 van tryplicq cum aeneres waere gedient. pro litt. f 0-12-0.
Den 27 dito.
Van den gedaene handelinge meede aen de heer principaal op Stoevelaer communicatie
gegeven en geconfereert f 3-0-0.
Den 1 jan. 1764.
An de heer adv. Slaterus denuntiatie gedaen om den termijn op den 3e dito vier weeken te
prolongeren, pro vac. et denunt. f 1-0-0.
Den 3 dito.
Den termijn volgens gegevene denuntiatie vyer weeken geprolongeert, voor besorgen en jura
samen f 3-12-0.
Den 5 dito.
Van de heer landschr. Cramer copye vant tryplicq verzogt aengenomen, deselve te besorgen
pro vac. f 1-0-0.
Den 8 dito.
Bij missive van de heer adv. Meurs tot ligten van de copie van het tryplicq ontfangen 21
gulden, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 12 dito.
Met de heer van der Wijk opt Stoevelaer over de ingediende schrifture geconfereert en voorts
mede tot ligtinge van de copie ontfangen vyer ducaaten ad 21 gulden, pro vac. et cons. f 3-00.
Den 17 dito.
Bij missive van de heer adv. Meurs gecommuniceert dat de missive en ingesloten penn. ad 21
guld. bij mij ontfangen, pro litt. f 0-12-0.
Den 19 dito.
Mij tot Delden begeven om volgens ontfangen instructie de copie van het tryplicq van de heer
landschr. Cramer ontfangen, pro vac. f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Den 26 dito.
Per expresse een missive aen de heer landschr. Cramer, an de expresse lect. f 0-6-0.
Voor de missive f 0-12-0.
Dito.
Aen een expresse na Stoevelaer f 0-2-0.
Een missive van denuntiatie van den termijn aen proc. van Ingels gesonden, pro litt. f 0-12-0.
Port betaald f 0-1-0.
Dito.
Een missive aen den adv. Dumbar gesonden, pro litt. f 0-12-0.
Den 26 en 27 dito.
Voort naesien van de copie van het tryplicq, vac. f 2-0-0.
Den 28 dito.
De copie aen de heer principaal opt Stoevelaer over gebragt, geconfereert en mij van eenige
omstandigheden geinformeert, pro vac. et cons. f 3-0-0.
Den 29 dito.
Een missive aen ten Cate en rescriptie ontfangen, litt. en lect. f 1-4-0.
Den 30 dito.
Bij missive van den heer D.H.W. Dumbar tot betalinge van de copie vant tryplicq ontfangen 4
ducaaten, pro litt. en port f 0-4-0.

Dito.
De prolongatie van 4 weeken volgens gegevene denuntiatie aen proc. Ingels en de heer
landschr. Cramer ingesonden, voor leesingen van deselve en port f 1-6-0.
Jura daer bij f 0-12-0.
Dito.
De copie vant tryplicq wederom van Stoevelaer afgehaald ten eynde en volgens ontfangen
instructie met de heer landschr. Cramer te spreeken, pro vac. cons. f 3-0-0.
Den 2 febr.
Tot Delden gevaceert met de heer landschr. Cramer over de ontfangene copie van het tryplicq
gesproken, voorts meede de jura daer van aen sijn weled voldaen, pro vac. f 3-0-0.
Verteringe en peerde huir f 2-15-0.
Den 22 dito.
Aen proc. van Ingels een missive van denuntiatie om den termijn op den 28 dito vyer weeken
te prolongeren gesonden, rescriptie ontfangen dat sulx niet konde worden, pro litt. lect. en
port samen f 0-16-0.
Den 28 dito.
In termino aen den Hoog Ad. gerigte gevaceert en nae vooraf met de partijen bediendens weer
mondelinge debatten ad 4 weeken geprolongeert, pro vac. ad 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ⅓ f 3-15-0.
Jura betaald f 0-12-0.
Den 11 meert.
Een missive van den heer adv. H.W. Dumbar ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 21 dito.
Een missive aen den heer adv. Meurs gesonden en daerbij de nodige handelinge tegens den 27
dito als nog versogt, pro litt. en port f 0-14-0.
Den 24 dito.
Tot Goor aen partijen bediendens denuntiatie gedaen en versogt om den termijn nog eens ad
ses weeken te prolongeren, sulx voor deeses geclineert, pro vac. et denunt. f 1-0-0.
Den 27 dito.
In termino aent Hoog Ad. gerigte gevaceert en genoodsaakt tegens de partijen den kerkenraad
sub mundo van sodaene handelinge te dienen als heeden over ses weeken compleet sub
worden aengegeven, pro vac. 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ⅓ f 3-15-0.
Jura betaald f 1-4-0.
Den 3 april.
Van deeze handelinge per missive aen de bediende heer adv. Meurs verslag gedaen, pro litt. f
0-12-0.
Den 7 dito.
Van sijn weled per missive rescriptie ontfangen, pro litt. lect. en port f 0-14-0.
Den 5 may.
Nadere missive aen den heer adv. Meurs gesonden, pro litt. f 0-12-0.
Den 12 dito.
Van sijn weled een missive instructie ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 14 dito.
Bij missive van den heer griffier Dumbar een door de heer adv. Meurs ingestelt reces om mij
dan van overmorgen te bedienen ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Dito.
Mij daarmede na Stoevelaer begeven te ontfangene reces aen den heer principaal
gecommuniceert en dus weegen geconfereert, pro vac. et cons. f 3-0-0.

Den 15 dito.
In termino aent Hoog Ad. gerigte gevaceert tegens de partije den kerkenraad van Markelo van
een wijtlopig reces gedient, daer bij van verder schrijven gerenuntieert en termijn van sluyten
versogt en gesteld als heden 6 weeken, pro vac. 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir ½ f 5-15-0.
Gerigts jura voor reces ½ decreet f 2-16-0.
Voor munderen vant reces ses bladen f 2-8-0.
Den 16 dito.
Van dese bestelde termijn van sluyten aen de heer principaal op Stoevelaer verslag gedaen,
pro vac. f 3-0-0.
Den 21 dito.
Van desen gestelden termijn van sluyten aen de heer adv. Meurs bij missive verslag gedaen,
pro litt. f 0-12-0.
Den 19 juny.
De heer landschr. Cramer om de acta protocollaria versogt, aangenomen deselve te besorgen,
pro vacatie f 1-0-0.
Den 26 dito.
De acta protocollaria per missive ontfangen, port betaald f 0-7-0.
Lect. van de brief f 0-12-0.
Den 27 dito.
Opt Stoevelaer deselve geexamineert en diesweegen met de heer principaal geconfereert, voor
examinatie en vacatie f 3-0-0.
Den 29 dito.
De acta protocollaria per missive ten fine van examinatie aen de heer advocaat Meurs
gesonden, pro litt. f 0-12-0.
Den 2 july.
Bij missive aen de heeren advocaten gecommuniceert dat den termijn van sluyten op den 17
deses waere gesteld, pro litt. van beyde f 1-4-0.
Den 10 dito.
Bij missive de acta protocollaria nevens de instructie waer na mij in termino van sluyten te
gedragen van de heer griffier Dumbar ontfangen, pro lect. en port f 0-14-0.
Den 13 dito.
Bij missive de reekeninge tot deeze saeke dienende van den heer griffier Dumbar ontfangen,
pro lect. en port f 0-14-0.
Den 17 dito.
In termino van sluyten aen den Hoog Ad. gerigte gevaceert, de stukken der proceduuren
geinventariseert en gesloten, pro vacatie 3 dagen f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir f 11-5-0.
Den 17 sept. 1765.
In termino van pronuntiatie der sententie aen den Hoogh Ad. gerigte moetende vaceeren,
deselve haren pronuntieren en om vant geschepte advys of het dictum copie te versoeken, pro
vacatie f 9-0-0.
Verteringe en peerde huir pro visioneel vol f 11-5-0.
Vacatie tot bekominge van de copia of dictum van de sententie en examinatie f 2-0-0.
Die aen de heeren advocaaten in te senden en rescriptie te ontfangen f 1-4-0.
Voor extra haren deses groot ad 23 bladen ad 4 stuyver per blad f 4-12-0.
Alles onder reserve van de verdere nae costen, zoo van het lichten van wedersijds stucken der
proceduuren, als mede de costen wegens door den kerkenraad van Markelo verkoft
ackermaalshoudt, verdient en aengewendt.
Op voorstaende rekeninge ontfangen als volgt:

Den 12 sept. 1765.
Wegens van den Hoogwelgeb gestr heere baron Bentink a Schoonheeten ontfangene advys
penningen ad f 101-9-6 bij mij nae de pronuntiatie der sententie den 27 dito wederom
opgetrocken en ontfangen f 50-14-11.
Den 15 dito.
Van de Hoogwelgeb freule van Haersolte ontfangen f 100-0-0.
Den 7 octob.
Van bovenstaande penningen aen de heer landschr. Cramer voor de copie van de sententie
betaalt 21 gls 16 st, dus bij mij ontfangen f 128-18-11.
Den 25 dito.
Van den heer van der Wijk tot Stoevelaar ontfangen f 80-0-0.
Van den heer van der Sluis tot Westervlier ontfangen f 200-0-0.

21-12-1762.
Request en appoinctement daarop ter voortzetting der procedure wegens de collatie over
Markelo van de minderjarige kinderen van de hr. van den Oldenhof.
Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer de Heer C. Baron van Voerst Heer van Bergentheim etc,
interim Landdrost van Salland etc.
De Hoog Wel Geborene Vrouwe G. Baronesse van Haersolte Vrouw van Oldenhof, Bijssel
etc Douariere van wijlen den H. Wel Geb Gestr Heer W.J. Baron van Haersolte in leven
Landdrost van Salland etc vertoondt met schuldig respect hare dat wijlen den Heer A.J. Graeff
van Rechteren Heer tot het Laar etc Landdrost van IJsselmuiden etc in leven zijnde tot
maintien en defensie van het recht van collatie en patronaatschap over de kerke van Markelo
leggende op de adelijke huysen en havesaten den Oldenhof, Stoevelaer en Westervlier en met
welke sig de remonstrante, so verre haer hetselve huys en havestae Oldenhof aengaet, gevoegt
heeft met en nevens de heeren Johan Hendrik van der Wijck Heer van Stoevelaer en dr
Hendrik Willem Dumbar en Derk te Lintelo als momberen van Gerhard van der Sluys Heer
van Westervlier voor het Hoog Adelijk Landdrosten gerichte van Twente proces hebbe
moeten voeren tegens de leeden van den kerkenraad van Markelo dat welgem. Heer Graeff
van Rechteren overleden zijnde, kennelijk heeft nagelaten twee kinderen met naeme
Christiaan Albrecht en Sophia Florentina Geertruid beide minderjaerig, dat de proceduire
alnog niet geeindigt noodsakelijk naemens welgem. kinderen voor so verre haer de havesate
Oldenhof aengaet behoorde te werden gereassumeert, versoekende derhalven sij remonstrante
dat de H Wel Geb Gestr haer remonstrante gelieve te auctoriseren en te qualificeren om als
grootmoeder en wettige voogdesse van welgemelte kinderen die procedure so verre die
deselve kinderen aengaet, te kunnen en te mogen reassumeren ende ten uiteinde te vervolgen.
Het welk doende Petr. Adr. Meurs.
Het versoek ten requeste werd geaccordeerd en diensvolgens de vrouw requestrante in hare
qualiteit geauthoriseerd om de procedure daer bij vermelt te reassumeren als na landregte en
ten uit eynde vervolgen.
Actum Zwol den 21 dec. 1762. G.J.B. van Voerst.
Oct. 1765.
Hoogh Welgebooren Gestrenge Heere Mijn Heere Frederik Joan Sigismund Baron van
Heyden Heere van Ootmarsum en Landdrost van het Twente etc.
Remonstreren met alle onderdanighijdt de boermannen en leden der kerkenraadt van Markel
dat zij remonstranten gelijk UHWG Gestr kennelijk het ongeluk wel gehadt hebben om in
zekere voor UHWG Gestr vierschaar gevoerde procedure wegens het beroep van domiesius
ten Kaathe ten possessoore met compensatie van kosten te sucunberen.
Edogh dat het teffens naar zij dat bij die vonnisse aan hun leden het reght ter petitore naar
bekende reghtens is open gebleven.
En also zij remonstranten zigh gaarne over het hun open geblevene regres bij deskundige
beraden wilden en daartoe allesints hunne bij de possessoore procedure geappliceerde
origineele stukken benoodigt zijn, hebben zij hun genooddrongen gevonden bij dezen op het
eerbiedigst van UHWG Gestr te verzoeken dat het hun gegunt mogte worden die stukken van
onder den heere landschrijver van dit drostampt te mogen ligten.
Hetgeen zij ook vastelijk verhoopen dat aan hun zal worden toegestaan zonder dat zij
genoodzaakt worden daar over met haare parthijen in discussie te treden, zo omdat het aan
belang en pressance van die zaak zulks vordert, als omdat daardoor aan parthije geen de
minste preejuditie worde toegebragt en UHWG Gestr ditzelve voorheen, gelijk men
geinformeert is, als een zaake van geen het minste nadeel geaccordeert heeft, even gelijk ook
nogh onlangs hunne Edelmogende Mijne Heeren de ordinaris Gedeputeerden zulks ook aan
den triumphant in cas van appel Egbert Luesink zonder vertoon van parthije toegestaan en

dien na de procedure aan den heer verwalter righter van Oldenzaal tot uytrijkent van
wederzijdse stukken toegezonden hebben, om redenen zeker dat het billijkt dat ieder een
vrijhijt gegunt worde zijn regt naar goeder raade op het spoedigste te kunnen en te mogen
vervolgen waarom dan ook suppliceere.
Dat UHWG Gestr mede aan hun leden groot gunstig gelieve te vergunnen hune eygene
stukken en de possessore procedure gebruikt van onder den heere landschrijver te mogen
ligten.
Het welk doende Everh. Herm. Putman dr.
Het versoek ten requeste word geaccordeert tensij partije onvermoedelijk mogte hebben
redenen ter contrarie om deselve op den eerstkomende regtdag, sullende sijn den 15e deses, in
te brengen en vervolgens in dat geval hierop nader te worden gedisponeert.
Actum Ootmarsum den 5e oct. 1765.
Was getekent F.J.S. van Heiden.
Ootmarsum den 20 7ber 1766.
Wel Edele Heer,
Een geruimen tijd geleden aan den heere van Schoonheten de rekeningen van onse bediende
advocaten en procureur met mijn sentiment daarbij, waartoe van de heeren mede collatoren
versogt ware, toegesonden hebbende met intentie en volgens afsprake dat sijn Hoog
Welgeboren en den heere van den Gelder haar gedagten ten daar over hebbende gevoelt,
deselve aan UWEd tot nadere examinatie en correctie soude oversenden en dat UwEd dan als
oudste collator sijnde en met de voogden van de kinderen van de Graaf van Regteren het
meeste hierbij geinteresseert, een presentatie aan de bediendens na ons aller sentiment per
missive soudet doen, dog sijn HoogWelGeboren heeft aan mij de rekeningen, met
goedkeuringe van de quantiteit die in mijn brief geschreven hadde, aan de bediendens te
presenteren, weer terug gesonden en versoekt dat ik die presentatie als sulks best verstaande
soude doen en niet is twijfelende of UwEd sal sig in het een en ander wel gaarn willen
voegen, so dat hier uit moet opmaken dat den heere van Schoonheten UwEd hierover in het
geheel of ten dele niet heeft gesproken en mij dit niet soude ondernemen wanneer het al dede,
hetwelk niet kan doen of moeste eerst het volkomen genoegen van UwEd ontwaar worden.
Ik hebbe het nasien van de rekeningen ook niet gedaan met intentie om bij mijn oom en de
verdere bediendens daarvan als taxateur en als alleen daar van oorsaak sijnde te boeke te
staan, neen gansch niet want de summa die ik moet betalen is so groot niet dat mij juist so
sterk daar voor behoeve te interesseren, maar dat in de eerste plaats daar over mijn sentiment
geschreven hebbe, is door de heeren goed gevonden en hebbe het gedaan niet om de kennis
die van de saken hebbe, maar om de occasie en derhalven hebbe dit ook niet willen weigeren,
waarom mijn gedagten aan de heere van Schoonheten geschreven hebbe met intentie dat sijn
HoogWelGeboren sijn gedagten aan UwEd met de rekeningen soude toesenden opdat UwEd
dan na goedvindinge door een brief de presentatie aan de bediendens kondet doen en dat uit
aller naam, hetsij dan dat UwEd mijn sentiment omhelst waarmede den heere van
Schoonheten volkomen overeenstemt, hetsij dat UwEd van gedagten sij van aan haar edels
meer te presenteren, want misschien sal het UwEd wat laag voorkomen so als ik deselve
gestelt hebbe, te weten die van den heere Dumbar op 700 en van Meurs op 575 en van proc.
Hulsken op 600 gld.
Dog UwEd moet begrijpen dat het gemene gevallen is dat in so een geval als dit maar en
helde jura kan gepretendeert worde waarom eenige exemple hebbe gestelt in de missive aan
den heere van Schoonheten en daarom hebbe aan sijn HoogWelGebooren geschreven dat mij
dunkt dat men aan de bediendens maar dusdanige presentatie moeste doen, dat wanneer de
heeren bediendens dit niet wilden aannemen en veel meer pretendeerden dat men dan als het
ons dunkte te veel te sijn door een onpartijdig advocaat deselve konde laten taxeren, maar dat

sij dan lang so veel niet soude krijgen als wij haar hebben gepresenteert, dog segge alsnog so
UwEd en den heere van Schoonheten van gedagten sijt dat aan haar ed. meer moet
gepresenteert worden, mag het gaarn lijden en geve het volkomen aan UwEd oordeel over en
wanneer de heeren bediendens UwEd sullen hebben geresenbeert sal dan een lettertjen van
UwEd verwagten.
Sie daar Mijn Heer nu kan UwEd en den heere van Schoonheten om boven kort aangehaalde
reden nu niet kwalijk nemen dat ik die presentatie niet en doe, het soude mij immers in het
geheel niet passen en souden er mij alleen de schuld van geven.
Versoeke dat UwEd dese ingeslotene goed addres gelieft te besorgen.
Waarmede na veel complimenten aan UwEd gemaakt en aan mevrouw en den heere Brouwer
versogt te hebben, eindige met achtinge.
Wel Edele Heer, Uw onderdanige dienaar G. van der Sluis.
In de reekening van den heer advocaat Meurs die sig beloopt f 575-0-0 betalen als volgt:
Het huis Oldenhof f 223-12-3
Het huis Stoevelaar f 223-12-3
Het huis Westervlier f 127-15-9
In de reekening van den heere griffier Dumbar die sig beloopt f 877-5-0 betalen als volgt:
Het huis Oldenhof f 341-3-0.
Het huis Stoevelaar f 341-3-0
Het huis Westervlier f 194-18-15
Plan om proc. Hulsken na te betalen.
Desselfs rekeninge bedraagt f 747-1-4.
Hierop ontfangen
van de heer van Stoevelaar f 80-0-0.
van de heer van der Sluis f 100-0-0.
van de freulen van Haarsolte f 101-9-6.
van de voogden f 50-14-11.
Nog wegens een afgeschreven briefien ten profite van de heer van Schoonheten f 270-0-0.
Totaal f 602-4-1.
Dus komt hem nog toe f 144-17-3.
Welke hondert vierenveertig gld 17 st en 3 penn door mijn vader betaalt wordende so was de
pretensie.
door de freulen van Haarsolte betaalt f 101-9-6.
door de voogden f 50-14-11.
wegens het afgegeven briefien groot f 270-0-0.
het slot van Hulsken rekeninge ad f 144-17-3.
Totaal f 567-1-4.
Hiertegens bedraagt het montant van den huise Oldenhof in de rekeninge van proc. Hulsken f
290-10-8.
Den huise Stoevelaar als daarop hebbende betaalt 80 gld, resteert nog f 210-10-8.
Den huise Westervlier als daarop hebbende betaalt 100 gld, resteert nog f 66-0-4.
Totaal f 657-1-4.
Procurator Hulsken debet aan J.H. van der Wijck.
1760 den 31 july 2 scheepels rogge ad 30 st f 0-3-0.
1763 den 15 febr. een perceel hout gekogt a 32 gld ad 21 st het stuk f 33-12-0.
1765 den 23 octob. in gelde ontfangen f 80-0-0.
1767 den 8 april in gelde ontfangen f 52-10-0.

Totaal f 169-2-0.
Mijn aandeel in de rekening van Hulsken beloopt sig f 290-10-8.
gaat af f 169-2-0.
dus komt Hulsken f 121-8-8.
daar weeder bijgevoegt f 52-10-0.
Totaal f 173-18-8.
Deventer den 14 juny 1767.
Wel Edele Gestrenge Heer en Neef,
In het begin van de maand january deezes jaars heeft mijn neef van der Sluis mij eens
geschreven over mijne rekening in zaaken van de heeren collatoren van Markel tegen de
kerkenraad aldaar, welke reets zoo lange is afgedaan. Ik heb op de landdag de heere van
Schoonheten en van Gelder daarover ook al eens gesproken, doch hier niets verders daarvan
verneem, neeme de vrijheid mij dien volgens aan Uw Ed Gestr te addresseren met zeer
gedienstig verzoek van eens te mogen weeten hoe het met die zaak thans staat en of de heeren
ook discreperen over de te doene betaling.
Wat mij rekening belangd denk niet dat die te verre of te groot geextendeerd hebbe,
voornamentlijk in een zaak waarom zoo eene oneindige moeite hebbe moeten doen in het
wederseggen van de zoo zeer geextendeerde schriftuuren van de partijen en het opzoeken van
alle de noodige bewijzen daartoe. Maar ik hebbe uit de brief van mijn neef van der Sluis
kunnen merken dat van gedagten is geweest dat de heeren collatoren geen collegie uitmaakten
en dat men dus maar enkele jura hadde moeten rekenen. Ik voor mij ben volkomen van
sentiment dat dit een collegie uitmaakt en zoude dat casu quo ook wel ter deesen aan anderen
durfen stellen, maar hadde verwagt dat men ten minsten nog daarover dan eens zoude
geschreven hebben, gelijk ik nooit geweigert hebbe mij in redelijkheid te schikken en ook
noch daartoe niet ongenegen ben en mij over mijne rekening selven meen dat die in het geheel
wat te hoog gesteld is te laten vinden, soo men mij maar eene reële presentatie doed;
kunnende ook wel begrijpen dat de heer Meurs volgens het schrijven van Van der Sluis soo
obligaat is geweest om aanstonts te presenteren van nog met enkelde jura te willen laten
voldoen in een zaak door een ander de moeite gedaan de schriftuuren opgesteld en de
bewijsen samen gezogd en gebragd heeft; hoewel dat dan ook noch maar zoude hebben
gedaan in zoo verre de andere bedienden insgelijks daarmede te weder varen, dat hij mogelijk
wel gedagt heeft niet te willen geschieden.
UwWelEd Gestr zal mij hope ik niet kwaalijk nemen dat ik deeze vrijheid gebruik alzoo niet
zie hoe anders eens een einde hier van te erlangen. Terwijl naa offerte van mijnen dienst en
verrekening van mijn onderdanigst respect aan mevrouw en de geheele familie, de eer heb mij
met alle sincere agting te noemen.
Wel Edele Gestrenge Heer en Neef UwWelEd Gestr ootmoedigste dienaar Derk Dumbar.
Westervlier den 19 aug. 1767.
Wel Edele heer,
Hebbe UwEd missive wel ontvangen en hebbe uit deselve gesien dat UwEd Kistemaker
hebbet laten aanseggen om van dese nademiddag bij UwEd rekeninge te doen waar bij mij
schoon nog gans niet wel en aan het medicineren sijnde, soude hebben laten vinden, dog wijl
de heer en vrouw van Warmelo als mede de heer en vrouw van Nienhuis hebben laten vragen
om van desen nademiddag een visite af te leggen, so is het mij tot mijn leedwesen niet
mogelijk om te komen, dog denke niet dat de heeren van voornemen sijn om de rekeninge te
sluiten.
Weshalven er nog wel een nadere comparitie sal moeten wesen om dan verder over de saak te
spreken die ik hope dat sal kunnen bijwonen en weshalve denke dat over het nader aanstellen

van een kerkmeester nog niets sal gereguleert worden en so de heeren daar nader resolutie
over mogte nemen ik geen vrijheid hebbe, so Kistemaker so hij een goede rekeninge doet van
hem af te sien en aan een ander mijn stem te geven en dat wel om sufficiënte redenen en wel
kortelijk, wijl het een man is tot die dingen niet alleen bekwaam maar ook wel bemiddelt
daarmee altijt verhaal aan kan vinden en wijl wij nu ex projura auctoritate een kerkmeester
aan stellen, so kunnen wij hem so wel op dusdanige wijze aanstellen als een ander die
altemets niets van saken weer en ook geen verhaal aan is, dat hij tegen ons geweest is
betreffende het proces is waar, maar hij heeft mij gesegt dat hij in den kerkenraad was en
derhalve daarmede moeste spannen en seid mij ook dat hij sig nooit de rekeninge voor de
collatoren hadde onttrokken en dat ook seker op de voorige aansage soude gecompareert
hebben, dog dat den drost als over kerkmeester hem gelast hadde sulks op den huise
Stoevelaar niet te doen, so dit alle waar is kan men de man so veel schuld niet geven en hij
seide mij ook altijt met UwEd goed vrind te sijn geweest en dat het hem spijt en sig niet kan
begrijpen hoe UwEd so tegen hem sijt en dat hij hoopte dat UwEd nog weer van andere
gedagte sal worden, dat ook niet in twijfele of UwEd sult weegens dese belijdenis wel van
concept als ook de heer van Schoonheten veranderen.
Hieruit kan UwEd gedagten omtrent de Kistemaker sien en betreffende de verdelinge van de
jura van ons proces, hebbe daar al verscheiden met UwEd over gesproken en ben gewillig het
mijne te betalen, te weten twe negende parten.
Hope dat het een en ander een goede uitslag sal hebben en segge nog het doet mij zeer leed
dat selfs niet kan overkomen en mene genoeg geexcuseert te sijn, dog hope wanneer het regt
op de saak aan komt selfs in persoon te compareren.
Het was mij lief te sien dat mevrouw sig redelijk wel bevond, wensen haer edele verder
sterkte.
Hiermede nadat mijn vrouw en ik veel complimenten aan UwEd en het annexe geselschap
versogt hebbe, eindige met alle achtinge.
Wel Edele Heer UwWelEd dienstwillige dienaar G. van der Sluis.
Ps. Burgermeester Menger is so datelijk hier ook gekomen.
Uitschrijvingsbrief wegens rekening van kerkengoederen van Markelo door Gerrit
Kistemaker.
Stoevelaar den 21 augustus 1767.
Ick ondergeschreevenen Joan Henrick van der Wijck als oudste collator van de kerke te
Markel doe den heer Gerrit van der sluis, meede collator in voornoemde kerke, door deesen
weeten, wijl op onse laatste bijeenkomst van den 19 augustis 1767 niet present geweest is, dat
op voornoemden dag vastgesteld hebben den dag van woensdag sijnde den 3e september
deeses jaars des nademiddaags omtrent twee uuren op het huis Stoevelaar te vergaderen om
als dan de rekeninge van Gerrit Kistemaker, weegens sijne administratie der kerkengoederen
van Markel, af te hooren en verders over andere hooge noodsakelijkheeden te handelen en te
resolveeren.
Ten welken eynde den heer van der Sluis voornoemd versogt word sig op tijd en plaatse
bovengemeld te willen vervoegen en deesen als recepisse te onderteekenen.
Wordende den custos van Markel Adolf Qwak door mij ondergeschreevene gerequireerd sig
hier meede na den heer van der Sluis op het huis Westervlier te begeeven en mij deesen na
gedaane boodschap weeder ter hand te stellen.
Actum Stoevelaar den 21 augustus 1767 J.H. v.d. Wijck.
Dat mij dit door de custos Kwak ter hand gestelt is bekenne ik ondergeschreven G. van der
Sluis. Westervlier den 21 aug. 1767.

Markelo den 7 maart 1760.
Alzoo door het vertrek van den eerw. en welgeleerden heer Jacob Meylink den predikdienst
van Markelo is komen te vaceren en het seer nootzakelijk is dat deze plaats met een bekwaam
herder en leerraar worde voorzien. Zo hebben wij onderschrevene collatoren van de kerke te
Markelo gepresenteert, gelijk wij presenteren mits dezen, den eerw. en welgeleerde heer
Berend ten Cate van wiens gaven en bekwaamheden wij ten vollen verzekert zijn aan den
respectiven ouden en nieuwen kerkenraad representerende de gemeente te Markelo met
verzoek dat zij zijn eerwaarde willen beroepen tot haren herder en leerraar op zodanige
tractementen en emolumenten als daartoe zijn staande.
In waarheids oorkonde hebben wij desen bij onse eigenhandige ondertekening bekragtigt.
A.H.E. Graaff van Rechteren, Joan Henrick van der Wijck, H.W. Dumbar, Derk te Lintelo
Hz.
Markelo den 28 july 1767 pro copia B. ten Cate.
16-04-1760.
Alzoo door het vertrek van den weleerw. en zeer geleerde here Meiling beroepen naar Lingen
den predikdienst te Markelo is komen te vaceren en het zeer nootzakelijk is dat deze plaats
met een bekwaam herder en leerraar worde voorzien, zoo heeft de eerw. classis van Deventer
op de presentatie van de heeren A.H.E. Grave van Rechteren, J.H. van der Wijck, H.W.
Dumbar en Derk te Lintelo, als heren der inleggende adselijke hovesaten, omdat de
kerkenraad te Markelo den gepresenteerden zonder enige de minste wettige reden weigerde
kerkelijk te beroepen op een wethge wijse beroepen, gelijk zij beroept bij desen den weleerw.
zeer geleerden here Berent ten Cate s.s.m. candidatus van wiens bekwaamheid en gaven zij
ten vollen verzekert is tot herder en leerraar in de gemeente te Markelo om Gods woord
zuiver te verkondigen, de H. sacramenten te bedienen, kerkelijke discipline te oeffenen en
verder alles te doen wat den oppersten herder der schapen van een herder in zijn gemeente in
zijn woord eischt en dat op zodanige tractementen en emolumenten als daartoe staan.
Voorts verzoek de eerw. classis de goedkeuring van zijn HoogWelGeb Gestr den here Droste
van Twenthe gelast het district van Markelo verder alles naar vereiste order ter proclamatien
ter bevesting te bezorgen en bidt zeer van zig den opperherder der schapen dat hij dezen
verkoren en beroepenen herder dat zijne genade wil zegenen en de gemeente te Markelo
onder deszelfs opzicht wel laten toenemen in getal en in Godzaligheit.
Aldus geschiet in onze classicale vergadering te Deventer 16 april 1760.
Uit naam des E. classis H. Nagel scriba.
Markelo den 28 july 1767 pro copia B. ten Cate.
Het hier voorenstaande beroep van dom. B. ten Cate tot predicant te Markelo word door mij
ondergeschrevene Drost van Twenthe geapprobeert.
Actum Ootmarsum den 1 oct. 1765.
Markelo den 28 july 1767 pro copia B. ten Cate.
Anno 1767 den 19 augustus geresolveert door de heren presente collatoren welke waren den
here Derk Bentinck tot Diepenheim en Joan Hendrik van der Wijck tot Stoevelaar om deze
navolgende hoognodige reparatie te doen als het bedekken van de wheme en het versetten van
de putte aldaar, zijnde de overige welnodige reparatien uitgestelt tot de nadere bijeenkomst op
den 3 september 1767, welken dag is vastgestelt tot het afhoren van de door de Kistemaker
aangenomene te doene rekening.
Stoevelaar datum als boven. Onderstondt.
J.H. v.d Wijck, Derk Bentinck.

Zwoll 24 aug. 1767.
Wel Edelen Heer,
Hebbe de eer Uwed op UwEd seer g’eerde missive van den 29 july dezes jaars te rescriberen
dat in val mijne mede bediendens der heeren collatoren sig met enkelde jura contenteren, ik
des gelijken zal doen, edog uit de offerte van f 575-0-0 tot betalinge mijner rekeninge komt
het mij voor dat de heeren collatoren ook nog van de enkelde jura aftrekken, mogelijk
veroorsaakt door dien hun wel edelens de volle somme van mijn rekeninge grosso modo
opgetrokken zullen hebben gehalveert en dus mede de verschotene penn. en de posten daar ik
maar enkelde jura gestelt hebbe, gelijk als het examineren van ontfangene brieven en
rescriptien.
Doordien die saak reets dus lange is afgedaan geweest versoek seer vriendelijk dat ik
betalinge mijner rekeninge mag ontfangen en geve het seer gaarn over aan het oordeel van
den heere griffier Dumbar of de aangebodene f 575-0-0 voldoende zijn en wat mij boven die
somme toekomt, het gene sijn weledgestr oordeelt, daarvoor zal ik mijn rekeninge quiteren, al
was het ook voor de geoffereerde f 575-0-0.
Versoeke hierop met UwEd rescriptie vereert te mogen worden en teffens betalinge te
ontfangen.
Ik ben met alle agting en respect.
Wel Edele Heer UwEd ootmoed. dienaar Petr. Adr. Meurs.
26-08-1767.
Berekening van het aandeel van den huize Stoevelaar in kosten wegens de procedure over de
collatie van Markelo.
Rekening van den hr advocaat D. Dumbar, id van den hr advocaat P.A. Meurs, id van den hr
procurator Christ. Hulsken.
Brief van de hr G. van der Sluis 20 sept. 1766.
id van de hr adv. D. Dumbar 14 july 1767.
id van de hr adv. P.A. Meurs 25 aug. 1767.
Vergelijking der ingezondene en getaxeerde rekeningen en de berekening van het aandeel in
dezelve van de huyzen Westervlier, Oldenhof en Stoevelaar.
Brouillon relatif het bovenvermelde waaruit blijkt dat mijn vader de rekening van de hr
Dumbar abusivelijk had opgeteld, mij viel deze optel in het oog bij het weder nazien der
stukken.
Drie id brouillons.
Plan om proc. Hulsken te betalen en rekening courant tusschen zijn ed. en mijn vader.
3 sept. 1767.
Vergadering van heeren collatoren van Markelo op den huyze Stoevelaer tot het examineren
van de rekening van G. Kistemaker niet voldoende bevonden en deswegens niet aangenomen.
Op heden dato den 3 september 1767 zijn op den huize Stoevelaar vergadert geweest de heren
collatoren van de kerk van Markelo, de welke waren den weledelen here J.H. van der Wijck
here van Stoevelaar en den hoogh welgeboornen gestr here D. Bentinck here van Diepenheim
namens den huize Oldenhoff, ten eynde de rekening van Gerrit Kistemaker, die op heden
gecondemneert was en aangenomen had dezelve aan gemelde heren collatoren over te geven,
te examineren en te sluiten; doch bij examinatie niet voldoende gevonden zijnde is hem
dezelve nevens alle daarbij overgelegde papieren weerom gegeven en bij verweigering van
een overgegeven handschrift te tekenen, wijders geresolveert dat men provisioneel bij
kerkenspraak aan alle pachters der kerkgoederen zoude waarschouwen om geen penningen
als die welke martini 1766 verschenen zijn, aan gemelde Gerrit Kistemakers te betalen en uit

te tellen. Wijders is noch geresolveert den den genoemden Gerrit Kistemakers zoo ras
mogelijk door middelen regtens te constringeren zijn rekening ten eersten behoorlijk te doen.
Was getekent.
J.H. van der Wijck, D. Bentinck.
Actum Markelo den 22 jan. 1773.
L.S.,
Dat de heer Joan Henrick van der Wijck lidmaat der ware herformde christelijke kerk is, zulks
getuigt ondergeschrevene.
Uit naam des E. Kerkenraad. B. ten Cate predicant aldaar.
Collatoren van Markelo vergaderd 6 octob. 1791.
Rekening geëxamineerd en gesloten van den kerkmeester W.J. Welmers en van zijnen
successeur G.J. Van Heek en desen laatsen als kerkmeester aangesteld.
Present de heer baron van Heekren heer van Oldenhof en Overlaar.
De heer mr. G. van der Sluis heer van het Westervlier.
Proc. J.B. Auffmorth namens den heer J.H. Baron van der Wijck heer van Stoevelaer uit
volmagt van den 28e augusti 1789 voor H. Borchards als verw. richter van Kedingen
gepasseerd alhier vertoont en van waarde erkent.
Zijnde geëxamineerd de rekeninge van den gewezen kerkmeester W.J. Welmers en deszelfs
successeur G.J. van Heek omtrent de administratie der kerkgoederen met de acuiten en
quitancien daertoe specterende beginnende den ontfangst na den jaare 1775 tot 1790 incluis
en bedraagt zich eene summa van drieduisend eenhonderd seeven gulden vier stuivers twaalf
penningen f 3107-4-12.
En de uitgave tot den 27e dec. 1790 met sestien jaeren administratie bedraagt zich
tweeduizend seevenhondert vijfensestig gulden en elf stuiver thien penningen, zegge f 276511-10.
Blijft over f 341-13-2, zegge driehondert eenenveertig gulden derthien stuiver en twee
penningen.
Daarenboven heeft den rendant overgegeven zijn rekening van salarie en verschot zich
bedragende nae aftrek van den ontfangst van het akkermaalshout van Kerkemeyer eene
somma van tweehondert seeven gulden ses st en 6 penningen f 207-6-6.
Waartegens ontfangen uit den restanten van den jaare 1776 f 187-0-12, zoodat den rendant
nog rest f 20-5-10, zegge twintig gulden vijf st thien penninge, zoo dat nog in cassa blijft in
contanten eene somma van driehondert eenentwintig gulden seven stuiver en agt penninge,
zegge f 321-7-8.
Dewelke den rendant in zijne eerst te doene rekeninge in zijnen ontfangst en uitgave zal
verantwoorden.
1790 Voorts is ten aanzien der restanten tot zich bedragende vijfhonderd neegenensestig
gulden twaalf stuiver en vier penningen f 569-12-4 geresolveert, dat den tijdelijken
kerkmeester de debiteuren en hunne borgen zal laaten aanmanen met aanzage binnen ses
weeken te betalen en dat bij ontstentenis en manquement van betalinge nae expiratie van die
ses weeken gemelden kerkmeester word geauctoriseerd dezelve in regten te conveniëren en
word namens heren collatoren bij deezen gequalificeert om in dien val proc. J.B. Auffmorth
als practizijn te constitueeren en volmagt te maken.
En wijders is G.J. van Heek als kerkmeester aangesteld.
Alzo zedert eenigen tijdt niettegenstaande alle waarschouwinge eenige ingezetenen
goedvinden hunne asch bij en aan het glind om de kerkhof te werpen, waerdoor hetzelve glint
aanmerkelijk word benadeeld. Zoo word den kerkmeester gelast daaromtrent alnog de

behoorlijke waarschouwinge te doen en bij ontstentenis en behoorlijke opruiming der mest of
asche daarover zich bij den heer landdrost te addresseren ten fine van redres.
Omtrent de pocvative landerijen die de weduwe Jannes Kerkemeyer afgegane meyersche van
het erve Kerkemeyer is nae examinatie der bewijstukken bevonden dat haar toebehoord het
Daalijker Slag, den halven Kottink, twee stukken land in het Tibben Blik, een stuk hooiland
agter het huis Keppel en een stuk land agter Volkerink Blik.
F.J.W.R. van Heeckeren, G. van der Sluis, J.B. Auffmorth.
Febr 1792.
Request voor de heren collatoren van Markel tot ligtinge van stukken uit het landdrosten
gerigte van Twenthe.
Hoogwelgeboren Gestrenge Heer Mijn Heer A. Baron van Raasfelt Heer van Elsen etc
Landdrost van Twenthe etc.
De heeren van Stoevelaer, Oldenhof en Westervlier hebben bekendelijk eene proceduure
gevoerd contra den kerkenraad van Markel over de collatie van de predikants plaats aldaar
voor het Hoog Adelijke Landdrosten gerigte van Twenthe, waarvan de sententie op den 17
sept. 1765 is gepronuntieerd.
Bij welke proceduure alnog berusten de origineele stukken, schrijven en bescheiden van dit
hun recht en vermits hun hoog en welgeboren daaraan geleegen is deeze stukken te ligten, zoo
neemen zij de vrijheit uw hooggeb gestr bij deezen eerbiedig te verzoeken dat uw hooggeb
gestr den hr landschrijver Cramer gelieven te authoriseeren de stukken deezer proceduure zoo
ver gemelde heeren remonstranten betrefd en door hun geappliceert zijn aan den
ondergetekende teegen recepisse uit te reiken.
Het welk doende J.B. Auffmorth.
De heer landschrijver Cramer word van mij ondergetekende landdrost van Twenthe
gepermitteert gemelde stukken onder eene behoorlijke recepisse aan den requestrant uit te
reyken.
Weldam den 21 febr. 1792. A. van Raesfelt.
Certificere ik ondergeschr. dat de hier in gemelde stukken niet in de griffie van den heer
landdrost van Twenthe berusten.
Actum den 28 febr. 1792. C.T.M. Cramer landscriba.
Uittreksel der reekening door G.J. van Heek overgegeven in den jare 1808 waaruit te sien sijn
ontfangst en de restanten.
Ontfangst en uitgave en restanten der kerkengoederen van Markelo door G.J. van Heek
beginnende met de maand november 1805.
Jan Krijgsman
Ontfangst
1806 den 24 jan.
op dato
1808 den 1 april
op dato
totaal

1-15-0
9-5-0
1-15-0
7-17-0
20-12-0

rest

15-3-0

Gradus nu Jan ten Dam
1808 den 6 octob.

15-0-0

rest

7-10-0

J.H. Hollenberg
1808 den 27 jan.

24-0-0

Debet

op dato
den 6 octob.

7-8-0
1-2-0

rest

5-0-0

W. Fokkers
1808 den 7 octob.

4-16-0

rest

10-15-6

Wevers nu Bloemink
1805 den 5 nov.
1806 den 4 august.
1807 den 30 novemb.

7-0-0
3-10-0
3-10-0

rest

4-15-0

wed. Paalman
1808 den 6 octob.

18-13-0

rest

14-17-8

A. Lodeweges
1806 den 29 april
op dato
1808 den 7 octob.

5-4-0
1-8-0
5-10-0

rest

9-12-0

G.J. Diekink
niets betaald

0-0-0

rest

47-5-14

H. Ebbekink
1805 den 20 meert
1806 den 20 decemb.
1807 den 10 dec.

18-14-0
18-14-0
18-14-0

rest

20-0-0

Gerrit Krajensang
1806 den 28 may
op dato
op dato
den 15 august.

9-17-14
11-0-0
3-8-2
7-11-14

rest

211-5-0

Harm Heuten
1806 den 27 may
op dato
op dato

20-0-0
60-0-0
8-0-0

rest

214-5-0

Jan Krijgsman
1806 den 24 jan.
1807 den 5 febr.

8-10-0
10-10-0

rest

11-15-0

in’t Zant
niets betaald

0-0-0

rest

8-0-0

Dries Schrijver
1805 den 25 nov.
op dato
1808 den 1 april
op dato

0-18-0
7-9-0
5-8-0
38-11-0

rest

13-17-0

G. Krajensang
1806 den 28 may
den 25 august.

15-14-0
2-8-2

rest

142-1-14

Lammertink
1805 den 21 decemb.
1806 den 18 decemb.
1807 den 21 dec.

4-0-0
2-0-0
2-10-0

rest

0-0-0

Kerkemeyers
1805 den 27 dec.
1807 den 3 jan.
1808 den 5 jan.

54-0-0
54-0-0
54-0-0

rest

0-0-0

Jan ter Haar
1806 den 16 sept.

10-10-0

rest

7-0-0

G.J. Brinkman
niets betaald

0-0-0

rest

60-0-0

rest

0-0-0

14-0-0
14-0-0
14-0-0

rest

0-0-0

H. Overbeeke
1806 den 13 may
tot 1807
in 1806

14-0-0
5-0-0
24-0-0

rest
rest
rest

14-0-0
0-0-0
3-0-0

H. Smitman
1806 den 16 september

6-0-0

rest

2-0-0

Jan Kloppers
1808 den 5 april
niets Paascher heeft dit gehad

8-0-0
0-0-0

rest
rest

4-15-0
12-0-0

H. Kloot
1806 den 2 jan.
1807 den 30 sept.

7-0-0
0-15-0

rest

17-10-0

J. Voorts
1806 den 3 jan.

3-10-0

Leeferink
1806 den 18 jannuary
6-0-0
1807 den 6 jan.
3-0-0
1808 den 5 april
4-5-0
dit is buiten den uitgang aan den huize Stoevelaar
Jan Weerds
1806 den 7 may
den 29 decemb.
1808 den 22 juny
voor J.H. Kloeken

1807 den 23 april

3-10-0

rest

3-10-0

A. Scholman
1806 den 29 may
op dato
den 16 sept.

2-0-0
20-11-0
0-11-0

rest

122-18-8

Herm Vinkers
niets betaald

0-0-0

rest

11-5-0

Wolbers te Diepenheim
1806 den 2 december
1808 den 20 may

3-12-0
3-12-0

rest

39-12-0

H. Stam
1807 den 7 octob.
1808 den 25 jan. Kistemaker

10-6-4
0-3-12

rest

0-0-0

Vrielink
1808 den 10 april door H. Kleyn Vrielink

2-2-0

rest

6-6-0

Jan Diekink de kuiper

0-0-0

rest

18-15-0

1806 den 2 febr.

5-5-0

rest

13-10-0

De hoog en welgeb. heer van den Oldenhoff

0-0-0

rest

19-12-0

T. Lonink
1806 den 16 dec.
1807 den 31 dec.

1-8-0
1-8-0

rest

0-0-0

predicant Stroynk
1808 den 20 july

6-0-0

rest

0-0-0

Hendrik Stam
1807 den 17 october
1808 den 25 jan. door Kistemaker

10-6-4
3-12-0

rest

0-0-0

Door G.J. van Heek ontfangen

761-8-4

Rest. schult

1083-16-4

Deventer 6 juny 1809
De hr predikant F.G. Immink aan de hr predikant Stroinck te Markelo.
Wel Eerw. Heer en Medebroeder,
Mag ik u vragen of de boerschap Harke gericht Kedingen daar volgens opgaaf 391
gereformeerde zielen zijn, zouden te Goor te kerke gaan en voor het grootste gedeelte ten
avondmaal, of de kinderen van die gereformeerden aldaar gedoopt en in den godsdienst
onderwezen worden, alsmede de gereformeerden der boerschap Stokkum onder hetzelfde
gericht, alwaar 100 gereformeerde zielen zijn zouden aldaar ter kerk gaan ?
Zoo dat de gereformeerde zielen dezer beide marktschappen inderdaad kunnen aangemerkt
worden als behorende tot de hervormde gemeente te Goor.

Ik heb er veel belang bij hierover een spoedig en nauwkeurig antwoord te ontvangen. Uiterlijk
wachte ik het aanstaande maandag.
Met alle achting noeme ik mij.
Uw Wel DWD medebroeder F.G. Immink.
Antwoord op deze van den hr predikant Stroink.
Den 12 juny 1809.
Ter antwoord op uw geeerde letteren dient dat de boerschap Harke en Stokkum onder mijn
gemeente behoren; dit zal uw eerw. zelve kunnen opmaken uit de volgende narigten.
In de telling worden Harke en Stokkum onder mijn gemeente gerekend en geteld, de doden uit
beide boerschappen worden hier begraven en de kinderen die in dezelve geboren worden,
worden hier gedoopt en in ons doopboek aangetekend.
Ik doe er huisbezoeking en worde er bij zieken geroepen.
Wij kiezen er leden tot onzen kerkenraad uit, thans nog hebben wij in onzen kerkenraad een
ouderling en dyaken uit Harke en een ouderling uit Stokkum.
De armen uit beide boerschappen worden uit onze dyakonie kasse gedeelt.
Wat nu het kerkavondmaal gaan en het onderwijzen in den godsdienst betreft:
De ingezetenen van de boerschap Stokkum gaan gewoonlijk, althans voor het grootste
gedeelte hier ter kerk, dat er sommige wel somtijds te Goor den godsdienst bijwonen zal wel
waar zijn, doch dit doet niet ter zaake, eenige gaan ook wel eens te Diepenheim ter kerk
waaraan die boerschap grenst.
Alle, zoo veel mij bewust is, gaan hier ten avondmaal. De jeugd woont mijne catechizatien bij
en worden door mij tot lidmaten aangenomen, behalven eenige, gelijk ik vernome hebbe, door
den overledenen predikant van Goor Schimmel tot lidmaten zijn aangenomen.
De boerschap Harke neemt haar aanvang niet aan direct aan ons dorp en strekt zich uit tot
nabij Goor, dat gedeelte van Harke hetwelk hier het naaste bij gelegen is, koomt gewoonlijk
hier ter kerke ten avondmaal en catechizeren; maar uit het ander gedeelte van Harke dat nader
bij Goor gelegen is gaan veele gedurig gemakshalven te Goor de godsdienst oeffening
bijwonen en zommige zoo is hare ook zomtijds ten avondmaal, doch komen ook hier, althans
voor het grootste gedeelte dikwijls aan het avondmaal.
Wat het onderrigt in den godsdienst aangaat, eenige hebben te Goor hunne belijdenis gedaan
dat eigenlijk wel niet mogte zijn, doch andere hebben mijne catechizatien bijgewoond.
Uit dit breedvoerig verslag kan uw eerw. gemakkelijk opmaken dat de boerschappen Harke en
Stokkum inderdaad tot onze gemeente behoren en in genen dele kunnen aangemerkt worden
te behoren tot de hervormde gemeente te Goor, want hetgene ik van het kerkgaan vermeld
hebbe heeft in vele, misschien in alle, die gemeenten plaats die nabij elkander gelegen zijn dat
de leden derzelve over en weer, dan ons naar de eene, dan naar de andere plaats ter kerk gaan.
En dat eenige te Goor tot ledematen zijn aangenomen is yets dat bij wijze van toelating
geschied is waartegen ik mij, nu ik zie dat men er misbruik van maakt, in het vervolg indien
het weer mogte gebeuren, zal moeten verzetten als strijdig met onze vastgestelde synode
achtten.
Vergadering van heeren collatoren gehouden ten huyze van den kasteleyn van Heek binnen
Markelo op heden den 14 octob. 1821 des voormiddags ten tien uren.
Deze vergadering geconvoceert zijnde tot het vervullen van de vakante schoolonderwijzers
plaats te Markelo provisioneel waargenomen door B.J. Warmelink, heeft de heer B.H. van der
Wijck in zijne kwaliteit van oudste collator en presiderent lid derzelve ingevolge
overeenkomst met den heer schoolopziender van dit district J.H. Floh, deze vergadering ten
einde voormeld op heden bepaald en uitgeschreven en daarvan per missive kennis gegeven
aan den heer W. Götte schout van Markelo met uitnodiging om deze vergadering bij te wonen

opdat hij het vergelijkend examen deze vergadering overeenkomstig de wet bij een
vergelijkend examen vastgesteld, mogte worden geetableert.
Present zijnde de heeren collatoren B.H. van der Wijck en van Heeckeren wegens de huyzen
Stoevelaar en Oldenhof.
De heer schoolopziender van dit district J.H. Floh, de heer Götte schout van Markelo
benevens twee leeden van den gemeenteraad de heeren assessoren Bode en J.H. van Heek.
Zeide de heer Götte de vergadering zullende geopend worden dat zijn wel edele geboren
toezigt was om van den huyze Westervlier in kwaliteit als collator bij absentie van den heer
J.H. van der Sluis op te treden en vermelde heer Götte in die kwaliteit door de presente heeren
collatoren erkend zijnde, is deze vergadering door den oudsten heer collator B.H. van der
Wijck, na prealabele lecture van den heer Götte van de wet op een vergelijkend examen
geemaneerd, voor wettig geconstitueerd verklaard en deze vergadering geopend.
De heer schoolopziender van dit schooldistrict heeft van het verrichte in deze vergadering het
navolgende proces verbaal opgemaakt hetwelk door alle de hier vorengemelde leeden is
geapprobeert en getekend.
Proces verbaal van het verrigte omtrent de invulling etc.
Waarmede dan deze vergadering is geeindigt en gesloten.
Na al dit verrigte zeide de heer schoolopziener dat van dit proces verbaal voor rekening van
heeren collatoren twee nauwkeurig en duidelijke geschrevene afschriften gemaakt worden, dat
bij elk eene nota moet gevoegd worden van den volgende inhoud:
De ondergetekenden etc,
Voorts dat een en ander door heeren collatoren en de verdere presente leden behoorde
getekent te worden en dat naardien de anderen bezorging spoed vereischen, zijn wel hiertoe
versogt dit ten spoedigsten te mogen ontvangen.
De heer Götte heeft zich hier mede als ook de expeditie wel gelieve te tekenen.
Waarmede deze vergadering is geeindigt en gesloten.
Vergadering van heeren collatoren gehouden ten huize van den kastelein van Heek binnen
Markelo op heden den 28 december 1821 des voormiddags ten tien uuren.
Extract.
De rentmeester der kerkelijke goederen J. Warmelink heeft in deze vergadering overgelegd
zijne rekening van ontvang en uitgaaf van 29 decemb. 1820 tot den 28 decemb. 1821 en
deswegens verantwoording gegaan. Is gebleken dat de ontvang bedraagd eene somma van
driehonderd drieëntachtig guldens en drieënveertig cents.
De uitgaaf daarentegen eene somma van driehonderd zesensestig guldens en achtentwintig en
een halve cents.
Dat alzoo meer is ontvangen als uitgegeven eene somma van zeventien guldens en dertien en
een halve cents.
Gemelde rekening van ontvang en uitgaaf door ons behoorlijk geëxamineerd en met de
kwytanties en verdere acquiten, zoo ten aanzien de ontvang als uitgaaf vergeleken zijnde, is
dezelve in order bevonden en alzoo geapprobeerd, getekend en gesloten.
De rentmeester der kerkelijke goederen heeft rapport gedaan dat hij ingevolge resolutie van
den 29 decemb. 1820 in de pastorij boven de agterkamer een nieuwe zolder had gelegd en die
der zomerkeuken in een bruikbaren staat had gebragt, dat hij voorts overeenkomstig deze
resolutie van de nog bruikbare planken boven de agterkamer van de pastorij afkomstig, den
zolder boven den kelder in het kosterhuis had laten repareren.
Dat hij met approbatie van den heer van der Wijck een nieuwe goot had gelegd langs de grote
agterkamer van de pastorij en dat hij de bezoldering boven de kleine kamer had laten
versterken met dunne planken afkomstig van de oude zolder boven de agterkamer, dat hij in

diezelfde kamer had gezet drie koezijns met derzelver sluiting gekogt in den jare 1820 met
approbatie van den heer van der Wijck van de afbraak van den Bronsvoort onder Dorth.
Dat hij al mede met approbatie van den heer van der Wijck en glint van den pastorijtuin tot
aan de steeg had laten maken en nieuwe klerdelen had laten maken in de pastorij en het
kostershuis.
Dat hij eindelijk nog eenige kleine reparaties had gedaan aan het Kosters en Kerkemeyers
huis te gering om daarvan een bepaald verslag te doen, maar volgens de overgeleide
kwytanties blijkbaar.
Heeren collatoren, dat een en ander in ogenschouw genomen hebbende, hebben alles in
goeden orde bevonden en hun genoegen deswegens aan J. Warmelink te kennen gegeven.
Voorts in overweging genomen zijnde welke reparaties of verbeteringen in het volgende jaar
behoren te geschieden, heeft den rentmeester der kerkelijke goederen voorgedragen:
1. Dat hoe zeer de bezoldering boven de zomerkeuken in de pastorij provisioneel wel in
eenen bruikbaren staat was gebragt, die egter geheel zoude behoren vernieuwd te worden
aangezien de oude planken in een zeer slegten staat waren bevonden.
2. Dat heeren collatoren reeds voor lang van intentie geweest waren om het doophuisje, thans
in een zeer vervallen staat, zoo veel mogelijk te laten repareren en hetzelve te laten
beschilderen, hij de vrijheid nam dat bij dezen te herinneren.
3. Dat het zeer noodzakelijk zoude zijn dat de leidekker ontboden wierd ten einde de
benodigde reparaties te doen.
4. Dat er nog plaats agter in de kerk was zeer geschikt voor vrouwen zitplaatsen en er ook
nog een plaats open was bij het koor en naast het gestoelte van den huize Westervlier, welke
laatste zoude kunnen worden verhuurd.
5. Dat de schuur van het erve Kerkemeyer aller noodzakelijkst van grondhouten zoude
behoren te worden voorzien.
Heeren collatoren een en ander in ogenschouw genomen hebbende, uitgezonderd de schuur
van de Kerkemeyer, hebben in deliberatie met eenparigheid van stemmen besloten dat J.
Warmelink onder oppertoezigt van den heer B.H. van der Wijck zoodra mogelijk de volgende
verbeteringen en reparaties zal doen zulks met inachtneming der meest mogelijke accomanie.
a. Dat de zolder boven de zomerkeuken in de pastorij zal worden vernieuwd.
b. Dat het doophuisje met de meest mogelijke bezuiniging zal worden gerepareerd en
geschilderd als den predikstoel.
c. Dat de nodige reparaties aan het leidak zullen worden gedaan.
d. Dat er vrouwenzitplaatsen met leuningen agter in de kerk zullen gemaakt worden, ook
banken bij het gestoelte van den huize Westervlier en dat den rentmeester der kerkengoederen
deze laatste zoodra mogelijk zal verhuuren.
e. Dat eindelijk de schuur van het erve Kerkemeyer van het benodigde grondhout zal worden
voorzien.
De heer van der Wijck aan zijne mede heeren collatoren gevraagd hebbende of zij nog iets
hadden voor te dragen en dit met neen beantwoord werde, is de vergadering gesloten.
1823.
Lijst van eigendommen en uitgangen behorende aan de kerk van Markelo bestaande in:
Lijst der goederen, uitgangen en verdere emolumenten behorende aan de kerk te Markelo.
Eigendommen en inkomsten van de kerk te Markelo.
Het hervormd kerkgenootschap te Markelo bestaat:
1. in het dorp en buurdschap Markelo waarin gelegen den huize Oldenhof.
2. in de buurdschappen Stokkum en Beusbergen waarin gelegen den huyze Westervlier.
3. In de buurdschap Herike waarin gelegen den huize Stoevelaar.

Gemelde drie huizen hebben zints onheuglijke tijden uitgeoeffend het regt van beroep van den
predikant, schoolmeester en koster als mede het beheer der kerkengoederen.
De drie huisen hebben onderling gelijke rechten uitgeoefend in het beheer der goederen,
alleen heeft den huize Westervlier in het derde beroep geen stem.
De origine van dit recht is wel niet met zekerheid te bepalen, volgens overlevering echter
zouden donaties hier van oorzaak zijn hetwelk dan ook de reden zoude zijn waarom den
huyze Westervlier in het derde beroep geen stem heeft.
De kerkengoederen bestaan nog als vanouds zonder de geringste veralieneringen of
vermindering.
Nimmer heeft voor zoo verre collatoren bekend een hoofdelijke omslag onder de leden van dit
kerkgenootschap plaats gehad en zijn alle noodwendigheden zonder eenige uitzondering
genoten uit de jaarlijksche revenuen van de kas, in diervoegen als de laatste rekeing van
ontvang en uitgaaf van 1822, welke collatoren de vrijheid nemen benevens den staat der
kerkelijke fondsen, met diepen eerbied hierbij aan te leggen.
Naardien bij de gewoone jaarlijksche bijeenkomst van collatoren den gehelen dag besteed
word, heeft men gemakshalven en ter bespoediging de volgorde en niet den datum van
ontfang gevolgd, waarom zij dan ook de huurders welke agterlijk in betaling zijn gebleven de
orde volgende laten aanstippen.
Collatoren hebben genoteerd dat nimmer eenige hoofdelijke omslag hun leden bij deze
gemeente heeft plaats gehad, zij verstaan daar onder niet eenige markten bijdragen in
bijzondere gevallen, als bij voorbeeld wanneer de pastorij in 1648 met een gebind vergroot
werd en bij de brand te Markelo in 1730, wanneer de tooren en een gedeelte van het
kerkendak door dit ongeluk getroffen werd, in veele gevallen en diergelijken de respective
markten door een gedeelte gemeene marktengrondt verkopen naar evenredigheid daarin
hebben gecontribueerd.
Collatoren hebben vanouds wel bij hunne vergadering uit de kerkelijke revenuen het
middagmaal genoten.
Westervlier den 31 mey 1823.
Hoog Wel Gebooren Gestrenge Heer,
Geinformeerd zijnde UHWGebGestr wenste een vergadering te beleggen te Markel, zo ben ik
de geheele aanstaande week, uitgenoomen maandag den 2 juny als ook de volgende week
vrijdag en zaterdag, kan UHWGebGestr over mij disponeren, hoop UHWGebGestr als dan op
de bepaalde dag in welstand te zien, zal mij steeds aangenaam zijn onze hartelijkste
complimenten, de eer mij zeer te recommanderen en verblijve met consideratie.
Uw HWGebGestr onderdanige dienaar J.H. van der Sluis.
Copie uitschrijvingsbrief voor de heeren collatoren van Markelo.
Stoevelaar den 1 juny 1823.
De vergadering van heeren collatoren is bepaald op vrijdag den 12 juny aanstaande des
voormiddags ten tien uuren ten huyze van den kastelein van Heek binnen Markelo.
De rentmeester der kerkelijke goederen zal in deze vergadering verslag doen van zijn verrigte
ten aanzien reparaties en verbeteringen in het voorledene jaar. Hij zal ter tafel aanleggen zijne
rekening van ontvang en uitgaav het voorledene jaar ten einde in orde bevonden zijnde
dezelve zoude kunnen worden getekend en gesloten.
Voorst zal dienen een suntemen van de heer Stroink de welke alleen aanspraak maakt op de
vrouwenbanken naast de ouderlingenbank bij het doopvont. Volgens zijn weleerw. zoude
wijlen dominus ten Kate alleen bij wijze van vergunning deze van een plaats aan de koster
vrouw hebben toegestaan, terwijl tijdens de Kloeke die bank dadelijk zoude zijn ontzegd en

dezen aan de hr Stroink verschoning zoude gevraagd hebben dat zijn vrouw of zuster daar in
geplaatst had.
Warmelink daarentegen sustineerd dat deze vrouwenbank van ouds tot oude gemeen is
geweest tusschen den tijdelijken pastor en den tijdelijken koster. Dat aanleiding tot de historie
van de vrouwen van de Kloeke geweest was dat dezelve een sterke … van bank met zich
worden en de Kloeke daarboven veele vijanden hebbende, zich welligt gemakkelijk had laten
bewegen tot verschoning vragen waartoe hij in geenen deele verplicht was.
Onze deliberatien hier van moeten mijns inziens bepalen of en in hoe verre wij daarin kunnen
beslissen of anders deze zaak à amiable ten genoegen van wederzijdsche partijen zoude
kunnen gevonden worden.
Voorts om te delibereren over hetgeen verder ter tafel mogt worden gebragt.
Aan Heeren Collatoren van Markelo.
Stoevelaar 12 juny 1823.
Mijne Heeren,
Ik heb de eer hierbij te voegen een notule zoo … de werkzaamheden van heren collatoren …
zullen zijn, het mij zeer leed dat ik zelve niet present zal kunnen zijn, als zijnde mij zulks ten
strengste van den hr. Claessen ontraden.
Ik heb de rekening van Warmelink wel nagezien maar niet met die attentie als behoord.
Ik denk dat de geprojecteerde reparaties en verbeteringen zeer hoog zullen lopen waarvan ik
in notule nadere overweging heb gesteld.
Het is mij zeer leed dat de hr Stroink wederom met nieuwe onaangenaamheden voor den dag
komt, mij dunkt toch zijn weleerwaarde behoorde allezints tevreden te zijn met de onkosten
die men aan zijn huis doet.
In gemoede weet ik niet beter of de vrouwenbank bij het doopvont is ten allen tijde gemeen
geweest tusschen den tijdelijken pastor en den koster en het zoude mijns inziens voeglijk zijn,
zijn weled. dit op een zagte wijs te doen gevoelen. Zijn weleerw. heeft zich ook aan mij
uitgelaten dat de koster slechts de knegt was en de …brenger voor de dominees dames en het
zich niet voegde gelijk te zijn. Het zit hem dan in de geestelijke hierarchie welke echter ten
plattenlande minder kan worden nagekomen. In de heeren haar plaats zoude ik mij niet
bepaaldelijk uitlaaten in het schikken van deze zaak, liever het bij wenschen laten want zijn
weleerwaarde zoude welligt verlangen dat wij voor de kosters een bank lieten maken. Met
spreken en verder spreken brengt de gelegendheid aan en zich daarvan omstandiglijk te
gedragen.
Verzoeke verschoning voor stijl en schrift, ik heb reeds veel gestreden en bevinde mij gants
niet veel.
Naardien ik in deze missive als pre adviseur voorkom en een brief door het een of ander
teveel ligtelijk van zaak maken, zoo verzoeke vriendelijk deze na lecture van weldoen op te
offeren.
Ik heb de eer met alle hoogachting te zijn.
Mijne heeren, uw gehoorzamen dienaar B.H. van der Wijck.
Mag ik verzoeken de notulen aan Warmelink terug te geven.
Vergadering van heeren collatoren in welke uitschrijvingsbrief wordt gesteld op heden 12
juny 1823 des voormiddags ten tien uren ten huize van den kastelein van Heek.
De ondergetekende collator J.H. van der Sluis tot Westervlier alleen present zijnde, hebbende
de heer van der Wijck aan heeren collatoren per missive kenneis gegeven dat hij daar in
dispositie rn wel op advis vand en heneesheer deze vergadering niet zoude bijwonen, dat hij
hierdoor een staat der kerkelijke zaken voorts door J. Warmelink eene missive van den
hoogwelgeboren heer W.L.R.W. van Heeckeren van Overlaar heer van Rhaan overhandigd

hebbende, waarvan den inhoud was dat weled door .. voorgekomene beletselen deze
vergadering niet konde bijwonen, heeft besloten dat aangezien deze vergadering door een
enkele collator niet rechtig konde gerepresenteerd worden, deze uitgeschrevene vergadering
daar voor geen plaats zoude hebben.
Af te geven te Goor in het Posthuis dadelijk te bezorgen.
Zwolle den 21 octob. 1823.
Hoog Wel Gebooren Gestr Heer den Heer Baron van der Wijck Heer van Stoevelaar op den
huize Stoevelaar.
Hoog Wel Gebooren Gestrenge Heer,
Maandag dadelijk bij den heer van den Gronden aan huis geweest maar zijn edele kwam niet
voor dingsdag avond laat in de stad en met zijn ed. en de heer Sandberg over onze zaken ..
zijn edel van de commissie, is gesprooken en mij gezegt heeren collatoren behouden het recht
van dominee en koster te beroepen, maar de administratie moet door kerkvoogden
geschieden, daarom heeft de graaf van Rechteren zich ook zelfs tot kerkvoogd benoemt, dus
zullen wij ook best doen ons zelfs te benoemen, met de meeste spoed verlangen UHwelGeb
gedachte daarom te hooren.
Zeer veel complimenten aan mevrouw van het Stoevelaar, recommendeer mij en verblijve met
consideratie.
UHoogWelgeb Gestr onderdanige dienaar J.H. van der Sluis.
Westervlier den 29 october 1823.
Hoog Wel Gebooren Gestrengen Heer,
Met de heer Sandberg converentie over het behoud van onze kerkelijke administratie
gehouden, zijn edel verzoekende mij in de eerste plaats aan de provintiale kerkelijke comissie
verzoeken moeten, het behoud van onze administratie voor een jaar; dit hebben wij gedaan,
tevens daarbij overleggen een bewijs van de revenus of die genoeg toereikende zijn om de
kerk en pastorie in eene behoorlijke staat te onderhouden, wij moeten ons alsdan per rekwest
adresseren aan Z.M. om de administratie voor langer dan een jaar te behouden en tevens de
provintie kerkelijke comissie kennis te geven bij ons per rekweste geadresseerd hebben.
De Koning steld als dan Z.M. ons rekwest in handen van de provintiale comissie om te dienen
van consideratie en advis; als de comissie begrijpt dat onzen revenus toerijkende zijn om de
kerk en pastorie nadat comissie goedvinden kunnen in orde houden, zoude Z.M. onze Koning
ons de administratie voor twee of drie jaaren laaten behouden en dan wanneer de drie jaaren
om zijn, al weder aan Zijn Majesteit verzoeken om behoud van administratie, tevens een
bewijs bij overleggen dat heeren collatoren van ouds altoos de administratie gehouden
hebben.
Ik voor mij begrijp dat zo hij eens door de gunst van Z.M. moeten behouden de administratie
om de twee advies jaaren al meede verzoeken.
Voege hier tevens het reglement onder dankbetuiging retour.
Onze complimenten aan mevrouw van Stoevelaar, recommendeer mij en verblijve met
consideratie.
UHWelGeb Gestr onderdanige dienaar J.H. van der Sluis.
Markelo den 1 september 1865.
De buurtbode van Elsen behoort onderstaande personen aan te zeggen dat na verloop van acht
dagen het lid der commissie tot aanstelling van een kerkgebouw en predikantswoning te Elsen
G.J. Sprokkereef de achter ieders naam uitgetrokken som op rekening der daarvoor
toegezegde bijdrage zal komen in ontvang nemen.
W. Götte.
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Markelo 26 september 1865.
Aan H.H. collatoren der Hervormde gemeente van Markelo zijnde de Hooggeboren heer mr
R.J. graaf Schimmelpenninck voor den huize Westervlier, mevrouw de wed. J.R. Janssen
geboren Dikkers voor den huize Oldenhof en de wel eerw. zeergel. heer N. Jannink voor den
huize Stoevelaer.
Mijne Heeren,
Onze koster en voorzanger de heer Wouterus Johannes van Goor, als docent aan het
gymnasium te Assen benoemd zijnde en alzoo van hier vertrekkende en uit het notulenboek
van kerkvoogden dezer gemeente blijkende, dat de vertrekkende zijn benoeming als zoodanig
in der tijd ontvangen heeft van heeren collatoren der Hervormde gemeente van Markelo,
welke benoeming toen door heeren kerkvoogden dezer gemeente is erkend, echter zonder
daardoor de bevoegdheid van de aanstellers te bekennen of te ontkennen, zoo hebben wij het
goed geacht uwed kennis te geven van het vertrek van genoemden koster en voorzanger
alsmede dat hierdoor deze betrekkingen vacant zijn of worden.
Nog hebben zij de eer uwed kennis te geven dat zij later misschien de vrijheid zullen nemen
aan heeren collatoren eenig voorstel omtrent deze betrekkingen te doen.
Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Markelo.
De president T. Gorkink
Ter ordonnantie van dezelve de secretaris L. Capelle.
Markelo 9 october 1865.
Aan Heeren Collatoren der Herv. gemeente van Markelo.
onderwerp: vacante betrekking van hoofdonderwijzer in de dorpschool te Markelo.
Ongetwijfeld zal uwed bekend zijn dat de heer W.J. van Goor, uit hoofde van zijne
benoeming tot leeraar aan het gymnasium te Assen, met 1 october jl eervol ontslag is verleend
als hoofdonderwijzer in de dorpsschool te Markelo.
Tot eenige spoedige vervulling der vacature van hoofdonderwijzer zijn bereids de noodige
voorbereidende maatregelen genomen en aangezien de betrekking van onderwijzer met die
van koster en voorzanger in de kerk steeds gecombineerd is geweest en het in het belang der
jeugd kan geacht worden zij vereenigd blijven, zoo zullen wij de eer hebben uwed tijdig in
kennis te stellen met den dag waarop het vergelijkend examen zal plaats hebben ten einde dat,
evenals zulks vroeger geschiedde, bij te wonen en des goedvindende de sollicitanten die ter
benoeming op de voordragt geplaatst worden ook voor de kerkelijke dienst te kunnen
examineren.
Wij nemen alzoo de vrijheid uwed in overweging te geven voor den afloop van dat examen
ook de betrekking van koster en voorzanger niet te vervullen.
Burgemeester en wethouders van Markelo.
W. Götte burgemeester, G.H. Meenderink wethouder.
Markelo, 12 october 1865.
Aan heeren collatoren der Hervormde gemeente te Markelo zijnde de Hooggeboren heer mr
R.J. Graaf Schimmelpenninck voor den huize Westervlier, mevrouw de wed. Janssen geb.

Dikkers voor den huize Oldenhof en de weleerw. zeer geleerde heer N. Jannink voor den
huize Stoevelaar.
Mijne heeren,
In onze missive van den 26 september jl waarin kennis werd gegeven van het vertrek van den
heer W.J. van Goor, koster en voorzanger in de Hervormde kerk alhier naar Assen, hebben
wij ook geschreven dat kerkvoogden misschien later de vrijheid zouden nemen aan heeren
collatoren een voorstel te doen met betrekking tot de vervulling van deze vacature.
Thans nemen wij de vrijheid zoodanig voorstel te doen nadat dit in eene gecombineerde
vergadering van kerkvoogden en notabelen dezer gemeente met algemeene stemmen is
goedgekeurd.
Het zal u bekend zijn mijne heeren dat wij sedert de komst van den heer van Goor alhier een
orgel in de kerk hebben gekregen en dat die heer tevens organist was. Voor deze betrekking
ontving hij jaarlijks honderd gulden bezoldiging uit de kerkelijke fondsen en had daarna een
ander tot voorzanger in zijn plaats benoemd naar genoegen van kerkvoogden aan wien hij ook
jaarlijks veertig gulden gaf plus hetgeen hij genoot als aflezer van publicatien aan de kerk.
Zoolang onze fondsen zoo blijven en met name zoolang de huur der zitplaatsen in de kerk
zooveel opbrengen als thans en zoo lang geene buitengewone omstandigheden buitengewone
uitgaven noodzakelijk maken, zouden wij deze ook nog wel kunnen betalen. Maar de tijden
kunnen veranderen, de runderpest waarvan onze gemeente tot hiertoe God zij dank is
verschoond gebleven, kan ook tot ons doordringen, daar kunnen buitengewone uitgaven voor
kerk, pastorij en kosterij noodig worden en dit een en ander zoude ongunstig op de finantien
der kerk kunnen werken.
Daarom hebben wij gemeend mijne heeren dat het nu de geschikte tijd was om tegen die
mogelijke ongevallen te waken. Maar daartoe hebben wij de hulp van heeren collatoren
noodig.
Konden deze heeren namelijk goedvinden iemand tot koster en voorzanger te benoemen, die
tevens orgel kan spelen en hem de verpligting daartoe op te leggen, dan konde de kerk alzoo
minstens honderd gulden besparen en zij konden tevens een zeer goeden organist verkrijgen
iets waarop anders bij de beperktheid onder fondsen eene zware wijze zoude gaan.
Volgens de opgaaf van de vorigen koster en voorzanger zijn aan die dubbele betaling circa
drie honderd gulden jaarlijksch inkomen verbonden. Van deze drie honderd gulden rekenen
wij dat hij, na aftrek van hetgeen hij aan den te benoemen voorzanger zal moeten betalen,
circa twee honderd vijftig gulden zal kunnen overhouden, eene bezoldiging waarvoor zeker
wel een goede organist te verkrijgen is. Het zou echter kunnen gebeuren dat deze inkomsten
minder worden omdat zij gedeeltelijk uit thijnsen, miskoren en huishuur bestaan, maar
daarom willen kerkvoogden en notabelen daarvoor instaan dat die voor hem altijd zuiver twee
honderd gulden bedragen.
Maar nu zullen heeren collatoren misschien zeggen wie zal dan het kosterambt waarnemen
wanneer de te benoemen koster en voorzanger en organist soms eens buiten de gemeente
mogt willen blijven wonen ? Tegen deze zwarigheid moeten wij inbrengen dat aan het
kosterambt zeer weinig werk is verbonden en dat die werkzaamheden welke daaraan
verbonden zijn zeer gevoeglijk door den voorzanger of door een ander tegen eene kleinen
vergoeding van den te benoemene of van de kerk waarvoor dan later zoude kunnen gesproken
worden, zouden kunnen gestaan worden.
Eene andere bedenking die door heeren collatoren zoude kunnen gemaakt worden, namelijk
deze dat door deze maatregel het inkomen van den te benoemen onderwijzer zoude
verminderd worden, kunnen wij ook zeer goed beantwoorden.
Tot hiertoe, het is waar, waren deze betrekkingen altijd vereenigd en de aanstaande
onderwijzer zoude dus circa drie honderd gulden verliezen.
Maar hiertegen moeten wij het volgende inbrengen:

1. Bij de wet is deze vereeniging verboden en hij mag niet dan bij dispensatie van
Gedeputeerde Staten plaats hebben.
2. De burgerlijke gemeente en de kerkelijke gemeente zijn niet een want tot de eerste
behooren circa zestien honderd zielen meer dan tot de kerkelijke gemeente.
3. Wanneer het burgerlijk bestuur door deze maatregel genoodzaakt is het inkomen van den
onderwijzer te verhoogen (bv met een of twee honderd gulden) dan is dat voor eene gemeente
van vier duizend zielen, waarvan een groot gedeelte niet tot de kerkelijke en een gedeelte niet
eens tot de Hervormde gemeente behoort, niet te bezwaren.
4. De vorige onderwijzer genoot alles te zamen een tractement van circa elf honderd gulden.
Wij gunnen dit den aanstaanden onderwijzer ook gaarne maar de noodzakelijkheid dat het
tractement van den onderwijzer zoo hoog zij, zien wij niet in daar er vele burgemeesters en
predikanten zijn die niet meer hebben dan acht honderd gulden en dezen door hun stand altijd
eene andere levenswijze moeten volgen dan een onderwijzer.
Ziet daar MH het voorstel dat wij uwed doen wilden nader toegelicht. Wij twijfelen niet of
uwed zullen moeten toestemmen dat dit plan veel heeft waardoor het zich aanbeveelt. Want
hierdoor wordt de kerk zeer gebaat in tweederlei opzigt.Vooreerst bespaart zij jaarlijks eene
uitgave van honderd gulden of meer, iets wat bij de vele schulden, waarmede zij bezwaard is
door het bouwen eener pastorij en het stichten van een orgel, zeer welkom zoude zijn.
En ten tweede kan zij alzoo een zeer goeden organist verkrijgen.
En daarom dan nemen wij de vrijheid uwed beleefdelijk te verzoeken tot koster, voorzanger
en tevens organist te benoemen, evenwel onder de verpligting van een voorzanger tot
genoegen van het kerkbestuur aan te stellen den heer P. Bloemena, thans nog organist te
Holten; iemand die wanneer hij hier gespeeld heeft altijd algemeen zeer veel genoegen
gegeven heeft en die naar het oordeel van bevoegde regters in het orgelspel zeer bekwaam is.
Wij hopen zeer dat heeren collatoren zich met dit ons voorstel zullen kunnen vereenigen en
geven kan de verzekering dat zij het college van kerkvoogden en notabelen hierdoor zeer aan
zich zullen verpligten.
Bijzonder aangenaam zoude het ons zijn met eenige spoed een gunstig antwoord hierop te
mogen ontvangen daar wij vooralsnog wel door de goedheid van een dilettant in de geregelde
bespeling van het orgel hebben kunnen voorzien maar dit altijd onzeker is en deze door zijne
betrekking telkens kan en eerlang zeker zal verhinderd worden ons met zijne goede diensten
bij te staan.
Kerkvoogden en notabelen der Hervormde gemeente te Markelo.
De president T. Gorkink.
Ter ordonnantie van dezelve de secretaris L. Capelle.
21-10-1865.
Aan het collegie van kerkvoogden en notabelen der Herv. gemeente te Markelo.
Collatoren der Hervormde gemeente te Markelo, beantwoordende uw schrijven dd 12 october
jl hebben de eer aan uw geacht collegie te berigten dat zij wenschende zoo veel mogelijk de
strijdende belangen der beide gemeenten tegemoet te komen, zich niet geheel hebben kunnen
vereenigen met het voorstel uwerzijds in gezegde missive gedaan; maar dat zij bereid zijn te
zijner tijd te benoemen een voorzanger die tevens zal belast zijn met de werkzaamheden van
den koster, die zal beheeren en genieten de eigendommen en inkomsten tot heden aan het
kosteraat en voorzingerschap verbonden, onder verpligting dat hij uitkeere, aan een duo
genoemden koster die zal belast zijn met de finantien van organist, eenen som van honderd
gulden.
En aanstonds wanneer het berigt uwer instemming met dit voorstel van van de som die de
kerkelijke administratie zal toevoegen tot bovenvermelde f 100, te benoemen tot koster om als
organist te fungeeren den door u genoemden heer P. Bloemena thans organist te Holten.

Collatoren voegen hier tenslotte bij dat deze wijziging in de uitoefening van hun collatieregt
uitsluitend in het belang uwer gemeente wordt voorgesteld voor ditmaal en zonder dat daaruit
eenige consequenties voor het vervolg mogen worden afgeleid.
Namens collatoren voornoemd N. Jannink secretaris.
Lochem, 24 october 1865.
Ontvangen van den wel eerw. zeer gel. heer den heer Budde secretaris der commissie tot
stichting eener zelfstandige kerkgemeente te Elzen voor het maken en teekenen, bestek en
begroting voor kerk en pastorij de som van eenhonderd gulden.
J. Bosch.
Markelo 25 october 1865.
Ontvangen van den wel eerw. heer N. Jannink thesaurier der commissie tot bouwing eener
kerk en pastorij in de buurtschap Elsen gemeente Markelo, eene som van negen en negentig
gulden zeven en zestig en eene halve cent, zijnde de opbrengst van een gedeelte der
inschrijving door die van Elsen gedaan tot stichting eener zelfstandige gemeente.
De secreatris van bovengen. commissie H.G. Budde.
Notulen van collatoren vergadering.
Vergadering van collatoren der Herv. gemeente te Markelo donderdag 18 october 1865 ten
huize van den medecollator Jannink te Goor.
Wordt opgedragen de functie van voorzitter aan den oudsten der leden de heer G.J.H. Janssen
te Rijssen, die van secretaris aan den jongsten den heer Jannink.
Komen ter tafel eene circulaire van het gemeentebestuur van Markelo aan de collatoren
houdende berigt van het vertrek der heer van Goor en verzoek om met de vervulling van de
betrekking van koster en voorzanger te wachten tot de benoeming van onderwijzers te
Markelo, dan eene missive van heeren kerkvoogden en notabelen te Markelo dd 12 ocotober
behelzende het verzoek om als voorzanger en koster iemand te benoemen die tevens organist
kon zijn en wel de heer P. Bloemena te Goor.
Wordt besloten heeden kerkvoogden en notabelen voor te stellen de benoeming van een
voorzanger die tevens de pligten des kosters te vervullen heeft of alle het beheer der kosteralia
onder verpligting jaarlijks f 100, aan den te benoemen koster die als organist zal fungeren, uit
te keeren en tevens de benoeming aanstonds en de instemming van kerkvoogden van een
desgenoemden koster die als organist zal werkzaam zijn, een en ander zonder consequentie
voor het vervolg. De secretaris wordt gelast van dit besluit aan kerkvoogden en notabelen
kennis te geven.
Bij missive van 21 october is kerkvoogden en notabelen van bovenstaand besluit kennis
gegeven (zie concept in het archief).
Bij missive van 25 october hebben kerkvoogden en notabelen zich met bovenstaand voorstel
vereenigd (zie de missive in het archief).
Bij geleidende missive van 25 october is de akte van aanstelling verzonden aan kerkvoogden
en notabelen te Markelo (zie archief).
Markelo den 25 november 1865.
Aan heeren collatoren der Herv. gemeente van Markelo.
nr 371/177
onderwerp: vergelijkend examen voor de schoolvacature te Markelo.
Als een vervolg op dezerzijdsch schrijven van den 9 october 1865 nr 327/127 heb ik de eer ter
kennis van uwed te brengen dat het vergelijkend examen van sollicitanten naar de vacerende

betrekking van hoofdonderwijzer in de dorpschool te Markelo is bepaald op zaturdag den 2
december ek, aan te vangen des morgens te 9 uur in genoemde school.
Aangenaam zal het mij zijn uwed dat examen met uw tegenwoordigheid geliefde te vereeren.
De burgemeester van Markelo W. Götte.
Vergadering van collatoren 2 december 1865 in de school te Markelo.
Ds. Budde legt eene missive over waaruit blijkt dat zijn eerw. gemagtigd is voor den heer S.
als collator op te treden in zijn plaats.
Collatoren zijn opgeroepen bij missive van het gemeentebestuur te Markelo het examen bij te
wonen der sollicitanten naar de onderwijzersplaats en voor zoo verre deze voor de betrekking
van voorzanger bij de Herv. gemeente verlangen in aanmerking te komen blijken van hunne
geschiktheid voor den post des verkiezende te doen geven.
Na het gedane examen worden de 7 aspiranten uitgenoodigd ieder op zijne wijze eenige
versen van ps 104 te lezen en 1 vers van psalm 25 te zingen.
Vervolgens geïnformeerd zijnde dat op de voordragt aan den gemeenteraad geplaatst zijn Jan
Benthem, Frank Nijhof en G. Ankersmit, wordt besloten te benoemen tot voorzanger bij de
gemeente hem op wien de keuze van den gemeenteraad vallen zal, aangezien alle drie
voldoende bewijzen van geschiktheid gegeven hebben.
De secretaris wordt opgedragen voor den benoemde de akte van aanstelling gereed te maken
en die ter teekening aan de leden rond te zenden, waarna ze zal worden uitgereikt aan den
benoemden.
Markelo den 4 december 1865.
Aan heeren collatoren der Herv. gemeente van Markelo.
nr 371/150
onderwerp: benoeming van een hoofdonderwijzer bij de openbare lagere school in het dorp
Markelo.
Wij hebben de eer bij dezen ter kennis van uwed te brengen dat de gemeenteraad in zijne
vergadering van heden, uit de deswege opgemaakte voordragt naar aanleiding van het op
jongstleden zaturdag 2 december gehouden vergelijkend examen, tot hoofdonderwijzer bij de
openbare lagere school in het dorp Markelo, in te gaan 1 january 1866, heeft benoemd Jan
Benthem tot dus verre hulponderwijzer aan die school.
Het zal ons aangenaam zijn, indien uw collegie mogt kunnen besluiten, de benoemde evenals
zijn voorganger de betrekking van koster en voorzanger bij de Hervormde gemeente van
Markelo op te dragen.
Burgemeester en wethouders van Markelo.
W. Götte burgemeester.
G.J. Meengs wethouder.
20-12-1865.
Alzoo door het vertrek van den heer W.J. van Goor het ambt van voorzanger bij de
Hervormde gemeente te Markelo is komen te vaceren, hebben de ondergeteekenden vrouwe
Dikkers weduwe van den heer J.R. Janssen als eigenaresse van het erve Oldenhof, mr. R.J.
graaf Schimmelpenninck eigenaar van het Westervlier en N. Jannink eigenaar van het
Stoevelaer en als zoodanig collatoren van het kosters en voorzangers ambt bij de Herv.
gemeente te Markelo en willenden zoo veel doenlijk tegemoet komen aan een wensch van
kerkvoogden en notabelen dier gemeente in hun schrijven dd 12 october jl geuit, benoemd tot
voorzanger bij de Hervormde gemeente te Markelo, tevens belast met de werkzaamheden
vroeger aan het kosterschap verbonden, den heer Jan Benthem benoemd hoofdonderwijzer bij
de openbare lagere school in het dorp Markelo; op al de inkomsten en emolumenten vroeger

aan het kosters en voorzangers ambt dat hij daarvan jaarlijks uitkeere, aan den koster
fungerende als organist bij genoemde gemeente, eene som van honderd gulden; dat hij zich
Christelijk gedrage, de kerkedienst trouw waarneme en alle diensten met ijver presteere zoo
als het behoort en volgen de instructien door kerkeraad of kerkvoogden vastgesteld of nog
vast te stellen.
Aldus gedaan en geteekend den 20 december 1865.
De collatoren voornoemd.
Markelo den 20 december 1865.
Aan heeren kerkvoogden der Herv. gemeente te Markelo.
Collatoren der Herv. gemeente van Markelo gelet hebben op uw schrijven dd 25 october jl
toestemming gevende aan hun voorstel gedaan bij missive van 21 october jl, hebben de eer u
hierbij te overhandigen de acte van benoeming en aanstelling den heer J. Benthem benoemd
hoofdonderwijzer als voorzanger tevens belast met de werkzaamheden vroeger aan het
kosterschap verbonden bij de Hervormde gemeente te Markelo met verzoek dit stuk aan den
heer J. Benthem uit te reiken.
Namens collatoren voornoemd N. Jannink.
Markelo 23 mei 1870.
Aan mevrouw de wed. J.R. Janssen geb. Dikkers te Rijssen, Z. Exc. den Hooggeboren heer
mr R.J. graaf Schimmelpenninck te Diepenheim en den wel eerw. zeergel. heer N. Jannink
predikant te Goor, te zamen collatoren der Hervormde gemeente te Markelo.
Hebben kerkvoogden dierzelfde gemeente de eer te berigten dat de heer P. Bloemena wegens
zijne benoeming tot organist in de Hervormde kerk te Goor aan hen zijn ontslag als organist
dezer gemeente heeft verzocht.
Dat zij besloten hebben hem dit gevraagde ontslag eervol te verleenen.
Dat kerkvoogden en notabelen tevens het besluit hebben genomen den nieuw te benoemen
organist geheel uit de kerkelijke inkomsten te bezoldigen zoodat de heer Benthem, indertijd
door collatoren tot voorzanger en waarnemend koster aangesteld, hierdoor ontslagen zal
worden van de verpligting om honderd gulden uit te keeren aan den organist en koster.
En eindelijk dat zij collatoren bedanken voor hunne gunstige beschikking ten voordeele van
de kerk bij de vorige benoeming gemaakt.
Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Markelo.
De president G.H. Leunk.
Ter ordonnantie van dezelve de secretaris L. Capelle.

