
Archief Oudheidkamer Enschede 
Inv.nr. GKM-04 
1760. Sommatie van den gerichtsdienaar om zich ten verzoeke van Tieleman ten Cate te Neede 
en zijn zoon Berend ten Cate beroepen predikant te Markelo, om zich te vervoegen bij Harmen 
Hagens te Geesteren, die praatjes heeft verspreid als zouden sommanten personen hebben 
omgekocht tot het geven van hun steun aan Berend ten Cate bij zijn beroep naar Markelo. 
 
Alzoo Tieleman ten Cate tot Neede en deszelfs zoon Berend ten Cate beroepen predikant tot 
Markelo, zijn ontwaard geworden dat Derk Welmers en Gesina Kloots sijn huisvrouw van 
geseide Derk Welmers op den 17 mey dezes jaars 1760 voor het gerichte van Kedingen ter 
instantie van de gemeinte en kerkenraad van Markel onder eede gedeponeert hebben, dat Harmen 
Hagens van Geesteren bij haar aan huis is geweest en aan hem Derk Welmers verzogt zoude 
hebben zijn stem op ds. ten Cate te willen geven en dat haar zoon dan daarvoor een silveren 
horologie zoude hebben en dat hij Harmen Hagens dat uit naam van ten Cate aan hem zoude 
gezegd hebben. En dit niet alleen ten eenenmaale bezijden de waarheid is, als hebbende den 
summanten nooit in gedagten gehad, wel men werkelijk gedaan of aan gem. Herman Hagens 
verzogt om Derk Welmers en stem te verzoeken alzoo nooit in haar opgekomen is, dat hij eenige 
stem tot het beroep van een predikant zoude hebben, maar altoos gehoord en vaste gelooft en 
vertrouwd hebben, dat het beroep van een predikant tot Markel alleen stont aan de heeren 
collatoren wegens de huisen Oldenhof, Stoevelaar en Westervlier, veel min dat zij of eene van 
beiden daarvoor een silveren horologie aan de zoon van gemelde Derk Welmers zouden hebben 
en hem beloven; maar die kondschap ook gebruikt word om haar summanten daardoor was het 
mogelijk in haar goede naam en faam te krenken en voor de zulke te doen doorgaan, welke door 
ergerlijke en onbetaamelijke wegen het beroep van Markel zouden hebben zoeken te verkrijgen 
en zij als zig daarvan geensints bewust, dan het tegendeel altoos in goeden gemoede kunnende 
verklaren zoo een blaam en verciert uitstrooisel niet op haar kunnende laten sisteren. Zoo is het 
dat zij voor en aleer daaromtrent andere mesures te nemen te raade zijn geworden alvorens den 
gerichtsdienaar van Geesteren te requireren ende te verzoeken, gelijk doen in en mits dezen om 
zig met permissie van den hr rigter der heerlijkheyt Borculo namens haar summanten van 
gerichts wegen te vervoegen bij Harmen Hagens tot Geesteren en dezelve in der minne, doch niet 
gerichtelijk af te vragen en te summeren of zij summanten of een van beiden, hem wel ooit de 
commissie gegeven of verzogt hebben om namens haar of hem Derk Welmers tot Markel te 
verzoeken om zijn stem op hem ten Cate tot predikant van Markel te geven en in zonderheid 
daarvoor noch mede een silveren horologie aan den zoon van gemelde Welmers te beloven. Dan 
of het ter contrarie niet waar is dat hij nooit van haar of eene van beiden daartoe verzogt is. En 
dat zoo hij die woorden al tegen Welmers mogte gesproken hebben, hij dat uit zig zelven en niet 
uit last van haar summanten of een van beiden gedaan heeft en dat het hem van harten best is 
zulks gedaan te hebben, als hebbende niet gedagt dat daarvan eenige napraat gekomen, veel min 
zulks tot nadeel van de summanten zoude geduid zijn. Wordende de gerichtsdienaar verzogt dit 
den gesummeerde onderscheidentlijk voor te houden en hierop een duidelijk en batagons 
antwoord van hem te vragen en af te wachten en daarvan en van zijn geheel wedervaren, hier 
onder behoorlijk te relateren om te kunnen strekken als naar rechten. Zullende stilswijgen of geen 
behoorlijk en uitdrukkelijk antwoord moeten houden als of de gesummeerde dit afgeven van 
Derk Welmers en zijn vrouw, zoo als voorschreven is gestendigt en als dan wel weten wat haar 
vorder tot maintien van haar eer en goede naam en faam tegen hem sal tedoen staan. 
Actum Neede den 9 augustus 1760    T. ten Cate    B. ten Cate. 


