
Markezaken reclames 
 
Overgelegde bewijsstukken bij de reclames. 
 
Verdeylinge van het goet Mensink 1732 den 13 aug. 
Ik Wilhelm Eghbers geassisteert met Hendrik Rolevink en Teunis Ikkink soo veel nodigh voor 
mijn onmundige kinderen momboir in desen geassisteert ter eener, als eygenaer van het halve 
goet en erfve Mentsink in karspel Markuloo boorschap Stukkume gelegen en Goswijn Jalink als 
eygenaer ter anderen zijden van voornoemde erfve en goet Mentsink craght coop sedule de dato 
den 25 july 1731 en op daags de dato den 23 juny 1732 van Jan Mensink, Lambert Mentsink, 
Jakobus van Huls aen hem cooper gedaen. 
Hebben na voorgaende deliberatie een ooverslagh gemaek om in der minne en tot voorkominge 
van verder onkosten goet gevonden om tot nutte en meesten profijt de voornoemde plaetse eenige 
landerien en hoylant yder in eygendom tot sijner gebruik toe te deylen na voorgaende rijpe 
overlegh, mits blijvende het volle erve in staet van hoff en leenreghte onder de kerke genaem 
Lubuini tot Deventer en dat in volgender manieren. 
En is bij overslagh en lotinge toegevallen aen Wilhem Eghbers dese navolgende parselen, in het 
eerste: 
1.  het stukke aghter Koyker kamp 
2.  de Hege 
3.  Bokhold 
4.  Rooland 
5.  Steegenkamp met de weyde daeraen 
6.  Langen akker 
Voor het twede: 
En is toegevallen den ed. Gosw. Jolink voor sijn halfscheyt van 't bouwland van Mensink. 
1.  de Mijger 
2.  het Smalle stukke 
3.  het Bree stukke en Luttikke lueken 
4.  Middel Bree 
5.  Woertkamp 
6.  Leem stukke 
Blijvende het Wansink loo in gemeenschap dogh eghter sal yder hier van de ½ scheyt parteren of 
deylen. Sullende de halfscheyt van de sijt na Letink aen Wilhem Egbers verblijven en d'ander 
halfschijt na Wennink sijt aen gemelten Jolink wesen. 
Voor het twede is over het hoiland na voorgaende rijpe overweginge aldus geaccordeert en 
verstaen dat Wilhem Eghbers voor het jaar 1732 gemayt heeft d'maet de sijt na Regenhuirne tot 
aen den middelsten graven Goseling de sijde van de maet nae Ryrink maet en Luesmaet voor 
1732 dat vervolglijk van jaar tot jaar sal omgebuit en gemayt worden en yder het sijne sal 
vrughten. 
Ten 3den is van weerkanten eygenaers beholden de last uyt voorschreven erfve en goet Mentsink 
gaende voor tynden en andere lasten, soo ingevolge coop sedule of overdragh is aengekoft en 
voort dat yder pro cota van sijn halfscheyt sal en verpligh is te draegen, voort holdende yder sijn 
regh van de halve uytdrifte of waer in de gemeente als anders en het regh van emolumenten van 
voorm. plaetse in yder het regh van uytvaert beholden over een yder land al invaert. 
4.  Soo sal en blijf bargh, schuppe, huys en putte en den hoff in het gemeen om naeder bij haer 



beyden Wilhem Eghbers en Gosw. Jolink te verdeelen of andersyns, na voorgaende verdeylinge, 
te delen. 
5.  Sullende yder tegen sijn lant bomen en akkerhold beholden en gauderen en profiteren. 
6.  Is geset op het eerste parseel 25 gulden die Wilhem Eghbers aen voornoemde Jolink voor de 
beterheit aennemt te betalen voor het 1 parseel. 
7.  De mijyer sal Mensink met rogh besayen en het Bree stukke met rogh besayen en Woertkamp 
voor 1732 in rest laten leggen, alsoo hij in dese 3 parselen mest heeft maer 1733 Sunt Jakob laten 
leggen. 
En is deses bij haer beyden eygenaar goet gevonden en momboiren met de aenwesende getuyge 
ondertekent. 
Actum op Mentsink den 13 augusty 1732. 
Sijnde hiervan twee alleensluiden gemaekt en ondertekent. 
Willem Mensinck, Gerrit Mensike, Gosw. Joolink, Toonys Ickynk, Hendrick Roelvynck, Gerrit 
Alynck als getuige, Berent Letinck als getuigg. 
 
24-02-1733. 
Erschenen Gosuin Jolink ter eenre ende Garrit Arentsen eheman van Harmken Willems Mensink 
ter anderen zijden ende hebben geexhibeerd voorschr. accoord van verdeelinge van de landerien 
van het hofhorige erve Mensink met versoek niet alleen dat ik gemelde accoord en verdelinge 
wilde approberen, neen maar ook haar comparanten auctoriseren om het geen bij hetselve nog 
onverdeeld en in het gemeen is gebleven nog nader te mogen verdeelen; al 't welk na gehoudene 
geliberatie bij desen word geaccordeert en toegestaan. En sijn wijders gecompareert Teunis 
Ickink en Henrik Roevelink als hypthecaire crediteuren van de twee vierde parten of de 
halfscheid van voorschr. erven van wijlen Willem Egberts en Maria Geerts eheluiden en 
verklaarden in dese verdeelinge te consenteren onder voorbehoud van haar regt sodanig dat 
hetgeene aan wijlen Willem Egberts is toebedeeld en sijn portie van hetgeen nog in het gemeen 
is, off an sijn voorn. schoonsoon Garrit Arentsen daar uit mogte toebedeeld worden an haarlieden 
voor haare respective capitalen en interessen sal blijven verbonden. 't Welk insgelijx word 
toegestaan salvo jure domini cujuslibet. 
Daar dit aldus passeerde waren met mij aan en over als hofgenoten Hendrik Lucas en Andries 
Pieterman. 
Sonder argelist gegeven onder mijn hand en zegel den 24 february 1733. 
van Suchtelen 
 
Coopcontract van den Steenkamp gekogt door Jan Truitman 27 mei 1744. 
Op dato ondergeschreven heeft Tobias van Ommen en derselver huisvrouw Aleyda Kalters 
verkoft gelijck zij verkoopen, kragt deeses en sulx met consent van Jacob Eertinck weegens de 
verdeelde landerijen van het erve Eertinck, aen Jan Truitman en derselver huisvrouw een seeker 
camp lant genaemt den Steen Camp groot ongeveer drie mudde gezaay met die daer aenexe 
groengronden aen de soogenoemde Steen steege onder Harrike in sijn limyten kennelijk geleegen 
en sulx met sijn lusten en lasten van olde en neuwe geregtigheyt. Met deesen bedinge neemt den 
coper aen om jaerlix en alle jaaren aen Jacob Eertinck tot het soo genoemde miskoren ten profite 
van de kerke van Markel te contribueeren een spint rogge en verder neemt den coper aen om 
mede ten aensien van de tyende an Jacob Eertinck voor zoo verre deselve onder Eertinck gehoort 
en wel nae proportie deselve door hem Eertinck jaerlix getrokken word te contribueeren, 
alsmeede een derde part van een waartall van voornoemde erve Eertinck en blijven de dinsten tot 
laste van Jacob Eertinck zoo als van outs geweest is en sal de vuersteede van Eertinck alleen ten 



laste van hem Eertinck verblijven. En sulx voor een somma van ses hondert en twintig caroli 
guldens van twintig stuyver het stuck vrij gelt blijvende 50e penninck, transport en overdragt, 
schriefgelt alle tot laste van den coper. De betaling sal geschieden in twee termijnen als den 
eersten ad vierhondert gulden op Jacobi aenstaende en de rest op Kersmisse daer aen volgende, 
waertegens de verkoper aennemen te doen behoorlijke cessie, transport en overdragt en sal den 
coper dit gekofte lant op Jacoby aenstaende mogen aentasten en ten sijnen schoonsten gebruiken. 
In oirconde der waerheyt sijn hiervan twee alleensluidende coops contracten gemaakt en van de 
verkoopers benevens den coper te zamen eigenhandig ondertekent binnen Goor den 27 may 
1744. 
Tobias van Ommen als mede voor mijn vrou Aleyda Kalters. Jan Trutman, dit is het V mark van 
Jacob Eertinck selfs getrokken, Jenneken Roesynk, Coenraad ter Swaak als getuige, Hermen te 
Poel als getuyge. 
Bekenne ik ondergeschreven op desen binnen staande cooppenning ontv. te hebben de somma ad 
driehondert guld., segge f 300-0-0  Tobias van Ommen. 
Nogh ontvangen 370 guld. waarmede ik van desen coop quiteere Tobias van Ommen. 
Den 50 pennik voldaan met twintig gl twe stuyv. Tobias van Ommen. 
Goor den 30 december 1745 collectuers.  
 
Overdragh van den Steenkamp aan Jan Truitman 11 jan. 1745. 
Ik Gerh. Hulsken weegens Hooger Overigheid verwalter richter van Kedingen doe cont ende 
certificeere kragt deses dat voor mij ende ceurnoten, dewelke waeren Willem Tangenaa en 
Abram Coedijk, personelijk gecompareert ende erscheenen sijn de eedele Tobias van Ommen 
ende desselfs huysvrouwe Aleyda Kalters, sij comparantinne met haaren eheman als haeren 
wettigen momboir geadsisteert, sijnde voorts Jacob Eertink uit Harcke ende desselfs huysvrouwe 
tutore marito ende bekende sij comparanten voornoemt verkoft te hebben van de verdeelde 
landerien van het erve Eertink in Harrike gelegen een sekeren camp lant den Steen Camp 
genaemt ongeveer groot drie mudde gesaey met de annexe groenlanden aen de soo genaemde 
Steen steege in sijn bekende lymiten gelegen ende sulks met sijn lusten en lasten van oude en 
nieuwe reght ende gereghtigheden met desen bedinge dat den cooper heeft aengenomen om 
jaerlijks en allen jaeren aen Jacob Eertink tot het soogenaemde miskoorn ten profijte van de 
kercke van Markel te sullen geven ende contribueren een spint rogge, nemende vorder den coper 
aen om mede ten aensien van de tiende aen Jacob Eertink, voor soo verre deselve onder Eertink 
erve gehoort, en wel nae proportie deselve jaerlijxs voor hem Eertink getrocken word ten volsten 
te komen en daertoe te contribueren als mede een derde part van een waertall van voornoemde 
erve Eertink, blijvende de diensten tot lasten van Jacob Eertink soo als van ouds geweest is, 
sullende de vuerstede van het Eertink allen ten laste van hem Jacob Eertink verblijven. Ende 
sulks aen handen en de ten profijte van Jan Truitman kooyker van de huyse Stoevelaer ende 
desselfs huysvrouwe Jenneken Stoevelman en de desselfs erfgenaemen ende sulks voor ses 
hondert en seventigh gulden, segge de so. van f 670 caroli gulden ad 20 st. het stuk. Bekennende 
comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laasten cooppennink 
dieswegen ten genoegen ende te dancke is voldaen ende betaalt, bedankende voor goede 
betaalinge en doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght, hun verkoperen ende 
haere daer van onervenende ende de coperen ende haere erfgenaemen daer mede wederom 
aenervenende met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren 
voor alle evictie op ende aenspraeke, renuncierende sij comparanten voornoemt van alle 
exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. 
Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren hebbe ik verwalter richter dese 



namens de comparanten gesegelt ende getekent ende heeft Willem Tangena dese op speciaal 
versoek van hem Jacob Eertinck (vermits des schrijvens onervaren is nogh segel is gebruykende) 
dese nevens mij voor den selven getekent ende gesegelt 
Actum Goor den 11 january 1745. 
Gerh. Hulsken verw. richter, Tobias van Ommen als mede voor mijn vrou Aleyda Kalters, 
Willem Tangenae, Jenneken Roesynk. 


