
1857 archief Weldam. 
Verkopingen markegronden Stokkum en Herike. 
 
Heden den veertienden augustus des jaars eenduizend achthonderd zevenenvijftig 
compareerden voor Coenraad Michiel Wijnen notaris in het tweede arrondissement der 
provincie Overijssel standplaats hebbende te Goor in tegenwoordigheid der te meldene en aan 
mij notaris bekende getuigen. 
De heer Jakobus de Lorraine Holling zonder bepaald beroep wonende binnen de gemeente 
Stad Delden. 
De Heer Willem Götte Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw burgemeester van 
Goor en Markelo wonende te Goor. 
Jan Harmen Meengs landbouwer wonende onder Markelo. 
Jannes Schreurs landbouwer wonende onder Markelo. 
Johannes Schut landbouwer wonende onder Markelo. 
Arend Jan Leunk landbouwer wonende onder Markelo. 
Tezamen volgens hunne verklaring uitmakend de commissie voor de verdeeling der markt 
Stokkum en Herike onder Markelo en als zoodanig bevoegd tot den verkoop der nader te 
omschrijven gronden. 
Dewelke mij notaris hebben verzocht op heden te willen overgaan tot de publieke verkooping 
der navolgende perceelen markengrond alles onder Markelo gelegen en behoorende aan 
gezegde markt als daarvan sedert onheugelijke tijd in het wettig bezit geweest zijnde zonder 
dat er eigendomsbewijzen voorhanden of bij partijen bekend zijn en heeft er ook geene 
overschrijving ten kantore van hypotheken voor zoover hun bekend is plaats gehad. 
1e perceel. 
Ongeveer vijfenzestig roeden vijftig ellen weiland gelegen in het Stokkumerbroek onder 
Markelo nabij Broek Gerrit en aan den weg van Gelselaar kadaster sectie F gedeelte van 
nummers 183 en 184. 
2e perceel. 
Ongeveer eenenvijftig roeden dertig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummers 183 en 184. 
3e perceel. 
Ongeveer drieënvijftig roeden vijftig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 183. 
4e perceel. 
Ongeveer achtenzestig roeden dito gelegen als voren naast het voorgaande perceel kadaster 
sectie F gedeelte van nummer 183. 
5e perceel. 
Ongeveer zevenenveertig roeden dito gelegen als voren naast het voorgaande perceel kadaster 
sectie F gedeelte van nummer 183. 
6e perceel. 
Ongeveer achtenveertig roeden dito gelegen als voren naast voorgaande perceel kadaster 
sectie F gedeelte van nummer 183. 
7e perceel. 
Ongeveer negenenveertig roeden dito gelegen als voren naast het voorgaande perceel kadaster 
sectie F gedeelte van nummer 183. 
8e perceel. 
Ongeveer negenenveertig roeden zestig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
perceel kadaster sectie F gedeelte van nummer 183. 
9e perceel. 



Ongeveer zevenenveertig roeden dito gelegen als voren aan de overzijde van den weg 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 183. 
10e perceel. 
Ongeveer een bunder acht roeden tachtig ellen dito gelegen als voren naast het vorige perceel 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 183. 
11e perceel. 
Ongeveer vijfenzestig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 
184. 
12e perceel. 
Ongeveer tweeenvijftig roeden tachtig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte 
van nummer 184. 
13e perceel. 
Ongeveer vijfennegentig roeden dito gelegen als voren naast het voorgaande kadaster sectie F 
gedeelte van nummers 184 en 185. 
14e perceel. 
Ongeveer een bunder zevenentwintig roeden vijftig ellen dito gelegen als voren naast het 
voorgaande kadaster sectie F gedeelte van nummers 184 en 185. 
15e perceel. 
Ongeveer een bunder vier roeden dito gelegen als voren aan de overzijde van den weg 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 184. 
16e perceel. 
Ongeveer een bunder dito gelegen als voren naast het voorgaande kadaster sectie F gedeelte 
van nummers 184 en 182 en vervallen waterleiding. 
17e perceel. 
Ongeveer zevenenzeventig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 181a. 
18e perceel. 
Ongeveer tweeëntachtig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 
181a. 
19e perceel. 
Ongeveer zesennegentig roeden dito gelegen als voren aan den grindweg van Goor naar 
Lochem kadaster sectie F gedeelte van nummers 108 en 181a en vervallen waterleiding 
uitbanende over de beide volgende perceelen aan de zuidzijde. 
20e perceel. 
Ongeveer zesennegentig roeden dito gelegen als voren aan het voorgaande perceel kadaster 
sectie F gedeelte van nummer 108 uitbanende over het volgende perceel aan de zuidzijde. 
21e perceel. 
Ongeveer vijfennegentig roeden dito gelegen als voren naast het voorgaande kadaster sectie F 
gedeelte van nummer 108. 
22e perceel. 
Ongeveer een bunden vijf roeden zeventig ellen dito gelegen als voren aan de overzijde van 
den grindweg kadaster sectie F gedeelte van nummer 166 nabij Honde Gerrit. 
23e perceel. 
Ongeveer een bunder elf roeden vijftig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande en 
aan den grindweg kadaster sectie F gedeelte van nummer 166. 
24e perceel. 
Ongeveer een bunder eenentwintig roeden tachtig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie 
F gedeelte van nummers 108, 181a en vervallen waterleiding. 
25e perceel. 



Ongeveer een bunder vijftien roeden vijftig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
perceel kadaster sectie F gedeelte van nummers 108,181a en vervallen waterleiding. 
26e perceel. 
Ongeveer een bunder vijf roeden zestig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
perceel en aan de grindweg kadaster sectie F gedeelte van nummers 108, 181a en vervallen 
waterleiding. 
27e perceel. 
Ongeveer drieënnegentig roeden negentig ellen dito gelegen als voren achter de zes volgende 
perceelen en naast het 24e perceel kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
28e perceel. 
Ongeveer eenenzeventig roeden veertig ellen dito gelegen als voren aan den grindweg 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
29e perceel. 
Ongeveer negenenzestig roeden twintig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
30e perceel. 
Ongeveer zesenzestig roeden veertig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
31e perceel. 
Ongeveer drieënzestig roeden tachtig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
32e perceel. 
Ongeveer tweeënzestig roeden twintig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
33e perceel. 
Ongeveer zevenenzeventig roeden twintig ellen dito gelegen als voren naast het voorgaande 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 108. 
34e perceel. 
Ongeveer een bunder drieënzeventig roeden zestig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie 
F  gedeelte van nummers 110 en 113. 
35e perceel. 
Ongeveer een bunder zeventig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummers 110, 111 en 113. 
36e perceel. 
Ongeveer negenenvijftig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 
110 belast met een overweg ten zuiden van het perceel voor sectie F nummer 98. 
37e perceel. 
Ongeveer drieëntachtig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummers 
110 en 111. 
38e perceel. 
Ongeveer achtenzeventig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummers 54 en 112. 
39e perceel. 
Ongeveer achtenzestig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummers 
54 en 112. 
40e perceel. 
Ongeveer zevenenzestig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummers 54 en 112. 
41e perceel. 
Ongeveer een bunder dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 54. 



42e perceel. 
Ongeveer negenentachtig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 54. 
43e perceel. 
Ongeveer tachtig roeden vijftig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 54. 
44e perceel. 
Ongeveer negentig roeden vijftig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 55. 
45e perceel. 
Ongeveer een bunder vijftien roeden vijftig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F 
gedeelte van nummer 55. 
46e perceel. 
Ongeveer vierennegentig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 55. 
47e perceel. 
Ongeveer eenendertig roeden dertig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 55. 
48e perceel. 
Ongeveer een bunder zestien roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 53. 
49e perceel. 
Ongeveer vijfentachtig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 
53. 
50e perceel. 
Ongeveer een bunder eene roede vijftig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte 
van nummer 53. 
51e perceel. 
Ongeveer tweeënzeventig roeden vijftig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte 
van nummer 53. 
52e perceel. 
Ongeveer tweeëntachtig roeden vijftig ellen dito gelegen als voren aan den Visschersdijk 
kadaster sectie F gedeelte van nummer 24. 
53e perceel. 
Ongeveer achttien roeden vijftien ellen dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 26. 
54e perceel. 
Ongeveer een bunder tweeënveertig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte 
van nummers 52 en 53. 
55e perceel. 
Ongeveer een bunder zevenenvijftig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte 
van nummer 52. 
56e perceel. 
Ongeveer drieënzestig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 
51. 
57e perceel. 
Ongeveer tweeënnegentig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummer 51. 
58e perceel. 
Ongeveer zesenvijftig roeden dito gelegen als voren sectie F gedeelte van nummer 51. 



59e perceel. 
Ongeveer zevenenzeventig roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van 
nummers 131, 132 en 133 en vervallen waterleiding. 
60e perceel. 
Ongeveer tien roeden dito gelegen als voren kadaster sectie F gedeelte van nummer 52. 
En zulks op de volgende voorwaarden: 
Art 1. 
De perceelen zullen worden verkocht met al zoodanige lusten en lasten, regten en 
geregtigheden, vrij en onvrijheden, heerschende en lijdende servituten als daar aan zijn 
verknocht, zonder dat ten dien aanzien eenige vrijwaring zal verschuldigd zijn. 
Art 2. 
De verkoopers zullen geene vermeerdering en de koopers geene vermindering der 
kooppenningen kunnen vorderen indien bij hermeting mogt blijken dat de opgegeven grootte 
van de werkelijke verschilt, als zijnde alle over of ondermaat ten voor of nadeele van den 
kooper. 
Art 3. 
Geene dammen zullen in den sloten of waterleidingen zonder toestemmin mogen worden 
gelegd bijzonder niet ter plaatse alwaar zulks tot stremming van de waterloozing zoude 
kunnen strekken. De toegang tot de perceelen zal alzoo niet anders dan over bruggen, spijkers 
of duikers naar gelang der behoefte ten kosten der koopers mogen plaats hebben. 
Met de bepoting zal men op een el afstand van de waterleidingen moeten blijven. De 
perceelen welke aan openbare wegen zijn gelegen blijven in den regel en voor zoo verre dit 
naderhand niet anders mogt worden geregeld met het onderhoud dier wegen belast en zullen 
ook de noodige specie daartoe moeten leveren. Evenzoo zijn de perceelen belast met het 
ruimen en onderhoud der daar langs lopende sloten en waterleidingen. 
Art 4. 
Wanneer eventueel door eene wijziging in de bepaalde rigting der wegen en in de regeling der 
waterleidingen of ook door het verbreeden derzelve, het noodzakelijk mogt zijn daarvoor van 
de te verkoopen gronden te bezigen, zullen de koopers dit zich moeten laten welgevallen 
tegen schadeloosstelling door de daartoe bevoegde authoriteiten te bepalen, waaraan de 
koopers zich zullen moeten onderwerpen. 
Art 5. 
Het onderhoud van de ten kosten der markte gelegde bruggen, duikers, vonders en andere 
openbare werken, ook zoodanig andere kosten welke in het vervolg tot verbetering van wegen 
en waterleidingen noodzakelijk mogten geacht worden en waaromtrent geene andere 
schikkingen mogten kunnen gemaakt worden, zullen door de koopers en de belanghebbende 
eigenaren in de markt overeenkomstig de bedoeling der geerfden naar gelang van het 
bundertal der toe te deelen en te verkoopen gronden in de markt moeten worden gedragen. 
Art 6. 
Dadelijk na de toewijzing is het verkochte voor rekening en risico van de koopers welke aan 
het gebruik en genot van hun gekochte komen, almede vanaf heden. 
Art 7. 
De lasten welke van het verkochte geheven worden zijn voor rekening van de koopers vanaf 
den eersten january aanstaande. 
Art 8. 
De kooppenningen zullen moeten worden voldaan tegen kwitantie van de verkoopers ten 
kantore van den ondergeteekenden notaris te Goor voor of op den eersten february aanstaande 
in Nederlandsch geld; bij gebreke in de behoorlijke voldoening zal de kooper onverminderd 
zijne gehoudenheid tot dadelijke betaling voor ieder ingegane maandverzuim een ten honderd 
der kooppenningen als boete verschuldigd zijn. 



Art 9. 
Binnen drie dagen na de toewijzing zullen de koopers moeten betalen boven den uitgeloofden 
koopprijs tien ten honderd der kooppenningen, uit welk bedrag door de verkoopers zal 
worden gekweten, al de kosten op de verkoop en levering vallende, met uitzondering alleen 
van de afschriften of uittreksels van dit proces verbaal voor zoo ver die mogten worden 
verlangd. 
Art 10. 
De koopers zullen desgevergd tot waarborg der kooppenningen en kosten moeten stellen een 
of meer gegoede en bekende borgen geheel ten genoegen van de verkoopers, welke borgen 
zullen verbonden zijn elk een voor het geheel als principale schuldenaren onder 
afstanddoening van alle voorregten den borgen door de wet toegekend; bij gebreke van 
behoorlijke borgstelling wordt het verkochte dadelijk tot schade en nimmer tot bate van den 
gebrekigen bieder herveild en zal ieder zijn bod moeten gestand doen tot dat een kooper finaal 
is aangenomen. 
Art 11. 
Bij aldien de opdragt of levering door middel van overschrijving van een afschrift van dit 
proces verbaal ten betrokken kantore van hypotheken mogt hebben plaats gehad voor en al eer 
dat de kooppenningen zijn betaald, bedingen de verkoopers hypotheek op het verkochte aan 
welk hypotheek tevens zal verbonden zijn een onherroepelijke volmagt vervat in artikel 1223 
van het Burgerlijk Wetboek, terwijl zoo lang de kooppenningen niet zijn voldaan, de kooper 
zijn gekochte niet zal mogen verhuren of van bestemming veranderen zonder schriftelijk 
consent van de verkoopers. 
Art 12. 
De kooper die voor een en ander heeft gehandeld zal gehouden zijn zijnen meester te noemen 
dadelijk bij de toewijzing, ten ware hij zich het regt mogt willen voorbehouden om zijnen 
lastgever te noemen in welk geval hij binnen vierentwintig uren na de toewijzing de 
vereischte akte van command zal moeten doen verlijden, bij gebreke waarvan hij zal worden 
verstaan voor eigen rekening te hebben gehandeld. 
Art 13. 
De verkoopers reserveren zich de bevoegdheid tot het maken van zoodanige splitsingen en 
combinatien van perceelen als zij zullen goedvinden en na afloop der geheele verkooping een 
uur beraad om alle of sommige perceelen toe te staan of te bedanken. 
Art 14. 
De verkoopers, koopers en borgen zullen gerekend worden ter zake dezer verkooping 
domicilie te hebben gekozen ten kantore van mij notaris te Goor. 
De verkoopsvoorwaarden aan de gegadigden voorgelezen zijnde blijkt uit de gehouden 
veiling dat de hoogste bieders zijn geworden: 
1e perceel. 
Hendrik Brunshorst landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd guldens. 
2e perceel. 
De Hoog Wel Geboren Heer Meester Jacob Derk Carel Baron van Heeckeren van Wassenaer, 
lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal wonende onder Ambt Delden voor tweehonderd 
twintig guldens. 
3e perceel. 
De Baron van Heeckeren evengenoemd voor tweehonderd dertig guldens. 
4e perceel. 
Hendrik Jan Hargeerds landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd vijftig guldens. 
5e perceel. 
Gozen Lepping landbouwer wonende onder Neede voor eenhonderd negentig guldens. 
6e perceel. 



Gozen Lepping genoemd voor eenhonderd vijfennegentig guldens. 
7e perceel. 
Gerrit Hendrik Daalwijk landbouwer wonende onder Borculo voor eenhonderd negentig 
guldens. 
8e perceel. 
Gerrit Hendrik Daalwijk genoemd voor tweehonderd vijftig guldens. 
9e perceel. 
Willem Dijkman landbouwer wonende onder Ambt Delden voor eenhonderd vijfendertig 
guldens. 
10e perceel. 
Derk Jan Geerden landbouwer wonende onder Borculo voor driehonderd zestig guldens. 
11e perceel. 
Gerrit Hendrik Daalwijk voornoemd voor eenhonderd guldens. 
12e perceel. 
Willem Masman landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd zestig guldens. 
13e perceel. 
Willem Masman genoemd voor eenhonderd tachtig guldens. 
14e perceel. 
Willem Masman genoemd voor vierhonderd en tien guldens. 
15e perceel. 
Gerrit Jan Meengs landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd dertig guldens. 
16e perceel. 
Gerrit Jan Meengs genoemd voor driehonderd guldens. 
17e perceel. 
Arend Jan Karsenberg landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd guldens. 
18e perceel. 
Lammert Karsenberg landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd veertig guldens. 
19e perceel. 
Hendrik Jan van Leusen stadswerkbaas van Deventer wonende te Deventer voor vijfhonderd 
guldens. 
20e perceel. 
Van Leusen evengenoemd voor vijfhonderd zeventig guldens. 
21e perceel. 
Van Leusen voornoemd voor vijfhonderd en vijftig guldens. 
22e perceel. 
Gerrit Jan Hondeveld landbouwer wonende onder Markelo voor vierhonderd negentig 
guldens. 
23e perceel. 
Gerrit Jan Hondeveld genoemd voor vierhonderd vijftig guldens. 
24e perceel. 
Reint Nieuwenrampse landbouwer wonende onder Laren voor tweehonderd zeventig guldens. 
25e perceel. 
Hendrik Greven landbouwer wonende onder Markelo voor vijfhonderd veertig guldens. 
26e perceel. 
Hendrik Greven genoemd voor vijfhonderd tien guldens. 
27e perceel. 
Van Leusen voornoemd voor vierhonderd dertig guldens. 
28e perceel. 
Van Leusen voornoemd voor vierhonderd veertig guldens. 
29e perceel. 



Baron van Heeckeren voornoemd voor vierhonderd dertig guldens. 
30e perceel. 
Baron van Heeskeren gemeld voor vijfhonderd guldens. 
31e perceel. 
Teunis Wolbrink landbouwer wonende onder Markelo voor vierhonderd guldens. 
32e perceel. 
Gerrit Jan Meengs genoemd voor vierhonderd tien guldens. 
33e perceel. 
Gerrit Jan Meengs voornoemd voor vierhonderd guldens. 
34e perceel. 
Dirk Leeftink landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd zestig guldens. 
35e perceel. 
Hendrik Wolbrink landbouwer wonende onder Markelo voor vierhonderd dertig guldens. 
36e perceel. 
Dirk Hendrik Heuten landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd zeventig 
guldens. 
37e perceel. 
Is niet geveild. 
38e perceel. 
Hendrik Jan Vreeman landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd twintig 
guldens. 
39e perceel. 
Hendrik Jan Vreeman genoemd voor eenhonderd zestig guldens. 
40e perceel. 
Arend Jan Overbeek landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd tien guldens. 
41e perceel. 
Baron van Heeckeren voornoemd voor tweehonderd twintig guldens. 
42e perceel. 
Arend Polman landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd tachtig guldens. 
43e perceel. 
Gerrit Hendrik Sligman landbouwer wonende onder Markelo voor vijfhonderd zestig guldens. 
44e perceel. 
Gerrit Leunk Gerritszn landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd tien guldens. 
45e perceel. 
Gerrit Leunk evengenoemd voor tweehonderd tien guldens. 
46e perceel. 
Gerrit Jan Greven landbouwer wonende onder Markelo voor vijfhonderd guldens. 
47e perceel. 
Hendrik Greven genoemd voor vijfenzeventig guldens. 
48e perceel. 
Jan Koeslag landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd tachtig guldens. 
49e perceel. 
Hendrik Jan Greven landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd twintig guldens. 
50e perceel. 
Hendrik Jan Greven evengemeld voor driehonderd veertig guldens. 
51e perceel. 
Dirk Odink landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd zeventig guldens. 
52e perceel. 
Gerrit Hendrik Meenderink brievengaarder wonende te Markelo voor driehonderd twintig 
guldens. 



53e perceel. 
Van Leusen meergenoemd voor eenhonderd zestig guldens. 
54e perceel. 
Baron van Heeckeren voornoemd voor zeshonderd dertig guldens. 
55e perceel. 
Gerrit Hendrik Meenderink voornoemd voor zeshonderd guldens. 
56e perceel. 
Hendrik Wolbrink voornoemd voor vijfentachtig guldens. 
57e perceel. 
Arend Jan Overbeek Hendrikszn landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd en 
twintig guldens. 
58e perceel. 
Willem Lubbers landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd zestig guldens. 
59e perceel. 
Arend Jan Overbeek Hendrikszn voornoemd voor eenhonderd vijftig guldens. 
60e perceel. 
Jan Meengs landbouwer wonende onder Markelo voor zesentwintig guldens. 
Binnen den tijd van beraad voorbehouden hebben de daarvoor geboden sommen toe te wijzen 
en in koop af te staan aan de hoogste bieders voormeld, welke respectivelijk verklaarden de 
gedane koopen ieder voor zich te accepteren met uitzondering evenwel van: 
Het 9e perceel hetwelk Willem Dijkman voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van Gerrit Jan Wibbelink daglooner wonende onder Markelo alhier 
tegenwoordig en zulks erkennende. 
Het 10e perceel hetwelk Dirk Jan Geerdink voornoemd verklaarde gekocht te hebben zoo voor 
zich als voor Hendrikus Klein Bennink landbouwer wonende onder Markelo alhier 
tegenwoordig en zulks erkennende. 
Het 12e, 13e en 14e perceel welke Willem Masman voornoemd verklaarde gekocht te hebben 
zoo voor zich als voor Jan Arend Meddeler landbouwer wonende onder Markelo alhier 
tegenwoordig en zulks erkennende. 
Het 18e perceel hetwelk Lammert Karsenberg genoemd verklaarde gekocht te hebben voor 
Arend Jan Karsenberg voornoemd alhier tegenwoordig en zulks erkennende. 
Het 19e, 20e, 21e  en 53e perceel welke Hendrik Jan van Leusen voornoemd verklaarde 
gekocht te hebben en te accepteren voor het Burger Weeshuis te Deventer als volgens zijne 
opgave daartoe door de heeren Antonie Verwey Berendszn koopman, Christoffel Benjamin 
Vervoort koopman, Antonie Binkhorst zonder beroep en mr Gerhard Eisse Jordens notaris, 
allen wonende te Deventer als bestuurderen van dit Weeshuis mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 27e en 28e perceel welke Hendrik Jan van Leusen genoemd verklaarde gekocht te hebben 
en te accepteren voor het Groote en Voorster Gasthuis te Deventer als volgens zijne opgave 
daartoe door de heeren mr Arnold Frans Kronenberg regter in de arrondissementsregtbank te 
Deventer, mr Christiaan Slichtenbree griffier bij gemelde regtbank, Albertus van der Meer 
koopman en mr Albertus van Delden advokaat, allen wonende te Deventer als bestuurders van 
dit Gasthuis mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 44e perceel hetwelk Gerrit Leunk Gerritszn voornoemd met en benevens het 45e perceel 
verklaart gekocht te hebben zoo voor zich als voor Gerrit Leunk Jan Hendrikszn landbouwer 
wonende onder Markelo alhier tegenwoordig en dit erkennende. 
Het 49e en 50 e perceel hetwelk Hendrik Jan Greven voornoemd verklaart te hebben gekocht 
zoo voor zich als voor Lammert Beltman landbouwer wonende onder Markelo alhier 
tegenwoordig en zulks erkennende. 



Het 52e en 55e perceel dewelke Gerrit Hendrik Meenderink voornoemd verklaart te hebben 
gekocht zoo voor zich als voor Gerritdina Lodeweges zonder beroep wonende te Markelo 
alhier tegenwoordig en zulks erkennende. 
Het 2e en 3e perceel dewelke de heer Baron van Heeckeren voornoemd verklaarde te hebben 
gekocht voor en ten behoeve van Harmen Kreunen landbouwer wonende onder Markelo 
alhier tegenwoordig en dit erkennende. 
Waarvan akte in minuut. Gedaan en verleden ten tijde gemeld in het logement de Zwaan te 
Markelo in tegenwoordigheid van Teunis Gorkink broodbakker wonende te Markelo en Jan 
Arend Spijker daglooner wonende te Goor als getuigen verzocht, welke met de comparanten 
zijnde allen aan mij notaris bekend met en benevens mij notaris, deze akte onmiddellijk na 
gedane voorlezing hebben onderteekend, immers voor zoo ver sommige zich bij de sluiting 
niet reeds hadden verwijderd. 
Geteekend van Heeckeren van Wassenaer, W. Götte, J.H. Meengs, J. Schreurs, J. Schut, A.J. 
Leunk, J. de Lorraine Holling, D.J. Geerdink, H. Brunshorst, H.K. Bennink, W. Dijkman, G. 
Leppink, H.J. Hargeerds, W. Marsman, J.A. Meddeler, G.J. Meengs. A.J. Karsenberg, G.J. 
Hondeveld, H.J. van Leusen, Reint Nieuwenrampsen, H. Greven, T. Wolbrink, D. Leeftink, 
H. Wolbrink, D.H. Heuten, A. Polman, H.J. Vreeman, A.J. Overbeek, G.H. Sligman, G. 
Leunk, G. Leunk, G.J. Greven, H. Greven, G.D. Lodeweges, G.H. Meenderink, H.J. Greven, 
D. Odink, J. Meengs, A.J. Overbeek, W. Lubbers, T. Gorkink, J.A. Spijker, C.M. Wijnen 
notaris. 
 

De verkoop van bovenstaande akte omvat ca 50 ha weiland gelegen in het Stokkumerbroek met een 
opbrengst voor de marke van f 18.500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heden den eersten december des jaars eenduizend achthonderd zevenenvijftig des 
voormiddags ten tien ure compareerden voor Coenraad Michiel Wijnen notaris in het tweede 
arrondissement der provincie Overijssel standplaats hebbende te Goor in tegenwoordigheid 
der te meldene en aan mij notaris bekende getuigen. 
De heer Jakobus de Lorraine Holling zonder bepaald beroep wonende binnen de gemeente 
Stad Delden. 
De Heer Willem Götte Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw burgemeester van 
Goor en Markelo wonende te Goor. 
Jan Harmen Meengs landbouwer wonende onder Markelo. 
Johannes Schut landbouwer wonende onder Markelo. 
Arend Jan Leunk landbouwer wonende onder Markelo. 
Uitmakende volgens hunne verklaring de commissie voor de verdeeling der markt Stokkum 
en Herike onder Markelo en als zoodanig bevoegd tot den verkoop der nader te omschrijven 
gronden. 
Dewelke mij notaris hebben verzocht op heden te willen overgaan tot de publieke verkooping 
der navolgende perceelen markengrond alles onder Markelo gelegen en behoorende aan 
gezegde markt, als daarvan sedert onheugelijke tijd in het wettig bezit geweest zijnde zonder 
dat er eigendomsbewijzen voorhanden of bij partijen bekend zijn en heeft er ook geene 
overschrijving ten kantore van hypotheken voor zoover hun bekend is plaats gehad. 
Omschrijving der goederen. 
1e perceel. 
Ongeveer een bunder achtenveertig roeden heide gelegen onder Markelo in het Mazerveld aan 
den grindweg en den weg van Borculo op Rijssen kadaster sectie E gedeelte van nummer 645. 
2e perceel. 
Ongeveer een bunder vijfenzestig roeden dito gelegen achter het voorgaande kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 645. 
3e perceel. 
Ongeveer een bunder tweeenveertig roeden dito gelegen naast het voorgaande en aan 
Leunkweg kadaster sectie E gedeelte van nummer 645. 
4e perceel. 
Ongeveer een bunder vierentwintig roeden dito gelegen voor het voorgaande aan den 
grindweg kadaster sectie E gedeelte van nummer 645. 
5e perceel. 
Ongeveer een bunder zevenenzestig roeden dito gelegen als voren aan den grindweg en aan 
den weg van Borculo naar Markelo kadaster sectie E gedeelten van nummers 645 en 650. 
6e perceel. 
Ongeveer een bunder zevenentwintig roeden dito gelegen achter het voorgaande kadaster 
sectie E gedeelte van nummer 645. 
7e perceel. 
Ongeveer een bunder tweeëntwintig roeden dito gelegen achter het voorgaande kadaster sectie 
E gedeelte van nummer 645. 
8e perceel. 
Ongeveer twee bunders achtentachtig roeden dito gelegen als voren aan den grindweg en aan 
den weg van Borculo naar Markelo kadaster sectie E gedeelte van nummer 649. 
9e perceel. 
Ongeveer twee bunders zevenennegentig roeden dito gelegen achter het voorgaande perceel 
kadaster sectie E gedeelten van nummers 646 en 649. 
10e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijftig roeden dito gelegen als voren achter het voorgaand perceel 
kadaster sectie E gedeelten van nummers 646 en 649. 



11e perceel. 
Ongeveer twee bunders eenendertig roeden dito gelegen als voren achter het voorgaande 
perceel kadaster sectie E gedeelten van nummers 646 en 649. 
12e perceel. 
Ongeveer twee bunders zesentwintig roeden dito gelegen achter het voorgaande perceel 
kadaster sectie E gedeelten van nummers 646 en 649. 
13e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijfendertig roeden dito gelegen als voren aan den grindweg en aan 
Horstmansweg kadaster sectie E gedeelten van nummers 648 en 649. 
14e perceel. 
Ongeveer twee bunders zestig roeden dito gelegen als voren achter het voorgaande perceel 
kadaster sectie E gedeelten van nummers 648 en 649. 
15e perceel. 
Ongeveer twee bunders achtendertig roeden dito gelegen als voren achter het voorgaande 
perceel kadaster sectie E gedeelten van nummers 648 en 649. 
16e perceel. 
Ongeveer een bunder vijfennegentig roeden dito gelegen als voren aan den grindweg en 
Schipbeek kadaster sectie E gedeelten van nummers 648 en Schipbeek. 
17e perceel. 
Ongeveer een bunder eene roede dito gelegen als voren aan Horstmansweg en Vlierweg 
kadaster sectie E gedeelten van nummers … 
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24e perceel … kadaster sectie E gedeelten van nummers 714, 66 en 68. 
25e perceel. 
Ongeveer tweeënvijftig roeden dito gelegen als voren aan Rozendomsweg kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 1508. 
26e perceel. 
Ongeveer een bunder dito gelegen als voren en aan Leeftinkweg kadaster sectie E gedeelten 
van nummers 66 en 1508 en gedeelte oude weg. 
27e perceel. 
Ongeveer vijf roeden veertig ellen dito gelegen als voren kadaster sectie E gedeelte van 
nummer 66. 
28e perceel. 
Ongeveer vijfenzestig roeden dito gelegen als voren aan Traastweg kadaster sectie E 
gedeelten van nummers 69, 401 en 407. 
29e perceel. 
Ongeveer zestig roeden dito gelegen als voren aan Voordesdijk kadaster sectie E gedeelten 
van nummers 401 en 407. 
30e perceel. 
Ongeveer zevenenzestig roeden dito gelegen naast het voorgaande kadaster sectie E gedeelten 
van nummers 401 en 407. 
31e perceel. 
Ongeveer vijfenzeventig roeden dito gelegen naast het voorgaande kadaster sectie E gedeelten 
van nummers 401 en 407. 
32e perceel. 
Ongeveer tachtig roeden dito gelegen naast het voorgaande kadaster sectie E gedeelte van 
nummer 407. 
33e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijfendertig roeden dito gelegen als voren aan den Straatweg kadaster 
sectie D gedeelten van nummers 369 en 383. 



34e perceel. 
Ongeveer twee bunders negenenveertig roeden dito gelegen als voren achter het voorgaande 
perceel kadaster sectie D gedeelten van nummers 369 en 383. 
35e perceel. 
Ongeveer een bunder tweeënveertig roeden dito gelegen als voren aan den weg van Borculo 
naar Rijssen kadaster sectie K gedeelte van nummer 1. 
36e perceel. 
Ongeveer twintig roeden dito gelegen als voren in den Koekoek aan den Straatweg kadaster 
sectie J gedeelte van nummer 1037. 
37e perceel. 
Ongeveer dertig roeden dito gelegen naast het voorgaande kadaster sectie J gedeelte van 
nummer 1037. 
38e perceel. 
Ongeveer dertig roeden dito gelegen naast het voorgaande kadaster sectie J gedeelte van 
nummer 1037. 
39e perceel. 
Ongeveer vijfendertig roeden gelegen als voren naast het voorgaande perceel kadaster sectie J 
gedeelte van nummer 1037. 
40e perceel. 
Ongeveer vierenveertig roeden dito gelegen achter het voorgaand kadaster sectie J gedeelte 
van nummer 1037. 
En zulks op de volgende voorwaarden: 
Art 1. 
De perceelen zullen worden verkocht met al zoodanige lusten en lasten, regten en 
geregtigheden, vrij en onvrijheden, heerschende en lijdende servituten als daar aan zijn 
verknocht, zonder dat ten dien aanzien eenige vrijwaring zal verschuldigd zijn. 
Art 2. 
De verkoopers zullen geene vermeerdering en de koopers geene vermindering der 
kooppenningen kunnen vorderen indien bij hermeting mogt blijken dat de opgegeven grootte 
van de werkelijke verschilt, als zijnde alle over of ondermaat ten voor of nadeele van den 
kooper. 
Art 3. 
Geene dammen zullen in den sloten of waterleidingen zonder toestemmin mogen worden 
gelegd bijzonder niet ter plaatse alwaar zulks tot stremming van de waterloozing zoude 
kunnen strekken. De toegang tot de perceelen zal alzoo niet anders dan over bruggen, spijkers 
of duikers naar gelang der behoefte ten kosten der koopers mogen plaats hebben. 
Met de bepoting zal men op een el afstand van de waterleidingen moeten blijven. De 
perceelen welke aan openbare wegen zijn gelegen blijven in den regel en voor zoo verre dit 
naderhand niet anders mogt worden geregeld met het onderhoud dier wegen belast en zullen 
ook de noodige specie daartoe moeten leveren. Evenzoo zijn de perceelen belast met het 
ruimen en onderhoud der daar langs lopende sloten en waterleidingen. 
Art 4. 
Wanneer eventueel door eene wijziging in de bepaalde rigting der wegen en in de regeling der 
waterleidingen of ook door het verbreeden derzelve, het noodzakelijk mogt zijn daarvoor van 
de te verkoopen gronden te bezigen, zullen de koopers dit zich moeten laten welgevallen 
tegen schadeloosstelling door de daartoe bevoegde authoriteiten te bepalen, waaraan de 
koopers zich zullen moeten onderwerpen. 
Art 5. 
Het onderhoud van de ten kosten der markte gelegde bruggen, duikers, vonders en andere 
openbare werken, ook zoodanig andere kosten welke in het vervolg tot verbetering van wegen 



en waterleidingen noodzakelijk mogten geacht worden en waaromtrent geene andere 
schikkingen mogten kunnen gemaakt worden, zullen door de koopers en de belanghebbende 
eigenaren in de markt overeenkomstig de bedoeling der geerfden naar gelang van het 
bundertal der toe te deelen en te verkoopen gronden in de markt moeten worden gedragen. 
Art 6. 
Dadelijk na de toewijzing is het verkochte voor rekening en risico van de koopers welke aan 
het gebruik en genot van hun gekochte komen, almede vanaf heden. 
Art 7. 
De lasten welke van het verkochte geheven worden zijn voor rekening van de koopers vanaf 
den eersten january aanstaande. 
Art 8. 
De kooppenningen zullen moeten worden voldaan tegen kwitantie van de verkoopers ten 
kantore van den ondergeteekenden notaris te Goor voor of op den eersten february aanstaande 
in Nederlandsch geld; bij gebreke in de behoorlijke voldoening zal de kooper onverminderd 
zijne gehoudenheid tot dadelijke betaling voor ieder ingegane maandverzuim een ten honderd 
der kooppenningen als boete verschuldigd zijn. 
Art 9. 
Binnen drie dagen na de toewijzing zullen de koopers moeten betalen boven den uitgeloofden 
koopprijs tien ten honderd der kooppenningen, uit welk bedrag door de verkoopers zal 
worden gekweten, al de kosten op de verkoop en levering vallende, met uitzondering alleen 
van de afschriften of uittreksels van dit proces verbaal voor zoo ver die mogten worden 
verlangd. 
Art 10. 
De koopers zullen desgevergd tot waarborg der kooppenningen en kosten moeten stellen een 
of meer gegoede en bekende borgen geheel ten genoegen van de verkoopers, welke borgen 
zullen verbonden zijn elk een voor het geheel als principale schuldenaren onder 
afstanddoening van alle voorregten den borgen door de wet toegekend; bij gebreke van 
behoorlijke borgstelling wordt het verkochte dadelijk tot schade en nimmer tot bate van den 
gebrekigen bieder herveild en zal ieder zijn bod moeten gestand doen tot dat een kooper finaal 
is aangenomen. 
Art 11. 
Bij aldien de opdragt of levering door middel van overschrijving van een afschrift van dit 
proces verbaal ten betrokken kantore van hypotheken mogt hebben plaats gehad voor en al eer 
dat de kooppenningen zijn betaald, bedingen de verkoopers hypotheek op het verkochte aan 
welk hypotheek tevens zal verbonden zijn een onherroepelijke volmagt vervat in artikel 1223 
van het Burgerlijk Wetboek, terwijl zoo lang de kooppenningen niet zijn voldaan, de kooper 
zijn gekochte niet zal mogen verhuren of van bestemming veranderen zonder schriftelijk 
consent van de verkoopers. 
Art 12. 
De kooper die voor een en ander heeft gehandeld zal gehouden zijn zijnen meester te noemen 
dadelijk bij de toewijzing, ten ware hij zich het regt mogt willen voorbehouden om zijnen 
lastgever te noemen in welk geval hij binnen vierentwintig uren na de toewijzing de 
vereischte akte van command zal moeten doen verlijden, bij gebreke waarvan hij zal worden 
verstaan voor eigen rekening te hebben gehandeld. 
Art 13. 
De verkoopers reserveren zich de bevoegdheid tot het maken van zoodanige splitsingen en 
combinatien van perceelen als zij zullen goedvinden en na afloop der geheele verkooping een 
uur beraad om alle of sommige perceelen toe te staan of te bedanken. 
Art 14. 



De verkoopers, koopers en borgen zullen gerekend worden ter zake dezer verkooping 
domicilie te hebben gekozen ten kantore van mij notaris te Goor. 
De verkoopsvoorwaarden voorgelezen zijnde is uit de gehouden veiling gebleken dat de 
hoogste bieders zijn voor: 
1e perceel. 
Hendrik Marsman landbouwer wonend te Diepenheim voor driehonderd tien guldens. 
2e perceel. 
Gerrit Jan Meengs landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd zeventig guldens. 
3e perceel. 
De Hoog Wel Geboren Heer Meester Jacob Dirk Carel Baron van Heeckeren van Wassenaer, 
lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal wonende onder Ambt Delden voor tweehonderd 
guldens. 
4e perceel. 
Baron van Heeckeren voornoemd voor tweehonderd tachtig guldens. 
5e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor vijfhonderd vijftig guldens. 
6e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor vierhonderd tien guldens. 
7e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor driehonderd tachtig guldens. 
8e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor achthonderd zeventig guldens. 
9e perceel. 
Baron van Heeckeren voor zevenhonderd negentig guldens. 
10e perceel. 
Jan Olthuis landbouwer wonende te Diepenheim voor vijfhonderd negentig guldens. 
11e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor vijfhonderd guldens. 
12e perceel. 
Hendrik Jan Greven landbouwer wonende onder Markelo voor vierhonderd zestig guldens. 
13e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor driehonderd guldens. 
14e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor tweehonderd zeventig guldens. 
15e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor tweehonderd zeventig guldens. 
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26e perceel. 
Willem Egbers landbouwer wonende onder Markelo voor tweehonderd vijftig guldens. 
27e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor vijf guldens. 
28e perceel. 
Teunis Ikkink landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd en tien guldens. 
29e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor driehonderd vijftien guldens. 
30e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor driehonderd twintig guldens. 
31e perceel. 
Baron van Heeckeren genoemd voor vierhonderd en tien guldens. 
32e perceel. 



Baron van Heeckeren genoemd voor vierhonderd en tien guldens. 
33e perceel. 
Jan Schut landbouwer onder Markelo, zegge Johannes Schut, voor vierhonderd guldens. 
34e perceel. 
Johannes Schut even genoemd voor vierhonderd guldens. 
35e perceel. 
Johannes Schut even genoemd voor driehonderd zeventig guldens. 
36e perceel. 
Willem Dijkman voornoemd voor vijfentachtig guldens. 
37e perceel. 
Gerrit Hendrik Meenderink landbouwer en brievengaarder wonende te Markelo voor 
eenhonderd negentig guldens. 
38e perceel. 
Albert Harm Boskamp onderwijzer der jeugd wonende onder Markelo voor tweehonderd 
vijftig guldens. 
39e perceel. 
Albert Harm Boskamp genoemd voor driehonderd vijftig guldens. 
40e perceel. 
Albert Harm Boskamp genoemd voor vierhonderd guldens. 
Binnen den tijd van beraad voorbehouden hebben de verkoopers verklaard de geveilde 
perceelen voor de daarvoor geboden sommen aan de hoogste bieders af te staan en toe te 
wijzen welke respectivelijk deze koopen ieder voor zich accepteeren met uitzondering 
evenwel van: 
Het 1e perceel hetwelk Hendrik Marsman voornoemd verklaarde te hebben gekocht op last 
van Zijne Excellentie den heer mr Gerrit Graaf Schimmelpenninck Minister van Staat 
wonende onder Diepenheim en deze koop namens zijn Hoog Wel Geboren te accepteren als 
volgens zijne opgave daartoe mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 2e perceel hetwelk Gerrit Jan Meengs voornoemd verklaard te hebben gekocht zoo voor 
zich als voor Hendrik Greven landbouwer wonende onder Markelo alhier tegenwoordig en 
zulks accepterende. 
Het 10e perceel hetwelk Jan Olthuis voornoemd verklaard te hebben gekocht zoo voor zich als 
voor Berend Jan Roesink smid wonende te Diepenheim alhier tegenwoordig en zulks 
accepterende. 
Het 12e perceel hetwelk Hendrik Jan Greven voornoemd verklaard te hebben verkocht zoo 
voor zich als voor Hendrik Greven landbouwer wonende onder Markelo alhier tegenwoordig 
en zulks accepterende. 
Het 21e perceel hetwelk Willem Dijkman voornoemd verklaarde te hebben gekocht en te 
accepteren voor en ten behoeve van Gerrit Jan Wibbelink landbouwer wonende onder 
Markelo als volgens zijne verklaring daartoe mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 23e perceel hetwelk Hendrik Jan Meengs genoemd verklaard te hebben gekocht en te 
accepteren voor en ten behoeve van Jan Meengs landbouwer wonende onder Markelo als 
volgens zijne opgave daartoe mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 26e perceel hetwelk Willem Egbers voornoemd verklaard te hebben gekocht en te 
accepteren zoo voor zich als voor Anthony Egbers landbouwer wonende onder Markelo 
volgens zijne opgave daartoe mondeling gelast en gemagtigd door zijnen medekooper. 
Het 33e, 34e en 35e perceel welke Johannes Schut voornoemd verklaarde te hebben gekocht 
voor en ten behoeve van den heer Baron van Heeckeren meermalen genoemd die zulks erkend 
en accepteert. 



Het 36e perceel hetwelk Willem Dijkman voornoemd verklaarde gekocht te hebben voor en 
ten behoeve van Maarten Klein veldwachter der gemeente Markelo wonende aldaar alhier 
tegenwoordig en zulks accepterende. 
Het 37e perceel hetwelk Gerrit Hendrik Meenderink voornoemd verklaarde te hebben gekocht 
en te accepteren zoo voor zich als voor Gerritdina Lodeweges zonder beroep wonende te 
Markelo als volgens zijne opgave door de medekoopster daartoe mondeling gelast en 
gemagtigd. 
Het 38e, 39e en 40e perceel welke Albert Harm Boskamp voornoemd verklaarde te hebben 
gekocht op last en te accepteren ten behoeve van Arend Jan Greven landbouwer wonende 
onder Markelo in zijne betrekking van voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen 
Martinus Boskamp en Jenneken Greven met namen Hendrik Jan, Gerrit Hendrik en Harmina 
Boskamp daartoe door den voogd volgens zijne opgave mondeling gelast en gemagtigd. 
Waarvan akte in minuut. Gedaan en verleden ten tijde gemeld in het logement den Engel te 
Goor in tegenwoordigheid van Gerrit ten Doesschate logementhouder en Jan Arend Spijker 
daglooner en afslager beiden wonende te Goor als getuigen verzocht welke met de 
comparanten zijnde allen aan mij notaris bekend met en nevens mij notaris deze akte 
onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend voor zoo ver de koopers of hoogste 
bieders zich bij de sluiting niet reeds hadden verwijderd. 
Geteekend van Heeckeren van Wassenaer, W. Götte, J. de Lorraine Holling, J.H. Meengs, J. 
Schut, A.J. Leunk, H. Marsman, G.J. Meengs, H. Greven, B.J. Roesink, J. Olthuis, H.J. 
Greven, A. Polman, W. Lubbers, W. Dijkman, G. Snellink, A.J. Morsman, T. Ikkink, M. 
Klein, G.H. Meenderink, A.H. Boskamp, G. ten Doesschate, J.A. Spijker, C.M. Wijnen 
notaris. 
 
Nb. Totaal is er dus via bovenstaande akte ca 50 ha verkocht waarbij van Heeckeren van Twickel ca 
70% koopt, zijnde het meest heidegrond. 
De totale opbrengst voor de marke is ruim f 12.200 betreffende voornamelijk gronden uit het 
Mazeveld, Luttikeinde, omgeving Tichelweg en een kleiner gedeelte in Beusbergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In juni 1858 is er wederom een verkoop van markegronden: 
1e perceel. 
Ongeveer achtenvijftig roeden veengrond gelegen onder Markelo aan Kiewitsweg kadaster 
sectie D gedeelte van nummers 547 en 548. 
2e perceel. 
Ongeveer drieënzeventig roeden veengrond gelegen als voren aan Kempersweg kadastraal 
bekend als heide onder sectie D gedeelte van nummer 522. 
3e perceel. 
Ongeveer tachtig roeden veengrond gelegen als voren aan Vruwinkweg kadaster sectie D 
gedeelte van nummers 521, 565 en 566. 
4e perceel. 
Ongeveer zevenenveertig roeden twintig ellen weiland gelegen als voren aan Vlierweg naast 
Eertink kadaster sectie D gedeelte van nummer 498. 
4e perceel A. 
Ongeveer zevenenveertig roeden twintig ellen weiland gelegen als voren aan Vlierweg naast 
Hoevink (erve Vinkers) kadaster sectie D gedeelte van nummer 498. 
5e perceel. 
Ongeveer vijfenveertig roeden weiland gelegen als voren aan Beusbergervlierweg kadastraal 
bekend als heide sectie D gedeelte van nummer 506. 
6e perceel. 
Ongeveer dertig roeden weiland gelegen als voren aan den Twickelerweg kadastraal bekend 
als heide sectie D gedeelte van nummer 385. 
7e perceel. 
Ongeveer zesentachtig roeden weiland gelegen als voren aan den Straatweg kadastraal bekend 
als heide sectie D gedeelte van nummer 385. 
7e perceel A. 
Ongeveer vierentachtig roeden weiland gelegen als voren aan Poelweg kadastraal bekend als 
heide sectie D gedeelte van nummer 386. 
8e perceel. 
Ongeveer achtenveertig roeden weiland gelegen als voren aan Eertinkweg kadastraal bekend 
als heide onder sectie D gedeelte van nummers 381 en 382. 
9e perceel. 
Ongeveer drieëntwintig roeden weiland gelegen als voren aan Krooshoopsweg kadastraal 
bekend als heide sectie D gedeelte van nummers 368 en 620. 
10e perceel. 
Ongeveer vijfennegentig roeden weiland gelegen als voren aan Krooshoopsweg kadastraal 
bekend als heide sectie D gedeelte van nummer 620. 
11e perceel. 
Ongeveer eenenvijftig roeden weiland gelegen als voren aan den weg van Borculo naar 
Rijssen kadastraal bekend als heide sectie D gedeelte van nummer 620. 
12e perceel. 
Ongeveer tweeënzeventig roeden groengrond enkelt gelegen als voren aan Hesselinkweg 
kadastraal bekend als weiland sectie F gedeelte van nummers 110 en 112. 
13e perceel. 
Ongeveer vierenzeventig roeden belt gelegen als voren nabij de Visschersdijk kadastraal 
bekend als weiland sectie F gedeelte van nummer 26. 
14e perceel. 
Ongeveer twintig roeden brandgrond gelegen als voren aan de Schipbeek kadastraal bekend 
als weiland onder sectie F gedeelte van nummer 52. 
15e perceel. 



Ongeveer een bunder tweeëndertig roeden heide gelegen als voren kadaster sectie E gedeelte 
van nummer 679. 
16e perceel. 
Ongeveer een bunder achtendertig roeden heide gelegen als voren kadaster sectie E gedeelte 
van nummers 628 en 679. 
17e perceel. 
Ongeveer drieëndertig roeden vijftig ellen heide gelegen als voren kadaster sectie E gedeelte 
van nummers 627, 628 en 679. 
18e perceel. 
Ongeveer een bunder zevenentwintig roeden heide gelegen als voren aan Leunkweg kadaster 
sectie E gedeelte van nummer 645. 
19e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijftien roeden heide gelegen als voren aan den Kooidijk kadaster 
sectie E gedeelte van nummer 646. 
20e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijf roeden heide gelegen als voren aan het vorige kadaster sectie E 
gedeelte van nummers 646 en 649. 
21e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijftien roeden heide gelegen als voren aan het vorige kadaster sectie 
E gedeelte van nummers 646 en 649. 
22e perceel. 
Ongeveer twee bunders vijftien roeden heide gelegen als voren aan het vorige kadaster sectie 
E gedeelte van nummers 646 en 649. 
23e perceel. 
Ongeveer zevenenzestig roeden heide gelegen als voren aan het vorige kadaster sectie E 
gedeelte van nummers 648 en 649. 
24e perceel. 
Ongeveer vijfenzeventig roeden heide gelegen als voren aan het vorige kadaster sectie E 
gedeelte van nummers 648 en 649. 
25e perceel. 
Ongeveer vijfenzeventig roeden heide gelegen als voren aan het vorige kadaster sectie E 
gedeelte van nummers 646, 647, 648 en 649. 
26e perceel. 
Ongeveer een bunder veertig roeden heide gelegen als voren naast het voorgaande kadaster 
sectie E gedeelte van nummers 646, 647 en 648. 
27e perceel. 
Ongeveer tweeëndertig roeden heide gelegen als voren aan Horstmansweg kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 430. 
28e perceel. 
Ongeveer vierentwintig roeden heide gelegen als voren bij Wannink kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 410. 
29e perceel. 
Ongeveer vierenvijftig roeden heide gelegen als voren aan Rozedomsdijk kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 66 sectie H gedeelte van nummer 1508 en vervallen weg. 
30e perceel. 
Ongeveer zesendertig roeden heide gelegen als voren aan Rozedomsdijk kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 680. 
31e perceel. 
Ongeveer tweeënvijftig roeden heide gelegen als voren aan Rozedomsdijk kadaster sectie E 
gedeelte van nummer 680. 



32e perceel. 
Ongeveer zestien roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van nummers 2 
en 6. 
33e perceel. 
Ongeveer achtenveertig roeden heide gelegen als voren aan Krooshoopsweg kadaster sectie K 
gedeelte van nummers 2, 391 en 393. 
34e perceel. 
Ongeveer een bunder zestien roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van 
nummer 391. 
35e perceel. 
Ongeveer zesendertig roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van nummer 
391. 
36e perceel. 
Ongeveer vijfenvijftig roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van nummer 
676. 
37e perceel. 
Ongeveer achtenvijftig roeden heide gelegen als voren naast het vorige kadaster sectie K 
gedeelte van nummer 676. 
38e perceel. 
Ongeveer zevenenvijftig roeden heide gelegen als voren naast het vorige kadaster sectie K 
gedeelte van nummer 676. 
39e perceel. 
Ongeveer eenennegentig roeden heide gelegen als voren naast het vorige kadaster sectie K 
gedeelte van nummer 676. 
40e perceel. 
Ongeveer achtenvijftig roeden heide gelegen als voren aan den Straatweg kadaster sectie K 
gedeelte van nummer 599. 
41e perceel. 
Ongeveer tweeënzeventig roeden weiland gelegen als voren kadaster sectie B gedeelte van 
nummer 751. 
42e perceel. 
Ongeveer een bunder twintig roeden weiland gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van 
nummers 665, 666 en 667. 
43e perceel. 
Ongeveer een bunder twintig roeden weiland gelegen als voren naast het voorgaande kadaster 
sectie K gedeelte van nummers 666 en 667. 
44e perceel. 
Ongeveer een bunder vijftien roeden weiland gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van 
nummer 666. 
45e perceel. 
Ongeveer een bunder vijftien roeden weiland gelegen als voren naast het voorgaande kadaster 
sectie K gedeelte van nummer 666. 
46e perceel. 
Ongeveer achtenvijftig roeden veengrond gelegen als voren kadastraal bekend als weiland 
onder sectie K gedeelte van nummer 774. 
47e perceel. 
Ongeveer achtenvijftig roeden veengrond gelegen als voren naast het voorgaande kadastraal 
bekend onder sectie K gedeelte van nummer 774 als weiland. 
48e perceel. 
Ongeveer dertig roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van nummer 732. 



49e perceel. 
Ongeveer tien roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte van nummer 740. 
50e perceel. 
Ongeveer een bunder zesentwintig roeden heide gelegen als voren kadaster sectie K gedeelte 
van nummer 740. 
Na voorlezing der verkoopsvoorwaarden gaat men over tot de veiling. 
1e perceel. 
Gekocht door den heer Jakobus de Lorraine Holling genoemd voor vijftig guldens. 
2e perceel. 
Gekocht door Mannes Wevers landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd vijftien 
guldens. 
3e perceel. 
Gekocht door den heer Holling voornoemd voor vijftig guldens. 
4e perceel. 
Gekocht door Hendrik Eertink landbouwer wonende onder Markelo voor negentig guldens. 
4e perceel A. 
Gekocht door Jannes Schreurs voornoemd voor eenhonderd en vijf guldens. 
5e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Hidders landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd 
veertig guldens. 
6e perceel. 
Gekocht door Arend van Ommen landbouwer wonende onder Markelo voor zeventig guldens. 
7e perceel. 
Gekocht door Hendrik Eertink voornoemd voor tweehonderd veertig guldens. 
7e perceel A. 
Gekocht door Johannes Bekkenkamp wever wonende te Goor voor veertig guldens. 
8e perceel. 
Gekocht door Arend van Ommen genoemd voor tachtig guldens. 
9e perceel. 
Gekocht door Bernardus van Eerden winkelier en Berend Jan Modders smid beiden wonende 
te Goor voor vijfenveertig guldens. 
10e perceel. 
Gekocht door Johannes Schut voornoemd voor tweehonderd veertig guldens. 
11e perceel. 
Gekocht door den heer Holling voornoemd voor tachtig guldens. 
12e perceel. 
Gekocht door Jan Hendrik Niemeyer landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd 
vijfentwintig guldens. 
13e perceel. 
Gekocht door Gerrit Hendrik Tijink landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd 
tachtig guldens. 
14e perceel. 
Gekocht door Berend Jan Wormgoor landbouwer wonende onder Markelo voor 
vijfennegentig guldens. 
15e perceel. 
Gekocht door Hendrik Greven landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd vijftig 
guldens. 
16e perceel. 
Gekocht door Hendrik Jan Meengs landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd 
vijfentwintig guldens. 



17e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Peters landbouwer wonende onder Markelo voor vijftig guldens. 
18e perceel. 
Gekocht door Dirk Hesselink landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd vijftig 
guldens. 
19e perceel. 
Gekocht door den heer Holling genoemd voor eenhonderd vijftig guldens. 
20e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Leunk genoemd voor eenhonderd zestig guldens. 
21e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Leunk genoemd voor eenhonderd vijfenzestig guldens. 
22e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Leunk genoemd voor eenhonderd vijftig guldens. 
23e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Leunk genoemd voor zeventig guldens. 
24e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Leunk genoemd voor zestig guldens. 
25e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Leunk genoemd voor vijfennegentig guldens. 
26e perceel. 
Gekocht door den heer Holling voornoemd voor eenhonderd vijftien guldens. 
27e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Overbeek Harmenszn landbouwer wonende onder Markelo voor 
vijftig guldens. 
28e perceel. 
Gekocht door Jan Hendrik Roelvink landbouwer wonende onder Markelo voor dertig guldens. 
29e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Morsman landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd vijf 
guldens. 
30e perceel. 
Gekocht door Lammert Beltman landbouwer wonende onder Markelo voor zestig guldens. 
31e perceel. 
Gekocht door Lammert Beltman genoemd voor vijfhonderd negentig guldens. 
32e perceel. 
Gekocht door Jan Hendrik Scholten landbouwer wonende onder Markelo voor vijftien 
guldens. 
33e perceel. 
Gekocht door den heer Holling genoemd voor vijfenvijftig guldens. 
34e perceel. 
Gekocht door Jan Rohane steenbakker wonende onder Wierden voor tweehonderd twintig 
guldens. 
35e perceel. 
Gekocht door Jan Rohane genoemd voor vijfenvijftig guldens. 
36e perceel. 
Gekocht door den heer Holling voor vijftig guldens. 
37e perceel. 
Gekocht door denzelfden heer Holling meermalen genoemd voor vijftig guldens. 
38e perceel. 
Gekocht door den heer Holling genoemd voor zestig guldens. 
39e perceel. 



Gekocht door den heer Holling genoemd voor eenhonderd guldens. 
40e perceel. 
Gekocht door Jan Hendrik Lodeweges herbergier wonende onder Markelo voor eenhonderd 
vijf guldens. 
41e perceel. 
Gekocht door Gradus Wegdam smid wonende te Goor voor eenhonderd tachtig guldens. 
42e perceel. 
Gekocht door Arnoldus Hendrikus Teeselink landbouwer wonende te Goor voor tweehonderd 
dertig guldens. 
43e perceel. 
Gekocht door Hendrik Eertink genoemd voor tweehonderd zeventig guldens. 
44e perceel. 
Gekocht door Jan Hendrik Nijhuis landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd 
guldens. 
45e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Oolbrink landbouwer wonende onder Markelo voor driehonderd 
zeventig guldens. 
46e perceel. 
Gekocht door Berend Jan Senkeldam landbouwer wonende onder Markelo voor eenhonderd 
dertig guldens. 
47e perceel. 
Gekocht door Willem ten Elsen metselaar wonende onder Markelo voor eenhonderd 
vijfendertig guldens. 
48e perceel. 
Gekocht door Cornelis Beltman landbouwer wonende onder Markelo voor dertig guldens. 
49e perceel. 
Gekocht door Arend Jan Vasters daglooner wonende onder Markelo voor vijftien guldens. 
50e perceel. 
Gekocht door Willem Dijkman werkbaas wonende onder Ambt Delden voor eenhonderd 
twintig guldens. 
Binnen den tijd van beraad voorbehouden hebben de verkoopers verklaard de geveilde 
perceelen voor de gebodene sommen te willen gunnen met uitzondering van het 1e perceel 
hetwelk wordt opgehouden. 
En verklaren de respective koopers de gedane koopen ieder voor zich te accepteren met 
uitzondering evenwel van: 
Het 3e perceel hetwelk de heer Holling voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van Arend Jan Hidders landbouwer en Jan Dijkink kuiper beiden wonende 
onder Markelo alhier tegenwoordig en zulks erkennende. 
Het 5e perceel hetwelk Arend Jan Hidders genoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste en te accepteren voor Janna Tekkelenborg weduwe van Dirk Hendrik 
Hidders landbouweres wonende onder Markelo. 
Het 7e perceel hetwelk Hendrik Eertink voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van en te accepteren voor en ten behoeve van den Hoog Wel Geboren Heer 
mr Jacob Dirk Carel Baron van Heeckeren van Wassenaer lid van de Eerste Kamer der Staten 
Generaal wonende onder Ambt Delden. 
Het 8e perceel hetwelk Arend van Ommen voornoemd verklaard gekocht te hebben zoo voor 
zich als voor Jan Hendrik Lodeweges mede voornoemd alhier tegenwoordig en zulks 
erkennende. 



Het 10e perceel hetwelk Johannes Schut voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van en te accepteren ten behoeve van den Baron van Heeckeren 
voornoemd. 
Het 11e, 19e, 26e, 33e, 36e, 37e, 38e en 39e perceel welke de heer Holling voornoemd 
verklaarde gekocht te hebben als mondeling gelaste van en te accepteren voor den Baron van 
Heeckeren voornoemd. 
Het 16e perceel hetwelk Hendrik Jan Meengs voornoemd verklaarde gekocht te hebben en te 
accepteren voor het Groote en Voorster Gasthuis te Deventer als volgens zijne opgave daartoe 
door de heeren mr Arnold Frans Kronenberg regter in de regtbank te Deventer, Albertus van 
der Meer koopman en mr Albertus van Delden advokaat allen wonende te Deventer als 
bestuurders van dit gasthuis mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 20e, 21e, 22e, 23e, 24e en 25e perceel welke Arend Jan Leunk voornoemd verklaarde 
gekocht te hebben als mondeling gelaste van en te accepteren voor den Baron van Heeckeren 
voornoemd. 
Het 29e perceel hetwelk Arend Jan Morsman voornoemd verklaarde gekocht te hebben voor 
de helft en wel die zijde naast de Schipbeek voor zich zelve en de wederhelft naar de zijde 
van het dorp Markelo en dit ook te accepteren voor het Burger Weeshuis te Deventer als 
volgens zijn opgave daartoe door de heeren Antonie Verwey koopman Christoffel Benjamin 
Vervoort koopman Antonie Binkhorst zonder beroep en mr Gerhard Eisse Jordens notaris 
allen wonende te Deventer als bestuurderen van dit weeshuis mondeling gelast en gemagtigd. 
Het 34e en 35e perceel welke Jan Rohane voornoemd verklaarde gekocht te hebben en wel 
voor de helft zoo voor zich als voor Nikes Rohane en Jan Hendrik Rohane beiden 
steenbakkers wonende onder Wierden en voor de wederhelft voor Abraham ten Hove 
steenbakker wonende te Rijssen en deze koop ook namens hun te accepteren tot welk een en 
ander hij door de respective koopers volgens zijne opgave mondeling is gelast en gemagtigd. 
Het 41e perceel hetwelk Gradus Wegdam voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van en te accepteren voor den Hoog Wel Geboren Heer Jonkheer Gerard 
Willem Bosch van Drakestein lid der Ridderschap en van de Provinciale Staten van Overijssel 
wonende onder Markelo. 
Het 42e perceel hetwelke Teeselink voornoemd verklaarde gekocht te hebben als mondeling 
gelaste van Gerrit Jan Bekkers landbouwer wonende onder Markelo alhier tegenwoordig en 
zulks erkennende. 
Het 47e perceel hetwelke Willem ten Elsen voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van en te accepteren voor Berend Jan Schreurs wagenmaker wonende 
onder Markelo. 
Het 49e perceel hetwelke Arend Jan Vasters voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van Jan Harmen Kempers landbouwer wonende onder Markelo alhier 
tegenwoordig en zulks erkennende. 
En het 50e perceel hetwelke Willem Dijkman voornoemd verklaarde gekocht te hebben als 
mondeling gelaste van Hendrik Jan Hoevink landbouwer wonende onder Markelo alhier 
tegenwoordig en zulks erkennende. 
Waarvan akte in minuut. Gedaan en verleden ten tijde gemeld in het logement den Engel te 
Goor in tegenwoordigheid van Jan Arend Spijker daglooner en afslager en Jan Koenderink 
veldwachter der gemeente Goor beiden wonende te Goor als getuigen verzocht, welke met de 
comparanten ten zijnde allen aan mij notaris bekend met en benevens mij notaris deze akte 
onmiddellijk na gedane voorlezing hebben ondertekend, immers voor zoo ver sommige 
koopers zich bij de sluiting niet reeds hadden verwijderd en van Arend Jan Vasters en Jan 
Harmen Kempers die verklaarden niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen als 
hebbende zulks nooit geleerd. 



Geteekend J. de Lorraine Holling, W. Götte, J. Schut, J. Schreurs, A.J. Leunk, M. Wevers, J. 
Dijkink, H. Eertink, G.H. Tijink, A.J. Hidders, J.H. Lodeweges, J. Bekkenkamp, B.J. 
Modders, B. van Eerden, H. Greven, H.J. Meengs, J.H. Nijmeijer, B.J. Wormgoor, A.J. 
Overbeek, A.J. Peters, D. Hesselink, J.H. Roelvink, W. ten Elsen, J.H. Scholten, C. Beltman, 
A.J. Morsman, W. Dijkman, G.J. Bekkers, G. Wegdam, A.H. Teeselink, J.H. Nijhuis, B.J. 
Senkeldam, A.J. Oolbrink, H.J. Hoevink, J.A. Spijker, J. Koenderink, C.M. Wijnen notaris. 
 
Bij bovenstaande verkoop is ruim 42 ha verkocht waarbij het Weldam ca 43% koopt betreffende voor 
een groot deel heidegronden gelegen langs de Kooidijk, Tichelweg, het Vlier en Roosdomsweg. 


