1749-1774 Register 50e Penning
Den 13 july 1749 Jan ten Klein Kolhoop uit het Elsenerbroek provisioneel aengegeven het versterf
van sijn schoonmoeder Maria Klein Kolhoop (Veltens), bestaande in het selve plaasjen het Kleine
Kolhoop in het Elsenerbroek gelegen.
Den 1 aug. 1749 Hendrik Lindeman burger vaanderig tot Deventer aangegeven van de HoogWelGeb
Gestr Heere Baron van der Cappellen Heer van den Boedelhoff aengekoft te hebben het
erfmarkenrichterschap van Marculo voor de somma van f 1500.
Den 18 august 1749 Roelof ten Thije in Goor wonende aangegeven gekoft te hebben van Jan Lefert
in de maand july een vierde part in de Stuers mate onder de boerschap Harke gelegen voor de
somma van f 135.
Den 7 september 1749 Hendrik ten Broekhuis namens Aerne Boermans in het Stokkemerbroek
wonende aangegeven gekoft te hebben van Gerrit Stokkink een hoekjen hooyland voor de somma
van f 50.
Den 9 september 1749 de vrouw van Gerrit Kosters van Marculo aangegeven van Clostert tot
Deventer wonende gekoft te hebben een stuk gaardengrond tot Marculo gelegen voor de somma van f
250.
Den 22 september 1749 Tonnis Velderman uit Verwoolde aangegeven op den 27 mey van Jan
Lindenbergh gekoft te hebben een vierde part hooyland het Koeversbroek genaamt in het
Markelerbroek gelegen voor de somma van f 315.
Den 14 october 1749 Jan Coenderink junior uit Stokkum aangegeven van Jan Coenderink sijn oom
voor circa vijff weken gekoft te hebben drie akkers bouwland en twee hoekjes hooylant in Stokkum
gelegen voor de somma van f 550.
Op dato deselve nog aangegeven van gemelde Jan Coenderink gekoft te hebben de halve Coenderink
tiende in Stokkum voor f 300.
Den 16 october 1749 Hendrik Trukes van Marculo aangegeven van de HoogWelGeb Heere Bentinck
tot Diepenheim gekoft te hebben een stukke bouwland agter de Helpe gelegen voor de somma ad f
210.
Den 18 october 1749 Albert Peters uit Stokkum aangegeven van de HoogWelGeb Heere Bentinck tot
Diepenheim gekoft te hebben een hoekjen gaerdenland voor f 15.
Den 28 october 1749 Hendrik Oinks van Marculo aangegeven voor circa ses weken van juffr.
Hillegonda Closters tot Deventer gekoft te hebben een stuk bouwland en gaerdenland voor f 1050.
Den 28 october 1749 de Freulens van Coeverden tot Wegdam aangegeven bij publiq verkopinge van
de heeren mombaaren van de onmundige kinderen van wijlen de HWGeb Heere Baron van
Coeverden tot Wegdam aangekoft te hebben het goedjen Knuppels in Elsen gelegen voor de somma
van f 1365.
Den 11 nov. 1749 Dries Wilbers uit Harke aangegeven desselfs plaasje het Wilbers van ds. Kluppel
cum suis (en de zijnen) aangekoft te hebben voor f 1550.
Den 18 nov. 1749 Berent ten Zijthoff aangegeven bij publique verkopinge van ds. Cluppel cum suis

aangekoft te hebben drie parten en een agste part van het erve Vrielink in Harreke gelegen voor f
1720.
Den 2 december 1749 Herman Tijink uit Harreke aangegeven van het versterf van sijn broer Derk
Tijink bestaande in het vierde part van het Nijhuis plaasjen in Harke gelegen.
Den 7 december 1749 Gerrit Cuiper van Diepenheim aangegeven het versterf van zijn neeff Jan
Cuiper bestaande in een half dagwerk hooyland bij de Diepenheimsche watermole gelegen, edog de
grootmoeder van gemelde overledene sustineert voor de halfscheid daarvan erfgenaam te wesen.
Den 15 december 1749 Gerrit Kistemaker van Marculo ongeveer voor circa drie weeken gekoft te
hebben van de weduwe Wannink in de boerschap Beusbergen een stukjen bouwland voor de somma
van f 220.
Den 29 december 1749 Jannes ten Zenkeldam aangegeven van sijn moeye geerft te hebben circa drie
spint land bij de Wildeman carspel Goor gelegen.
Den 2 januar 1750 de heer Pothof geeft aan het versterf namens den heer Joan Frederik van Hoevel tot
Heeckeren van desselfs broeder de heer Cornet Otto van Hoevell voorgevallen in het laatst van
september 1749 voor sijn portie in de leengoederen als het huis te Heekeren cum annexis en
onderhorige landerijen; voorts de erven Bronninkrief, Sprokkerief, Dambring, Hagen, Egbert als
mede de tynde uit het erve Wenning mede leen in Stokkum gelegen.
Den 6 januar 1750 Derk Welmers en Jan Harmen Heylersigh van Marculo aangegeven op den 13
december 1749 van juffrouw Gerharda Closser gekoft te hebben een parceel hooyland het Apengoor
genaemt onder Marculo gelegen voor de somma van f 4200.
Den 11 januar 1750 de heer Gerrit Pastoor ten huwelijk hebbende juffrouw Aleida Judith Crop
aangegeven het versterf van sijn vrouws suster juffrouw Swenne Agnis Crops weduwe Elfers in de
maand november 1749 overleden, bestaande:
Eerstelijk in het halve erve Boeswinkel in het carspel Goor gelegen.
Ten tweeden de halfscheid van het plaasjen het Hilbers genaamt in de boerschap Stokkum gelegen.
Ten derden de halfscheid van ongeveer ses scheepel saayland in Stokkum gelegen bij Harmen Weevers in
het gebruik.
Ten vierden de halfscheid van een campjen bouwland in het Elsenerbroek gelegen voormaals door Hutten
Jan en nu door Derk Haaykers wordende gebruikt.
Ten vijfden de halfscheid van vijf dagwerk hooyland in het Elsenerbroek gelegen en bij Boesink in Elsen
in het gerbuik.
Ten sesden de halfscheid van een camp saayland in het Elsenerbroek gelegen bij Legt Jan in het gebruik.
Ten sevenden een vierde part van een camp hooyland waarvan Gerrit Jan Welmers de halfscheid is
toekomende gelegen agter het Harmen Wessels, sijnde de gehele camp ongeveer groot een en een half
dagwerk.
Den 13 januar 1750 Tonnis Brinkers van Marculo aangegeven op den 5 december laastleden van
Ankersmit en Wijers tot Deventer wonende gekoft te hebben twee mudde land gelegen onder
Marculo voor de somma van f 685.
Den 13 januar 1750 Gerrit ten Geusendam aangegeven in 1749 van de erfgenamen Seemsmaker
gekoft te hebben eenig bouw en hooyland gelegen agter Heekeren aan het Goorsche broek voor de
somma van f 1700.

Den 24 januar 1750 Derk Meyerink in Goor wonende aangegeven het versterff van sijn swager
Wolter Welmers in 1749 binnen Amsterdam overleden bestaande in een dagwerk hooyland in de
Herriker meeden gelegen. (nb begr. 27-08-1749 Westerkerk wonende in de Rosenstraat)
Den 25 januar 1750 Fredrik Brinkhuis tot Deventer wonende bij missive aangegeven het versterf van
sijn huisvrouwe in december laestleden overleden bestaende in het halve erve Ridderink in Stokkum
gelegen sijnde leenpligtig.
Den 16 febr. 1750 Derk Daelwijk (Bekkers) aangegeven voor hem en mede erfgenamen het versterf
van (zijn oom) Harmen Kiewyt (Bekkers) in december laastleden voorgevallen, een dagwerk
hooyland in de Harker meeden gelegen en een vierde part van Schrijvers tynde tot Marculo gelegen
te samen waerdig de somma van f 240.
Den 6 febr. 1750 Jannes Geels aangegeven op den 11 januar deses jaars van Gerrit Bijsterman en
Jan Lentfers gekoft te hebben een hooymate in den esch onder Enter gelegen voor de somma van f 162.
Den 11 februar 1750 Hendrik Clossers van Marculo aangegeven in de maand february laastleeden
van Albertus Ankersmit en Hendrik Wijers gekoft te hebben twee dagwerk hooyland de Costermaate
onder Marculo gelegen voor f 195.
Den 12 febr. 1750 Gerrit Krabbenbos van Marculo aangegeven in de maand february laastleden van
Albertus Ankersmit en Hendrik Wijers van Deventer gekoft te hebben een akker bouwlant den
Bruins camp genaamt onder Marculo gelegen voor de somma ad f 670.
Den 12 febr. 1750 Hendrik Heuteman van Marculo aangegeven in january laastleden van Albertus
Ankersmit en Hendrik Wijers van Deventer gekoft te hebben een akker bouwland in den
soogenaamden Bruins camp onder Marculo gelegen voor de somma ad f 645.
Den 12 febr. 1750 Jan Swiers van Marculo aangegeven in january laastleden van Albertus
Ankersmit en Hendrik Wijers van Deventer gekoft te hebben den soogenaamden Bruins camp voor
de somma van ad f 1115.
Den 12 febr. 1750 de kerkmr Jan Hendrik Gorkink van Marculo aangegeven van Albertus
Ankersmit en Hendrik Wijers van Deventer in january laastleden aangekoft te hebben een akker
bouwland den Bruins camp onder Marculo gelegen voor de somma van f 580.
Den 12 febr. 1750 Gerrit Hendrik Gorkink van Marculo namens Hendrik Ebbekink aangegeven dat
deselve in de maand january laastleden mede van Ankersmit en Wijers van Deventer heeft gekoft
een akker bouwland in Bruins camp onder Marculo gelegen voor f 595-10.
Den 17 febr. 1750 Derk Daelwijk (Bekkers) aangegeven op den 18 januar laastleden van Albert
Lucas gekoft te hebben twee dagwerk hooyland in de Stoevelaers Deele onder Marculo gelegen voor f
217.
Den 18 febr. 1750 Jan Nijlant van Marculo aangegeven op den 7 deser maand febr. van Jan
Jannissen gekoft te hebben een hooyland onder Marculo gelegen voor de somma f 564.
Den 21 febr. 1750 Aaltjen Meyer weduwe van Hendrik Meyer uit Stokkum aangegeven voor circa 16
dagen van Jan ten Thije uit Harke gekoft te hebben een dagwerk hooyland in het Stokkemerbroek
aan de beeke gelegen voor somma f 185.

Den 1 meert 1750 Jan Lonink bouwman op Hidders te Holten aangegeven in febr. gekoft te hebben
van Jan te Rijt tot Marculo een hoek hooyland de Deele genaamt onder Marculo gelegen voor de
somma ad f 495.
Den 6 maert 1750 Dokhoorn van Marculo aangegeven in januar laastleden van Derk Welmers en
Jan Harmen Heilersigt gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor gelegen voor de somma
van ses hondert en sestien gulden en tyn stuivers f 616-10.
Den 6 maert 1750 Dries Rensink van Marculo aangegeven in januar laastleden van Derk Welmers en
Jan Harmen Heilersigt gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo voor de
somma f 621-2.
Den 6 maert 1750 Jan ten Dam van Marculo aangegeven in januar laastleden van Derk Welmers en
Jan Harmen Heilersigt aangekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo
gelegen voor f 330-12.
Den 6 meert 1750 Tonnis Vedders van Marculo aangegeven in januar laastleden van Derk Welmers
en Jan Harmen Heilersigt aangekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo
gelegen voor f 327.
Den 6 maart 1750 Jan Greven van Marculo aangegeven in januar laastleden van Derk Welmers en
Jan Harmen Heilersigt gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo gelegen
voor f 435.
Den 6 maert 1750 Harmen Kusbeld van Marculo aangegeven in januar laasleden van Derk Welmers
en Jan Harmen Heilersigt aangekoft te hebben een hoek hooyland onder Marculo in het Apengoor
gelegen voor de somma van f 290.
Den 6 maert 1750 Harmen Strateman van Marculo aengegeven in januar laastleden van Derk
Welmers en Jan Harmen Heilersigt aangekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder
Marculo gelegen voor f 798.
Den 6 maert 1750 Jan Lubbers uit Stokkum aangegeven in januar dese jaars van Derk Welmers en
Jan Harmen Heilersigt gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo gelegen
voor f 325.
Den 6 maert 1750 Smit Jan uit Beusbergen aangegeven in januar van Derk Welmers en Jan Harmen
Heilersig gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo gelegen voor f 320.
Den 6 maert 1750 Berent Rosedom van Marculo aangegeven in januar laastleden van Derk Welmers
en Jan Harmen Heilersigt gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo
gelegen voor f 315.
Den 6 meert 1750 Gerrit Greven uit Beusbergen aangegeven in january laastleden van Derk
Welmers en Jan Harmen Heilersigt gekoft te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder
Marculo gelegen voor de somma van f 650.
Den 22 maert 1750 Willem Weerds uit Stokkum aangegeven op den 15 february laestleden van de
weduwe van Waender Jansen Huiskes (Hermina ten Bloemendal) tot Diepenheim gekoft te hebben
een en half dagwerk hooyland het Coenderink Nije genaamt in het Stokkemerbroek gelegen voor de
somma van f 200.

22 maart 1750 Harmen Weevers van Marculo aangegeven voor circa vijff weeken geleden van
Hendrik Oinks tot Marculo aengekoft te hebben een stukke bouwland bij Sligtmans schot onder
Marculo gelegen voor f 400.
Den 28 maart 1750 Abraham Gorkink van Marculo namens Gerrit ten Dam van Marculo aangegeven
dat hij G. ten Dam den 17 febr. deses jaars van Harmen Wevers tot Marculo heeft aengekoft een
gaarden onder Marculo voor de somma van f 240.
Den 1 april 1750 Jan Truitman uit de boerschap Harrike aangegeven van de boerschap Harrike
aengekoft te hebben den 6 maert een half dagwerk hooyland in Harrike agter de Philipsburg
gelegen voor de somma ad f 58.
Den 20 april 1750 Arent Strateman van Marculo aangegeven namens Harmen Oostendorp dat
Harmen Oostendorp van gemelde sijn oom Arent Strateman en huisvrouwe was gegeven ende op
den 7 maert laastleden overgedraagen de halfscheid der vaste goederen bestaande in de halfscheid
van vijff en een half schepel land de Braak genaemt in den Stokkemer esch gelegen en de halfscheid
van een half mudde land voor den Kloot onder Marculo gelegen, de halfscheid van een half mudde
land op den Coeligenberg onder Marculo gelegen, de halfscheid van een half mudde land de Ribbe
onder Marculo gelegen, de halfscheid van den gaerden bij comparants huis onder Marculo gelegen.
Den 20 april 1750 Harmen Fockers van Marculo aangegeven voor circa vier weken van de
erfgenamen Jabbinga een stukjen land den Toorn genaamt onder Marculo gelegen gekoft te hebben
voor f 100-15.
Den 27 april 1750 Gerrit Kistemaker van Marculo aangegeven voor circa vier weeken van de
erfgenamen van wijlen de weduwe Jabbinga gekoft te hebben een gaerden tot Marculo gelegen voor
de somma van f 850.
Den 28 april 1750 Jan Hiddink van Marculo aangegeven voor circa vier weken van de erfgenamen
van de weduwe Jabbinga gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor de somma
van f 225.
Den 11 maey 1750 Gerrit Broekink (Breukink) voor hem selfs en mede namens sijn broer en suster
aangegeven het versterf van hun nigte Aeltjen Broekink voor circa ses weken voorgevallen,
bestaende in hooyland het Olde en Nije Loeslag en het Boelink slag genaamt onder Marculo gelegen.
Den 13 mey 1750 Gerrit Snellink wonende op Hoevink namens sijn vader Wolter Snellink onder
Marculo Stokkum gelegen aengegeven van desselfs nigte Aeltjen Broekink geerft te hebben een
capitale somma van drie hondert gulden, een peerd, koe, kiste en klederen ingevolge testament op
den 25 april deses jaars geopent.
Den 15 mey 1750 Jan Hilbers uit Stokkum aangegeven voor circa agt dagen geleden van Jan Willem
Schutte tot Diepenheim gekoft te hebben een en een half dagwerk hooylant den Beugeholt genaamt
aan de Schipbeke in Stokkum gelegen voor de somma van f 300.
Den 16 mey 1750 Jan Schuitert junior tot Holten wonende aangegeven voor circa vier weken van dr.
Putman cum suis aengekoft te hebben Boelink plaetse op de Borkelt gelegen voor de somma van f
1700, sijnde guldens van 20 stuiver.
Den 4 juny 1750 Harmen Egbers van de Borkeld namens Stams en Kottermans aangegeven voor

circa vier weeken van dr. Putman cum suis gekoft te hebben het halve Borkent plaasjen op de
Borkelt gelegen, voor soo verre onder gerichte Kedingen gehoort, voor de somma van f 600.
Den 8 juny 1750 Arent Sligtman (Lammertink) van Marculo aangegeven het versterff van wijlen sijn
schoonmoeder (Griete Nieuwenamsen) voor Pinxteren voorgevallen, bestaende in twee dagwerk
hooylant bij het Keppels gelegen, het halve Hasehekket broek aan de Bolxbeeke, een stukjen land in
den Koekoek, twee derde halve parten van Schrijvers tiende onder Marculo gelegen.
Deselve aengegeven van Derk Daelwijk gekoft te hebben een derde part van de halve Schrijvers
tiende voorgemeld voor f 225.
Den 17 juny 1750 Arent Sligtman van Marculo nog aangegeven onder het versterff van wijlen sijn
schoonmoeder gehorende het Clodes broek onder Marculo gelegen.
Den 18 juny 1750 Roeloff Weevers aangegeven voor sijn stiefkinders dat deselve van haer oude
moeye, de weduwe van Willem Sligtman, om Pinxteren overleden geerft te hebben de halfscheid van
de Holsbeeken maete onder Marculo gelegen.
Den 20 juny 1750 Jan Closters van Marculo aangegeven het versterf van sijn moeye de weduwe van
Willem Sligtman, heeft om Pinxteren voorgevallen, bestaande in een stukke land ongeveer een
mudde gesaay onder Marculo gelegen.
Den 20 juny 1750 Jan Closters namens Jan Oolberink uit Stokkum aangegeven dat hij Oolberink
mede van de weduwe Sligtman hadde geerft een stukke bouwland ongeveer ses schepel gesaay mede
onder Stokkum gelegen.
Den 22 juny 1750 Plas Harmen (Vedders) van Marculo aangegeven voor circa vier weeken van
Dijkink gekoft te hebben een stukke land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 250-10.
Den 27 juny 1750 Gerrit Broekink voor hem selfs en namens sijn broer en suster tot Marculo
wonende aangegeven aan Wolter Snellink boven het geene hem volgens bij testament van Aeltjen
Broekink sij aangeerft nog te betalen dese ad f 150.
Den july 1750 de Weled Gestr Heere pr. Derk van der Wijk tot Stoevelaar door sijn hovenier doe
aangegeven dat het houd in juny op Matena camp gevallen van waerde bedroeg f 25.
Den 5 july 1750 Jan Voordes uit de boerschap Beusbergen aangegeven voor circa ses weken van de
weduwe Dijkink (Hendrikjen Snellink) gekoft te hebben een stuk bouwland de Heegede genaamt
onder Stokkum gelegen voor de somma van f 710.
Den 26 july 1750 Swier Crooshoop uit Stokkum aangegeven van Haer Hendriks Jan gekoft te
hebben ses spint land agter op den esch tegens Blikstege onder Stokkum gelegen voor de somma van f
120.
Den 3 augusti 1750 de heer Antony Borgerink richter van Oldensael bij missive aangegeven op den
29 juny deses jaars van de heer dr. Hendrik Hagedoorn aangekoft te hebben het halve Meulenkolk
gelegen in Elsen, te samen met een stuk land in Enter, voor de somma van negentien hondert gulden f
1900.
Den 8 september 1750 Hendrik Oonks van Marculo aangegeven voor circa 5 weeken van Jan
Pleysier tot Marculo aangekoft te hebben een huis en hoff binnen Marculo staande en gelegen voor
de somma ad f 330.

Den 11 october 1750 Jan Hidder van Holten aangegeven op den 20 september deses jaars van de
HoogWelGeb Gestr Heere Berend Hendrik Bentinck Heere van Schoonheten te hebben aangekoft
een hooymaete het Slag genaamt aan den Markelerdijk onder Marculo gelegen voor de somma van f
300.
Den 18 october 1750 Eefse Snijders van Holten naemens haar soon Jan Snijders tot Holten wonende
aangegeven voor circa 14 daegen aangekoft te hebben een dagwerk hooyland agter Marculo gelegen
van Evert Jan Timmerman in de Look tot Holten voor de somma f 32.
Den 20 october 1750 Jan Ellekink van Marculo aangegeven voor circa vier weeken van Berent
Berentsen op de Schipbeeke aangekoft te hebben een stuk bouwland den Vennebeken camp genaemt
onder Stokkum gelegen voor de somma van f 300.
Den 20 october 1750 Tobias van Ommen aengegeven op den 15 july van proc. Hendrik Jan Bos bij
publicq verkopinge gerigtelijk aangekoft te hebben het plaasjen van Arent Kobben in Harreke voor
de somma van f 100.
Den 20 october 1750 Jurriaan Jalink aangegeven bij gerichtelijke distractie van proc. Hendrik Jan
Bos op den 15 july aangekoft te hebben het erve en goed Megelink in Elsen gelegen voor de somma
van f 330.
Den 6 nov. 1750 Brink Jan van Marculo aangegeven voor ongeveer ses weeken van de Hidder op de
Lange Straate gekoft te hebben een stukjen bouwland in de Marculosen esch gelegen voor de somma
van f 200.
Den 30 nov. 1750 Hendrik Pierik coopman in Hengevelde gerichts Delden aangegeven op den 16
october deses jaars op het Wegdam gekoft te hebben twee bikken opgaande eyken bomen voor f 205.
Den 4 jan. 1751 Hendrik Rengerink uit Stokkum aengegeven voor circa vijff weeken van Jan
Heukelman gekoft te hebben een vierde part van desselfs plaatse Rengerink voor de somma van een
duisent caroly gulden vrij gelt f 1000.
Den 10 jan. 1751 Berent ten Zijthoff tot Goor wonende aangegeven in october laastleden bij
gerichtelijke verkopinge door proc. Bos gedaan, aangekoft te hebben het huis en landerijen van
meester Arent Smit of Derk Kusbelt tot Marculo voor de somma van f 110.
Den 20 febr. 1751 Derk Boeswinkel op het Zeldam wonende aangegeven op den 28 januar op het
Wegdam gekoft te hebben 2 bik houd voor f 96, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 6 maart 1751 Gerrit Hennink van Diepenheim aangegeven op den huyse Wegdam gekoft te
hebben een bik houd voor f 38, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 8 meert 1751 Arent Craeyenbeld (Krabbers) bij Diepenheim wonende aangegeven een bik
opgaande eyken bomen op het Wegdam gekoft te hebben voor f 83, sijnde guldens van 21 stuiverss.
Den 8 meert 1751 Jan Roesen tot Goor wonende en Jan Tankink aangegeven op de havesate
Wegdam gekoft te hebben een bik opgaende eyken bomen voor de somma van f 36, sijnde guldens van
21 stuivers.
Den 8 meert 1751 Hendrik Pierik coopman in Hengevelde aangegeven op den 28 jan. op het Wegdam

gekoft te hebben eenige percelen opgaande eyken bomen voor tesamen f 420, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 11 maart 1751 Gerhardus Meyer van Rijssen voor hem selfs en derselver susters en broeders
aangegeven het versterff als erfgenamen van hun nigte wijlen juffrouw Holst tot Ootmarsen
gewoont hebbende, aangegeven derselver versterf bestaende in het erve Wansink in Stokkum
gelegen ende het erve ter Avest in de boerschap Notter gerigts Kedingen gelegen in january laastleden
voor gevallen.
Den 5 april 1751 Arent Jalink en Arent Leferink te Goor wonende aangegeven op het Wegdam
gekoft te hebben een bik opgaende eyken bomen voor de somma ad f 27, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 7 aprill 1751 Gielle Evertink uit Elsen aangegeven van sijn nigte Geesken Evertink geerft te
hebben drie schepel bouwlant het Lentferink stukke genaemt in de Elsener esch gelegen en twee
dagwerken hooylant het Nije slag genaamt bij het Kleine Kolhoop onder Elsen gelegen.
Den 13 april 1751 dr J. Rensink tot Deventer wonende bij missive aengegeven op 10 maert 1751 aan
Hendrik Nijlant tot Goor wonende verkoft te hebben eenige opgaende eyken bomen van het erve en
goed te Daalwijk in de boerschap Harke gelegen voor de somma van f 67-10.
Den 17 april 1751 Wessel Borias tot Goor wonende aangegeven van sijn oom Jan van Coesveld voor
circa ses weeken overleden, geerft te hebben een schepel bouwland en 1/8 dagwerk hooyland den
halven Pol genaemt in het Elsenerbroek gelegen.
Den 23 april 1751 Gerrit Stockers tot Goor aangegeven op den 28 januar op het Wegdam gekoft te
hebben 56 bick opgaende eyken bomen voor f 47, guldens van 21 stuivers.
Den 23 april 1751 Harmen Mensink namens Albert Mensink uit Elsen aangegeven van Willem
Swoferink (Zending) gekoft te hebben ongeveer twee dagwerk hooiland sijnde een vierde part van
het Nije slag bij het Kleine Colhoop in het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 260.
Den 18 may 1751 Harmen Vinkers uit Harke aangegeven voor ongeveer ses weeken van Arent
Kobbe aangekoft te hebben het plaatsjen de Kobbe genaemt in de boerschap Harke gelegen voor de
somma van f 600.
Den 29 may 1751 De heer dr. J. van Hattum over gesonden de volgende memorie.
Mevrouw van de Water als moeder en voogdesse van haar zoon Jan Hendrik van der Wijk welke
hier mede bekent dat volgens testament van den overleden heer burgermr Berend Hendrik van der
Wijk den 16 april 1731 en dus ruime 14 dagen nae sijn overlijden geopent op gemelde haar zoon
vervallen is de havesate het huis te Stoevelaar met alle sijne onderhorige goederen, erven en landerijen in
aller gestalte als gemelde heer burgermr van der Wijk een en ander op den 3 januar 1743 ten overstaan van
desen edele gerigte publicq angekoft heeft. Referende sig ten dien einde tot het protocoll van desen edele
gerigte.
Wordende den heer richter van Kedingen of desselfs verwalter versocht ten dien einde hier onder dese
aangave specifiq te laten volgen en te extraheren alle de parcelen door de burgermr van der Wijk in die
coopsvoorwaerden als coper mede te boek staat. Sullende men anders na deselve facten en denselven een
extract daervan aan de heer Jalink alhier insenden, sodra als sijn edele meer sal hebben verklaard de
coopsvoorwaerden van die goederen niet ten protocolle of onder sig te hebben. Willende mevrouw dese
angave ongesien in alle deelen onbenadeelt blijven in val der onvermoedelijk iets van de goederen aan
haar zoon, hetsij voor het geheel of ten deele mogte konnen volgen.

Den 9 juny volgens de memorie van de heer dr van Hattum ontfangen, bestaande in de volgende goederen.
Het oldelijke huis en havesate Stoevelaer met sijn recht van verschrijvinge als huis, bouwhuisen, berg,
hof, boomgaard, holtgewas, cingels; voorts de weyde voor de poorte, de Stoevelaarsdijk, de Koye, de
Pagemate, een stuk lands het Haeverlants stukke leggende op Matenaas camp, den Boerleve stukke,
bouwland in den esch tusschen Wissink en Morsink land gelegen groot negen schepel de Garde genaamt,
een stuk agter Morsink, het Elsholt, het Bos stukke 4 schepel, de Koelenberg, item den Leemkuyl, een
campjen land bij het Slot, een stuk land den Scheurings stege, het Kindergoor leenhorig aan de provincie
van Overijssel, den Wolters camp, een stukjen hooyland uit de gemeente aengegraven, het akkerhoud op
Wolterskamp, de Koldewaey, een stuk bouw en hooyland, Kleine en Groote Hofte. Het erve Hekhuis
leenhorig aen de provincie, Matena leenhorig aan de provincie, Morsink leenhorig en tiendbaar, het erve
Warmelo leenhorig, Stoevelman leenhorig an de provincie, het Slot, de windemeule leenhorig aan de
provincie, nevens het Mulders huis, hof en een stuk bouwland daartegen over gelegen het Lege stuk
genaemt. Wijders de caterstede Plasman of Nijlant met de drie stukken lands die onder de havesate
gebruikt sijn geworden, een uitgang uit Oink van een vet lam, een uitgang uit Schreurs van twee schepel
garste jaerlyx, het torf van of het regt van torf te maeken gelijk soo verre van den huise Stoevelaar
gebruikt is voor de Swanenborg. Het erve Wissink leenroerig aan dese provincie en tiendbaar, voorts het
erve Philipsborg.
In harer onderhorige sijn protest van een prejudicie indien daar iets onreght mogte weesen gesteld ofte ook
onder desen edele gerigte als anders niet gelegen mogte weesen, speciael ook in hoe verre tegen den
inhoud van den testament van het een of ander an hem heer van der Wijk niet mogte konnen geworden.
Den 31 mey 1751 De rentmeester Nicolaas van der Wijk maakt bekent dat op hem bij collatorale
successie uit den boedel van wijlen sijn broeder Derk van der Wijck in leven burgmr der stad Zwolle
is aanbestorven de tiende over dat lant te Matena met sijn toebehoor gelegen in het carspel van
Marculo boerschap Harke gerigts Kedingen, als mede de erven Morsink en Warmelo gelegen in de
buurschap Harke in gerigte van Kedingen. Ten waere behoorlijk consent of approbatie omme daer over te
hebben mogen testeren door den gecontribueerden erfgenaam moeten kunnen worden getoond, dog
waarvan hem tot hier toe niets gebleken sijnde, soo geeft hij de voorschreven tiende en de twee
voornoemde erven bij desen aan om daarvan bij manquament en sodanig consent of approbatie met
collatorael te betalen en anders niet.
Goor den 31 may 1751. Was getekent N. van der Wijck.
Den 24 juny 1751 Gerrit Wilbers off Vorschesang uit Harke aengegeven met Hendrik Wilbers uit
Harke voor circa ses weeken verkogt te hebben een hoekje hooyland tegens een stukjen bouwland
plus minus waerdig f 50.
Den 24 juny 1751 Hendrik Wilbers aangegeven met Gerrit Wilbers of Vorschesang omgeruilt te
hebben een stukjen bouwland tegens een hoekjen hooyland plus minus waerdig f 50.
Den 25 juny 1751 Roeloff Asselman en Gerrit Venneman tot Verwoolde wonende aangegeven in mey
gekoft te hebben van Jan Linnenbarg in Laeren een parceel hooyland het Coeversbroek genaamt
onder Marculo gelegen voor de somma van f 300.
Den 3 july 1751 Jan Swiers uit Marculo voor hem en mede erfgenamen aengegeven het versterf van
zijn suster Aeltjen Swiers aan Pinxteren voorgevallen bestaende in een vierde part van het
caeterplaasjen Swiers onder Marculo.
Den 18 july 1751 De heer rentmeester Nicolaas van der Wijk maakt bekent dat op hem bij collaterale
successie uit den boedel van wijlen sijn broeder Derk van der Wijck in leven burgmr der stad
Zwolle is aanbestorven den Wolters camp gelegen in het carspel van Markel boerschap Harke gerigts
Kedingen. Weshalven hij de voorschreven Wolters camp, voor soo verre deselve leenhorig is aan den

huyse Hengelo, bij desen aengeeft om daarvan het collaterael te betalen.
Goor den 18 july 1751. Was getekent N. van der Wijck.
Den 5 aug. 1751 Wolter Rierink nu Kywit uit Stokkum aengegeven van Jan Scholt Hoff en kinders
gekoft te hebben een hooylant het halve Nije slag genaamt onder Stokkum gelegen voor de somma van
f 265.
Den 5 aug. 1751 Gerrit Wilbers of Vorschesang uit Harke aangegeven van Dries Wilbers (Boesing)
gekoft te hebben een hoekjen hooy of veenegrond in Harke gelegen voor de somma van f 70.
Den 8 aug. 1751 Jan Eertink of Veld Jan uit Harke aangegeven van Nijhuis uit Harke gekoft te
hebben een stukje bouwland onder Harke gelegen voor de somma van f 50.
Den 18 augustus 1751 Jan Pleysier van Marculo aangegeven voor circa 14 dagen van Hendrik Oinks
aangekoft te hebben een huis en twee hofjes binnen Marculo staende en gelegen voor de somma van f
200.
Den 27 aug. 1751 Jenneken Clumpers weduwe Hartmans tot Deventer wonende bij missive
aangegeven het versterf van haar eheman den 20 july voorgevallen bestaende in een stukke land het
halve Culen stukke genaemt in den Oort esch onder Marculo gelegen waervan Derk Clumper de
halfscheid toebehoort en doet jaerlix te pagt 4 gl.
Den 19 sept. 1751 De heer scholtus B. Jacob ter Welberg en de professor Gerlacius Scheltinga namens
desselfs vrouwen E.A. Marienburg en J.M. Marienburg bij missive aangegeven dat door het
overlijden van juffr. W. Bartha Marienburg, den 26 aug. deses jaers overleden, op haar ab intestato
gedevolveerd is twee negende parten in het hofhorige erve ten Raede genaamt boerschap Elsen
gerichts Kedingen gelegen.
Den 24 october 1751 Derk Ooms (Aaftink) en Jan Schottelink uit Elsen aangegeven voor circa vier
weken van Jan Brouwer uit Den Ham gekoft te hebben drie stukken land onder het erve Ribbers in
Elsen gehorende voor de somma van f 594.
Den 24 october 1751 Jan Ooms namens Harmen Snijders (Costers) uit Elsen aangegeven dat
denselven mede van Jan Brouwer hadde gekoft twee stukken land uit het erve Ribbers in Elsen voor
de somma van f 397.
Den 31 october 1751 Derk Effink uit Elsen aangegeven voor circa 5 weken van Jan Brouwer uit Den
Ham gekoft te hebben een stukke saayland onder het erve Ribbers gehoort hebbende in Elsen
gelegen voor de somma van f 415.
Den 31 october 1751 Jan Willemsen uit Elsen aangegeven voor circa 5 weken van Jan Brouwer uit
Den Ham gekoft te hebben een half mudde land onder het erve Ribbers in Elsen gelegen gehorende
en dat voor een somma van f 121.
Den 31 october 1751 Berent Bloemers (Assink) uit Elsen aangegeven mede van Jan Brouwer uit Den
Ham gekoft te hebben een mudde land onder erve Ribbers in Elsen gelegen gehorende en dat voor
een somma van f 202.
Den 3 nov. 1751 Berent Ribbers uit Elsen aangegeven voor circa 4 weken van Jan Brouwer uit Den
Ham gekoft te hebben eenige bouwland onder het erve Ribbers in Elsen gehorende en sulx voor de
somma van een duisent seven en veertig gulden en tien stuivers f 1047-10.

Den 3 nov. 1751 Hendrik Hendriksen Wassink uit Elsen aangegeven mede van Jan Brouwer uit Den
Ham gekoft te hebben een stukke land onder het erve Ribbers gehorende voor de somma van f
230-10.
Den 6 nov. 1751 Jan Volkerink off Tibben en Jan Loink aangegeven gekoft te hebben in dese weeke
van Jan Loink uit Stokkum aangekoft te hebben een bouw gaerdenland als hooyland en tiende voor
de somma van sestin hondert en vijftig gulden f 1650. Edog heeft Jan Volkerink voor sijn moederlijk goed
versogt hier aan te korten de somma ad f 400.
Den 6 nov. 1751 Harmen Poel uit Harke aangegeven op heden van Jan Loink uit Stokkum gekoft te
hebben een hoek hooygrond het Olde slag genaemt groot een dagwerk in het Stokkemerbroek
gelegen voor de somma van twee hondert en vijff en veertig gulden vrij geld f 245.
Den 3 december 1751 De Heere Grave van Wassenaer aangegeven als volgt. De ondergeschrevene als
fidei commissaire erfgenaam van het huis en havesate Weldam en de goederen daar onder
resterende geeft dese erffenis aan ten prothocolle van den 50e penning voor soo verre die in desen gerigte
van Kedingen en carspel Goor gelegen is, bestaande in de volgende goederen.
Carspel Goor:
Het huis Weldam met hoff, hooy, bouw en weyde landen.
Het erve Weldam alias Zwierink.
Het Modder.
Rommelaar.
Groot Kevelham, Kleine Kevelham.
Het huis Kevelham.
Olijdam.
Broyel.
Olijslagers plaats.
Broek Berent.
Luttikhedde.
Moerwinkel.
Toesgerije.
Roesink.
Stockum:
Groot Wannink.
Oelberink.
Hoevink.
Klein Wannink.
Leetink.
Leppink waaronder eenige landerijen aan particuliere verhuirt.
Tipkes gaerden.
Sigger alias Kopmans huis.
Koiker in het Broek.
Onder reserve nogtans van het geene verder mogte bevonden worden tot die erffenisse te behoren,
waarvan voor als nog van de Vrouwe Douariere Ripperda geene versekerde specificatie heeft kunnen
magtig worden, nader te mogen en willen aengeven.
Actum Twickel den 30 november 1751. Was getekent. U.W. Grave van Wassenaer.
Den 15 xbris 1751 Hendrine Meyers namens haer broer Frerik van den Boom uit Elsen aangegeven op
den x deser van Berent ten Reeff uit Elsen gekoft te hebben een stukjen hooyland omtrent een
dagwerk groot onder Elsen gelegen voor de somma van f 123 vrij gelt.

Den 17 jan. 1752 Berent ten Zijthoff tot Goor aengegeven op den 30 xber van Hendrik Haaykers
(Vrielink) uit Elsen gekoft te hebben van seven twee en dertigste parten een vierde part, soo verdeelt
als onverdeelt, van het erve Vrielink in Harke gelegen voor de somma van f 182-15.
Den 25 jan. 1752 Hendrik Vrielink uit Harke aangegeven in november laastleden van Derk Lochter
en Lucas Swiers tot Enter gekoft te hebben drie-vierde parten van haar afgedeelde landerijen soo in
het erve Vrielink in Harke gelegen waeren hebbende, voor de somma van f 532-10.
Den 31 jan. 1752 De vrouw van Nijmeyer Jan ten Gosendam uit carspel Goor aangegeven voor circa
ses weken van de weduwe van wijlen Berent ten Hengel gekoft te hebben een campjen bouwland in
het carspel van Goor gelegen voor de somma van f 225.
Den 15 jan. 1752 Jan Loink junior uit Stokkum aangegeven van Hendrik Vrielink uit Harke gekoft
te hebben een sesde part van den soogenaamden Wennink camp sijnde tyndbaar en groot 2 schepel
gesaay voor de som van f 115 vrij gelt.
Den 9 febr. 1752 De vrouw van Albert Schreurs (Cock) uit Elsen aangegeven in de weeke na
nieuwjaar van Berent [Rucht] de scholte van Rijssen gekoft te hebben uit de plaatse Ribbers een
hoek hooyland onder Elsen gelegen voor de somma van een hondert gulden f 100.
Den 9 febr. 1752 Tobias van Ommen aangegeven in de maand jann. laastleden van haar Excellentie
de Gravin Douariere van Rechteren tot Almelo aangekoft te hebben het erve ende goed Megelink in
Elsen gelegen voor de somma van f 2700.
Den 10 febr. 1752 Berent Ribbers uit Elsen aangegeven in jann. gekoft te hebben van Jan Brouwer
uit Den Ham een gaerden of camp uit sijn plaatse Ribbers in Elsen gelegen voor de som van f 875.
Den 10 febr. 1752 Berent Ribbers namens Jan Oink in Elsen aangegeven dat deselve mede van Jan
Brouwer hadde gekoft een hoek hooygrond uit het erve Ribbers in Elsen gelegen voor de somma van
f 309.
Den 12 febr. 1752 Hendrik Rotmans uit Elsen aangegeven in jann. van de scholte Dikkers uit
Ribbers plaatse in Elsen gekoft te hebben een hoek weydegront voor f 125.
Den 14 febr. 1752 Jan Mensink en Lucas Haaykers uit Elsen aangegeven in jann. van Jan Brouwer
gekoft te hebben uit het erve Ribbers in Elsen drie dagwerk hooylant voor de somma van f 621.
Den 14 febr. 1752 Waander Wissink uit Elsen aangegeven mede in jann. van Jan Brouwer uit het
erve Ribbers in Elsen gekoft te hebben twee dagwerk hooyland voor de somma van f 600.
Den 19 febr. 1752 Harmen Fockers van Marculo aangegeven op den 23 jann. 1752 gekoft te hebben
van Jan Costers een hoekjen grond onder Marculo gelegen voor de somma van f 25.
Den 31 maart 1752 Gerrit Hiddink (Lammertink) van Marculo aangegeven van Willem Oink uit
Elsen gekoft te hebben een stukjen bouwland onder Marculo gelegen voor de somma van f 150.
Den 4 april 1752 Derk ten Haghuis bij Diepenheim aangegeven in gepasseerde maand van Maria
Roesen gekoft te hebben een half dagwerk hooyland onder Stokkum gelegen voor de somma van f 70.
Den 14 april 1752 Jan Plasman uit Elsen aangegeven in maart van Jan Aelberink gekoft te hebben

een en een half dagwerk hooyland in het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 250.
Den 20 april 1752 Slag Jannus uit Harke aangegeven in dese maand van Wolter ter Look gekoft te
hebben een stukjen land voor f 28.
Den 27 april 1752 Burgermeester Gerhard Husken namens de weduwe Ribbius van Deventer
aangegeven op den 15 deser het huis en landerijen van meester Arent Smit of Derk Kusbeld tot
Markel op den 15 october 1751 door proc. Bos voor agterstandige heeren lasten verkoft en door
Berent ten Zijthoff gekoft en ingelost te hebben, vermits daar in gewettigde capitale is hebbende, met de
somma van f 95. Edog gevende dit provisioneel aan als niet wetende of daervan betalen moet of niet.
Den 30 april 1752 Hendrik Buemers schoolmeester in Elsen aangegeven op den 23 maart pastato van
Jan Weerdes in Elsen gekoft te hebben een hoek hooyland de Schipmaet genaemt in Elssenerbroek
gelegen voor de somma van f 300.
Den 23 maey 1752 Jan Hoestink uit Stokkum aangegeven gekoft te hebben van Gerrit Stokkers drie
vierde parten van de bloettiende uit sijn erve gaande voor de somma van f 170.
Den 23 maey 1752 Derk Lietink aangegeven van Reinier ter Weel gekoft te hebben een hoekjen
hooyland in het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 150.
Den 31 maey 1752 Jan Dikkers en Jan Brouwer aangegeven in maart laastleden van de Hoog Wel
Geb Gestr Heere Baron van Voerst Heere van Averbergen gekoft te hebben de beide Aelberinks
plaatsjen in Elsen gelegen voor de somma van f 2200.
Den 21 juny 1752 Tonis Wijmerink uit Stokkum aangegeven op de 2 deser van Berent Keusekamp
gekoft te hebben een camp land, den Bisschops camp genaamt, schuure en putte in Stokkum gelegen
samen voor de somma van f 400, segge 400 gl vrij gelt.
Den 22 juny 1752 Berent ten Zijthoff tot Goor aangegeven bij gerichtelijke distractie voor heeren
lasten aangekoft te hebben op den 25 mey het huis en landerijen op de naam van Jan Brinkes
staande in Harke gelegen voor de somma van f 167.
Den 12 july 1752 De Hoog Wel Geb Heer Generael Majoor van Voorst Heere van den Grimberg
door proc. Vosding laeten aengeven een halven tiende groff en smal aen den Heere Oosterhoff
leenroerig en gaende uit de beyde Aelberinks plaatsen tot Elsen van den HWGeb Heere van
Ittersum tot den Oosterhof aengekoft te hebben voor de somma van f 670.
Den 22 july 1752 Harmen Mensink (Letink) uit Elsen aangegeven van Giel Derksen Evertink gekoft
te hebben een hooymaete in het Elsenerbroek voor de somma van f 263.
Den 9 aug. 1752 Jan Hendrik Weerman tot Goor aengegeven bij excecutoriale distractie op den 12
july deses jaars te hebben aangekoft een vierde part van twee hooymaten van de weduwe Holst in
Elsen gelegen voor f 73-10.
Den 27 aug. 1752 Derk Oink uit Harke aangegeven van Gerrit Vorschesang (Wilbers) gekoft te
hebben een hoekjen hooyland onder Harke gelegen voor de somma van f 20.
Den 9 sept. 1752 Jan Hendrik Gorkink rentmeester van de HWGeb Vrouw van den Oldenhoff
aangegeven verkoft te hebben een akker land aan de Schepers boer in may laastleden voor de somma
ad f 130.

Den 11 nov. 1752 Jan Willemsen uit Elsen aangegeven van Berent Ribbers gekoft te hebben een
hoekjen hooygrond onder Elsen gelegen voor de somma van f 50.
Den 21 nov. 1752 Harmen Stoevelman (Wegereef) uit Harke aangegeven van Hendrik Vrielink
(Leeftink) uit Harke gekoft te hebben een hooyland onder Harke gelegen voor de somma vrij gelt ad f
390.
Den 27 dec. 1752 De Heer capitain Michgorius als boedelredder en erfuiter van de nalatenschap
wijlen de weduwe van de heer richter Bosboom tot Ter Borgh geeft aan het versterf bestaande in
een vierde part in den halven Odink (nb moet zijn Ovink) tiende onder Markel gerigts Kedingen
gelegen.
Den 27 dec. 1752 Harmen Stoevelman uit Harke aangegeven van Derk Meyerink en Gerrit Jan
Welmers gekoft te hebben een dagwerk hooyland onder Harke gelegen voor de somma van f 187 vrij
gelt.
Den 20 januar 1753 Derk Daalwijk uit Harke aengegeven voor nieuwjaar van Albert Lucas gekoft te
hebben een hoekjen hooyland in de Deele onder Marculo gelegen voor de somma van f 217.
Den 26 januar 1753 Jan Dikkers namens Jan Brouwer aangegeven in het gepasseerde jaar 1752 van
het erve Ribbers in Elsen verkoft te hebben eenige opgaende eyken boomen voor de somma van f
593-5.
Den 10 februar 1753 Anna Matena in Elsenerbroek wonende, weduwe van van Derk ten Hekhuis,
door Gerrit Notteberg laeten aengeven dat gemelde wijlen haer eheman in december overleden aan
haar bij testament hadde gemaakt het halve huis met ongeveer 3 schepel gesaay land en hooyland
ongeveer een half dagwerk, voorts nog bij het huis van Bardels een schoft dages, alle in het Elsenerbroek
gelegen.
Den 27 february 1753 Wolter Jalink tot Goor aengegeven van de weduwe wijlen Berent ten Hengel
gekoft te hebben den halven tiende grof en smal gaande uit de erve Gosendam in carspel Goor
gelegen voor de somma van f 700.
Den 6 maert 1753 Jan Wassink uit Elsen aangegeven het versterf van sijn suster Geesken Wassink
voor ongeveer 6 weken overleden bestaende in eenig hooy en bouwland in het Enterbroek gelegen
waerdig ongeveer f 100.
Den 23 maert 1753 Jan Wannink uit Beusbergen aangegeven voor ongeveer drie weeken van Berent
Keusenkamp gekoft te hebben een stukjen bouwland onder Marculo gelegen voor de somma van f
115.
Den 18 april 1753 Harmen Strateman van Marculo aangegeven van Jacobus Varenhorst gekoft te
hebben een en een half dagwerk hooyland onder Marculo gelegen voor f 150.
Den 19 april 1753 Berent ten Zijthoff tot Goor aengegeven van de erfgenamen van wijlen Machteld
Aleida Sprakel gekoft te hebben een hooymaete Spraekels meedeken genaemt in de Harker meeden
gelegen voor de somma van f 180.
Den 19 april 1753 De vrouw weduwe van de Water tot Delden bij missive aangegeven aan te
Morsche van Delden eenig akkerland op het Stoevelaar staende verkoft te hebben voor de somma van

f 455.
Den 23 april 1753 Pot Jan uit Harke aangegeven voor ongeveer drie weeken van Jan Willem Sprakel
en Derk ten Hengel gekoft te hebben een stuk bouwland uit den Potkamp voor de somma van f 145,
zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 29 april 1753 Hendrik Sligtman van Marculo aangegeven voor ongeveer vier weeken van ten
Hengel en Sprakel gekoft te hebben een stuk land in den Potkamp onder Harke gelegen voor de
somma van f 145, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 30 april 1753 Stoffer Cloots van Marculo aangegeven mede van voorgemelde ten Hengel en
Spraekel aangekoft te hebben een stuk land in den Potkamp onder Harke gelegen voor de somma
van f 132, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 30 april 1753 Gerrit Alferink van Marculo aangegeven mede van ten Hengel en Sprakel gekoft
te hebben een stukke land in den Potkamp onder Harke gelegen voor de somma ad f 141, guldens van
21 stuivers.
Den 30 april 1753 Wolter Jalink tot Goor aengegeven van de erfgenamen van wijlen Mechteld Aleida
Spraekel gekoft te hebben een hoekjen hooyland in de Harker meeden gelegen voor de somma van f
160.
Den 4 maey 1753 Harmen Grauwert tot Laeren wonende aangegeven van Gosen Wibbelink tot
Holten gekoft te hebben een hooymaate onder Marculo gelegen voor de somma van f 1000.
Den 4 maey 1753 Slag Jan uit Harke aengegeven van ten Hengel en Spraekel gekoft te hebben een
stuk bouwland in den Potkamp onder Harke gelegen voor de somma van f 140, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 8 maey 1753 Gerrit Plasmans (Pongers) te Markel aangegeven mede van ten Hengel en Spraekel
gekoft te hebben een stuk bouwland in den Potkamp onder Harke gelegen voor de som van f 295.
Den 12 maey 1753 Jacob Meengs uit Harke aangegeven mede van Sprakel en ten Hengel gekoft te
hebben een stuk land in den Potkamp onder Harke gelegen voor de somma van f 146, sijnde guldens
van 21 stuivers.
Den 12 maey 1753 heeft burgermr Gerhardus Hulsken namens de schoolmeester Jan Wolbers uit
Hengevelde aangegeven dat hij Wolbers van hem burgermr Hulsken heeft gekoft het vierde part
van het erve Boeswinkel in het carspel van Goor gerichts Kedingen, lheenroerig onder de borgh
Endscheide, met sijn lusten en lasten en sulx voor de somma van f 600.
Den 16 maey 1753 Jan Harmen Heylersigt van Marculo aangegeven van ten Hengel en Sprakel
gekoft te hebben eenige bouwland van den Pot onder Harke gelegen voor de somma van f 948.
Nb Ter sijden verstaan hebbende dat Derk Welmers van Marculo dit parceel half in eygendom is
competerende dog hier van geen aangave geschiet nog door deselve overdragt genomen sijnde en alleen
door hem Heylersigt.
Den 2 juny 1753 Jenneken Schoppers (Bruins) uit Beusbergen aangegeven van Plas Gerrit gekoft te
hebben een stukjen bouwland in Stokkum gelegen voor f 60.
Den 17 juny 1753 Gerrit Notteberg aangegeven van Tonis Haeykers gekoft te hebben een dagwerk

hooyland in het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 70.
Den 22 juny 1753 Mevrouw M.G. van Doornink, de weduwe van wijlen de weled heer scholtus Jan
Jordens tot Deventer wonende, aangegeven van de weduwe Plasmans (Elsken Bouwhuis) en
kinderen in Harke wonende gekoft te hebben twee dagwerken hooyland den Bisschop genaemt
onder Harke gelegen voor de somma van f 200.
En twee dagwerk de Hartgerink maete genaemt onder Stokkum gelegen mede voor de somma van f
200.
Den 27 juny 1753 Berent Olidam uit het carspel van Goor aengegeven bij testamentaire dispositie
van sijn oom Gerrit Olidam geerft te hebben een hooymaete groot ongeveer een dagwerk de Costers
maete genaemt in het carspel van Goor gelegen.
Den 27 juny 1753 Gerrit Alink, Willem Peters, Gerrit Mensink, Broek Berent, Enk Borcherts, Jan
Olidam, Jenneken Baan en Phlipsken Olidam aangegeven hoe dat aan haar te samen bij testament
van haar oom Gerrit Olidam is gemaakt een hooymate het Slag genaemt bij de Stoevelaers
windemole onder Harke gelegen groot ongeveer 2 dagwerk.
Den 7 july 1753 Gerrit en Jan Broekink (Breukink) van Marculo aangegeven het versterf van haar
suster Jenneken Broekink bestaende in ongeveer twee dagwerk hooyland in het Looslag aan den
Markelerdijk gelegen.
Den 18 july 1753 Berent Elkink nu Zenkeldam uit het carspel van Goor aengegeven op den 18 juny
van de erfgenamen van Zenkeldam gekoft te hebben twee stukken land in het carspel van Goor
gelegen voor de somma van f 200.
Den 2 august 1753 Swier Snellink uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren van Stokkum gekoft
te hebben een hoekjen grond voor f 20.
Deselve aangegeven met de weduwe Effink (Jenneken Teutelink) als voren van de goedsheeren
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 18-13-10.
Den 2 august 1753 Tonis Hesselink uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren van Stokkum gekoft
te hebben een hoekjen grond voor f 10-13-9.
Den 2 august 1753 Jan Cuipers uit Stokkum aengegeven mede van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekje grond voor f 16.
Den 2 august 1753 Hendrik Hanses aangegeven mede van de goedsheeren van Stokkum gekoft te
hebben een hoekjen grond voor f 16.
Den 2 august 1753 Swier Snellink namens Jan Lubbers uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren
van Stokkum gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 26.
Den 2 august 1753 Gerrit Berensen (Broekhuis) uit het Stokkemerbroek aangegeven mede van de
goedsheeren van Stokkum gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 16.
Den 2 august 1753 Brink Derk aangegeven mede van de goedsheeren van Stokkum gekoft te hebben
een hoekjen grond ad f 12.
Den 2 august 1753 Haer Jacob uit Stokkum aengegeven mede van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben 1 schepel land voor f 45.

Den 2 august 1753 Haer Hendrik uit Stokkum aengegeven mede van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 51.
Den 2 august 1753 Harmen Thijink uit Harke aangegeven van de goedsheeren van Harke gekoft te
hebben een hoekjen grond voor de somma van f 40.
Den 2 august 1753 Harmen Welmers uit Harke aangegeven mede van de goedsheeren van Harke
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 16.
Den 2 august 1753 Berent Schottink uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 10-13.
Den 2 august 1753 Harmen Gelkink uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 24.
Den 2 august 1753 Berent Letink uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren van Stokkum gekoft
te hebben een hoekjen grond voor f 8.
Den 2 august 1753 Hendrik Egbers (Leferink) aangegeven mede van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 4.
Den 2 august 1753 Arent Leuink uit Stokkum aangegeven mede van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 108.
Den 2 august 1753 Harmen Weevers uit Stokkum aangegeven mede van de goedsheeren van
Stokkum gekoft te hebben een hoekjen grond voor f 48.
Den 3 aug. 1753 de heer Joan van der Sluis richter van Diepenheim door Jan Wolbers doen aengeven
van de goedsheeren van Stokkum gekoft te hebben drie parceelen veldgrond voor de somma van f
210.
Den 3 aug. 1753 Hendrik Wennink uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een streepe grond voor de somma van f 38.
Den 3 aug. 1753 Berent Dijkink van Marculo aangegeven op den 30 may deses jaars van Jan te Rijt
gekoft te hebben een huis, hoff, brouwerije en gereedschap binnen Marculo staande en gelegen;
voorts een hooyand het Nije slag genaemt en het Nije land aan den Koekkoek te samen voor de
somma van f 1000.
Den 3 aug. 1753 Stoffer Cloots uit Beusbergen aangegeven van de goedsheeren van Stokkum gekoft
te hebben een hoekjen gemeente voor f 12.
Den 6 aug. 1753 Gerrit Jasink aangegeven op den 27 july deser jaars van de erfgenamen van wijlen
de heer vaendrig Gerrit Klopman tot Deventer aangekoft te hebben een hoek hooyland aan de
Bolksbeeke gelegen voor de somma van f 200.
Den 8 aug. 1753 Jan Roesen uit Harke aangegeven van de goedsheeren gekoft te hebben ongeveer
een spint lands van de gemeente voor f 9.
Den 8 aug. 1753 Roeloff Cloosterman uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren van Stokkum

gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 38.
Den 8 aug. 1753 Hendrik Rengerink uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen van de gemeente voor de somma vam f 16.
Den 8 aug. 1753 Berent Olidam en Broek Berent aangegeven van de erfgenamen van wijlen Gerrit
Olidam gekoft te hebben hun aanparten in het soogenaamde slag sijnde hooymaete onder Harke
gelegen voor f 175.
Den 10 aug. 1753 De scholte van Harke aangegeven van de goedsheeren van Harke gekoft te hebben
een hoekjen veldgrond voor f 4.
Den 10 aug. 1753 Arent Welmers van Stokkum aangegeven mede van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben eenige veldgrond voor f 26.
Den 14 aug. 1753 Gerrit Mensink (Peters) uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren gekoft te
hebben twee hoekjes uit den gemeente voor f 6.
Den 16 aug. 1753 Gerrit Meengs uit Stokkum aangegeven het versterf van sijn suster Jenneken
Meengs voor een maand overleden sijnde bestaende in een vierde part van een gaerden ongeveer
sijnde een schepel en een vierde part van een dagwerk hooyland onder Stokkum gelegen.
Den 18 aug. 1753 Jan Harmen Heylersig van Marculo aangegeven van Harmen Weevers gekoft te
hebben een hooymaete onder Stokkum gelegen voor de somma van f 860.
Den 18 aug. 1753 Jacob Meengs uit Harke aangegeven van de goedsheren van Harke gekoft te
hebben een hoekjen gemeente voor f 8.
Den 21 aug. 1753 Slag Jan uit Harke aangegeven van de goedsheeren gekoft te hebben twee hoekjes
gemeente voor de somma van f 12.
Den 25 aug. 1753 Harmen Ikkink uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben twee parceeltjes gemeente voor f 48.
Den 26 aug. 1753 Wolter ter Look uit Harke namens de Freulin van Coeverden tot Wegdam
aangegeven dat sij Freulin van de goedsheeren van Harke heeft aangekoft een hoekjen gemeente
voor f 5-6-8.
Den 31 aug. 1753 Swier te Krooshoop uit Stokkum doen aengeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 33.
Den 5 7bris 1753 De rentmeester Jolink namens burgermr de Wolf aangegeven van de goedsheeren
van Stokkum bij het erve Mensink aangekoft te hebben twee hoekjes gemeente voor f 32.
Den 5 7bris 1753 De rentmr Thomassen namens haere HWGeb de Freulin Naegel tot Ampsen
aangegeven van haar meyer Jan Niesink gekoft te hebben een stukke bouwland in Elsen gelegen
voor de somma van f 100 vrij gelt.
Den 5 7bris Rentmr Thomassen namens haere HWGeb de Freulin Nagel tot Ampsen aangegeven van
haar meyer Wessel Lenfers (Hagedoorn) gekoft te hebben een stukke bouwland voor de somma van f
100 vrij gelt.

Den 22 sept. 1753 Jacob Schutte tot Goor aangegeven van de weduwe Hellens tot Ootmarsum gekoft
te hebben een half dagwerk hooyland in de Harker meden gelegen voor de somma van f 100.
Den 23 september 1753 Dr. Joan Reminck per missive aangegeven op den 29 aug. gekoft te hebben
een hoekjen grasgrond van de goedsheeren van Harke aan de Daalwijk gelegen voor f 40.
Deselve aangegeven aan Jan Voortman tot Marculo verkoft te hebben een parceel hegge land van
het erve Daalwijk voor 28 gl en aan mr. Arent Timmerman eenige opgaende bomen voor ses gl om
daarvoor te werken, dus samen f 34.
Den 29 september 1753 Derk Sligtman uit Stokkum aengegeven van Jan Greven off Buite Jan voor
ongeveer drie weken gekoft te hebben 3 dagwerken hooyland in het Apengoor onder Marculo gelegen
voor f 405.
Den 2 octob. 1753 Gerrit Kraeyensank van Marculo aangegeven voor ongeveer 6 weken van Albert
Stegeman (Blankvoort) gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor f 115.
Den 4 octob. 1753 Jan Kosters of Pleysier van Marculo aangegeven voor weynig dagen van docter
Reminck gekoft te hebben een stukke land op den Daalwijker camp onder Harke gelegen voor f 136,
sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 4 octob. 1753 Pot Jan uit Harke aangegeven mede van dr Reminck gekoft te hebben een mudde
land in den Daalwijker camp voor de somma van f 550.
Deselve nog aangegeven van de goedsheeren van Harke gekoft te hebben een hoek gemeengrond
voor f 18.
Den 6 octob. 1753 Jan Hendrik Lodewijk en Abram Houwhedde van Marculo aangegeven op den 25
sept. van dr. Joan Remink gekoft te hebben een stuk land op Daalwijker camp onder Harke gelegen
en sulx voor de somma van f 120, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 7 octob. 1753 Burgermr Gerrit Tenkink van Diepenheim namens Derkjen Tekelenborg wonende in
Gelselaer aangegeven hoe dat aen haer op den 10 september gerichtelijk sij overgedragen van haar
neeff Hendrik ten Broeke en desselfs vrouwe naevolgende parcelen hooy en bouwlanden onder
Stokkum gelegen als het Smits slagh, het Koeslager slagh, het Overhorster slag en het Olthaver
slagh met de schoppen en beide bergen daar in opstaende in het veene op de Borkelt, edog niet jaerlix
aan de crediten uitkeeren de somma van een en twintig gulden en sijnde desen volgens 1000e penning
getaxeert op f 550.
Den 7 octob. 1753 Burgermr Gerrit Tenkink namens Berent Tiberink aangegeven van sijn neeff
Hendrik te Broeke gecedeert te sijn het vijfde part uit een dagwerk hooyland onder Stokkum
gelegen.
Den 8 octob. 1753 Jacob Eertink uit Harke aangegeven van de goedsheeren gekoft te hebben een
hoekjen gemeente voor f 9.
Den 23 octob. 1753 Hendrik Roelofsen namens de Hoog Achtbare Heeren Magistraat der stad Zwolle
aangegeven in april laastleden van het Hungerink in Stokkum verkoft te hebben eenig akkerhoud
voor de somma van f 44-10.
Den 30 octob. 1753 Hendrik Sligtman van Marculo aangegeven van Jan Pot gekoft te hebben een
mudde land in Potskamp onder Harke gelegen voor de somma van f 166.

Den 1 nov. 1753 Jan Hoestink uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren gekoft te hebben een
hoekjen groengrond voor de somma van f 8.
Den 3 nov. 1753 Wolter te Look uit Harke namens Jacob Meengs aangegeven van dr Reemink gekoft
te hebben drie stukken land op de Daalwijker camp onder Harke gelegen voor de somma van f 445.
Den 4 nov. 1753 Jan Hendrik Lodewijk van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft
een hoekjen groengrond voor de somma van f 24, guldens van 21 stuivers.
Den 6 nov. 1753 Gerrit Cremers (Wansing) uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaer
gekoft te hebben een hoek groengrond voor de somma van f 26.
Den 6 nov. 1753 Roeloff Weevers (Huiskes) uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben twee parceeltjes gemeente voor de somma van f 12.
Den 6 nov. 1753 Gerardus ten Dam en Derk Hendrik Gorkink van Marculo aengegeven van dr
Remink gekoft te hebben een stukke land op den Daalwijker camp onder Harke gelegen voor de
somma van f 120, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 6 nov. 1753 Stoffer Cloots uit Stokkum aangegeven van Jacob Meengs gekoft te hebben een
stukke bouwland in den Potkamp onder Harke gelegen voor de somma van f 177-11.
Den 16 novemb. 1753 Jan Nijlant van de Langstraete aangegeven van de goedsheren van Markulo
gekoft te hebben een hoek gemeente voor de somma van f 136.
Deselve nog aangegeven met Struik in maedschappie van deselve goedsheeren van Marculo gekoft te
hebben een hoek gemeente mede onder Marculo gelegen voor de somma van f 490.
Den 16 novemb. 1753 Gerrit Nijlant van Marculo aangegeven van Hendrik Berentsen de Wilde tot
Deventer wonende gekoft te hebben het vierde part van Hofsteden plaasjen (Snorrewind) onder
Marculo gelegen voor de somma van f 450.
Den 24 nov. 1753 Gerrit Krabbenbos van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben twee hoekjes groengrond voor de somma van f 35, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 24 nov. 1753 De weduwe van Harmen Vinkers off Cobbe (Hermken Immink) aangegeven hoe dat
door gemelde wijlen haar man bij testamente van den 4 aug. deses jaars aan haar sij gemaakt het
halve Cobben plaatsjen in Harke gelegen, edog hetgeene na haar weduwes dood daarvan mogte
overschieten als dan sal versterven ende erven op sijn naeste vrienden.
Den 27 nov. 1753 Jan Hidder van de Langstraete aangegeven van de goedsheeren van Marculo
gekoft te hebben een hoek groengrond voor de somma van f 230.
Den 27 nov. 1753 Wigert ten Zijthoff tot Goor aengegeven van Antoni van Logchem en kinders tot
Goor aengekoft te hebben een dagwerk hooyland in den Herker meede gelegen voor de somma van f
140 vrij gelt.
Den 30 nov. 1753 Albert Lucas van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een hoekjen groengrond voor de somma van f 60, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 30 nov. 1753 Broek Jan van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te hebben

een hoek groengrond voor f 205, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 3 dec. 1753 Berent Vossebelt van Marculo aengegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een hoek veldgrond voor de somma van f 105-5, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 3 dec. 1753 Dijk Jan van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te hebben een
hoek veldgrond voor de somma van f 222, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 4 dec. 1753 Jan Voortman van Marculo namens Hendrina Montenij aangegeven dat deselve en
Jan Swiers en Arent Mensing aldaar van de goedsheeren gekoft hebben een hoekjen groengrond te
saemen voor f 32, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 8 decemb. 1753 Hendrik Bussink van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een hoek gemeente voor f 290, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 8 decemb. 1753 Willem Schrijvers van Marculo aangegeven mede van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben een hoek gemeente voor f 260, sijnde guldens van 21 suivers.
Den 8 decemb. 1753 Willem Schrijvers namens Arent Rijtmans van Marculo aangegeven mede van de
goedsheeren aldaar gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 41, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 8 decemb. 1753 Gerrit Broekink van Marculo namens Jan Swiers en Derk Smits (Kusbeld)
aangegeven van de goedsheeren aldaar mede gekoft te hebben een streepe groengrond voor f 62,
sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 8 decemb. 1753 Gerrit Craeyensank van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft
te hebben een hoekjen groengrond voor de somma van f 95, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 8 decemb. 1753 Tonis Wijmerink uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een hoekjen groengrond voor f 26.
Den 10 decemb. 1753 Derk Welmers van Marculo aangegeven mede van de goedsheeren aldaer
gekoft te hebben een hoek groengrond voor de somma van f 77, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 13 decemb. 1753 Beltman uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te hebben
ongeveer 2 spint land voor de somma van f 10-13-4.
Den 21 decemb. 1753 Hendrik Leuvelink off Truikes uit Stokkum aengegeven aldaar van de
goedsheeren gekoft te hebben een hoekjen groengrond voor f 50.
Den 29 decemb. 1753 Hendrik Rierink uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een spint land groengrond voor f 8.
Den 29 decemb. 1753 Hermanus Dokhoorn van Marculo aangegeven van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben een hoekjen veldgront voor de somma van f 75, zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 29 decemb. 1753 De vrouw van Gerrit van Schepen (Janna Berendsen) van Marculo aengegeven
van de goedsheeren aldaar gekoft te hebben een hoek groengrond voor f 60, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 31 decemb. 1753 Jan Hendrik Lodewijk van Marculo aangegeven van de goedsheeren van

Stokkum gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 22, guldens van 21 stuivers.
Den 31 decemb. 1753 Harmen Fockers van Marculo aangegeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 35, guldens van 21 stuivers.
Den 31 decemb. 1753 Jan Wiemerink uit Stokkum aengegeven mede van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 8.
Den 6 jan. 1754 Stoffer Cloots uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren van Marculo voor
ongeveer 6 weken gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 46, zijnde guldens van
21 stuivers.
Den 15 jan. 1754 Jan Hendrik Gorkink en Jan Harmen Heilersigh van Marculo aengegeven van de
goedsheeren aldaar gekoft te hebben een hoekjen groengrond voor de somma van f 120.
Den 15 jan. 1754 Derk Hendrik Gorkink van Marculo aangegeven van de goedsheeren van Stokkum
in 1753 gekoft te hebben een hoekjen veldgront voor f 46, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 15 jan. 1754 Egbert Lubbers uit Harke aangegeven hoe dat sijn oom Egbert Nijhuis en vrouw
op den 10 september laastleden aan hem en vrouw hebben gecedeert en overgedragen het vierde
part van het Nijhuis plaasjen in Harke gelegen.
Den 21 jan. 1754 Arent Kreyenbeld (Krabbers) bij Diepenheim aengegeven voor ongeveer 6 weken
van Berent Loppink in Stokkum gekoft te hebben eenige opgaende eyken bomen voor f 60.
Den 21 jan. 1754 Gerrit Thijmans van Marculo aangegeven van de goedsheeren van Harke gekoft te
hebben een hoekjen veldgrond voor de somma ad f 93, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 22 jan. 1754 Gerrit Krijsmans uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een gaerdeken met een hoekjen veldgrond voor f 154, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 22 jan. 1754 Berent Pascher uit Harke aengegeven mede van de goedsheeren aldaar in 1753
gekoft te hebben een gaerdeken en hoekjen veldgrond voor de somma van f 55, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 24 jan. 1754 Jan Snijders van Marculo aengegeven van de goedsheeren van Stokkum gekoft te
hebben een hoekjen gemeente voor f 45, guldens van 21 stuivers.
Den 28 jan. 1754 Gerhardus ten Dam van Marculo aangegeven van de goedsheeren van Stokkum
gekoft te hebben in 1753 een hoekjen veldgrond voor de somma van f 36, guldens van 21 stuivers.
Den 28 jan. 1754 Willem Berentsen van Marculo aangegeven voornoemde veldgrond van Gerhardus
ten Dam weder gekoft te hebben voor de somma van f 42.
Den 31 jan. 1754 Hendrik Roelofsen (Houwboer) uit Stokkum aangegeven in 1753 bij executoriale
distractie gerichtelijk uit den boedel van wijlen Roeloff Leeftink aangekoft te hebben twee parceelen
land en hooyland onder Stokkum gelegen te samen voor de somma van f 415.
Den 31 jan. 1754 Berent Cremers (Reurslag) uit Stokkum aengegeven uit den boedel van wijlen
Roeloff Leeftink bij gerichtelijke distractie aangekoft te hebben een stukke land onder Stokkum
gelegen voor de somma van f 151-8-8.

Den 14 febr. 1754 Tobias van Ommen namens Gerrit [Veenslag] uit Gelderland aangegeven in deses
jaare van Buite Jan van Marculo gekoft te hebben twee stukjes land in den Stokkemer esch gelegen
voor de somma van f 100.
Den 18 febr. 1754 Jan Oolberink uit Stokkum aangegeven van Hendrik [van Laar] gekoft te hebben
een half mudde land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 100.
Den 19 febr. 1754 Derk Ovink (Breukink) van Marculo aangegeven in 1753 van de gemeente van
Stokkum gekoft te hebben twee parcelen veldgrond als eene voor f 26 en het ander voor 46 gulden, dus
samen f 72.
Den 22 febr. 1754 Engbert Conink uit het carspel van Goor aangegeven op den 6 deses aan
Hermanus van Heek verkoft te hebben 6 stammen opgaende eyken bomen voor f 70.
Den 5 maart 1754 De heer secretaris Pothoff namens de Hoog Wel Gest Heere van Hoevell tot
Heekeren aengegeven in november laastleden gekoft te hebben van Gerrit Jan Welmers een uitgang
van een mudde rogge gaande uit het erve Dambrink in het carspel Goor gelegen voor de somma van f
150.
Den 7 maart 1754 Jan Teemker uit het Elsenerbroek aangegeven van de boermannen aldaar gekoft
te hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 50.
Den 8 maart 1754 Jan Coenderink uit Elsenerbroek door sijn soon Tonis doen aengeven van de
boermannen van Elsen gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 45.
Den 8 maart 1754 Berent Eertink uit Goor aangegeven dat hij met sijn suster en broeder van desselfs
moeye (tante) Barta Eertink (uit Amsterdam) hebben geerft een half dagwerk hooyland in
Elsenerbroek gelegen.
Den 8 maart 1754 Jan ten Koekkoek uit het Elsenerbroek aengegeven van Derk Haeyker aldaar
gekoft te hebben een half huisjen met een hofjen voor de somma van f 67-10.
Den 16 maart 1754 Harmen Weevers van Marculo aangegeven van Arent Jacobus Varenhorst tot
Marculo gekogt te hebben een stuk land in den Koekkoek onder Stokkum gelegen voor f 240.
Den 23 maart 1754 Den heer Anthonie Herborn rentmr van de Hoog Geb Gestr Heere Graaf van
Wassenaer Heere van Twikkelo en Weldam, aengegeven op den 8 junius van de havestae Weldam
en onderhorige erven in de gerigte van Kedingen gelegen verkoft te hebben opgaande eyken boomen
voor de somma ad f 5607.
Den 30 maart 1754 Lammert Krijsman van Marculo aangegeven van sijn broeder Gerrit Krijsman
gekoft te hebben een hoekjen veldgront voor de somma van f 34.
Den 1 april 1754 Gerrit Effink uit Stokkum aengegeven bij provisie aangegeven voor eenige weken
van sijn moeder de weduwe van wijlen Roeloff Effink (Jenneken Tueteling) overgenomen te hebben
desselfs plaatse het Effink genaamt tegen de somma van f 3000 en daarvan de schulden te betalen.
Den 5 april 1754 Hendrik Wannink uit Stokkum aengegeven op den 25 maart van Jan Willem
Schutte van Diepenheim gekoft te hebben den halven Wolbers camp in Stokkum gelegen voor de
somma van f 315.

Den 6 april 1754 Harmen Sligtmans van Marculo aangegeven van Berent Dijkink gekoft te hebben
een huis en hoff in Marculo voor de somma van f 470.
Den 27 april 1754 Jan Ooms uit Elsen aangegeven van Jan Eeftink gekoft te hebben twee dagwerk
hooyland in Elsen gelegen voor de somma van f 315.
Den 4 maey 1754 Hendrikus Wibbelink deselve namens Hendrik Ebbekink van Marculo aangegeven
van de goedsheeren van Stokkum gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor f 20.
Den 16 maey 1754 Harmen Montenij van Marculo aengegeven van Tonis Wijmerink gekoft te
hebben een halve akker bouwland onder Stokkum gelegen voor de somma van f 235.
Den 21 maey 1754 Jan Meenderink van Marculo aengegeven van Gerrit Krabbenbos gekoft te
hebben een hoekjen groengrond voor de somma van f 14.
Den 25 maey 1754 Arent Schreurs uit Beusbergen aengegeven van Christiaen Wepse gekoft te
hebben een stukjen land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 118.
Den 1 juni 1754 Jan Klein Leuvelink van Marculo aangegeven hoe dat sijn broeder Gerrit Klein
Leuvelink op den 25 may aan hem gerichtelijk heeft overgedragen den soogenaemde Hamskamp
ongeveer groot drie schepel gesaay in de Winterkampen, als mede een dagwerk hooyland het Nije
slag genaemt, heide onder Marculo gelegen, mits hij daar voor gemelde sijn broeder desselfs leven lank
in eeten, drinken, klederen sal onderhouden.
Den 10 juni 1754 De weduwe Wannink uit Stokkum aangegeven van Berent Gelkink van de
Schipbeeke gekoft te hebben den Smit Jans camp in den Stokkemer esch gelegen voor de somma van
f 350, vrij gelt.
Den 13 juni 1754 Arent Sligtman van Marculo aangegeven namens Hendrik Nijenampsen onder
Logchem wonende dat deselve van Harmen Sligtman heeft gekoft een hooymaate onder Marculo
gelegen voor de somma van f 300.
Den 19 juni 1754 Harmen Montenij van Marculo namens Berentjen Vedders (Demmers) weduwe van
Tonis Vedders aangegeven het versterf van gemelde Tonis Vedders voor ongeveer 4 weken
overleden, bestaende in de halfscheid van een hooyland het Apengoor genaamt in het geheel groot
ongeveer 2 dagwerk, een vierde part van een stuk bouwland in het geheel groot ongeveer 3 schepel
gesaay, een vierde part van een huis en gaerdeken groot 3 spint in den Koekkoek gelegen.
Den 19 juni 1754 Hendrik Moerwinkel uit het carspel van Goor aengegeven van Reint Markerink
gekoft te hebben een drie vierendeel dagwerk hooyland bij het Westervlier gelegen voor de somma
van f 75, vrij gelt.
Den 7 july 1754 Jannes ten Broekhuis uit Gelselaer aengegeven voor ongeveer vier weeken geleden
van Tonis Lubberink gekoft te hebben ongeveer een en een half dagwerk hooyland onder Stokkum
gelegen voor de somma van f 350.
Den 20 july 1754 Jan Wolbers meester van Hengevelde doen aengeven op den 9 juny deses jaars van
Gerrit Pastoor gekoft te hebben het halve leenhorige erve Boesewinkel genaamt met nog een
dagwerk hooyland in het carspel Goor gelegen te samen voor een somma van f 1325 vrij gelt, mits hij
coper ook het lopende jaarpagt van Petri 1754 tot Petri 1755 sal genieten.

Den 1 august 1754 Hendrik Bosman namens Gerrit Nilant van de Langestraate aangegeven gekoft te
hebben van sijn susters (Geertruit) kinders het vierde part van den Pieperiet of Velthuisken genaamt
onder Marculo gelegen voor f 275.
Den 4 august 1754 Jan Daggert knegt van de Kistemaker van Marculo aangegeven voor ongeveer 5
weken geleden van Hendrik Lindeman gekoft te hebben een huis met wat land en hooylant het
Alink genaemt in Stokkum gelegen voor de somma van f 2245, zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 5 august 1754 Jan Nilant uit Harke aangegeven van Jan Brinkes uit Harke gekoft te hebben een
stukke land in Harke gelegen voor de somma van f 200.
Den 5 august 1754 Jurriaan Jalink namens burgmr Wolter van Heek aengegeven hoe dat deselve van
desselfs broeder wijlen Joan van Heek secretaris van Delden hadde geerft een sesde part van het
erve ende goed Rengers genaamt in de boerschap Stokkum gelegen waerdig ongeveer f 650.
Den 8 sept. 1754 Harmen Wissink uit Harke aangegeven van Hendrik Lindeman gekoft te hebben
een hoekjen hooyland sijnde drie dagwerken in Stokkum gelegen voor de somma van f 560.
Den 15 sept. 1754 De HWGeb Gestr Heere Generaal Willem Reiner Baron van Voerst Heere van
den Grimberg bij missive aangegeven op den 6 aug. laastleden van de heer burgemeester Sprakel
tot Zwolle gekoft te hebben de halve tiende in het erve Coenderink in de boerschap Boesbergen
gelegen voor de somma van f 750, vrij gelt.
Den 15 sept. 1754 Harmen Sligtman van Marculo aangegeven in may laastleden van Harmen
Wevers gekoft te hebben een camp bouwland den Oinks camp genaemt onder Marculo gelegen voor
de somma van f 400, vrij gelt.
Den 16 sept. 1754 Jan Harmen Heilersig van Marculo aangegeven van Jannes Vincent Schuitert tot
Holten gekoft te hebben vijff dagwerk hooyland den Riebos genaamt onder Marculo gelegen voor de
somma van f 300, vrij gelt.
Den 24 sept. 1754 Berent te Rietmans uit Elsen aangegeven van Giel Derksen Evertink gekoft te
hebben een stukke land het Kleine Lenferink stukke genaemt in Elsener esch gelegen voor de somma
van f 140.
Den 27 sept. 1754 Derk te Lochter uit Notter aengegeven van Hendrik en Gerrit Haeykers uit Elsen
gekoft te hebben een vierde part in een hooyland het Morsken genaemt in Notter gelegen voor f 66;
nog een vierde part in een hooyland onder Wierden gelegen voor f 26, vrij gelt, dus samen f 92.
Den 7 octob. 1754 Jan Leferink uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een hoek veldgrond waarop getimmert heeft voor de somma van f 177, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 8 octob. 1754 Hutten Tonis uit Stokkum aangegeven van de goedheeren aldaar gekoft te hebben
eenige veldgrond voor de somma van f 25.
Den 10 octob. 1754 Hendrik Schreurs uit Beusbergen aengegeven van de goedsheeren aldaar gekoft
te hebben eenige gemeene grond voor de somma f 24.
Den 10 octob. 1754 Harmen Klein Ikkink uit Beusbergen aangegeven mede van de goedsheeren

aldaar gekoft te hebben eenige gemeene grond voor de somma van f 192.
Den 12 oct. 1754 Willem Peters uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaer gekoft te hebben
een hoekjen gemeente voor de somma van f 40.
Den 12 oct. 1754 Hendrik Nieuwenhuis van Marculo aengegeven van Berent Kloeken gekoft te
hebben een stukke land onder Marculo gelegen voor de somma van f 318.
Den 7 nov. 1754 Jan Paschers uit Stokkum aengegeven van Gerrit Vorsesang gekoft te hebben
ongeveer 2 dagwerk hooyland in het Stokkemerbroek gelegen voor de somma van f 300.
Den 7 nov. 1754 Gerrit Jan Pascher namens Jan Wansink uit Stokkum aengegeven van Hendrik
Lindeman tot Deventer wonende gekoft te hebben eenig bouwland in Stokkum gelegen voor de
somma van f 908.
Den 10 novemb. 1754 Jan Groot Leuvelink van Marculo aangegeven dat sijn zoontjen Jan Groot
Leuvelink bij testamentaire dispositie van den 11 octob. deses jaars van sijn moeders oom Hendrik
Oevink geerft heeft een stukjen lands den Nieuwen kamp genaemt ongeveer drie schepel gesaay
tussen Oevink en Rijtmans landen onder Marculo gelegen.
Den 10 novemb. 1754 Derk Sligtman uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben desselfs plaasjen het Sligtmans genaemt voor de somma van f 94, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 18 novemb. 1754 Dries Wilbers de jonge (Boesing) in Harke aangegeven van Dries Wilbers de
oude mede in Harke wonende gekoft te hebben derselver aanpart van de Wilbers plaatse in Harke
gelegen voor de somma van f 550.
Den 18 novemb. 1754 Haer Jan uit Stokkum aangegeven dat hij en Baas Petersen van Deventer van
de goedsheeren van Stokkum hebben aangekoft een hoek groengrond voor de somma van f 265,
zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 20 novemb. 1754 Hendrik Egbers (Leferink) uit Stokkum aengegeven van Harmen ten Bos off
Kooyman uit Stokkum gekoft te hebben een stukke bouwland den Helmes camp genaemt onder
Stokkum gelegen voor de somma van f 300.
Den 26 novemb. 1754 Gerrit Scholten (Wegereef) uit Harke aangegeven van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben eenige hoekjen gemeente sijnde veengrond voor de somma ad f 68, sijnde guldens
van 21 stuivers.
Den 26 novemb. 1754 Gerrit Scholten en Jan Immink aangegeven te samen van de goedsheeren van
Harke gekoft te hebben een hoekjen veengrond voor de somma van f 54, sijnde guldens van 21
stuivers.
Den 26 novemb. 1754 Jan Harmen Snel van Marculo aengegeven van de goedsheeren van Harke
gekoft te hebben een hoekjen veldgrond voor de somma ad f 54, zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 3 xber 1754 Jan Hendrik Lodewijk van Marculo voor hem selfs en namens Derk Hendrik
Gorkink en Geradus ten Dam aengegeven van de goedsheeren van Harke gekoft te hebben een
hoekjen veldgrond voor f 55-10, zijnde guldens van 21 stuivers.

Den 3 xber 1754 Hermanus Dokhoorn van Marculo voor hem selfs en Willem Closters aangegeven
van de goedsheeren van Harke gekoft te hebben een hoekjen veldgrond voor de somma van f 70-5,
sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 3 xber 1754 Wolter Kijwyt (Rierink) uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft
te hebben een hoekjen grond voor de somma van f 16.
Den 14 xber 1754 Hendrik Gorsveld uit Stokkum aangegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 46, zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 14 xber 1754 De HWGeb Heere Vaandrig Jan Adriaan van Hoevell aangegeven van de erven
Thije en Plegt in Harke gelegen eenige opgaande eyken bomen aan Wolter Jalink verkoft te hebben
voor de somma van f 80.
Den 16 xber 1754 Jan Cassenberg uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar gekoft te
hebben een kampjen land voor de somma van f 50.
Den 16 xber 1754 Jan Cassenberg uit Stokkum namens Wolter Hesselink uit Stokkum aengegeven van
de goedsheeren aldaar gekoft te hebben een campjen land voor de somma van f 75.
Den 16 xber 1754 Jan Cassenberg uit Stokkum nog namens Egbert Hanses uit Stokkum aangegeven
deselve aldaer mede van de goedsheeren gekoft te hebben een campjen land voor de somma van f 43.
Den 16 xber 1754 Willem ter Weele (Schreurs) uit Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 50.
Den 16 xber 1754 Jan Veltwechter van de Borkelt aangegeven op den 3 november van Evert Jan
Duivenkate tot Holten wonende gekoft te hebben een hooymaete onder Marculo gelegen voor de
somma van f 30.
Den 16 xber 1754 Herman Montenij aangegeven gekoft te hebben van Jan Wansink en de weduwe
Dijkink (Hendrikjen Snellink) in Stokkum de soogenaamde Akkers in Stokkum gelegen voor de
somma van f 140.
Den 20 xber 1754 Harmen Alberink uit Elsen aangegeven van de scholte Jan Brouwer gekoft te
hebben desselfs erve Alberink genaamt voor de somma van f 2100.
Den 27 xber 1754 Jan Alberink uit Elsen aangegeven van de scholte Jan Dikkers gekoft te hebben
desselfs plaatse het Alberink genaamt in Elsen gelegen voor f 2000.
Den 27 xber 1754 Berent ten Zijthoff tot Goor wonende aangegeven bij gerichtelike executoriale
distractie op den 28 october aangekoft te hebben het eygen land op de naam van Scholte in 't Hoff
onder Stokkum en te boeke van verpondinge staande voor de somma van f 25.
Den 10 jan. 1755 Jan Alink uit Stokkum aangegeven van Hendrik Lindeman in 1754 gekoft te
hebben een camp land in Stokkum gelegen voor de somma van f 500.
Den 11 jan. 1755 Gerrit Pascher uit Stokkum aangegeven in 1754 van de goedsheeren aldaar gekoft
te hebben een hoekjen grond voor de somma van f 20.
Den 11 jan. 1755 Brink Derk uit Stokkum aangegeven in december 1754 van Jan Loink gekoft te

hebben een stukke bouwland in Stokkum gelegen voor de somma van f 335.
Den 15 jan. 1755 Adolph Qwack van Marculo aengegeven voor ongeveer 6 weken geleden van
Hendrik ten Dam tot Marculo gekoft te hebben een stukjen land tot Marculo gelegen voor de somma
van f 150.
Den 15 jan. 1755 Adolph Qwack van Marculo namens Hendrik ten Dam aangegeven dat deselve van
hem hadde gekoft een hoekjen veldgrond voor f 48.
Den 20 jan. 1755 Harmen ten Bossche kooyker in Stokkum aengegeven van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben drie parcelen groengrond voor de somma van f 192-9.
Den 20 jan. 1755 Jan Loink uit Stokkum aangegeven in december laastleden van Gerrit Hoevink
gekoft te hebben den Landevers kamp genaamt onder Stokkum gelegen voor de somma van f 900.
Den 19 febr. 1755 Aeltjen Plas in Harke aangegeven voor eenige tijd van de goedsheeren aldaar
gekoft te hebben een hoekjen veldgrond voor de somma van f 34, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 26 febr. 1755 De weduwe Tiberink en Derk Jalink aengegeven op den 30 december laastleden
van het erve Vinkers onder Harke gelegen verkoft te hebben ses parcelen opgaende eyken bomen
voor de somma van f 461-15, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 20 januar 1755 Sijn HWGeb Gestr den Heere Baron van Raesfelt Drost van Haexbergen en
Diepenheim aangegeven op den 15 deser van sijn HWGeb Gestr den Heere Coenraad Willem Baron
van Haersolte tot Staverden en Swaluwenburgh gekoft te hebben de havesate Elsen met sijn
onderhorige erven, katersteden, houdgewassen, preminentien, regt en geregtigheden, mitsgaders het
recht van verschrijvinge in de Ridderschap van Overijssel, uitgenomen het aangegraven land, te
samen in de boerschap Elsen gelegen, sulx voor een somma van f 28404, vrij gelt. Sijnde daarvan
afgetrokken de cortinge van de extraordinaire verponding en sulx vrij van alle uitgaande renten, dog soo
sig onveranderlijk nog eenige mogten komen op te doen, soo sal den heere coper deselve tegens drie
percent aan de coopperen gehouden sijn.
Den 24 october 1755 Den Heere Baron van Haersolte aangegeven dat de caterstede Berent Reeff tien
gulden in de pagt te hoog gesteld sijnde, kan tegen 3 percent gekort worden f 333. En vermits in de
coopsedel staat dat den heere verkoper den voorschreven penningen niet alleen sal moeten surveren maar
dat den coper het tantum waer op het goed en havesate getaxeert is, sal kunnen korten tegens gelijke 3
percent en volgens taxatie is het komen te blijken dat het op 16 gld en 2 stuiver getaxeert is f 537, tesamen
f 870.
Den 4 febr. 1755 Jan Harmen Snel van Marculo aangegeven op den 3 deses van Harmen Broekman
en Harmen Linnenbarg tot Laeren wonende gekoft te hebben het halve Coeversbroek genaamt
onder Marculo gelegen voor de somma van f 740.
Den 15 maart 1755 Gerrit Hiddink van Marculo aengegeven bij testamentaire dispositie van den 31
januar van sijn broeder Egbert Lammertink geerft te hebben het halve Haverlant, sijnde hooyland
ongeveer een dagwerk groot onder Marculo gelegen ongeveer waerdig f 200.
Den 15 maart 1755 Hendrik Lammertink aangegeven dat sijn vrouw van haar broeder Egbert
Lammertink mede bij voorschreven testamentaire dispositie hadde geerft ongeveer een half mudde
bouwland onder Marculo gelegen ongeveer waerdig de somma van f 150.

Den 16 maart 1755 Wolter Jalink tot Goor aengegeven van de weduwe Tiberink en dr. J. Jalink op
het erve Vinkers in Harke gekoft te hebben eenige eyken bomen voor de somma ad f 35.
Den 20 maart 1755 De HW Geb Heere van Coeverden tot Wegdam aangegeven van de HW Geb
Heere van Hoevell tot Hekeren gekoft te hebben eenige opgaende eyken bomen voor de somma van f
58.
Den 20 maart 1755 De HW Geb Heere van Coeverden tot Wegdam aangegeven aan Hendrik
Stokkers tot Goor verkoft te hebben 170 stammen voor de somma van f 82.
Den 22 maart 1755 Jan Groot Leuvelink van Marculo aangegeven van Hendrik Leusman aldaar
gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor f 350.
Den 22 maart 1755 Willem Lenderink uit Goor aangegeven den 6 febr. deses jaars van de kinderen
van Hendrik Eertink tot Goor gekoft te hebben een vierde part van een dagwerk hooylant in het
Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 29-10, vrij gelt.
Den 5 maey 1755 Jan Meyer uit Elsen aangegeven op den 20 april deses jaers van Jan Alberink
gekoft te hebben een hoekjen bouwlant in Elsen gelegen voor de somma ad f 62.
Den 9 maey 1755 Hendrik Bussink van Marculo aengegeven van Hendrik Snel aldaar gekoft te
hebben een stukjen land voor de somma van f 195, vrij gelt.
Den 10 maey 1755 Harmen ten Caate uit Goor aengegeven namens sijn broeders en susters geerft te
hebben van hun broeder Berent ten Caate wegens sijn versterf in april voorgevallen bestaende in
een vijfde part van een mudde land op den Burgers kamp in het carspel Goor gelegen.
Den 5 juny 1755 Derk Sligtman uit Stokkum aengegeven van de erfgenamen van de Scholte in 't
Hoff gekoft te hebben een stukke land onder Stokkum gelegen voor de somma ad f 350.
Den 8 july 1755 Harmen Montenij van Marculo aangegeven van de erfgenamen van de Scholte in t
Hoff gekoft te hebben een akker bouwland in Stokkum gelegen voor de somma van f 300.
Den 12 july 1755 Hendrik Assink uit Elsen aangegeven van sijn vader Jan Assink gekoft te hebben
een dagwerk hooyland de Leemate genaamt in het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 200.
Den 16 july 1755 De weduwe van Swier Krooshoop (Henders Leusman) in Stokkum aengegeven dat
het versterf van haar man omtrent vijf weeken overleden bestaende in de halfscheid van een huisjen
en een hofjen en nog ongeveer vijff schepel bouwland alles in de boerschap Stokkum gelegen.
Den 19 july 1755 Jan Alink of Nijland uit Stokkum aengegeven van Hendrik Lindeman gekoft te
hebben drie stukjes land in Stokkum gelegen voor de somma van f 150.
Den 31 july 1755 Hendrik Klein Wannink uit Stokkum aengegeven van Jan Wansink gekoft te
hebben twee stukjes land in den Stokkumer esch gelegen voor de somma van f 547.
Den 10 aug. 1755 Jurriaen Jalink tot Goor aengegeven van de HWGestr Heere Baron van Raesfelt
Drost van Diepenheim en Haxbergen gekoft te hebben het erve Tedenbrink in Elsen gelegen voor de
somma van f 2335, vrij gelt.
Den 17 7bris 1755 Arent Leuink uit Stokkum aengegeven van de goetheeren van Stokkum gekoft te

hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 18.
Den 29 oct. 1755 Egbert ter Worse (Nijmeyer) uit Harke aangegeven van de gemeente gekoft te
hebben een hoekjen veldgrond voor de somma van f 63.
Den 22 nov. 1755 Jan Petersen van Deventer aengegeven van Hendrik Roelofsen (Houwboer) gekoft
te hebben de sogenaemde Leeftink beld in Stokkum gelegen voor f 130.
Den 28 nov. 1755 Jan ten Gosendam off Nijmeyer uit het carspel van Goor aangegeven hoe dat hij
volgens huwelijks voorwaarde van sijn wijlen vrouw Engele Megelink heeft geerft den halfscheid
van een stukke land het Kempkem genaamt in het carspel van Goor gelegen in het geheel groot
ongeveer drie schepel gesaay en in het geheel waerdig ongeveer f 220.
Den 27 dec. 1755 De Heere secretaris Pothoff tot Goor namens de HWGeb Gestr Heere Baron van
Raesveld Heere van Elsen Drost van Diepenheim en Haxbergen aangegeven hoe dat gemelde Heere
van Raesveld in january laastleden van de havesate Elsen hadde verkoft aan opgaende eyken
boomen voor de somma ad f 3877.
Den 30 december 1755 Berent Leetink uit Stokkum aengegeven van Jan Wansink gekoft te hebben
twee stukjes land in den Stokkemer esch gelegen voor de somma ad f 340.
Den 30 december 1755 Harmen Montenij van Marculo namens de diaconie van Marculo aldaar
aangegeven van Jan Costers gekoft te hebben desselfs aanpart in het hooyland het Apengoor
genaemt onder Marculo gelegen voor de somma ad f 405.
Den 30 december 1755 Gerrit Stokkers uit Goor aengegeven van de Heer Baron van Hoevell tot
Hekeren gekoft te hebben een parceel opgaende eyken boomen voor de somma ad f 75.
Den 30 december 1755 Jan Roesen uit Goor aangegeven mede in desen jaere van de Heere van
Hoevell tot Heekeren door hem en Tonis Hagen (Kreyenbeld) gekoft te sijn een parceel opgaende
eyken boomen voor de somma ad f 45.
Den 30 december 1755 Berent Jan van Heek van Delden aangegeven mede van de Heer van Hoevell
tot Hekeren gekoft te hebben een bik opgaende eyken bomen voor de somma van f 33.
Den 30 december 1755 Derk te Lintelo Wzn tot Haxbergen wonende aangegeven dat op hem als
testamentaire erfgenaam van sijn wijlen ehevrouw Henrica van der Sluis vererft is haar agste portie
van een hooylant genaamt de Hiddink, Leuvelink en Wiegman broeken onder Marculo gelegen,
sijnde hooygronden gekogt deses jaars 1755.
Den 5 januar 1756 Jan Meenderink van Marculo aangegeven in december laastleden gekoft te
hebben twee dagwerk hooyland van Berent Dijkink onder Marculo gelegen voor de somma van f 300.
Den 5 januar 1756 Geradus ten Dam van Marculo aangegeven in december laastleden gekoft te
hebben van Fenneken Klopmans een stuk bouwland in den Stokkumer esch gelegen voor de somma
van f 75.
Den 5 januar 1756 Jurriaen en Hendrik Jan Jalink uit Goor aangegeven mede in den gepasseerden
jaare als voren gemeld van de Heere van Hoevell tot Hekeren gekoft te hebben twee parcelen
opgaende eyken bomen voor de somma ad f 106.

Den 5 januar 1756 Hendrik ten Thije uit Goor aangegeven gepasseerden jaere mede van den Heer
van Hoevell gekoft te hebben een parceel houd voor f 32.
Den 5 januar 1756 De Hoog Wel Geb Heere Jan Adriaen Baron van Hoevel aengegeven op den 10
maart laastleden 1755 van het erve Thije in Harke aan Willen te Wierik en Hendrik Hommers
verkoft te hebben twee parcelen akkerhoud voor de somma ad f 111-15, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 7 maert 1756 Jan Plasmans van Marculo aangegeven in januar laastleden van Evert (Heuvel)
van het Walvoort gekoft te hebben een camp bouwland onder Stokkum gelegen voor de somma van f
290.
Den 17 maert 1756 Gerrit Boseman van Diepenheim namens Jan Oosterkamp van de Schipbeeke
aangegeven van de heer richter van Diepenheim gekoft te hebben een parceel akkerhoud op den
Morsman kamp onder het Westervlier gelegen voor de somma van f 320.
Den 23 maert 1756 Jannes Wolters uit Elsen namens Hendrik Waalderink tot Wierden aengegeven
dat deselve van Jan Heerdink heeft aangekoft een parceel saayland onder Wierden gelegen voor de
somma van f 470.
Den 25 maert 1756 Berent Schottink uit Stokkum aangegeven op den 4 deses van Jan Nijlant gekoft
te hebben een stukjen land het Veld Geerts stukke genaemt in den Stokkemer esch gelegen voor de
somma ad f 50, vrij gelt.
Den 10 maert 1756 Jan Bloemers uit Elsen aangegeven van Jan Dikkers gekoft te hebben voor
ongeveer 10 dagen een stukke land in Elsen gelegen voor de somma van f 60.
Den 16 maert 1756 Tonis Hesselink uit Stokkum aangegeven op den 10 febr. van Jan Wansink gekoft
te hebben drie stukjes land sijnde tiendbaar gelegen in den Stokkemer esch voor de somma van f
307-5, vrij gelt.
Den 17 maert 1756 De Heer Jan Hendrik van der Wijk aangegeven op den 27 maert laastleden van
de gemeente van Harke gekoft te hebben een stuk veldgrond en twee stukjes groengrond onder
Harke gelegen voor de somma van f 250-18.
Den 20 maert 1756 Hendrik Mensink uit Elsen voor hem selfs en sijn broeder Albert Mensink
aangegeven van desselfs suster Harmken Mensink voor ongeveer een maand overleden geerft te
hebben een derde part van het Duischen land genaamt sijnde een mudde land en een derde part van
rijkelijk een dagwerk en een schoft hooyland den Bullener genaemt en een derde part van rijkelijk
drie schoft hooyland de Riet genaamt, alle onder Elsen gelegen en dan nog een derde part van een
dagwerk hooyland de Donders maete genaamt en een derde part van een dagwerk hooyland de
Roemerse Sleege genaamt onder Enter gelegen, te samen ongeveer waerdig f 350.
Den 21 maert 1756 Arent Roelofsen uit Elsenerbroek aangegeven van Harmen Alberink gekoft te
hebben een campjen land in het Elsenerbroek gelegen voor f 100, vrij gelt.
Den 1 april 1756 Harmen ten Kolhoop uit het Elsenerbroek aangegeven aan Gerrit Schuitemaker tot
Enter verkoft te hebben aan opgaande eyken bomen voor de somma van f 20.
Den 6 april 1756 Jan Oink uit Elsen aangegeven van Wessel Lenfers gekoft te hebben een stukjen
bouwland in Elsen gelegen voor f 27.

Den 22 april 1756 Wessel Lentfert uit Elsen aangegeven op den 15 deser van de HWGeb Gestr Heere
Baron van der Capellen Heere van den Dam en Marhulsen gekoft te hebben desselfs erve Lentfert
genaamt in Elsen gelegen voor de somma van f 2100, vrij gelt.
Den 24 april 1756 Harmen Poel uit Harke aangegeven van de goedheeren van Harke gekoft te
hebben een hoekjen moddegrond onder Harke gelegen voor de somma van f 16.
Den 26 april 1756 Gerrit Oinks namens Jan Closter tot Marculo wonende aengegeven van de
goedheren van Harke gekoft te hebben een parceel veldgrond onder Harke gelegen voor de somma
van f 64-1.
Den 28 april 1756 De vrouw van Jan Niesink uit Elsen aangegeven op den 10 deser van de Hoog Wel
Geb Gestr Heere Baron van der Capellen Heere van den Dam en Marhulsen gekoft te hebben
desselfs erve het Niesink genaemt in Elsen gelegen voor de somma van f 2100, vrij gelt.
Den 5 maey 1756 Jan Rotman uit Elsen namens sijn broer Hendrik Ooms aldaar aangegeven gekoft te
hebben van Wessel Lentferts een stukjen bouwland voor de somma van f 75.
Den 5 maey 1756 Willemus Jabbinga tot Goor wonende namens Jan Harmen Snel van Marculo
aangegeven van de goedsheren van Harke gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor de somma
van f 42, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 7 maey 1756 Berent Rietman (Klumpers) uit Elsen voor hem selfs en Harmen Kolhoop
aangegeven op den 26 april laastleden gekoft te hebben van Wessel Lentfers desselfs hooymaete in
het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 578.
Den 18 maey 1756 Albert Stegeman (Blankvoort) van Marculo aangegeven van Harmen Montenij
aldaar gekoft te hebben een gaarden onder Marculo gelegen voor de somma van f 240.
Deselve aangeven met Hendrik Leusman van voorschreven gaerden verwisselt of uitgebuit te
hebben tegens gaerdenland groot ongeveer 2 spint gesaey.
Den 31 maey 1756 Gerrit Roesen in het carspel van Goor aangegeven van de goedsheeren van Harke
gekoft te hebben een hoekjen gemeente voor de somma van f 25-10.
Den 1 juny 1756 Harmen Snel van Marculo namens desselfs broeder Derk Hendrik Snel aangegeven
van Jan Holmer gekoft te hebben een en een half dagwerk hooyland onder Marculo gelegen voor de
somma van f 142.
Den 12 juny 1756 Jan Teemker uit het Elsenerbroek aengegeven op den 26 april laasleden gekoft te
hebben van Wessel Lentfert een vierde part van de Lentferts maate met het sesde part van een
campken daarin gelegen onder Elsen gelegen tesamen voor de somma van f 190.
Den 13 juny 1756 Jan Plasmans uit Stokkum aengegeven van Hendrik Roelofsen (Houwboer) gekoft
te hebben het plaasjen Bungeler in Stokkum gelegen voor de somma van f 240.
Den 20 juny 1756 Gerrit Meengs uit Stokkum aangegeven voor hem selfs en mede erfgenamen van
hun oom Berent Berentsen Gelkink voor ongeveer 5 weken overleden geerft te hebben twee stukken
land, het eene onder Marculo en het ander onder Stokkum gelegen, te samen groot ongeveer agt
schepel gesaay en ongeveer waerdig f 900.
Den 15 juny 1756 Tobias van Ommen tot Goor namens Jan Petersen tot Deventer aangegeven deselve

van de goedsheeren van Stokkum gekoft te hebben een hoek gemeente voor de somma van f 180.
Den 27 juny 1756 Harmen Leetink uit Elsen namens sijn oom Hendrik Mensink uit Elsen aangegeven
bij testamentaire dispositie van den 30 april 1756 van sijn broeder Albert Mensink geerft te hebben
den halfscheid van een mudde land het Duischen land genaamt, de halfscheid van rijkelijk een
dagwerk en een schoft hooyland den Bullener genaemt, de halfscheid van rijkelijk drie schoft
hooyland de Riet genaamt onder Elsen gelegen, de halfscheid van een dagwerk hooyland de
Dondersmaate genaamt, de halfscheid van een dagwerk hooyland de Roemerse slagen genaamt
onder Enter gelegen, te samen ongeveer waerdig f 525.
Deselve aangegeven nog van gemelde sijn broeder geerft te hebben een dagwerk hooyland het Nije
slag genaemt onder Elsen gelegen ongeveer waerdig f 125.
Den 12 july 1756 Jan Broek uit het carspel van Goor namens Jan Wannink (Morsman) uit Stokkum
aengegeven van de erfgenamen van Berent Gelkink gekoft te hebben een stuk bouwland in den
Markeler esch gelegen voor de somma van f 595.
Den 18 july 1756 Procurator Henrik Bussink als gevolmagtigde van sijn HWGeb Gestr de Heer Baron
Mulart Heere van den Backenhagen, Odink, Mallum etc aangegeven het versterf van wijlen den
HWGeb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Hengelo, Odink etc op comparants
Heere principaal volgens testamentaire dispositie vervallen, bestaande in het erve Schuirink en in
twee vijfde parten in het erve Eeftink gelegen in den gerichte Kedingen.
Den 3 aug. 1756 Harmen Montenij van Marculo aangegeven van Tonis Wijmerink gekoft te hebben
den halven Aenholts camp onder Stokkum gelegen voor de somma van f 240.
Den 3 aug. 1756 Hendrikjen Schreurs uit Elsen namens haar schoonzoon Jan Gerritsen Gielink nu
Schreurs aangegeven van Jan Eeftink gekoft te hebben een sesde part in het Schreurs in Elsen voor
de somma van f 50, vrij gelt.
Den 27 aug. 1756 Berent Clumper uit Elsen aengegeven op den 8 deser van Harmen ten Kolhoop
gekoft te hebben de catersteede Rietmans genaamt in Elsen gelegen voor de somma van f 500, vrij
gelt.
Den 5 7ber 1756 Gerrit Jalink coopman tot Deventer voor hem selfs en mede erfgenamen
aangegeven van desselfs vollen nigte Christina Wagemans weduwe van wijlen den eerwaarde heer
Beeuw gewesen predicant tot Zelm ab intestato geerft te hebben de thiende uit Kloots goed den
Wessels en Driescamp onder Marculo gelegen en wat verders daar aen is behorende als mede den
halven Ikkink tiende onder Stokkum gelegen.
Den 18 sept. 1756 Hendrik Nijmeyer uit Stokkum aangegeven van de heer ds. Nagel gekoft te
hebben voor ongeveer drie weken geleden desselfs plaasje het Nijmeyers genaamt voor de somma
van f 1225.
Den 18 sept. 1756 Proc. Christoffer Hulsken tot Goor aangegeven op den 21 july laastleden bij
gerichtelijke distractie aangekoft te hebben de halve caterstede den Koekoek genaamt in het
Elsenerbroek gelegen toebehoort hebbende wijlen Derk Haykers en vrouw voor de somma ad f
490-10.
Den 2 october 1756 Albert Stegeman van Marculo aangegeven van Hendrik de Wilde Vogel bij
Deventer wonende gekoft te hebben ongeveer twee dagwerken hooyland onder Marculo gelegen
voor de somma ad f 225.

Den 14 october 1756 Derk Welmers van Marculo doen aangeven op den 10 september laastleden van
Joan Schleuter en Daniel Rubensuw als volmagtigers van de erfgenamen van Christina Wageman
weduwe van wijlen ds. Andreas Beeuw gekoft te hebben een tiende gaande uit sekere stukke lands
Clootsgoed Wessel en Dries kamp onder Marculo gelegen voor de somma van f 600.
Den 16 october 1756 Harmen Ikkink namens sijn zoon Tonis Ikkink uit Stokkum aangegeven van de
erfgenamen van Christina Wagemans weduwe van wijlen ds. Andreas Beeuw gekoft te hebben de
halve tiende uit Ikkink plaatse voor de somma van f 1050.
Den 29 october 1756 Derk Leetink uit het Elsenerbroek aangegeven, edog onder voorbehoud soo
daar niet van schuldig te betalen, op heden van proc. Hulsken als coper van de halve caterstede den
Koekoek genaamt overgenomen te hebben desselfs recht soo bij executoriale aankoop van den 21
july laastleden heeft verkregen aan de gemelde halve caterstede en sulx voor de somma f 560.
Den 20 nov. 1756 Jan Nijlant van de Langstrate onder Marculo aangegeven van Egbert Teselink van
Holten gekoft te hebben een vier en twintigste part in de halve Wijmerink slagen genaamt onder
Marculo gelegen voor de somma van f 33.
Den 20 nov. 1756 Willem Hidder van Holten aangegeven van Egbert Driesen Klein Aalpol gekoft te
hebben ongeveer een en een half dagwerk hooyland in het Kreeylen onder Marculo gelegen voor de
somma ad f 150.
Den 24 nov. 1756 De Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Voerst tot den Grimberg per missive
aangegeven op den 16 deser gekoft te hebben de thiende uit het erve Thijman tot Marculo gelegen
voor de somma van f 1665; moetende de 50 penning door den heer coper betaalt worden.
Den 3 xber 1756 Tobias van Ommen tot Goor aangegeven bij executoriale gerichtelijke distractie
voor lands middelen op den 2 nov. laastleden aangekoft te hebben de plaatse welke door Jan Nieuw
Houwhedde word gebruikt in het carspel van Goor gelegen voor de somma ad f 175-5.
Den 3 xber 1756 Berent ten Zijthoff van Goor aangegeven mede bij executoriale distractie als vooren
gemeld aangekoft te hebben het huis van Gerrit nu Jan Costers tot Marculo voor f 50.
Den 4 xber 1756 Berent Rietmans uit Elsen aangegeven van Wessel Lentfert gekoft te hebben een
stukjen land voor f 30, vrij gelt.
Den 4 xber 1756 Frerik Meyer uit Elsen aangegeven mede van Wessel Lentfert gekoft te hebben 6
spint land voor de somma van f 60, vrij gelt.
Den 4 xber 1756 Hendrik Ooms uit Elsen aangegeven van Jan Nijsink gekoft te hebben een stukke
land in Elsen gelegen voor de somma van f 150.
Den 15 xber 1756 Tonis Wijmerink uit Beusbergen aangegeven van Berent Keusenkamp onder
Diepenheim wonende verkoft te hebben drie schepel bouwland in den Markeler esch aan de straate
gelegen voor de somma ad f 225.
Den 15 xber 1756 Jan Harmen Snel van Marculo namens sijn broer Derk Hendrik Snel tot Deventer
wonende aangegeven dat deselve van Harmen Straten tot Marculo gekoft heeft een hoekjen
hooyland onder Marculo gelegen voor de somma ad f 150.

Den 28 xber 1756 Derk Smit of Kusbelt van Marculo namens desselfs zoon Jan Smit aangegeven van
de weduwe Ribbius tot Deventer wonende gekoft te hebben desselfs plaasje Loink of Smit genaamt
onder Marculo gelegen voor de somma f 2500.
Den 10 januar 1757 Harmen Wevers (Altink) van Marculo aangegeven in december laastleden gekoft
te hebben een streepjen land van Hendrik ten Damme onder Marculo gelegen voor de somma ad f
46-10.
Den 3 febr. 1757 Adam Jabbinga en Otto Bloemink van Marculo aangegeven in december laasleden
van Harmen Weevers aldaar gekoft te hebben een stukjen bouwland onder Stokkum gelegen voor
de somma van f 96.
Den 3 febr. 1757 De vrouw weduwe Ribbius geeft bij desen bij provisioneel 1 jaar den 50e penning
dat haar edele op den 24 december 1756 bij accoord heeft aangegaan met Jan Smit tot Marculo dat
haar edele aan hem sal overlaten het huis en landerijen van Derk Smitt voor vijff en twintig hondert
gulden, edogh al de onkosten tot laste van Jan Smitt so als deselve doen ter tijde voor de
landschattingen op den 15 october 1750 luyd prothocol is verkogt en door de voornoemde weduwe
ingelost en soo Jan Smitt in gebreken bleve om op aan komende mey 1757 volgens accoord niet
komt te voldoen, so sal het gemaakte accoort van nul en geender waarde wesen; dierhalven niet
wetende of hier van moet betaalt worden.
Den 17 febr. 1757 De scholtus B. Jacob ter Welberg doet bij desen namens de professor Gerh.
Scheltinga namens Jac. Marg. Marienburg als sijnde universele erfgenamen van vrouw Eng. Aleida
Marienburgh genaemt ter Welberg op den 10 januar deses jaers 1757 overleden en het middel van
collateraal of den 50 penning deser provintie aangeven een negende part in een hofhorig erve
Rotman of ten Rade onder het richterampt van Kedingen boerschap Elsen in sijne bekende bepalinge
gelegen en van voormelde vrouw Jac. Margarita Marienburg ook een negende part is toebehorende om te
strekken nae behoren.
Den 9 maart 1757 Willem Jansen van de Langstraat onder Holten aangegeven op den 22 febr. 1757
van Bartolt Hendriksen en Willem Driesen als mombaren van Albert Albertsen tot Holten wonende
gekoft te hebben een hoekjen hooyland in het Creyeler gelegen onder Marculo gelegen voor f 75, vrij
gelt.
Den 12 maart 1757 Heeft Bredde Harmen (Stegeman) uit het Elsenerbroek aangegeven voor ongeveer
een maand geleden van Jan ten Dam gerichts Colmschate wonende gekoft te hebben een part in een
hooymaate het Beekeslagh genaamt voor f 100.
Den 15 april 1757 Hendrik Loos van Marculo aangegeven van Jan Smit aldaar gekoft te hebben een
stukke bouwland onder Marculo gelegen voor f 460.
Den 15 april 1757 Hendrik Loos van Marculo namens Hendrik Hallers van Marculo aangegeven mede
van Jan Smit aldaar gekoft te hebben een stukjen bouwland onder Marculo gelegen voor f 280.
Den 18 april 1757 Jan Breukink nu Swiers van Marculo doen aangeven van Jan Smit aldaar gekoft
te hebben een derde part van het Loo slag sijnde hooyland onder Marculo gelegen voor f 860.
Den 21 april 1757 Jan Aerssen tot Goor namens Arent Wensink van Marculo aangegeven deselve van
Jan Smit tot Marculo gekoft te hebben een stuk land onder Marculo gelegen voor de somma van f
280.

Den 26 april 1757 Burgermr G. Weerman burgermr tot Delden aangegeven hoe dat aan hem door
Anna Clooster weduwe Willem ten Geusendam neffens de meerderjarige kinderen en mombaar van
de minderjarige in voldoeninge van sijn gerichtelijk verband en interesse van dien gecedeert en
overgedragen het plaasjen den Wildeman genaamt in het carspel Goor gelegen voor de somma ad f
850.
Den 26 mey 1757 Christoffel Hulsken namens sijn Hoog Wel Geb Gestr den Heer Baron Bentink
Heere van Schoonheten aangegeven het versterff van wijlen desselfs broeder den Hoog Wel Geb
Gestr Heer Baron Bentinck Heere van Diepenheim op sijn Hoog Wel Geb Gestr vervallen,
bestaende in het erve Fockers in de boerschap Stokkum in den gerichte van Kedingen gelegen.
Den 1 juny 1757 Jan Nilant namens Willem Jansen Hidder aangegeven van Jan Drissen Stootaan
gekoft te hebben een hoekjen hooyland onder Marculo gelegen voor de somma ad f 47.
Den 1 juny 1757 Jan Nilant namens Willem Jansen Hidder aangegeven gekoft te hebben van Arent
Drissen Stootaan een hoekjen hooyland onder Marculo gelegen voor de somma ad f 46.
Den 11 juny 1757 Lambert Cooyers uit Stokkum aangegeven van Berent Leppink aldaar gekoft te
hebben een stukjen land voor de somma van f 90.
Den 5 july 1757 Jan Closter van Marculo doen aengeven van Arent Wensink gekoft te hebben een
huis met de annexe landerijen in Marculo staande en gelegen voor f 570.
Den 9 july 1757 Hendrik Nijenhuis van Marculo aangegeven van Timmer Arent gekoft te hebben
ongeveer twee dagwerk hooyland onder Marculo gelegen voor de somma van f 316.
Den 24 july 1757 Derk Ooms (Aaftink) uit Elsen aangegeven het versterf van sijn swaegerse
Gerritjen Ooms voor ongeveer vijff weken voorgevallen bestaende in een vierde part van Ooms
plaatsjen in Elsen gelegen ongeveer waerdig f 300.
Den 1 aug. 1757 Tobias van Ommen naemens Arent Wensink van Marculo aangegeven van Jan Smit
aldaar gekoft te hebben het huis en gaarden tot Marculo staande en gelegen voor de somma ad f
1000.
Den 4 aug. 1757 Jan Klooster in Goor wonende aangegeven het versterf van sijn wijlen broeder
Gerrit ten Clooster voor ongeveer vier weken overleden bestaande in ongeveer drie spint land in
den Hassebrink carspel van Goor gelegen.
Den 20 aug. 1757 Tonis Wannink uit Stokkum aangegeven van Hendrik Roelofsen Houwboer gekoft
te hebben een stukke land den Gaarden genaamt in de boerschap Stokkum gelegen voor de somma
van f 300, vrij gelt.
Den 27 oct. 1757 Berent Reymelink uit Beusbergen aangegeven van Jan Berentsen off Buite Jan
gekoft te hebben desselfs huis, hofjen en een parceeltjen hooyland in Beusbergen onder Marculo
gelegen te samen voor de somma van f 100.
Den 1 nov. 1757 Harmen Weevers uit Stokkum aangegeven van Jan Wansink aldaar gekoft te
hebben twee stukjes land voor de somma van f 435.
Den 12 nov. 1757 Derk Drieses van Marculo voor hem selfs, sijn swager Jan te Riet als mede de
kinderen van sijn swagers Jan Kloeken en Albert Peters, aangegeven het versterff van sijn swager

Arent te Riet voor ongeveer ses weken overleden bestaande in een stukjen land in den Noord esch
onder Marculo gelegen groot ongeveer ses spint lands den Peggen genaamt waerdig ongeveer f 150.
Den 14 nov. 1757 Jan Hendrik Overbeeke uit Stokkum aangegeven van Egbert Hanses aldaar gekoft
te hebben een huisjen en hoff voor de somma van f 140.
Den 21 nov. 1757 Jan Nijlant van Marculo namens de weduwe van Derk Clumpers (Geertruit Bode)
aangegeven van de weduwe Cornelis Hartmans (Jenneken Klumpers) tot Deventer gekoft te hebben
een stukjen land onder Marculo gelegen voor de somma van f 100.
Den 23 nov. 1757 Hendrik Jan Jalink tot Goor wonende aangegeven op den 8 deser bij gerichtelijke
executoriale distractie gekoft te hebben het huis van Jan aan het Groot Veene in de boerschap Elsen
voor f 15-10.
Den 14 december 1757 Berent Rijtmans (Klumpers) uit Elsen aangegeven van de gemeente aldaar
gekoft te hebben een hoekjen grond voor de somma ad f 20.
Den 7 febr. 1758 Jan Clossert uit Stokkum aangegeven hoe dat aan hem en vrouw door desselfs
swager Tonis Hesselink (Schreurs) en vrouw Aaltjen Hesselink op den 29 7ber 1757 gerichtelijk sij
overgedragen het plaasjen Hesselink genaamt in de boerschap Stokkum gelegen bestaande in huis
en hof of gaarden ongeveer 2 dagwerken hooyland, mitsgaders de aangekofte landerijen groot ongeveer
drie schepel land alles onder Stokkum gelegen om deselve daartegens den tijd hares levens te
onderhouden en deselve aangegeven van sijn swager Tonis Hesselink gekoft te hebben drie stukjes
land sijnde leenhorig onder Stokkum gelegen voor de somma van f 300.
Den 12 maart 1758 Jan Harmen Heilersigh van Marculo aangegeven op den 19 januar laastleden van
Jan Schuittert en Gerrit Schuittert tot Holten wonende gekoft te hebben een vierde part in Leuvink
Wigmans en Hiddink broek of ook wel Stoevelaarsbroek genaamt onder Marculo gelegen voor de
somma ad f 2150, vrij gelt.
Den 15 maart 1758 Hermanus Cremer uit Beusbergen aangegeven van Albert Lucas gekoft te
hebben een hoekjen hooyland onder Marculo gelegen voor de somma van f 50.
Den 17 april 1758 Jenneken Bruins uit Beusbergen aangegeven van Reurslag in de Nettelhorst
wonende gekoft te hebben een huisjen en annexe grond in Beusbergen gelegen voor de somma van f
200.
Den 29 april 1758 Hendrik Ebbers uit Stokkum aangegeven van Harmen Reurslag wonende onder
Logchem gekoft te hebben een hoekjen gaarden land onder Stokkum gelegen voor f 190.
Den 2 maey 1758 Harmen Sligtman van Marculo aangegeven van (zijn broer) Hendrik Wijmerink
(Sligman) gekoft te hebben een stukjen land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 150.
Den 16 maey 1758 Jan Hendrik Overbeking voor hem selfs en Jan Loink uit Stokkum aangegeven
hoe dat sij tegens elkanderen hadden uitgewisselt en verruilt elk twee spint land in Stokkum
gelegen.
Den 27 maey 1758 Jan Assink uit Elsen aangegeven van Jan Aelberink (Broers) aldaar gekoft te
hebben een vierde part van het soogenaemde Nieuwe slag in het Elsenerbroek gelegen voor de
somma van f 230.

Den 13 juny 1758 De Heer Jan Hendrik van der Wijk tot Stoevelaar aangegeven op den 31 aug.
deses jaers 1758 bij publique verkopinge aangekoft te hebben een geregte vierde partie van den
Ovinks tiende onder Marculo gelegen voor de somma van vier hondert en dertig gulden, sijnde
guldens van 21 stuivers het stuk ende sulx van den Heer Capitain Michorius als erfgenaam en
erfuiter van wijlen de vrouw weduwe van de heer richter Bosboom voor f 430.
Den 15 juny 1758 Berent Schottink uit Stokkum aangegeven van Jan Hesselink (Klosters) aldaar
gekoft te hebben een huis en hoff tot Marculo staande en gelegen voor de somma van f 540.
Den 21 juny 1758 De Hoog Wel Geb Gestr Heere Wolter Reinier Baron van Voerst Heere tot den
Grimberg voor hem selfs en namens desselfs broeder de HWGeb Heere Willem Jan van Voerst en
suster de HWGeb Freulin Elisabeth Magtelt Baronnesse van Voerst, alle toe den Grimberg,
aangegeven het versterf van wijlen haar HWGeb suster de Freulin Allegonda Helena van Voerst op
den 2 deser voorgevallen en waaran erffgenamen sijn, bestaande in o.a. de volgende goederen.
Het vierde part in het erve de Kijfhorst, een derde part in de tienden van seven erven tot Elsen
namentlijk Ribbers, Henterdink, Stegeman, Assink, Rotman, Haaykink en Lenffers.
(Op 07-01-1761 wordt aangegeven het versterf van Luitenant Willem Jan van Voerst, op 03-12-1760
overleden, nalatende een vierde part van de Elsener tienden aan zijn zuster Freulin Elisabeth
Machtelt van Voerst).
Den 20 july 1758 De Hoog Wel Geb Heere van Duithe genaamt Buth tot Mensink voor hem selfs en
respective suster aangegeven het versterf van derselver broeder de Hoog Geb Heere Otto Georg van
Duithe genaamt Buth op den 23 juny laastleden voorgevallen bestaende in de tiende en bloettiende
uit het erve Wolberink in de boerschap Stokkum en een derde part van het goed de Dakhorst in de
boerschap Rectum, te samen voor de somma van f 2000.
Den 7 aug. 1758 De vrouw van Jan Meyer uit Elsen aangegeven dat haar kinderen gekoft hebben
van Jacob Fock tot Rijssen wonende een vierde part van Meylink mate in het Elsenerbroek gelegen
voor de somma ad f 195.
Den 5 september 1758 Tobias van Ommen tot Goor namens Harmen Montenij tot Marculo wonende
aangegeven het versterf van sijn vrouw in augustus overleden, bestaande in de halfscheid van
naevolgende goederen als:
Een huis en hoff, een akker bouwland den Ronden camp ongeveer vier schepel gesaay, een stukke
bouwland den Aenholt camp genaamt ongeveer vijf schepel gesaay, een stukke bouwland den
Muggensomp genaemt groot ongeveer een schepel gesaay, den halven Rijtsgaerden ongeveer een en
een half schepel gesaay, een en een half dagwerk hooyland de Deele genaamt en dan nog een
dagwerk hooyland den Akkers genaamt.
Den 25 september 1758 Arent Varenhorst van Marculo namens den Hoog Wel Geb Gestr Heere Willem
Reinier Baron van Voerst Heere van den Grimberg aangegeven dat sijn HWGeb Gestr op den 20
deser van de erfgenamen van wijlen Lucretia Stokman weduwe Sertorius heeft aangekoft.
De leenroerige tiende uit Meendring voor f 2755.
Een tiende uit Ikkink voor f 1215.
De tiende van Mensing voor f 1755, te samen onder Marculo en Stokkum gelegen.
Den 25 sept. 1758 Harmen Vinkers of Philipsborg in het Elsenerbroek aangegeven aldaar gekoft te
hebben een campjen land van de weduwe van Harmen Tangena (Anna Peters) en kinders tot Goor
wonende voor de somma van f 100.
Den 25 october 1758 Gerrit Harmsen van de Langestraate onder Holten aangegeven op den 27

september gekoft te hebben van Tonis Hendriksen Stuckers tot Holten wonende ongeveer een
dagwerk hooyland onder Marculo gelegen voor f 190.
Den 20 nov. 1758 De Hoog Wel Geb Heere Jan Balthazar Nicolaas van Duithe genaamt Buth voor
hem selfs en suster de Hoog Geb Freulin van Duthe genaamt Buth op den huise Mensink onder
Borculo wonende, aangegeven in dese maand van Jan Berent Moiderman cum suis tot Diepenheim
bij transactie overeengekomen te hebben gekoft desselfs halfscheid in de goederen o.a. erve Dakhorst
in Rectum en de tiende uit Wolberink in Stokkum en nog enkele mobile goederen ter waarde van f
1250.
Den 20 nov. 1758 Bernardus ten Thije tot Goor wonende aangegeven van de erfgenamen van wijlen
Berent ten Thije tot Goor gekoft te hebben een parceel land den Wassebrink genaemt in het carspel
Goor gelegen voor de somma ad f 271.
Den 30 december 1758 De vrouw van Jan Roesen (Aaltjen Smits) tot Goor wonende aangegeven voor
ongeveer drie weeken geleden van desselfs broeder Jan Klumpers (Smit) tot Marculo aangegeven te
hebben een stukke land onder Marculo gelegen voor de somma van f 400.
Den 1 febr. 1759 De Hoog Wel Geb Gestr Heere Generaal Major Baron van Voerst Heere van den
Grimberg in januar laastleden aangegeven van Jan Harmen Heilersigh van Marculo gekoft te
hebben een vierde part van het hooyland Hiddink Leuvelink en Wigmans broeken genaamt onder
Marculo gelegen voor de somma ad f 2800.
Den 11 febr. 1759 Gerrit Meengs uit Stokkum aangegeven op den 12 jan. laastleden van Berent
Keusenkamp tot Diepenheim wonende gekoft te hebben twee parceelen hooyland onder Stokkum
gelegen voor de somma van f 750.
Den 12 febr. 1759 De Heer Silvester Diederik Meiling predikant tot Oldensael aengegeven op den 20
sept. laastleden van sijn broeders en susters als mede erfgenamen van wijlen hun respective
grootmoeder de weduwe Slaterus bij publique verkopinge aangekoft te hebben de tiende van
Dijkink onder Stokkum gelegen voor de somma van f 100-5, vrij gelt.
Den 1 meert 1759 Harmen ten Colhoop uit Elsenerbroek aangegeven van de gemeente aldaar gekoft
te hebben een hoek veldgrond voor de somma van f 130.
Den 12 febr. 1759 Roelof Lodewig van Marculo aangegeven voor ongeveer 10 dagen van de
gemeente van Harke gekoft te hebben een hoekjen veldgrond onder Harke gelegen voor de somma
van f 38.
Den 21 febr. 1759 Jan Leuvink namens Gerrit Alferink desselfs knegt tot Marculo wonende
aangegeven in dese maand van Jan Smits nu Klumpers gekoft te hebben een stukke bouwland
onder Marculo gelegen voor de somma van f 200-10.
Den 4 maart 1759 Berent Ovink knegt van Meerman tot Holten aangegeven van Niesman in Elsen
gekoft te hebben eenig bouw en hooyland en schoppe onder Elsen gelegen, te samen voor de somma
van f 1000.
Den 21 maart 1759 Broek Jan van Marculo aangegeven op den 15 febr. van Jan Smit of Clumper
gekoft te hebben een stukke land het Middelste stukke genaamt onder Marculo gelegen voor de
somma van f 450.

Den 21 maart 1759 Willem Schrijver van Marculo aangegeven voor ongeveer 5 weken van Jan Smitt
of Clumper gekoft te hebben een stukke land onder Marculo gelegen voor de somma van f 508.
Den 24 maart 1759 Jan Costers van Marculo aangegeven voor ongeveer 5 weken geleden van Jan
Smitt of Clumpers tot Marculo gekoft te hebben ongeveer twee schepel land onder Marculo gelegen
voor de somma ad f 200.
Den 24 maart 1759 Willem Fockers van Marculo aangegeven mede voor ongeveer 5 weken geleden
van Jan Smitt of Clumpers gekoft te hebben ongeveer twee schepel land onder Marculo gelegen voor
de somma ad f 200.
Den 11 april 1759 Egbert Hilbers (Wevers) uit Stokkum aangegeven voor ongeveer agt dagen van
Plas Gerrit (Pongers) in Markelo gekoft te hebben een stukjen bouwland onder Stokkum gelegen
voor de somma van f 233.
Den 14 mey 1759 Derkjen Tekkelenborg onder Gelselaar wonende doen aengeven op den 9 april van
Hendrik Roelofsen (Houboer) uit Stokkum gekoft te hebben een hoekjen hooyland in de Duinsmeen
den Slut genaamt onder desen gerichte gelegen voor de somma van f 49, vrij gelt.
Den 8 juny 1759 Berent ten Zijthoff uit Goor aangegeven op den 5 deser van Gerrit Engels van
Ootmarssen gekoft te hebben vijff schoft hooyland in de Harker meden gelegen voor f 173, gld van
21 stuiver.
Den 13 augusti 1759 Hendrik Schreurs (Spekenbrink) uit Stokkum aangegeven van Jan Thijmans
thans tot Diepenheim wonende gekoft te hebben een stuk bouwlant onder Stokkum gelegen voor de
somma van f 300.
Den 22 augusti 1759 Hendrik Beltmans uit Stokkum aangegeven van Jan Thijmans thans tot
Diepenheim wonende gekoft te hebben een stuk bouwlant onder Stokkum gelegen voor de somma
van f 300.
Den 10 7ber 1759 Derk Daalwijk (Bekkers) uit Harke aangegeven op den 20 aug. laasleden van de
weduwe van wijlen de hr dr. Joan Remink voor haar selven en als boedelhouderse van haar
voorschreven wijlen ehemans nalatenschap gekoft te hebben het erve en goed Daalwijk soo als door
hem thans in pagt gebruikt word in de boerschap Harke gelegen met nog een hooyland in de
boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en sulx te samen voor de
somma van f 2500, sijnde guldens van 21 stuivers het stukke.
Den 12 7ber 1759 Jan Kerkenmeyer van Marculo aangegeven van Derk Daalwijk uit Harke op den
31 augusti gekoft te hebben een hoekjen weyde land onder Harke gelegen voor de somma van f 190.
Den 3 nov. 1759 Gerrit Nijlant tot Geesteren wonende aangegeven op den 16 october deses jaers van
Jan Leeftink gekoft te hebben het halve Kleine Smieslag onder Stokkum gelegen voor de somma ad f
200.
Den 5 nov. 1759 Tonis Wijmerink uit Stokkum aengegeven van Berent Keusenkamp tot Diepenheim
wonende gekoft te hebben twee stukken bouwland in Cloots camp onder Marculo gelegen voor de
somma van f 600.
Den 8 nov. 1759 Gerrit Vosschesang uit Harke aangegeven op den 4 september van Derk Daalwijk
gekoft te hebben twee stukken land onder erve Daalwijk in Harke gehorende voor de somma van f

160.
Den 13 nov. 1759 Waender Koelman uit Harke aangegeven op den 4 september van Derk Daalwijk
aldaar gekoft te hebben twee stukken land onder Harke gelegen voor de somma van f 160.
Den 8 xber 1759 Arent Jalink binnen Goor wonende voor hem selfs en namens de nigten en neeven
aangegeven het versterf van sijn schoonsuster Jenneken Scholten op den 14 november overleden
bestaende in een vierde part van de landerijen van het Nijhuis plaatsjen in Harke gelegen waarvan
een derde part op sijn vrouw (Gerritjen Scholten) en twee derde parten op de neeven en nigten is vervallen
in het geheel off samen ongeveer waerdig f 400.
Den 29 xber 1759 Jan Weyschede uit Goor voor hem selfs en mede nigten en neven aangegeven het
versterf van derselver oom Hertgert ten Zijthoff voor ongeveer een maand overleden bestaande in
ongeveer een en een half dagwerk hooyland de Zijthoff maate genaamt in de Harker meden gelegen
waerdig ongeveer f 250.
Den 9 januar 1760 Jan Stoevelman uit Harke aangegeven in december laastleden van Wessel Oelen
tot Goor gekoft te hebben een camp land den Marten Oelens camp genaamt in het Elsenerbroek
gelegen voor de somma van f 850, waarop door den selven weder aan Wessel Oelen overgedaan in
minderinge van die gemelte somma gelijk Wessel Oelen ook aangeeft een en een half dagwerk hooyland
zijnde de halfscheid van de soogenaemde Pelleweevers maat in de Harker meede boerschap Harke
gelegen voor de somma van f 250.
Den 21 januar 1760 Willem Matena uit Harke aangegeven op den 6 deser van de erfgenamen van
Jenneken Scholten gekoft te hebben ongeveer drie mudde land en hooyland sijnde een vierde part
uit het huisjen Nijhuis in Harke gelegen voor de somma van f 475.
Den 24 januar 1760 Tonis ...ink bij Diepenheim wonende aangegeven het versterf van sijn vrouw in
den jaere 1759 overleden heeft nagelaten de halfscheid van twee stukken land in den Stokkemer
esch gelegen te samen groot drie en een half schepel te samen in het geheel ongeveer waerdig f 200.
Den 26 januar 1760 De weduwe van Harmen Montenij (Hilleken Meengs) van Marculo aangegeven
het versterf van gemelde haar eheman op den 24 december 1759 overleden bestaende in de
halfscheid van de naevolgende goederen.
Een huis en hof.
Een akker bouwlant ongeveer vier schepel gesaay den Ronden kamp genaamt.
Een stukjen land in den Aenholts camp groot ongeveer vijff schepel gesaay.
Een stukje bouwlant den Muggensomp genaamt ongeveer een schepel gesaay.
Den halven Rijtsgaarden ongeveer een en een half schepel gesaay.
Een en een half dagwerk hooyland de Deele genaamt.
Nog een dagwerk hooyland de Akkers genaamt.
Nog ongeveer een dagwerk hooyland bij de ... huis en een hoekjen hooyland in Meengs maate met
een stukjen saeyland daarbij.
Den 29 januar 1760 Haar Jan uit Stokkum aangegeven van Berent Leppink aldaar gekoft te hebben
een stuk land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 312.
Den 19 febr. 1760 Dr J.C. Pothoff overgevende en geregistreerd te worden een memorie als volgt.
Den HWel Geboren Gestr Heer Arend Baron van Raesfelt Heere van Elsen Landdrost van
Haexbergen geeft pagt aan in soo verre verpligt mogte sijn sonder nogtans sig daar door eenige
prejudicie te willen hebben toegelegt dat hij op den 5 mey 1759 als bij de coop van de havesate Elsen

met sijn onderhorige goederen en landerijen van den HWG Gestr Heer Coenraad Willem Baron
van Haersolte de revenues 9 a 10 gl des jaars waeren te hoog gerekent; daarvoor bij accoord op
voornoemde tijd van den heer verkoper voorschreven hebben gekregen eenige nieuwe aengegraeven
gronden welk bij het eerste coopscontract door den heer verkoper geeximeerd waeren gelegen in de
Elsener meen naast Teemker sijn hooylandt en bij Klein Letink.
Den 29 maart 1760 Brink Derk uit Stokkum aangegeven voor ongeveer drie weeken van Jan
Stoevelman uit Harke gekoft te hebben een half mudde bouwlant onder Stokkum gelegen voor de
somma van f 115.
Den 4 april 1760 Jan Elkink van Marculo aangegeven voor drie weken geleden van Snijder Jan tot
Marculo gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor de somma van f 110.
Den 14 april 1760 Den Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Coeverden Heer van het Wegdam bij
missive aangegeven op den 5 febr. laastleden van den HWGeb gestr Heere Baron Mulert en
eheliefste, Heer en Vrouw van Bakenhage en den HWGeb Heere Ritmeester Mulert gekoft te
hebben het erve Averack onder het carspel Goor gelegen voor de somma ad f 2700.
Den 23 april 1760 Esken Boeswinkel in Goor wonende aangegeven bij testamentaire dispositie van
wijlen sijn neeff Jan Clooster voor ongeveer ses weeken overleden geerft te hebben ses spint land
gelegen in den Wassebrink carspel van Goor waerdig ongeveer f 90.
Den 25 april 1760 Gerrit Dambrink uit Goor namens Grietjen, Catharina en Anna Jansen de Maag
in Goor aangegeven het versterf van derselver suster Aaltjen Jansen de Maag op den 20 deser
voorgevallen bestaande in een vierde part van een half dagwerk hooyland in de Harker meden
gelegen.
Den 16 mey 1760 Jan Harmen Heilersig van Marculo namens Derk Hendrik Gorkink aldaar
aengegeven dat denselven in dese maand van Jan Harmen Snel gekoft heeft het Coeversbroek
genaamt sijnde hooyland onder Marculo gelegen voor de somma van f 800.
Den 16 mey 1760 De vrouw van Gerrit Scholten (Janna Jalink) uit Harke aangegeven van haar oom
Harmen Scholten (Vrijlink) in dese maand overleden geerft te hebben een half mudde land het
Bentever genaemt in Harke gelegen waerdig ongeveer f 100.
Den 9 juny 1760 Plas Jan uit Elsen aengegeven voor ongeveer ses weken geleden van de scholte van
Harke en Jan ter Plegt in Harke gekoft te hebben een hoekjen hooy of afgemodde grond in Elsen
gelegen voor de somma van f 70.
Den 1 july 1760 Teunis Brinkjans en Jan Volkerink (Kistemaker) van Marculo aangegeven voor
ongeveer 14 dagen van Jan Nijlant aldaar gekoft te hebben het Hulsbeeken en Wijmerink slag
onder Marculo gelegen voor de somma van f 675-10.
Den 7 july 1760 Willem te Matena uit Harke aangegeven op den 9 juni deses jaars van Harmen Thije en
Aaltjen Lonink eheluiden, Jan ter Plegt en Hendrikjen Boesink eheluiden, van gemelde Harmen
Tije als mombaer van Grietjen te Daalwijk gekoft te hebben een vierde part van Nijhuis plaasjen in
Harke gelegen voor de somma van f 470, vrij gelt.
Den 25 july 1760 De vrouw van Jan Welmers (Aeltjen Vrielink) uit Harke aangegeven op den 7 deser
van Willem Meyer (Boomkamp) en vrouw Hermina Meyer in Verwoolde onder Gelderlant wonende
gekoft te hebben de halve plaatse Welmers genaamt in de boerschap Harke gelegen voor de somma

van f 800, vrij gelt.
Den 17 augustus 1760 Aeltjen Aaftink uit Elsen namens Jan de Meyer aldaar aangegeven dat
denselver voor ongeveer ses weeken geleden van de erfgenamen van de weduwe (Janna Stroink) van
wijlen Hendrik Jalink tot Goor gekoft heeft ongeveer een dagwerk hooyland onder Elsen gelegen
voor de somma van f 180.
Den 18 augustus 1760 Tonis Scholten uit het Elsenerbroek aengegeven hoe dat hij en desselfs vrouw
bij testamentaire dispositie van den 6 october 1757 van Anna Mattena voor ongeveer ses weeken
overleeden hebben geerft het catersteedjen Maetena genaemt in het Elsenerbroek gelegen ongeveer
waerdig de somma van f 900.
De 5 sept. 1760 Hendrik Hoevink uit Stokkum aangegeven op den 12 aug. laastleden van de
boermannen van Stokkum gekoft te hebben een hoek groengrond of olde veene kuilen in het
Stokkemer vlier gelegen voor de somma van f 32, vrij gelt.
Den 29 sept. 1760 Fenneken Lammertink weduwe van wijlen Jan Swiers van Marculo door Hendrik
Lammertink doen aengeven het versterf van haar eheman voor ongeveer 6 weken overleden
bestaende in de halfscheid van Swiers plaatse onder Marculo gelegen voor het meeste gedeelte
tiendbaar.
Den 12 december 1760 De huisvrouw van Gerrit Heyink (Janna van Ommen) binnen Goor wonende
aangegeven van Jan ten Pierik mede binnen Goor wonende voor ongeveer 6 weken geleden gekoft te
hebben ruim een schepel land op de Hemmelhorst in de Herker meeden gelegen voor de somma van f
45.
Den 23 december 1760 Derk Hendrik Gorkink van Marculo aangegeven voor ongeveer ses weeken
van Hendricus Wibbelink aldaar gekoft te hebben een hoekjen gaardengrond de Leemkuile
genaamt onder Marculo gelegen voor f 45.
Den 2 januar 1761 Berent Berents van Marculo aangegeven voor ongeveer ses weken van Arent
Wissink (Meyer) aldaar gekoft te hebben een catersteedjen onder Marculo gelegen voor de somma
van f 502-10, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 13 febr. 1761 Harmen Weevers uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 10 dagen van Jan
Aersen burgmeester tot Goor gekoft te hebben een hooymate onder Stokkum gelegen voor de somma
van f 425.
Den 7 maart 1761 Swier Boman van Marculo aangegeven voor ongeveer drie weken van Broek Jan
aldaar gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor de somma van f 258.
Den 11 maart 1761 Jan Lonink van Marculo aangegeven van Lammert Krijsman voor drie weken
geleden gekoft te hebben een hoekjen bouwland onder Stokkum gelegen voor de somma van f 110.
Den 28 maart 1761 Jan Harmen Snel van Marculo aangegeven op den 27 deser van de gesworens van
Harke gekoft te hebben een hoekjen veltgrond onder Harke gelegen voor f 42.
Den 11 maey 1761 Berent Bloemers (Weerdes) uit Elsen aangegeven op den 21 april van Jan
Swoferink aldaar gekoft te hebben twee stukken land onder Elsen gelegen te samen voor de somma
ad f 160, vrij gelt.

Den 28 maey 1761 Jan Harmen Heylersigh van Marculo aangegeven voor ongeveer 4 weken van
Hendrik ten Dam aldaar gekoft te hebben een huisplaatsjen in Marculo gelegen voor de somma van f
38.
Den 12 juny 1761 Gerrit Jan Modders uit Goor aangegeven van Wernerus van Ouwerkerk en cum
suis gekoft te hebben een half dagwerk hooyland in de Harker meeden gelegen voor de somma van f
105 vrij gelt.
Den 22 juny 1761 Hendrina voor den Boom vrouw van Jan Meyer uit Elsen aangegeven voor
ongeveer ses weken van Hendrik Klumpers nu Rietman in Elsen wonende gekoft te hebben vier
dagwerken hooyland het Bekkinkslag genaamt in het Markelerbroek gelegen voor de somma van f
550, vrij gelt.
Den 30 juny 1761 Egbert Nijhuis uit Harke aangegeven voor ongeveer 4 weken van Arent Jalink tot
Goor cum suis als erfgenamen van Jenneken Scholten gekoft te hebben haar aandeel in het
hooyland het Hag en Reygers slag genaamt in het Stokkemerbroek gelegen voor de somma van f 200.
Den 5 july 1761 Harmen Graauwert (uit Laren) bij memorie aangegeven op den 25 mey deses jaars
verkoft te hebben aan de Hoog Weled Heere van Keppel Heer van Oolde een hooyland de
Drostenmaate genaamt onder Marculo gelegen voor f 100, sijnde gld van 21 stuiver het stuk.
Den 10 augusti 1761 Adolph Meyer van Ootmarssen voor hem selfs en broers en susters aangegeven
het versterf van derselver broeder Steven Meyer voor 6 weken binnen Rijssen overleden bestaande
in o.a. een vijfde part van het erve Wansink in Stokkum in de gerichte van Kedingen gelegen het soo
begrijpen en in gemeenschap hebben beseten volgens testament.
Den 22 augusti 1761 Gerrit Hiddink (Lammertink) van Marculo aangegeven het versterf van
derselver stiefschoonvader Jan Hiddink (Egbers) in july overleden waardoor op hem en sijn vrouw
vervallen en aangeerft ongeveer ses spint pand de Ribbe genaamt onder Marculo gelegen.
Den 26 augusti 1761 Lammert Overbeeke uit Stokkum aangegeven op den 25 july op approbatie van
de goedheeren van de gesworens van Stokkum gekoft te hebben een hoek aangemaakte gemeene
grond voor de somma van f 65.
Den 21 september 1761 De vrouw van Gerrit Greven (Jenneken Broekmans) uit Stokkum soo voor
haar selfs als mede de mede erfgenamen aangegeven het versterf van haar mans broeder Jan
Greven voor ongeveer ses weken overleden bestaande in twee stukken land ongeveer te samen een
mudde gesaay gelegen onder Stokkum.
Den 27 september 1761 Willem Kusbelt (Closters) van Marculo aangegeven voor ongeveer 4 weken
van Jan Stoevebelt of Buite Jan aldaar gekoft te hebben een half mudde land in den Stokkemer esch
gelegen voor de somma van f 175, vrij gelt.
Den 29 september 1761 Hendrik Kraeyensang (Nieuwenhuis) van Marculo aangegeven voor
ongeveer 6 weken aan den Heer van Oolde verkoft te hebben ongeveer een dagwerk hooyland onder
Marculo gelegen voor de somma van f 97-10, vrij gelt.
Den 29 september 1761 Jan Rothman uit Elsen aangegeven op den 29 aug. laastleden bij publycke
verkopinge van de Heer Major J. Bakker en Gerlatius Scholtinga, jud en professor tot Leiden,
gekoft te hebben het erve ende goed ten Raade, meest onder den naam van Rotman bekent, in Elsen
gelegen voor de somma van f 2700.

Den 29 september 1761 De vrouw van Jan Aaftink (Aaltjen Huiskes) uit Elsen aangegeven het
versterf van haar oom Jan Aaftink in dese maand overleden bestaande in de halfscheid van het
plaatsjen Groot Aaftink genaamt in Elsen gelegen bestaande in een half huis en ongeveer twee
mudden landt.
Den 31 december 1761 Hendrik ten Broekhuis uit Gelseler aangegeven gekoft te hebben van Gerrit
ten broekhuis een vijfde part van de sogenaamden Brunshorst en het vijfde part van een en een half
dagwerk hooyland in Bouwhuis slag sijnde bouwland (dese post vervolgens aangetekent), te samen
onder desen gerichte van Kedingen boerschap Stokkum gelegen voor f 150.
Den 9 nov. 1761 Aeltjen Wansink (Egbers) weduwe van Jan Wansink uit Beusbergen voor haar en
mede erfgenamen aangegeven het versterf van haar oom Jan Hiddink voor ongeveer ses weken
overleden bestaande in een akker bouwland de Ribbe genaamt omtrent twee schepel gesaay in den
Markeler esch gelegen.
Den 9 nov. 1761 Hendrik Wijmerink (Sligman) van Marculo aangegeven voor ongeveer drie weken
van Gerrit Alferink gekoft te hebben een stuk bouwland in den Potskamp onder Harke gelegen voor
de somma van f 150.
Den 14 dec. 1761 Gerrit Effink uit Stokkum aangegeven op den 9 deser van de weduwe van Swier
Snellink (Maria Roelving) aldaar gekoft te hebben een hoek hooyland in het Stokkumerbroek
gelegen voor de somma van f 150, vrij gelt.
Den 15 dec. 1761 Albert Gerritsen Jeurlink onder Holten wonende aangegeven van Harmen
Waenders aldaar gekoft te hebben drie schoft hooyland onder Marculo gelegen voor de somma van f
85, vrij gelt.
Den 16 dec. 1761 Gerrit Effink uit Stokkum aangegeven op den 13 deser van Gerrit Hoevink aldaar
gekoft te hebben een stuk bouwland onder Stokkum gelegen voor de somma van f 200, vrij gelt.
Den 18 dec. 1761 Harmen Swiers van Marculo namens sijn oom Jan Breukink aangegeven het
versterf van desselfs sijn broeder Gerrit Breukink voor ongeveer ses weeken overleden waardoor op
hem Jan Breukink ab intestato is vervallen ende vererft de halfscheid van den Dinkelsberg in het
geheel groot 10 schepel land en de halfscheid van ses dagwerken hooyland het Looslag genaamt
beide parcelen onder Marculo gelegen.
Den 9 januari 1762 geeft Aeltjen Aaftink (Huiskes), de vrouw van Jan Aaftink, het versterf aan van
wijlen haar moeye (oma) Maria Aaftink wonende op Klein Aaftink, in december laastleden
overleden, nalatende de halfscheid van het plaatsjen Groot Aaftink genaamt in Elsen gelegen en
ongeveer 2 mudden land.
Den 20 jan. 1762 Arent te Vaarhorst gerichts Delden aangegeven van Esken Boeswinkel in Goor
wonende gekoft te hebben een stukke bouwlant in den Hassebrink in het carspel van Goor gelegen
voor de somma van f 230, vrij gelt.
Den 23 januar 1762 Hendrik Ebbers (Leferink) uit Stokkum voor hem selfs en mede erfgenamen
aangegeven het versterf van zijn oom Berent Leppink en daardoor op hem vererft is een stukke
land groot ongeveer drie schepel gesaay sijnde tiendbaar en twee stukken hooyland te samen groot
ongeveer twee dagwerken en twee akkertjes bouwland sijnde het eene ongeveer vijff schepel en
tiendbaar en het andere ongeveer drie schepel gesaay alle onder Stokkum gelegen.

Den 23 januar 1762 De vrouw van Jan Meyer (Hendrina voor den Boom) uit Elsen aangegeven op
heden van Derk Vrielink in Harke wonende gekoft te hebben een dagwerk hooyland in de Holter
maate genaamt in het Elsenerbroek gelegen voor de somma van f 300.
Den 20 febr. 1762 Velt Jan (Leferink) uit Stokkum aangegeven van de erfgenamen van wijlen Berent
Leppink geerft te hebben een stukke bouwland groot ongeveer drie schepel land en ongeveer een
dagwerk hooyland onder Stokkum gelegen te samen voor de somma van f 396.
Den 1 maart 1762 Waander Lucas van Marculo aangegeven op den 20 febr. laastleden van Jan
Snijders gekoft te hebben een stukke bouwland onder Marculo gelegen voor de somma van f 550, vrij
gelt.
Den 6 maart 1762 Gerrit Schottink uit Stokkum aangegeven op den 25 febr. van de erfgenamen van
Berent Leppink gekoft te hebben een kamp bouwland den Nieuwen kamp genaamt onder Stokkum
gelegen voor de somma van f 354, vrij gelt.
Den 10 maart 1762 Hendrik Wannink (Letink) uit Stokkum aangegeven op den 25 febr. laastleden
van de erfgenamen van Berent Leppink gekoft te hebben een dagwerk hooyland onder Stokkum
gelegen voor de somma van f 173, vrij gelt.
Den 10 maart 1762 Hendrik Wannink voor Harmen Hoestink uit Stokkum aangegeven mede op den 25
febr. van de erfgenamen van Berent Leppink gekoft te hebben een stukjen bouwland het Hesselink
stukjen genaamt in den Stokkumer esch gelegen voor de somma van f 75, vrij gelt.
Den 27 maart 1762 Jan Harmen Heylersigh van Marculo aangegeven van Gerrit Kraeyenbelt en
vrouw binnen Goor wonende gekoft te hebben een stukke land onder Marculo gelegen voor de
somma ad f 850.
Den 27 april 1762 Gerrit Schepers uit Harke voor hem selfs en sijn moeder Hendrikjen Scheepers
aangegeven op den 18 deser van Jan Bekker aldaar gekoft te hebben ongeveer een dagwerk
hooylant in de Harker meeden gelegen voor de somma ad f 165.
Den 26 juni 1762 Aeltjen Leetink (Roelvink) uit Stokkum weduwe van wijlen Berent Leetink
aangegeven voor ongeveer 6 weken geleden van Tonis Swierink bij Diepenheim wonende gekoft te
hebben een half stukjen land en dan nog een schepel land in den Stokkumer esch gelegen, te samen
voor de somma ad f 200.
Den 12 july 1762 Gerrit Alferink aangegeven van Berent Dijkink tot Marculo gekoft te hebben een
hoekjen land in het Markelerbroek gelegen voor de somma ad f 78.
Den 8 augustus 1762 De secretaris Gerhard ter Horst en Hendricus ter Horst tot Rijssen aangegeven
op den 5 july laastleden gekoft te hebben van de HWGeb Gestr Heere en Freulin Mahony het erve
en goed Hoestink in Stokkum, het erve Sende of Sentman en Huiskes plaatse in Elsen, alle onder den
gerichte Kedingen, te samen voor de somma van negen duisent en vijff hondert gulden f 9500.
Den 11 augustus 1762 Jan Harmen Heilersigh van Marculo voor sijn schoonzoon Derk Hendrik Gorkink
aangegeven van Gerrit Tijmans gekoft te hebben een stuk bouwland met een huis plaatsjen onder
Markelo gelegen samen voor f 300.
Den 19 augustus 1762 Harmen Hoestink uit Stokkum aangegeven voor ongeveer drie weken van de

secretaris Gerhard ter Horst en Hendricus ter Horst tot Rijssen gekoft te hebben het erve Hoestink
waarop hij thans woont in Stokkum gelegen voor de summa van f 6900.
Den 19 augustus 1762 Jan Lubbers (Meenderink) uit Stokkum aangegeven van gemelde Harmen
Hoestink gekoft te hebben een stukke land in Stokkum gelegen voor de somma van f 400.
Den 26 aug. 1762 Jan Brinkers uit Harke aangegeven voor ongeveer een maand geleden van Jan
Reints in Harke gekoft te hebben een stukjen land in Harke gelegen voor f 125.
Den 1 september 1762 Jan Hesselink (Klosters) uit Stokkum aangegeven voor ongeveer drie weken
van Harmen Hoestink aldaar gekoft te hebben een stukjen land onder Stokkum gelegen voor f 158.
Den 7 september 1762 Jan Hendrik Averbekke uit Stokkum aangegeven van Harmen Thijink uit
Harke voor ongeveer vier weken gekoft te hebben een hoekjen hooyland in Stokkum gelegen voor f
130.
Den 20 september 1762 Hendrik Schreurs uit Stokkum namens sijn zoon Jan Schreurs aldaar
aangegeven voor ongeveer vier weken van Harmen Hoestink gekoft te hebben een stukke land
onder Stokkum gelegen voor de somma van f 100.
Den 24 september 1762 Jan Gijmink of Jeurlink uit het carspel van Goor aangegeven voor ongeveer
vier weken van burgermr Gabriel Weerman tot Delden gekoft te hebben het plaatsjen de Wildeman
genaamt in het carspel van Goor gelegen voor f 1300.
Den 23 october 1762 Hendrik Assink uit het Elsenerbroek aangegeven voor ongeveer drie weken van
de erfgenamen Knape tot Goor gekoft te hebben een stukke land in het Elsenerbroek gelegen voor
de somma van f 226-5.
Den 30 october 1762 De weduwe van Egbert Nijhuis (Hille Wolberink) uit Harke aangegeven van
Harmen Thije aldaar gekoft te hebben het derde part hooyland in het soogenaamde Hag in het
Stokkemerbroek gelegen voor f 72.
Den 4 november 1762 Jan Eeftink uit Elsen aangegeven voor ongeveer ses weken van den HW Geb
Gestr Heere Mahony tot Boekelo gekoft te hebben desselfs plaasje Eeftink in Elsen gelegen voor de
somma van f 3617.
Den 14 november 1762 Berent Snijders van Elsen voor sijn vader Harmen Snijders aangegeven voor
3 weken van Jan Eeftink in Elsen gekoft te hebben twee dagwerken hooyland in het Elsenerbroek
gelegen voor de somma van f 250.
Den 16 november 1762 Jan Kerkenmeyer van Marculo als mombaer over de drie kinderen van wijlen
Gerrit Kottink aangegeven dat eene van deselve kinderen met name Jenneken voor ongeveer ses
weken is komen te overlijden waardoor op de twee is komen te vererven een derde part van het
Kortink plaatsjen onder Marculo gelegen; doende het gehele jaar aan pagt agtien gulden.
Den 17 november 1762 Jan Oink uit Elsen aangegeven van Jan Eeftink aldaar voor ongeveer 6
weken gekoft te hebben een stukke land in Elsen gelegen voor de somma van f 300.
Den 4 dec. 1762 Steege Harmen uit het Elsenerbroek aangegeven van de goedheeren gekoft te
hebben een stukjen gemeente voor de somma ad f 100.

Den 15 dec. 1762 Albert Vruwink uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 14 dagen van Plas Dries
aldaar gekoft te hebben een hoekjen gaardengrond onder Stokkum gelegen voor f 200.
Den 15 dec. 1762 Berent Stoevebelt uit Beusbergen aangegeven voor ongeveer vier weken van Broek
Jan tot Marculo gekoft te hebben een stuk land onder Stokkum gelegen voor f 200.
Den 18 dec. 1762 Derk Letink uit het Elsenerbroek aangegeven voor ongeveer ses weken van Jan
Eeftink in Elsen gekoft te hebben een hooymaate de Aaftink maate genaamt in het Elsenerbroek
gelegen voor de somma van f 294-15.
Den 21 december 1762 Jannes Wolters (Woolderink) uit Elsen aangegeven van Jan Eeftink
(Hegeman) aldaar gekoft te hebben een dagwerk hooyland het Hooge Meeken genaamt onder Elsen
gelegen voor de somma van f 150.
Den 10 febr. 1763 Jenneken Broekmans vrouw van Gerrit Greven van Marculo namens Jan Broekmans
aldaar aangegeven het versterf van desselfs suster Hendrikjen Broekmans in december laastleden
overleden waardoor op hem Jan Broekmans is komen te vervallen en geerft heeft de halfscheid van
een stukjen land het Smits stukke genaamt groot ongeveer een mudde gesaay onder Marculo
gelegen waardig ongeveer f 225.
Den 19 febr. 1763 Harmen Swiers of Lonink (Boslonink) van Marculo aangegeven voor ongeveer 6
dagen van sijn oom Jan Breukink tot Marculo wonende gekoft te hebben een perceel bouwland den
Dinkselbarg genaamt groot ongeveer 10 schepel gesaay, als mede het Loo slagh groot ongeveer
seven dagwerken hooyland, voorts het Boelink slag genaamt groot ongeveer drie dagwerken
hooyland, mede nog het Nieuwe slag genaamt groot ongeveer een dagwerk hooyland, alle onder
Marculo gelegen en dat te samen voor de somma van drie duisent en vijff hondert gulden f 3500.
Den 23 febr. 1763 Jan Closters nu Hesselink aangegeven in dese maand van Berent Snellink
(Kuipers) gekoft te hebben een stukjen land in Stokkum gelegen voor de somma van f 116.
Den 27 febr. 1763 Gerrit Schoppen (Voskes) van Marculo aangegeven dese maand van de HWGeb
Gestr Heere Munster tot Sourenberg gekoft te hebben een stukje land van het erve Lammertink
onder Marculo gelegen voor de somma van f 75, guldens van 21 stuivers.
Den 25 febr. 1763 Egbert Klein Egbers (Kappen) uit Beusbergen aangegeven mede van den Heere
van Sourenborg uit het erve Lammertink gekoft te hebben twee dagwerken hooyland onder
Marculo gelegen voor de somma ad f 150.
Den 26 febr. 1763 Jan Closters van Marculo aangegeven mede van den Heere van Sourenborg gekoft
te hebben een perseel bouwland onder Marculo gelegen voor de somma van f 1395, sijnde guldens van
21 stuivers (Jan kocht meerdere percelen van Sourenburg, dit lijkt het totaalbedrag te zijn).
Den 26 febr. 1763 Jan Closters van Marculo aangegeven voor 3 dagen aan Hermanus Dokhoorn tot
Marculo mede verkoft te hebben een hoekjen gaarden land voor de somma van f 100.
Den 3 maart 1763 Jan Brinkers van Marculo doen aangeven mede van den Heer van Sourenborg van
het erve Lammertink gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor f 100.
Den 3 maart 1763 Hendrik Broekhuis van Gelselaar aangegeven van Aerne Wijgers, de weduwe van
wijlen Reint Stoffers, aldaar gekoft te hebben eenig hooy en bouwland de [Horst] genaamt in het
Stokkemerbroek gelegen voor de somma van f 347, vrij gelt.

Den 7 maart 1763 Jan Hendrik Siggers uit Stokkum aangegeven van Berent Snellink (Kuipers)
aldaar voor drie weken gekoft te hebben een stukjen land uit het erve Snellink in Stokkum gelegen
voor f 300.
Den 7 maart 1763 Hendrica Overbeek uit Stokkum aangegeven mede van Berent Snellink voor drie
weken gekoft te hebben een stukke bouwland voor de somma van f 505.
Den 7 maart 1763 Jan Sligtman van Marculo aangegeven op den 11 november 1761 van den Hoog
Wel Geb Gestr Heere van Munster Heere van Sourenburg gekoft te hebben het erve en goed
Sligtman onder Marculo gelegen voor de somma van f 7160, den guldens van 21 stuivers.
Den 8 maart 1763 Albert Peterman (Vruwink) uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 6 weken van
Berent Snellink aldaar gekoft te hebben een stukke land onder Stokkum gelegen voor de somma van
f 400.
Den 8 maart 1763 Jan Leuvelink van Marculo aangegeven mede op voorschreven tijd van den
HWGeb Gestr Heere Baron van Monster Heere van Sourenborg gekoft te hebben een stukjen land
uit het erve Lammertink onder Marculo gelegen voor de somma van f 156.
Den 9 maart 1763 Jan Welmers uit Stokkum aangegeven van Berent Snellink aldaar gekoft te
hebben een stukke land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 600.
Den 9 maart 1763 Jan Lammertink van Marculo voor sijn vader Hendrik Lammertink aangegeven
van de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Monster Heere van Sourenborg aangekoft te hebben
eenige perselen land en hooyland van het erve Lammertink onder Marculo gelegen te samen voor de
somma van f 2249.
Den 10 maart 1763 Hendrik Bussink van Marculo aangegeven van den Hoog gemelde Heere van
Sourenborg mede gekoft te hebben uit het erve Lammertink een stukke land voor de somma van f
400, zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 10 maart 1763 Hendrik Roesink van Marculo aangegeven mede van de Hoog gemelde Heer van
Sourenborg van het erve Lammertink gekoft te hebben een gaarden voor f 112, guldens van 21
stuiver.
Den 12 maart 1763 Gerrit Effink uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 14 dagen van Jan Schreurs
aldaar gekoft te hebben een stukjen land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 100.
Den 13 maart 1763 De vrouw van Jan Leuvelink van Marculo aangegeven voor ongeveer 14 dagen
van sijn HWGeb Gestr den Heere Baron van Monster tot Sourenborg uit het erve Lammertink
gekoft te hebben een stukke land voor de somma van f 410, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 14 maart 1763 Berent Schottink uit Marculo aangegeven van de Hoog gemelde Heere van
Sourenborg uit het erve Lammertink gekoft te hebben een stukjen land voor de somma van f 75,
guldens van 21 stuiver.
Den 14 maart 1763 Jan Loos van Marculo aangegeven van den Hoog gemelde Heer van Sourenborg
van het erve Lammertink gekoft te hebben een stukke land voor de somma van f 515, guldens van 21
stuiver.

Den 14 maart 1763 Waander Lucas van Marculo aangegeven van Jan Sligtman aldaar gekoft te
hebben een stukke land onder Marculo gelegen voor de somma van f 230, guldens van 21 stuiver.
Den 14 maart 1763 Harmen Berentsen van Marculo aangegeven van de Hoog gemelde Heere van
Sourenborg gekoft te hebben een stukke land uit het erve Lammertink voor de somma van f 532,
sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 14 maart 1763 Berent Schottink aangegeven voor ongeveer drie weeken van Jan Sligtman tot
Marculo gekoft te hebben een stukjen land onder Marculo gelegen voor de somma van f 190.
Den 14 maart 1763 Derk Ovink (Breukink) van Marculo aangegeven van de Hoog gemelde Heere van
Sourenborg uit het erve Lammertink aangekoft te hebben een stukke land onder Marculo gelegen
voor de somma van f 600, guldens van 21 stuivers.
Den 14 maart 1763 Berent Dijkink van Marculo aangegeven van den Heere van Sourenborg van het
erve Lammertink aangekoft te hebben een stukke land voor de somma van f 380, guldens van 21
stuivers.
Den 15 maart 1763 Jan Harmen Snel van Marculo aangegeven van den Heere van Sourenborg uit
het erve Lammertink gekoft te hebben twee stukken bouwland en de halfscheid van een hooyland de
Maat genaamt, alle onder Marculo gelegen, te samen voor de somma van f 900, guldens van 2 stuivers.
Den 15 maart 1763 Jan Harmen Snel aangegeven voor Adam Jabbinga van Marculo aangegeven dat
van den Heere van Sourenborg uit het Lammertink heeft aangekogt een stukjen bouwland voor de
somma van f 146, guldens van 21 stuivers.
Den 15 maart 1763 Jan Harmen Snel voor Tonis Koebrugge (op Pongers) tot Marculo wonende
aangegeven dat denselven van den Heere van Sourenborg uit het erve Lammertink heeft aangekoft
een stukjen land voor f 180, guldens van 21 stuivers.
Den 15 maart 1763 Egbert ter Worse uit Herrike aangegeven voor ongeveer een maand geleden van
Jan Sligtman van Marculo gekoft te hebben vier dagwerken hooyland in de Deele onder Marculo
gelegen voor de somma van f 500.
Den 17 maart 1763 Berent Snellink (Kuipers) uit Stokkum aangegeven op den 11 febr. deses jaars
1763 van den HW Geb Gestr Heere Baron van Monster Heer van den Sourenberg gekoft te hebben
een gedeelte van het erve Snellink in den boerschap Stokkum gelegen voor de somma van f 5410,
sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 17 maart 1763 Jan Schreurs, knegt van de weduwe Aaltjen Leetink (Roelvink), aangegeven dat
deselve op den 11 febr. laastleden van Berent Snellink gekoft heeft uit het erve Snellink een stuk
bouwland den Ham genaamt en een perceel hooyland het Slag genaamt, te samen voor de somma van
f 1100.
Den 17 maart 1763 Harmen Poelink uit Harke aangegeven van de HWGeb Gestr Heere van Monster
tot Sourenborg uit het erve Lammertink gekoft te hebben vier dagweken hooyland onder Marculo
gelegen voor de somma van f 410, sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 19 maart 1763 Tobias van Ommen uit Goor namens Arent Rijtman van Marculo aangegeven dat
denselven mede van den HWGeb Gestr Heere van Monster tot Sourenborg uit het erve Lammertink
heeft aangekoft een stuk bouwland voor de somma van f 390, guldens van 21 stuivers.

Den 19 maart 1763 Derk Sligtman uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 14 dagen geleden van
Berent Snellink aldaar gekoft te hebben een stukjen gaarden land in Stokkum gelegen voor de
somma van f 80.
Den 21 maart 1763 Lammert ten Bos uit Stokkum aangegeven voor ongeveer vier weken van Berent
Snellink aldaar gekoft te hebben een stukke land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 257,
vrij gelt.
Den 21 maart 1763 Gerrit Kremers uit Stokkum aangegeven mede op voorschreven tijd van Berent
Snellink gekoft te hebben een hoek hooyland in desen genaamd Dijkink maate onder Stokkum
gelegen voor de somma van f 200, vrij gelt.
Den 21 maart 1763 Hendrik Hanses uit Stokkum doen aangeven op den 18 febr. laastleden van
Berent Snellink gekoft te hebben twee stukjes land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 210,
vrij gelt.
Den 22 maart 1763 Roeloff ten Thije uit Goor aangegeven het versterf van sijn wijlen vrouw Anna
Pluimers voor ongeveer ses weken overleden waarvan hij bij testamentaire dispositie hadde geerft
een en een halve schoft hooyland in de Harker meden gelegen ongeveer waardig f 60.
Den 23 maart 1763 Derk Hendrik Gorkink en Adolph Qack van Marculo aangegeven op den 11 febr.
laastleden in maatschappij van den HWGeb Gestr Heere van Monster tot Sourenborg van het erve
Lammertink gekoft te hebben de schoppe met den soogenaamden Potkamp met een halve waare, te
samen voor de somma ad f 760, guldens van 21 stuivers. Edog egter alle de heeren erfgenamen der markte
Marculo den overdragt der waare niet mogten accorderen en dus niet door den heere verkoper konde
gelevert worden, sullen sij coperen voor de niet leveringe van gemelde halve waare aan verstaande
cooppenningen kunnen en mogen korten f 100, guldens van 21 stuiver.
Den 23 maart 1763 Adolph Qack nog aangegeven door hem van gemelde Heere van Sourenborg op
dato voorschreven nog van het erve Lammertink gekoft te hebben een stukke land het Ronde stukke
genaamt voor de somma van f 290, guldens van 21 stuivers.
Den 26 maart 1763 Berent Roosdom van Marculo aangegeven van Jan Sligtman aldaar gekoft te
hebben een mudde saayland onder Marculo gelegen voor de somma van f 535, guldens van 21 stuivers.
Den 26 maart 1763 Harmen Ikkink uit Stokkum aangegeven van Jan Loman van Marculo gekoft te
hebben een stukke land onder Stokkum gelegen voor de somma van f 300.
Den 30 maart 1763 Derk Welmer van Marculo aangegeven op den 6 deser van Jan Costers en Berent
ten Dam aldaar gekoft te hebben een hoekjen hoff grond tot Marculo gelegen voor de somma van f
46, vrij gelt.
Den 1 april 1763 Jan Nijlant van de Langstraat aangegeven van den HWGeb Gestr Heere van
Sourenborg uit het erve Lammertink aangekoft te hebben het soogenaamde Lammertink slag sijnde
hooyland onder Marculo gelegen voor de somma van f 620, guldens van 21 stuivers.
Den 1 april 1763 Gerrit Kistemaker van Marculo aangegeven op den 22 februar laastleden van Jan
Sligmans aldaar gekoft te hebben een stukjen bouwland onder Marculo gelegen voor de somma van f
96, vrij gelt.

Den 1 april 1763 Hendrik Brinkmans van Marculo aangegeven op den 24 febr. laastleden van Jan
Sligman gekoft te hebben een stukke bouwland onder Marculo gelegen voor de somma van f 197, vrij
gelt.
Den 18 april 1763 Berent ten Zijthoff tot Goor wonende aangegeven op den 21 maart 1763 van den
Heer Derk te Lintelo Hzn tot Haxbergen wonende gekoft te hebben een vierde part van de
soogenaamde Hiddink Lovelink en Wigmans broeken onder Marculo gelegen voor de somma van f
2025.
Den 20 april 1763 Jan Harmen Heylersigh van Marculo aangegeven van de HWGeb Gestr Heere
Monster tot Sourenborg gekoft te hebben twee stukjes land uit het erve Lammertink onder Marculo
gelegen voor de somma van f 360-5, guldens van 21 stuivers.
Den 25 april 1763 Gerrit Meengs uit Stokkum voor Reint Hagen bouman in de Wesselhorst onder
Loghem wonende aangegeven dat denselven voor ongeveer ses weken van Jan Sligtman te Marculo
gekoft heeft een hooyland het Slag genaamt in het Stokkemerbroek gelegen voor de somma van f 400.
Den 25 april 1763 Hendrik Wijmerink van Marculo aangegeven voor vier weken van Jan Harmen
Snel aldaar gekoft te hebben een hooymaate in het Markelerbroek gelegen voor de somma van f 350.
Den 25 april 1763 Berent Stoevebelt uit Beusbergen voor sijn zoon Hendrik Stoevebelt aangegeven
voor ongeveer ses weken van Jan Greven aldaar wonende gekoft te hebben een stukjen bouwland in
Beusbergen gelegen voor de somma van f 60.
Den 2 may 1763 Willem Schrijver van Marculo aangegeven op den 26 maart van Arent Sligtman
aldaar gekoft te hebben den Schrijvers tiende onder Marculo gelegen voor de somma van f 1712-10.
Den 7 may 1763 De weduwe van Jan Tijmans (Harmina Beltman) uit het Markelerbroek aangegeven
voor ongeveer drie weken van Derk Hendrik Gorkink van Marculo gekoft te hebben desselfs
plaasjen het Coeversbroek genaamt onder Marculo gelegen voor de somma van f 425.
Den 28 may 1763 Tobias van Ommen voor Jan Schuitert van Holten aangegeven dat denselven van
Philip Lindeman heeft gekoft de erfmarkerrichter plaatse van Marculo voor f 1200, vrij gelt.
Den 31 augustus 1763 Aaltjen Boelink (Dijkjans) op den Kottink onder Marculo wonende
aangegeven voor ongeveer 6 weken van de goedheeren van Marculo gekoft te hebben een hoekjen
gemeente voor de somma ad f 111.
Den 31 augustus 1763 De vrouw van Berent Vossebelt (Hendrikje Oings) van Marculo aangegeven
voor ongeveer 6 weken van de goedheeren van Marculo gekoft te hebben een hoek gemeente voor de
somma van f 310.
Den 3 september 1763 Hendrik Berentsen van Marculo aangegeven op den 25 july laastleden van de
goedheeren van Marculo gekoft te hebben een hoek gemeente voor de somma van f 120.
Den 4 september 1763 Hendrik van de Kappe van Marculo voor sijn zoon ook Hendrik van de
Kappe aangegeven voor ongeveer 6 weken van de goedheeren van Marculo gekoft te hebben een
hoek gemeente voor f 300.
Den 5 september 1763 Sand Jan van Marculo aangegeven voor ongeveer ses weken van de
goedheeren van Marculo gekoft te hebben een hoek gemeente voor de somma van f 250.

Den 5 september 1763 Leem Harmen (Lammers) van Marculo aangegeven van de goedheeren van
Marculo gekoft te hebben een hoek gemeente voor de somma ad f 102.
Den 16 sept. 1763 Hendrik Schimmel uit Goor voor sijn schoonsuster de weduwe van Bernardus ten
Thije aangegeven het versterf van gemelde haar eheman voor ongeveer ses weken voorgevallen
waardoor op haar is vererft de halfscheid van twee stukken land en een hoekjen hooyland in den
Harsselbroek genaamt in het carspel van Goor gelegen waardig ongeveer f 270.
Bijgeschreven: den 5 maart 1764 erschenen Jan Roelof Luttikhengel getrouwt aan Hermina Bouw en
hier tegens gemelde weduwe ten Thije verklarende dese hier tegenstaande aangave huwelijk gedaan te sijn
en versogt om deselve uit te doen en van het register af te laten.
Den 6 october 1763 Hendrik Loman van Marculo aangegeven voor ongeveer 3 weken van den
goedheeren van Marculo gekoft te hebben een hoek gemeente voor f 240.
Den 22 october 1763 Harmen Derksen (Broers) van Holten aangegeven voor ongeveer vier weken
van Berent Stoelhorst (Berends) onder Marculo wonende gekoft te hebben een catersplaatsjen
Wissink camp genaamt onder Marculo gelegen voor f 535.
Den 5 november 1763 Jan Egberts aangegeven voor ongeveer 14 dagen van de weduwe van wijlen
Derk Welmers (Gesina Kloots) en Jan Harmen Heylsersig tot Marculo gekoft te hebben den
soogenaamden Potkamp met nog twee stukken land onder Harke gelegen voor f 1175, vrij gelt.
Den 8 nov. 1763 Jan Volkerink van Marculo aangegeven van de goedheeren aldaar gekoft te hebben
een hoekjen gemeente voor f 10-10.
Den 12 nov. 1763 Hendrik Ikkink uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 14 dagen van Hendrik
Roelofsen (Houwboer) gekoft te hebben een en een half dagwerk hooyland onder Stokkum gelegen
voor de somma van f 320.
Den 22 nov. 1763 Jan Lonink van Marculo aangegeven van Hendrik Lomans gekoft te hebben de
halfscheid van die door denselven van de gemeente aangekofte groengrond onder Marculo gelegen
voor de somma van f 110.
Den 8 december 1763 Jan Meyer uit Elsen aangegeven het versterf van sijn broer Egbert Meyer voor
ongeveer 6 weken overleden waardoor op hem is vererft de halfscheid van het huis en gaarden het
Meyers genaamt, een stuk land ongeveer drie en een half schepel gesaay, drie dagwerken hooyland,
alle onder Elsen gelegen, te samen ongeveer waardig f 800.
Den 13 januar 1764 Mevrouw de Douariere van Haersolte maakt bekent dat de havesathe Oldenhoff
voormaals tegens een renversaal sijnde gecedeert aan wijlen de Heer J.L. Graav van Rechteren
terwijl egter de vrugten en inkomsten altoos bij haar Hoog Wel Geboren genoten sijn; dieselve
havesathe Oldenhoff thans uit hoofde van dat renversaal weder is getransporteert voor eenige
weken op haar Hoog Wel Geb sonder dat egter bij dit laaste, soo min als bij de eerste transport, eenige
penningen van de een of andere sijde sijn toegegeven.
Den 13 febr. 1764 Hendrik Nijenhuis van Marculo aangegeven voor 5 weken gekoft te hebben een
stukjen land van Tonis van [Welmers] aldaar onder Markel gelegen voor f 235.
Den 13 febr. 1764 Hendrik Nijenhuis aangegeven gekoft te hebben van Jan Sligmans een stukjen
land onder Markulo gelegen voor de somma ad f 208.

Den 17 febr. 1764 Claas Brinkers (Dikkers) voor sijn schoonvader Tonis Brinkers van Marculo
aangegeven voor ongeveer 2 weken van Derk Hendrik Gorkink gekoft te hebben een hoekjen land
onder Marculo gelegen voor f 45.
Den 9 maart 1764 Berent Zenkeldam (Elkink) uit het carspel Goor aangegeven voor ongeveer 14
dagen van Jan Block uit Goor gekoft te hebben een stuk bouwland in het carspel Goor gelegen voor
de somma van f 210.
Den 19 maart 1764 Adam Jabbinga van Marculo aangegeven in januar dese jaars van Derk Hendrik
Gorkink aldaar gekoft te hebben een stukke land onder Harke gelegen voor de somma van f 110.
Den 14 april 1764 Tonis Tijman (Kloeken) van Marculo aangegeven voor ongeveer 6 weken van
Albert Peterman (Vruwink) uit Stokkum gekoft te hebben van Jenne te Rijt, weduwe van Derk
Drieses, haar aandeel van een stukjen land onder Marculo gelegen voor f 136.
Den 24 april 1764 Harmen Vedders van Marculo aangegeven vooor ongeveer vier weken van Berent
Lodeweeges aldaar gekoft te hebben een stukjen land onder Harke gelegen voor de somma van f 95,
vrij gelt.
Den 8 may 1764 Hendrik Roelofsen (Houwboer) uit Stokkum aangegeven den 15 april van ds. van
Hoorn tot Raalte gekoft te hebben groot ongeveer drie dagwerken hooyland onder Stokkum gelegen
voor de somma van f 305, vrij gelt.
Den 22 mey 1764 Jan Rensink (Ekels) van Marculo aangegeven voor ongeveer eenigen tijd van de
gesworens van Harke gekoft te hebben een hoekjen gemeente onder Harke gelegen voor de somma
van f 160.
Den 26 mey 1764 Gerrit Jan Nijland uit Harke aangegeven voor ongeveer 14 dagen van Gerrit
Vinkers (Plasman) aldaar gekoft te hebben een stukjen land onder Harke gelegen voor de somma van
f 57.
Den 12 juny 1764 Harmen Vedders van Marculo aangegeven voor ongeveer 5 weken van Papen Jan
aldaar gekoft te hebben een stuk land onder Stokkum gelegen voor de somma ad f 350, vrij gelt.
Den 5 july 1764 Jan Rotman uit Elsen namens Jan Mensink aangegeven dat denselven voor
ongeveer 14 dagen van Jan Klein Bijsterman in Elsen heeft gekoft een hooymate onder Enter
gelegen voor de somma ad f 225.
Den 2 aug. 1764 Gerrit te Zijthoff namens Jan Wassink uit Elsen aangegeven dat denselven van
Willem te Langele uit Ypelo gekoft heeft een hooymaate met eenig land daarin in het Elsenerbroek
gelegen voor de somma ad f 250.
Den 27 aug. 1764 Gerrit Jan Reeff uit Elsen aangegeven voor ongeveer 6 weken van den heer Drost
van Haxbergen (Van Raesfelt) gekoft te hebben het erve Hendrik in Elsen als mede een stuk
groengrond in het Elsenerbroek gelegen, samen voor de somma van f 3900.
Den 26 sept. 1764 geeft Derk Sligman aan van Lammert ten Bos gekoft te hebben een stuk bouwland
onder Stokkum gelegen voor f 257.
Den 27 sept. 1764 Derk Hendrik Gorkink van Marculo aangegeven voor ongeveer 6 weken van

Gerrit Alferink gekoft te hebben een stuk land leggende in dorper enk voor de somma ad f 160, vrij
gelt.
Den 27 sept. 1764 heeft Derk Hendrik Gorkink namens Gerrit Alferink aangegeven dat denselven voor
ongeveer 6 weken van de gesworens van Harke heeft gekogt een hoek veltgrond voor de somma ad f
46, vrij gelt.
Den 5 october 1764 Jan Scholte in 't Hof uit Stokkum aangegeven voor ongeveer vier weken gekoft te
hebben van Sligt Derk aldaar een stuk bouwland voor de somma ad f 300.
Den 14 october 1764 Gerrit Effink uit Stokkum aangegeven gekoft te hebben een schepel bouwland
van Snellink aldaar voor ongeveer agt dagen voor de somma ad f 100, vrij gelt.
Den 13 december 1764 geeft Harmen Wevers (geb. 1709) aan het versterf van zijn halve broeder
(ook) Harmen Wevers (geb. 1688) voor 14 dagen overleden nalatende huis, hof en gaarden en een
schoppen, waarvan de grond waar het huis en schoppen op staat, in eigendom is van den aangever en door
hem thans wordt bewoond.
Den 14 december 1764 geeft Gerrit Schreurs aan het versterf van sijn broer voor drie weken
overleden met name Arent Schreurs bestaande in een stuk land ongeveer groot een schepel onder
Stokkum gelegen zijnde tienbaar, door wijlen zijn broer aangekoft voor een somma van f 118.
Den 14 december 1764 Jan Hendrik Overbeke uit Stokkum aangegeven voor ongeveer 6 weken van
Snellink aldaar gekoft te hebben een stukjen bouwland in den Stokkemer esch gelegen voor de
somma van f 117, vrij gelt.
Den 14 december 1764 heeft Jan Wansink aangegeven voor ongeveer 3 weken gekoft te hebben van
Gerrit Snellink nu Koykers een stuk bouwland onder Stokkum voor f 340.
Den 17 december 1764 de vrouw van Rierink (Jenneken Cornelissen Wippert) uit Stokkum
aangegeven voor ongeveer 14 dagen aldaar gekoft te hebben van Berent Snellink een stukjen
gaardenland ongeveer groot een schepel voor de somma ad f 120, vrij gelt.
Den 20 jan. 1765 heeft Hendrik Oinck namens zijn zoon Jan Oinck aangegeven dat deselve op den 18
december 1764 hadde aangekoft van Jan Meendrink senior voor sig selfs als mede Jan Meendrink
junior en Jan Clossert als mombairen van Harmen Altink of Wevers een huisjen en annexe gaarden
voor f 575, guldens van 21 stuivers; als ook een stukjen hofland onder Markel voor f 94, ook guldens van
21 stuivers.
Den 20 jan. 1765 aangegeven Abraham Houhedde van Jan Meenderink senior en Jan Meenderink
junior en Jan Clossert de laatste als mombairen van Harmen Altink of Wevers gekoft te hebben op
den 18 december 1764 een stuk bouwland onder Markel voor f 288, guldens van 21 stuiver.
Den 20 jan. 1765 geeft Gerrit Lodewegens aan gekoft te hebben op den 18 december 1764 van Jan
Meenderink senior als mede van Jan Meenderink junior en Jan Clossert als mombairen van
Harmen Altink of Wevers (nb moet zijn Arent), een stuk bouwland onder Markel gelegen voor f 230,
van 21 stuivers het stuk.
Den 9 febr. 1765 heeft de huisvrouw van Waander Wissink (Aaltjen Mensink) uit Elsen voor haar en
mede erfgenamen aangegeven het versterf van haar oom Hendrik Mensink zijnde overleden voor
ongeveer 6 weken bestaande in vier dagwerk hooyland en tien spint bouwland onder desen gerichte

gelegen.
Den 12 febr. 1765 Compareerd W.H. Krop namens desselfs zoon Jan Krop en Jan Weyscheide mede
voor zijn broeders en suster, seggende hoe dat hun nigte Aleyda Judit Krop binnen Kampen op den
23 december 1764 is overleden, haar bij testamentaire dispositie had erfgenamen gemaakt van dese
navolgende parcelen onder den gerichte van Kedingen gelegen, als een half plaasjen (Hilbert) in
Stokkum, een halve bouwkamp, nog een halven hooykamp, nog een hooykamp in Broek, als ook een
halve bouwkamp en nog eenen halven bouwkamp en geven deselve aan in soo verre verpligt terwijl
Gerrit Pastoor deselve den tijd sijnes levens in tugt beseten kan behouden.
Den 27 febr. 1765 Gerrit ten Zijthoff uit Goor voor Egbert Koppelink aangegeven dat denselven in
januar laastleden van Jan Smit nu Swoferink in Elsen gekoft heeft vier mudde bouwland in Elsen
gelegen voor de somma van f 300, vrij gelt.
Den 15 april 1765 Jan Wolberink uit Stokkum aangegeven voor ongeveer vijff weken van Aaltjen
Beltmans gekoft te hebben een stukke bouwland onder Stokkum gelegen voor f 200.
Den 4 may 1765 Gerrit Krabbenbos van Marculo aangegeven dat zijn zoon ook Gerrit Krabbenbos
genaamt op den 1 deser van Gerrit Hiddink en Jan Oink gekoft heeft een hooyland het Haverland
genaamt onder Marculo gelegen voor de somma van f 700, vrij gelt.
Den 4 maey 1765 Jan Kerkenmeyer (Klein Landeweerd) van Marculo aangegeven van Dijkjan gekoft
te hebben den halven Kottink onder Markelo gelegen voor de somma van vier hondert gulden f 400.
Den 4 maey 1765 Waander Lucas van Marculo aangegeven mede van Gerrit Kottink gekoft te
hebben den halven Kottink onder Marculo gelegen voor de somma van f 400.
Den 4 maey 1765 Hermanus Dokhoorn van Marculo aangegeven op den 9 april van (zijn buurman)
Jan Closters aldaar gekoft te hebben een hoekjen van desselfs hoff voor f 10.
Den 21 maey 1765 Berent Zenkeldam (Elkink) uit het carspel van Goor aangegeven voor ongeveer
14 dagen van Wolter Jan ten Bloemendal (uit Goor) gekoft te hebben een stukke land bij den
Wildeman in het carspel Goor gelegen voor f 216, vrij gelt.
Den 28 maey 1765 Jan Berent Lodeweges van Marculo voor sijn broer Gerrit Lodeweges
aangegeven dat denselven voor ongeveer vier weken van Jan Rensink gekoft te hebben het plaatsjen
Bungeler genaamt onder Stokkum gelegen voor de somma van f 560.
Den 6 juny 1765 worden de goederen en bezittingen vererft binnen de familie van Voerst op huis
Grimberg w.o. twee derde portien van het erve Kifhorst, een vierde part in het [Vellener] broek
onder Markel, de halve tiende uit beyde erven Aalbrink, de halve tiende uit het erve Koenderink,
Ikkink tiende grof en smal, Hegemans tiende grof en smal, Leuink tiende grof en smal, Meenderink
tiende, Mensink tiende, Tijmans tiende grof en smal.
Den 20 aug. 1765 Janna Pongers van Markelo aangegeven het versterf van haar man Tonis Pongers
(Koebrugge) voor ongeveer 8 weken overleden waardoor op haar volgens huwelijkse voorwaarde is
vererft het halve Pongers plaatsjen, verder bestaande in zijn geheel in een huisjen, gaardeken en een
camp land groot ongeveer een mudde gesaay onder Marculo gelegen.
Den 27 aug. 1765 Gerrit Jan Reeff uit Elsen aangegeven van Jan Assink aldaar gekoft te hebben een
huis met zijn hooy en bouwland de Blekhorst genaamt in het Elsenerbroek gelegen voor de somma

van f 1150, vrij gelt.
Den 5 september 1765 Berent ten Zijthoff uit Goor aangegeven op den 10 july laastleden van Wolter
Cuiper alhier gekoft te hebben een uitgang van drie schepel rogge jaarlix op Martini te betalen uit
het erve of goedjen Dambrink onder den huise Hekeren gehorende in het carspel Goor gelegen voor
de somma f 100.
Den 13 sept. 1765 Harmen Swiers (Boslonink) van Markel aangegeven op den 10 aug. laastleden van
de burger luitenant Hendrik Lindeman mede namens zijn moeder de whaare van het erve Hulsbeke
in Markel met zijn lusten en lasten gekoft heeft voor de somma van f 90, vrij gelt.
Den 13 sept. 1765 heeft Harmen Swiers aangegeven laastleden gekoft te hebben van Hendrik
Landewers (op Kloeken) haare halven Kempkes onder Markel gelegen voor de somma van f 510-10,
vrij gelt.
Den 5 october 1765 heeft Jan Reyndes aangegeven voor 14 dagen gekoft te hebben van Harmen ten
Heckhuis een hoekjen boulant in Harke voor f 50.
Den 5 oct. 1765 Hendrik Assink uit Elsen geeft aan dat deselve in de maant juny van den Heer en
Vrouw van Weckdam aangekoft heeft het erve en goet Assink door hem bewoont wordende voor de
somma van f 3600.
Den 5 oct. 1765 Jan ten Elsen geeft aan op den 6 november van Willem ten Heckhuis gekoft te
hebben het Nijhuis plaasjen in Harke voor f 1220.
Den 29 november 1765 geeft Jan Weyschede aan dat hij van zijn moeye Johanna Hilderink sijnde
voor ses weken overleden bij testamentaire dispositie aangeerft heeft een stuk boulant groot vier
schepel gesaay en een hoekjen gront met akkerhout bepoot waarvan den aangever egter van
voornoemde parcelen een vierde part is toebehoorende onder Markel gelegen.
Den 4 xber 1765 den heer J.H. van der Wijck door proc. Hulsken laten aangeven dat den selven van
Reintjes Jan en Jan Reintjes junior voor drie weken had aangekoft een stukjen gaardengront in
Harke gelegen voor f 55.
Den 24 january 1766 geeft Hendrik Vrijlink aan dat deselve in den jaare 1765 van Garrit Kleyn
Vrijlink sijn plaasjen heeft aangekoft in Harke gelegen voor f 1000, provisioneel en onder conditie als
Garrit Vrijlink het leveren kan.
Den 27 january 1766 Burgermr. Menger vermits vernoomen heeft dat Jan Weyschede alleen voor
hem selfs het versterff van wijlen Janna Hilderink heeft aangegeven, soo geeft hij hetselve versterf
van Janna Hilderink voor hem en namens sijn vrouw als meede erfgenaam ..... aan sijnde overleden en
toekomende in de goederen als Jan Weyschede aangegeven heeft, teste protocollo quo relatio.
Den 30 january 1766 geeft Berent Bloemers (Assink) aan dat deselve op den 27 december 1765 van
Garrit Gerritsen de Wilde en Gerradus van Nes aangekoft heeft een stuk boulant van het erve
Hendertink onder Elsen voor f 200.
Den 14 febr. 1766 geeft burgmr. Hendricus Seemsmaker mede voor zijn broer aan dat zijn suster is
komen te overlijden in de maant october 1765 en op hen is gedevolveert een dagwerk hooyland
gelegen in het Elsenerbroek.

Den 28 january 1766 geeft Lammert Overbeke aan dat deselve op den 6 deser aangekoft heeft van
Gerrit Reurslag twee stukjes land onder Stockum gelegen voor f 175.
Den 12 maart 1766 geeft Willem Kuipers te Markel aan dat deselve voor drie dagen van Hendrik
Wilbers in Harke heeft aangekoft en stukke lant onder Markel voor f 195.
Den 19 april 1766 Jan Hendrik Zwiers (Wannink) van Markel aangegeven dat hij den 18 maart van
Jan Pongers (Kloppers) had aangekoft een stukke land onder Markelo voor f 840, vrij gelt.
Den 26 april 1766 Jan Weyschede te Goor aangegeven dat deselve van burgermr Menger volgens
gemaakt accoort over de nalatenschap van zijn vrouw Janna Hilderink had overgenomen sijn
aandeel van den Dreeskamp in den Koekoek onder Stokkum gelegen ongeveer voor een zomma van f
172-10.
Den 26 april 1766 Hendrik Vinkers of Knuppels uit Elsen aangegeven dat denselven voor ongeveer 4
weken van Hendrik Assink aangekoft heeft een stuk lant in Elsen voor f 250, vrij gelt.
Den 1 mey 1766 Willem Schrijvers van Markel aangegeven dat deselve voor ongeveer vijf weken van
Nijenhuis heeft aangekoft een tiende uit een hoekjen lant den Belt genaamt voor f 26.
Den 1 may 1766 Willem Schrijvers aangegeven van Hendrik Kloeken (Landevaar) te Markel
aangekoft een tiende uit een hoekjen tiende uit een hoekjen den Belt genaamt voor f 9.
Den 18 mey 1766 Jannes Roesink (Keyser) uit Elsen aangegeven dat hij voor ongeveer 3 weken heeft
aangekoft van Gerradus van Nes en Gerrit Gerritsen de Wilde een stuk bouwlant voor f 58.
Den 18 mey 1766 Jan Kampers uit Stockum van de weduwe (Geese Kyvits) van Wolter Kywit (Rierink)
in Stockum aangegeven het versterf van haar man en op haar bij testamentaire dispositie vererft en
gemaakt, bestaande in een halff huisjen en gaardeken daarbij gelegen als ook de halfscheyt van
ongeveer een half mudde lant en een halff dagwerk hooylant alle onder Stokkum gelegen.
Den 27 may 1766 Boesink uit Elsen aangegeven dat hij van de erfgenamen van wijlen Gerrit Pastoor
op den 25 deser heeft aangekogt 3 dagwerk hooyland gelegen in het Elsenerbroek bij Stoevelmans
land voor de somma van f 446, vrij gelt en guldens van 21 stuiver.
Den 14 juny 1766 Jannes Esendam of Teemker aangegeven dat hij van de erfgenamen van wijlen
Gerrit Pastoor voor ongeveer drie weken heeft aangekogt den Huttenkamp gelegen bij de Hutte in
het Elsenerbroek voor de somma van f 1176, vrij gelt zijnde guldens van 21 stuiver.
Den 20 juny 1766 Jan Stoevelman aangegeven dat hij van de erfgenamen van wijlen Gerrit Pastoor
voor ongeveer een maand heeft aangekogt 2 dagwerk hooyland gelegen in het Elsenerbroek tussen
Leunk mate en sijn eigen kamp voor de somma van f 350, vrij gelt zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 20 juny 1766 Jan ten Philipsborg aangegeven dat hij van de erfgenamen van wijlen Garrit
Pastoor voor ongeveer een maand heeft aangekogt ongeveer vijf schepel bouland gelegen in het
Elsenerbroek aan het Kindergoor voor de somma van f 493, vrij gelt zijnde guldens van 21 stuivers.
Den 27 juny 1766 Egbert Hilbert (Wevers) in Stokkum aangegeven dat hij van de erfgenamen van
wijlen Garrit Pastoor voor ongeveer vijf weken heeft aangekogt het plaatsien Hilbert gelegen in de
boerschap Stokkum tussen de plaatsen Hungerink en Nijhuis voor de somma van f 1390, vrij gelt zijnde
guldens van 21 stuivers.

Den 27 juny 1766 Harmen Wevers uit Stokkum aangegeven dat hij van de erfgenamen van wijlen
Garrit Pastoor voor ongeveer vijf weken heeft aangekogt een stukke land het Bartels stukke
genaamt gelegen in de boerschap Stokkum tussen het Lammertink stukke en Vedders land voor de
somma van f 327, vrij gelt sijnde guldens van 21 stuivers.
Den 27 juny 1766 Harmen Wevers in Stokkum aangegeven dat hij voor ongeveer vijf weken van de
voornoemde erfgenamen van wijlen Gerrit Pastoor heeft aangekogt een stukjen land het Noevers
stukke genaamt gelegen in de boerschap Stokkum voor een somma van f 150, vrij gelt en guldens van 21
stuiver.
Den 27 juny 1766 Harmen Wevers aangegeven dat hij voor ongeveer vijf weken van de erfgenamen
van wijlen Gerrit Pastoor heeft aangekogt een hooymate den Noevers maat genaamt gelegen in de
boerschap Stokkum voor een summa van f 465, vrij gelt guldens van 21 stuiver.
Den 30 july 1766 heeft Jan Voskes aangegeven dat hij voor ongeveer vijff weken van Jan Eeftink
heeft aangekogt ongeveer 10 schepels bouwland met een hooymate, de Groote Maat genaamt,
gelegen in de boerschap Elsen voor een somma van f 1500, vrij gelt sijnde guldens van 21 stuiver.
Den 30 july 1766 heeft de weled heer J.H. van der Wijk per missive aangegeven dat hij op den 18 july
1766 heeft aangekogt het erve Plasmans in de buurschap Harke gelegen van vrouw Martina
Gerharda van Doornink weduwe Jordens voor een somma van f 5200.
Den 7 august 1766 heeft Jenneken Ellevelts aangegeven dat haar eheman Teunis Ellevelt voor
ongeveer vier weken heeft aangekogt een parceel bouwlandt uit het erve Hendertink genaamt den
Diependal gelegen agter in den Elsener esch van Gerhardus van Nes en Gerrit de Wilde voor een
summa van f 500, vrij gelt.
Den 19 august 1766 heeft Hendrik Schimmel aangegeven dat hij op den 9 deser bij executoriale
distractie heeft aangekogt het plaatsjen Brinkers in Harke gelegen voor de somma van f 34-15.
Den 25 august 1766 heeft Gerrit Scholte of Wegereeff namens Jan Nijhuis aangegeven dat Jan Nijhuis op
den 26 juny deses jaars heeft aangekogt van de weduwe Berentjen Nijhuis een stukjen land den Jan
Noeverskamp genaamt groot drie schepel land gelegen aan de eene sijde aan den berg en met de andere
kant naast Dries Wilbers land voor de somma van f 75, vrij gelt.
Den 26 august 1766 heeft Geertjen Effink (Letink) uit Elsen mij aangegeven dat sij voor ongeveer
drie weeken heeft aangekogt van (haar zwager) Gerrit Letink (Wessels) een dagwerk hooyland
gelegen aan de beeke bij den Duischen in het Elsenerbroek voor de somma van f 150, vrij gelt.
Den 29 august 1766 heeft Hilleken Nijhuis uit Harke aangegeven dat voor ongeveer 6 weken
Berentjen Nijhuis is overleden en dat sij bij testamentaire dispositie heeft aangeerft een vierde part
van het plaatsjen Nijhuis in Harke gelegen sijnde waardig f 200.
Den 12 7bris (september) is mij door Arent Jalink tot Diepenheim wonende een briefjen gegeven als dat
Henstegoor van Gelseler het Saeyslagen gelegen bij het huis van Broek Garrit onder Stokkum heeft
aangekogt op den 4 aug. deses jaars van de erven van Reint Hagens voor de somma van f 370.
Den 29 september 1766 heeft Jan Hendrik Overbekke aangegeven dat hij voor ongeveer ses weken
heeft aangekogt de lagen ende van den Nieuwenkamp groot ongeveer drie schepel gesaay gelegen
onder Stokkum van Lammert ten Bos voor de somma van f 220, vrij gelt.

Den 29 september 1766 aangegeven door Hendrik Wannink (Letink) dat hij voor ongeveer ses weken
heeft aangekogt een stuk bouwland het Knotten Platen stukke genaamt gelegen in den Stokkumer
esch als mede twee dagwerk hooyland van Lammert ten Bos ook onder Stokkum gelegen voor de
somma van f 500.
Den 1 october 1766 geeft Gerrit Langen in Ypeloo aan van zijn zuster Janna Notteberg (Langen) uit
Elsenerbroek gekocht te hebben een agste part van een hooy en bouwland gelegen bij de Enter
windemoole voor de somma van f 140.
Den 11 october 1766 heeft de scholte G. van Ommen namens Jan Harmen Snell mij aangegeven dat
J.H. Snell voor ongeveer vier weken heeft aangekogt van Jan Harmen Heilersigh de Vennebree
groot ongeveer 4 schepels gesaay gelegen in den Markeler esch voor de somma van f 327.
Den 21 october 1766 heeft Helle Jan aangegeven dat hij voor ongeveer ses weeken heeft aangekogt
een hoek gaardenland drie schepels gesaay gelegen aan den Swartendijk en dat van Teunis
Grooteboer voor de somma van f 196, vrij gelt.
Den 17 november 1766 heeft Hendrina Meyers (voor den Boom) uit Elsen mij aangegeven dat sij bij
testamentaire dispositie van haar broeder Frerik Meyers heeft aangeerft voor ongeveer ses weken
alle sijne na te laten goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten.
Den 11 dec. 1766 Willem Matena nu Hekhuis geeft aan, zonder hij daardoor egter in het minste te
prejudicieren, dat hij en sijn huisvrouw van Jan ten Elsen en sijn huisvrouw weder heeft moeten
overnemen het plaatsjen Nijhuis in Harke gelegen, hetwelk hij aan Jan ten Elsen en sijn vrouw
voormelt in den gepasseerden jaare voor de somma van 1220 gulden hadde verkogt en sulx wel voor
deselve somma omdat gemelde ten Elsen niet magtig geweest is die beloofde cooppenningen te
behoren en aan hem betaalt, geblijkelijk in het accoort daarvan op den 26 november deses jaars 1766
opgerigt.
Den 29 dec. 1766 heeft Jannes ten Colhoop in het Elsenerbroek aangegeven dat hij voor ongeveer 6
weken van Hendrik Rietman heeft aangekogt een hooyland sijnde 2 dagwerken gelegen in het
Elsenerbroek bij de Hutte voor de somma van f 300.
Den 29 dec. 1766 heeft Jan Klein Kolhoop of Boswinkel op het Cattelaar aangegeven het versterf van
desselfs huisvrouw Garritjen Branders bestaande in het Klein Kolhoop en 2 dagwerken hooyland en
een schoft waarvan het plaatsjen onder Elsen in een parceel van het hooyland onder Enter en het ander
onder Elsen gelegen.
Den 26 jann. 1767 heeft Derk Hanses uit Stokkum aangegeven het versterf van zijn oom Hendrik
Hanses voorgevallen in deze maand december 1766 in een stukke land ongeveer waardig hondert vijf
gld.
Den 3 febr. 1767 heeft Derk Blom aangegeven dat hij in de maant october 1766 het erve Tijman in
Markel van het Hoog Adelijke Stift te Metelen heeft aangekogt voor de somma van f 4000.
Den 14 febr. 1767 Berent Reeff namens zijn zoon Gerrit Jan Reeff per missive aangegeven dat hij bij
executoriale distractie voor lands middelen op den 5 aug. 1766 heeft aangekogt (een gedeelte van ?)
het erve Hendertink in Elsen gelegen voor de somma van f 209-11-11.
Den 2 febr. 1767 heeft Gerrit Effink aangegeven dat hij voor ongeveer agt dagen van Berent

Snellinks heeft aangekogt een hooyland voor de somma van f 200.
Den 10 maart 1767 geeft Adam Jabbinga aan dat hij in de maand febr. deses jaars van Jan Harmen
Heylersigh heeft aangekogt een stukke land groot 1 schepel gesaay onder Markel gelegen en dat voor
een somma van f 42.
Den 24 maart 1767 geeft Brink Jan aan dat hij van Adam Jabbinga een schepel gesaay heeft
aangekogt voor de somma van f 65.
Den 29 maart 1767 geeft de griffier proc. Potman aan namens de Heeren van de Ridderschap in den 50
penning de aankoop der Stokkumer tienden grof en smal gaande uit meerdere differente erven in
gemelde buurschap gelegen zoo gemelte Heeren Ed Mogende op den 10 april dese jaars 1767 van de
HW Geb Gestr Heere C. Baron van Voerst Heer van Wagenvoorde voor een somma van twintig
duisent caroli guldens hebben aangekogt f 20.000.
Den 22 may 1767 geeft Garrit Wijmerink (Ovink) aan dat hij voor ongeveer 14 dagen van Jan
Wijmerink heeft aangekogt 3 schepels bouwland in Harke gelegen voor de somma van f 105.
Den 23 may 1767 geeft Teunis Koelmans in Harke aan van Klaas Wennink voor ongeveer 4 weken
gekogt te hebben twee stukken bouwland in Harke gelegen en dat voor een somma van f 435.
Den 4 juny 1767 heeft Arent Juriaan Gorkink aangeven dat hij van sijn schoonvader Gerrit Plasman
heeft aangekogt op den 3 deser het catersplaatsjen het Plasman genaamt met alle sijne
ondergehorende hoge en lage landerien en hooylanden daarvan niets uitgezondert en dat voor een
somma van f 500.
Den 13 juny 1767 geeft Gerrit Meengs aan dat hij voor ongeveer ses weeken van Berent Keusekamp
heeft aangekogt twee stukjes bouwland onder Stokkum gelegen en dat voor een somma van f 560.
Den 15 juny 1767 heeft Jan Wimerink tot Stokkum wonende aangegeven in mey van Berent
Keusekamp te Diepenheim wonende een bouwland groot drie schepel gesaay gelegen in den
Stokkumer es tussen de landen van Wiemerink en Ebbers voor een somma van f 200.
Den 18 juny 1767 heeft Jan Driesen te Markulo wonende aangegeven voor drie dagen van den Heer
van Schoonheeten (Bentinck) aangekogt te hebben twee dagwerken hooyland in het Markelerbroek
gelegen tussen [Sligtmans] mate en het Hasehekkebroek en nog vier mudde bouwland gelegen aan de
[Huurne] tussen het veld en Boelink stukjen, samen f 625.
Den 23 juny 1767 geeft Jan Oings aan dat hij op den 3 deser van Hermen Meenderink heeft
aangekogt een kampjen bouwland genaamt den Leunk kamp kennelijk naast den Hiddink kamp
westwaars en Elkink land oostwaars gelegen, gelijk mede nog een parceel gaardenlandt genaamt
den Bergskamp mede kennelijk oostwaars aan Jan Lomans land en westwaards aan Meenderink
gaarden gelegen, met nog een halve thiende uyt het kerkenland gehorende onder de kerk van
Markulo, en dit alles voor de summa van f 1035.
Den 6 july 1767 heeft J.C. Jalink tot Goor aangegeven dat aan hem per missive van de domine Gabriel
van Hoorn predicant tot Raalte was bekent gemaakt dat aan hem en sijne mede erfgenamen door
het overlijden van den heer Egbert Schutte voor ongeveer 6 weken was ten dele gevallen het halve
erve Vinkers in de boerschap Harke gelegen.
Den 1 augustus 1767 geeft Hendrik Lenfers uit Elsen aan dat hij voor ongeveer 6 weken heeft

aangekoft van Wessel Boreas en desselfs huisvrouw Elsjen Modders een dagwerk hooyland genaamt
de Kromme of Brandeborgs mate kennelijk gelegen aan de eene kant aan burgermr Bruins zijn mate en
met de wal langens Garrit Huistede sijn wal en mate en liggende in de Elsener maten voor allodiaal als
alleen lants lasten en sulks voor de summa van 180 caroly guldens ad 20 stuivers het stuk, hersegge f 180.
Den 10 augustus 1767 heeft Jan Bode aengegeven dat hij een stuk land van Jan Drieses ongeveer ses
spind gesaay in den Oord esch heeft aangekogt voor de somma van f 200, vrij geld.
Den 10 augustus 1767 Adolph Quack geeft aen voor ongeveer vier weeken gekogt te hebben van Jan
ten Dam een huis binnen Markulo staende voor f 400.
Den 18 augustus 1767 geeft Gerrit Branders namens Jan Boeswinkel aen dat Jan Boeswinkell van
Berent Immink heeft aangekogt een stukjen hooyland bestaande in hooy en bouwland voor de somma
van f 460.
Den 18 augustus 1767 heeft Gerrit Branders namens sijn schoonsuster Harmine ten Colhoop
aangegeven dat sij bij testamentaire dispositie van haar overleden man Jan Branders heeft
aangeerft de halfscheid van dese navolgende vaste goederen: drie dagwerk hooyland genaamt de
Beltse mate, een stukke bouwland het Kruis stukke genaamt groot ses schepell, een stukke
bouwland den Mad akker ongeveer groot 3 schepell, een stukjen land den Breeden Ende genaamt
groot een schepell, huis en gaarden beswaert met een jaerlixen uitgang van seven schepell rogge.
Den 29 augustus 1767 heeft Harmen Boelink in Markel woonagtig aangegeven voor ongeveer vijf
weken van Willem ten Hekhuis (Matena) aangekogt te hebben twee dagwerken hooyland gelegen in
de Harker meeden gelegen aan de eene sijde aan twee van sijn eigen dagwerken en aan de andere sijde
aan haar iedes sijn hooyland en sulks voor de somma van twee honderd en vijftig caroly guldens ad 20
stuivers het stuk f 250.
Den 1 september 1767 heeft Derk Oomus (Aaftink) door Hendrikus Oomus (Rotman) beide in Elsen
woonagtig aangegeven dat hij voor ongeveer een maand geleden na door testamentaire dispositie
van desselfs huysvrouw Maria Oomus heeft aangeerft eenige vaste goederen en landerien ter waarde
van vijf hondert gulden f 500.
Den 3 september 1767 geeft Adam Baats voor sig selven als mede voor Trekop dat deselve
gesamentlijk in maatschappie hebben aangekogt een caterstede de Veltman genaamt in Elsen
gelegen voor de somma van 900 gulden ad 20 stuivers het stuk f 900.
Den 14 september 1767 heeft Garrit Vinkers (Plasman) in Harke woonagtig woonagtig aengegeven
dat denselven voor ongeveer 5 weken geleden van de erfgenamen van Egbert Schutte heeft
aangekogt het halve erve Vinkers gelegen in Harke voor de somma van seventien honderd en eenen
gulden en vijf stuivers, hersegge f 1701-5.
Den 16 september 1767 heeft Gerrit Jan Reeff aengegeven dat hij uit den boedel van Hendrikus ter
Plegt eenige gronden heeft aangekogt voor de somma van f 600.
Den 22 september 1767 geeft Hendrikus Gorkink aan hoe dat met desselfs broeder Jurriaan Gorkink
ende sijne huisvrouw Jenneken Plasman (Rensink) van de uytkeringe van het vaderlijke en
moederlijke goed een transactie heeft ingegaan en gesloten waarbij hij aan gemelde sijn broeder, tot
finale afdoening en dedinge hunne pretensie uyt hoofde voormeld, sal betalen eene somma van 1000
caroly gulden, segge f 1000, waarvan met de conditie egter voor soo verre verpligt is daarvan de 50sten
penning te betalen en verder niets.

Den 5 october 1767 heeft Grietjen Roelofsen weduwe van Hendrik Assink aangegeven dat sij bij
testamentaire dispositie van haar overleden man desselfs goederen, so immobile en mobile, actien en
crediten, geene in het groot of klein uytgesondert, heeft aangeerft.
Den 13 oct. 1767 heeft Jan Wanssink in Stockum aangegeven voor ongeveer 6 weken te hebben
aangekogt een stuk land gelegen in Stokkum voor een somma van f 125.
Den 29 oct. 1767 heeft Arend Cloosters aangegeven voor ongeveer 6 weken te hebben aangekogt van
Brinkhuis een stuk bouwland groot 8 mud en 3 dagwerken hooyland voor de somma van f 1750.
Den 29 oct. 1767 geeft Berent Rierink aan voor ongeveer 6 weken te hebben aangekogt van
Brinkhuis een stuk bouwland groot ruim 3 mud gesaay en 3 dagwerk hooyland voor een somma van f
1750.
Den 2 november 1767 heeft Jan Volkerink aangegeven van de weduwe Tijmans te hebben aangekogt
eenig hooyland voor de somma van f 650.
Den 2 november 1767 heeft Jan Volkerink voor de bouw nog aangekogt eenig bouwland voor de
somma van f 805.
Den 3 november 1767 heeft Jan Meyer aangegeven van den heer landtschrijver Cramer te hebben
aangekogt een stuk land genaamt Agternaart bouwland voor de somma van f 220.
Den 3 november 1767 heeft Hendrik Wessels aangegeven van de heer landschrijver Cramer eenig
land te hebben aangekogt voor een somma van f 210.
Den 5 november 1767 heeft Derk Stegeman aangegeven voor ongeveer 5 weken aangekogt te hebben
van den heer landschrijver Cramer uyt het erve Tijmans een stuk bouwland groot ongeveer een mud
gesaay voor de somma van f 220, de guldens van 21 stuivers.
Den 5 november 1767 heeft Berent Beerends aangegeven voor ongeveer 4 weken aangekogt te hebben
3 dagwerken hooyland gelegen in de Slege voor een somma van f 375.
Den 16 november 1767 heeft Derk Hendrik Gorkink voor Derk Oovink (Breukink) aangegeven dat
denselven Derk Oovink voor ongeveer 6 weeken uyt het erve Tijmans aan land heeft aangekogt voor
de somma van f 40.
Den 16 november 1767 heeft Derk Tijmans aangegeven voor Garrit Kloeken dat denselven Gerrit
Kloeken voor ongeveer 6 weeken heeft aangekogt uyt het erve Tijmans eenig land voor de somma
van f 60.
Den 16 november 1767 heeft Derk Hendrik Gorkink aangegeven voor Adam Jabbingaa dat denselven
Adam Jabbingaa voor ongeveer 6 weeken heeft aangekogt uyt het erve Tijmans een stuk bouwland
voor de somma van f 515.
Den 24 november 1767 geeft Arent Leunk (Loos) in Stokkum aan te hebben aangekogt voor ongeveer
15 dagen een stukjen hooyland groot 2 dagwerken voor de somma van f 400.
Den 2 nov. 1767 heeft Beerent Schottink aangegeven dat hij voor ongeveer ses weken van Adam
Jabbinga heeft aangekogt een stukjen bouwland groot 6 spint gesaay gelegen in den Noord esch aan

den sloot voor de somma van f 140.
Den 23 nov. 1767 geeft Derk Ovink aan namens Teunis Tijman dat hij Teunis Tijman van de rigter
Cramer cum suis (en de zijnen) heeft aangekogt de navolgende stukken land uyt het erve Tijmans:
het stukke land agter Tijmans bliek, Tijmans Gijsselkamp, de Knoeff, den Braamakker, den
gaarden met de Kleyne Maat en Niebroek, voor de somma van f 1593-6.
Den 23 nov. 1767 geeft Derk Ovink aan namens Hendrik Berentsen dat hij Hendrik Berentsen van de
rigter Cramer cum suis heeft aangekogt een kamp land het Bliek genaamt uyt het erve Tijmans voor
de van f 1440, guldens van 21 stuiver het stuk.
Den 21 december 1767 geeft Harmen Lonink (Zwiers) aan voor een maand van Jan Drieses te hebben
aangekogt een volle waare voor de somma van f 50.
Den 28 december 1767 geeft Gerrit Wegerief of Scholten in qualiteit als voogd en mombaar over de
onmondige kinderen van wijlen Hendrik Vrielink en Megtelt Boerkamp in leven echteluiden aan,
dat zij met Gerrit Hellekes sijnde stiefvader over sijne pupillen voor desselfs preetensie heeft
geaccordeert voor de somma van f 63.
Den 31 december 1767 geeft Willem Kusbeld aan dat denselven voor ruim 6 weken heeft aangekogt
een stukje hooyland uyt het erve Tijmans groot ongeveer 4 dagwerk voor de somma van f 250, de
guldens van 21 stuiver.
Den 18 jann. 1768 geeft Jan Ebbekink aan voor ongeveer 3 weken uyt den boedel van wijlen Hendrik
Ebbekink te hebben aangekogt het huys met een kamp land en nog een kleyne gaarden voor de
somma van f 818, de guldens van 21 stuiver.
Den 28 jann. 1768 heeft de heer dr. Jalink mijn een missive van den heer rigter Cramer in dato den 20
deser vertoond waardoor hij rigter soo voor sig selven als burgmr Palte aangeeft in den jaare 1767
van Derk Blom te hebben aangekogt of overgenomen 2 parten van het erve Tijmans te Markelo voor
de somma van f 2666.
Den 15 febr.1768 geeft Jan Oink uit Elsen aan een ruiling gemaakt te hebben met een paar Entersen
onder bijbetaling van f 528.
Den 18 febr. 1768 heeft Jan Trukkes aangegeven dat Jenneken Plasman van Heilersig en consorten op
den 17 jann. deeses jaars heeft aangekogt een huis en hoff in Markulo staande voor de somma van
vier honderd gulden, segge f 400.
Den 29 january 1768 geeft Derk Stegeman van Markel aan dat hij hier van verpligt is te betaalen het
versterf van sijn stiefvader Albert Stegeman (Blankvoort) in de maand januar 1768 overleden
bestaande in een vierde part van de katersteede Stegemans en dan nog de halfscheid van 3 schepel
land het Nije landt genaamt, nog een hoekjen land den Riets gaarden genaamt ongeveer 2 schepel en
dan nog ongeveer een en een half dagwerk hooyland, alles onder Markulo gelegen.
Den 28 maart 1768 heeft Gerrit Jan Reeff mijn tot Rijssen aangegeven voor 4 weken geleden
aangekogt te hebben van Garrit de Wilde en Gerhardus van Nesch een stuk bouwland voor de
summa van veertig gulden, seg f 40.
Den 5 april 1768 geeft Wolter Snellink op de Stokkumer Kooi wonende aan dat denselven voor
ongeveer 4 weken heeft aangekogt van de gemeente van Stokkum een hoekjen bouwgrond voor de

summa van honderd en vijftig gulden, seg f 150.
Den 19 appril 1768 geeft Jan Volkerink (Kistemaker) van Marculo aan dat deselve vrouw (Jenneken
Loink) voor ses weken is overleden en daardoor heeft aangeerft eenig weinig hooi en bouwlandt en
een gedeelte van een tiende.
Den 10 may 1768 geeft den Heere van der Wijck tot Stoevelaar aan op den 27 april deeses jaars 1768
van Jan Reintjes in Stokkum wonende te hebben aangekogt een kamp bouwland voor de summa van
honderd vijftg caroly guldens van 21 stuivers, segge f 150-15.
Den 13 mei 1768 Derk Hendrik Gorkink geeft namens de weduwe Dokhoorn tot Marculo wonende aan
dat sij weduwe voor ruim ses weken geleden van Jan Clossert te Markel wonende heeft aangekogt
een hof voor twee hondert gulden, segge f 200.
Den 13 mei 1768 geeft Jan Klein Ikkink aan voor vijf weken van Derk Hendrik Gorkink te Marculo
wonende gekoft te hebben een stukjen hooilandt voor agt en sestig guldens, segge f 68.
Den 20 juny 1768 geeft Jan Willemsen in Elsen aan onlangs gekogt te hebben van Garrit de Wilde en
Gerhardus van Esch in Enter 2 stukken bouwland voor honderd en veertig gulden, segge f 140.
Den 25 juny 1768 heeft juffrouw Theodora van Someren aangegeven namens haar selfs en mede
erfgenamen de weduwe Lankheet, juffrouw Hendrina van Soomeren als mede weegens Berendina
Geertruid ten Raa minderjarige dogter van Peter ten Raa als erfgenaam van haar overleden
moeder Maria van Someren, het versterf van haar overleden broer Derk van Someren bestaande in
een vijfde portie van een uitgang uyt het erve Dambrink onder Heeckeren gehorende.
Den 30 juny 1768 heeft de Freulen Johanna Margaretha van Couverden tot Weghdam mijn door de
vrouw van Broekhuisen doen aangeven het onlangs versterf van haar suster de Freulen Gertruit
Margaretha van Coeverden tot Weghdam en dat daarop haar is koomen te vervallen de halve Look
en het halve Knuppels.
Den 15 july 1768 heeft Aarend Varenhorst tot Marculo wonende mijn aangegeven op den 19 mey
deeses jaars 1768 van Gerhardus ten Dam te hebben aangekogt het soogenaamde Slag en wel voor
een somma van ses hondert en tagentig caroly guldens, vrij geld seg f 680.
Den 28 july 1768 heeft de heer Jalink mij door een missive doen aangeven dat Hendrik Bloemers voor
veertien dagen gekogt heeft van Gradus van Nesch een stuk bouwland de Hendertink Oink mate
genaamt voor vijf en dertig guldens, segge f 35.
Den 10 aug. 1768 geeft Beerent Schottelink voor Tonis Schottelink (Schottink) aan dat den
laastgenoemden voor ongeveer 5 weeken van Harmen Straaten heeft aangekogt een tiende gaande
uit een stukjen land voor een somma van veertig gulden, seg f 40.
Den 31 aug. 1768 heeft de heer dr. Jalink mijn aangegeven dat proc. Auffemorth aan hem op den 18
deeser voor den heer van der Wijck tot Stoevelaar hadde aangegeven dat de laastgenoemden voor
ongeveer 4 weeken geleden van Lambert Plasman heeft aangekogt een hooyland in het
Stokkumerbroek het Slag genaamt voor de summa van twee honderd en vijftig caroly gulden, seg f 250.
Den 12 september 1768 heeft de heer dr. Jalink mijn aangegeven dat de coopman G. Weerman op den 5
deeser aan sijn wel edele hadde aangegeven van de erfgenamen van vrouw van Assen heeft
aangekogt het plaatsjen den Barloo genaamt en wel voor de somma van f 1000, zijnde guldens van 21

stuivers het stuk.
Den 10 october 1768 geeft Theunis Diependal (Groteboer) weduwnaar van ... aan dat hij weduwnaar
voor ses weken geleden van hem Theunis Diependal heeft aangekogt desselfs huis en landerijen in
Elsen gelegen voor f 750, segge seven hondert en vijftig gulden (onduidelijk en slecht leesbare acte).
Den 7 november 1768 geeft Willem Berends te Marculo wonende aan dat denselven voor ongeveer 6
weken van Hendrik te Kloeken (Landevaar) heeft aangekogt een stuk bouwland voor de somma van
dertien gulden ad 20 stuiver het stuk, segge f 13.
Den 29 november 1768 heeft de heer dr Jalink aan mijn aangegeven dat op den 24 deser maand dat de
weduwe (Aaltjen Huiskes) van wijlen scholte Jan Aaftink (Boom) hadde aangegeven het versterf van
haar wijlen eheman Jan Aaftink die aan haar bij testamentaire dispositie heeft gemaakt de tugt en
tuigtgebruik van alle die nagelatene goederen, soo roerende als onroerende, en geen uytgesondert.
Den 9 dec. 1768 geeft proc. Berent Jan Knape mijn te Diepenheim sijnde aan, soo voor hem als
Hendricus Slaterus in huwelijk hebbende Sara Knape dat haar door het overlijden van haar man in
desen jare overleden is aangeerft een vierde part van het plaatsjen Barloo onder desen gerigte
gelegen.
Den 9 dec. 1768 geeft proc. Berent Jan Knape aan namens desselfs oom Derk Harmen van Assen dat
hem door overlijden van sijn vrouw Aleida Knape, sijnde in deesen jaare overleden, in tugt gemaakt
den agsten parten van het plaatsjen Barloo onder deesen gerigte gelegen.
Den 15 dec. 1768 geeft M.G. van Doornink weduwe Jordens mij bij missive aan op den 21 nov.
laastleden van de Wilde en van Esch te hebben aangekogt twee stukjes lands, het eene ruim groot 7
schepel en het andere circa 6 spint, liggende in Elsen bij het eerder gekogte landt van Diependal, beide
stukjes voor f 140, segge hondert veertig gulden.
Den 3 januar 1769 Hendrik Sligtman geeft aan voor veertien dagen gekoft te hebben het maekelaars
Jaelink land van Harmen Boeswinkel in het karspel Goor voor de somma van f 170, guldens van 20
stuivers.
Den 1 febr. 1769 ontfangen een missive van J.L. Solner junior uit Lochem in dato den 29 jan. 1769
aangevende namens den heer landt droste Nagel het versterf van de freulen Nagel tot Ampsen in
november 1768 overleden waardoor op gemelde landt droste is vervallen een hooilandt onder
Marculo gelegen het Nagels broek genaamt.
Den 26 febr. 1769 geeft den heer D. Bentink Heer van Diepenheim mijn bij Arendts in Diepenheim
sijnde aan in mei des afgelopenen jaars 1768 van de Stokkumers te hebben aangekogt een stukjen
veltgront voor de somma van f 80, segge tagentig guldens. Hiervan een distract gevonden aan Mijn
Heeren de Ordinaris Gedeputeerdens tot Kampen met de boode getekent den 21 febr. 1769.
Den 19 january 1769 geeft Jan Nisink junior in Elsen wonende aan op den 10 deeser van Jan
Swoferink te hebben aangekogt een stuk bouwland tusschen de landerijen van Wilgerink broek met de
zuidsijde en met de noordsijde langes Oomes land het [Los] genaamt bij Nijland liggende voor de somma
van 90 caroly gulden ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 90.
Den 28 febr. 1769 geeft Roelof Bolders mijn aan voor ongeveer 3 weken van Jan Lonink te Marculo
heeft aangekogt 2 dagwerken hooilandt voor f 300, segge drie hondert guldens.

Den 2 maart 1769 geeft J.H. Snel van Marculo mijn aan te Rijssen namens M.G. van Doornink wed.
Jordens dat sij weduwe voor weinig dagen van Egbert Kippelink heeft aangekoft een huis (erve
Swoferink) en landerien in Elsen gelegen voor drie hondert ses en veertig guldens, segge f 346.
Den 3 maart 1769 geeft Jan Assink junior mij aan op den 2 deser van de de weduwe van wijlen de
scholte Jan Groot Aaftink (Aaltjen Huiskes) te hebben aangekogt huis en annexe landerien soo hooi
als bouwlandt in Elsen gelegen voor de summa van dertien hondert guldens, segge f 1300.
Den 3 maart 1769 heeft dr. Jalink mijn aangegeven als volgt: Willebrord Borias heeft op den 1 deser
aangegeven dat voor ongeveer 14 dagen van Hermanus ten Doeschot heeft aangekogt een halve
hooymate den Agterste Slag genaamt voor hondert vijf en negentig guldens, segge f 195.
Den 7 mei 1769 geeft Berent Reimelink uit Stokkum aan te hebben aangekogt een stukjen bouwland
van Harmen Vedders gelegen in den Stokkumer esch voor twee hondert agt en sestig guldens, segge f
268.
Den 11 mei 1769 geeft Gerrit Jan Reef uit Elsen mij aan voor 5 weken gelegen van den Teemker te
hebben aangekogt ongeveer drie dagwerken hooilandt voor twee hondert sestig guldens, segge f 260,
guldens van 21 stuiver.
Den 27 mei 1769 geeft J.H. Snel mijn te Marculo sijnde namens M.G. van Doornink wed. Jordens aan
dat sij weduwe voor weinig dagen heeft aangekogt van Jan Aaftink desselfs vaste goederen in Elsen
gelegen voor de somma van twaalf hondert gulden, segge f 1200.
Den 15 juni 1769 geeft Berent Brummelhuis uit het gerigte Boekelo mijn aan voor ruim circa 6
weken geleden van de weduwe Hellekate (Hendrica Keyser) en de scholte van Delden te hebben
aangekogt het plaatsjen Boeswinkel in het carspel Goor gelegen voor agtien hondert guldens, segge f
1800.
Den 22 juni 1769 heeft Gerrit Voorsank (Wilbers) uit Harke aangegeven dat hij voor ongeveer vier
weken van Jacob Bruins heeft aangekogt een hooimate gelegen onder Elsen voor drie hondert
guldens, segge f 300.
Den 12 juli 1769 geeft J.H. Snel van Marculo namens M.G. van Doornink wed. Jordens mij aan dat sij
weduwe voor weinige dagen van Jan Aaftink heeft aangekogt een sesde part van de katerstede Plas
Jan in Elsen voor drie en sestig guldens, segge f 63.
Den 24 juli 1769 geeft Willem ten Hekhuis mijn namens denselven en in qualiteit als oom en
momboir over sijn minderjarige nigt Aleida Modders van hem Hekhuis op den 23 april deses jaars
1769 heeft aangekogt circa twee dagwerken hooilandt voor hondert vijf en negentig guldens, segge f
195.
Den 18 aug. 1769 geeft Garrit Huiskes (Vosgezang) in Elsen aan voor 3 weken geleden van Jan en
Jannes Huiskes te hebben aangekogt eenig bouwlandt in Elsen gelegen groot 6 spint voor vijftig
guldens, segge f 50.
Den 20 aug. 1769 geeft Jan Harmen Rietman van Marculo mij aan op den 5 dezer van Jan Leunk te
hebben aangekogt een katerstede genaamt de Landewers gelegen in Stokkum voor twaalf hondert vijf
en zeventig guldens, segge f 1275.
Den 15 november 1769 Abraham Lodewegers van Marculo op den 7 nov. deses jaars ten overstaan

van desen wel edele landgerigte uit den boedel van wijlen Gerrit van Schepen en Janna Berentsen in
leeven echtelieden heeft gekogt de halve hoff gelegen binnen Marculo naast Welmers hofjen; ten
tweeden het huis met den halven hoff binnen Marculo tussen Smits gaarden en voornoemde parceel voor
vijf hondert negentig gulden en tien stuivers f 590-10, guldens van 21 stuivers.
Den 15 november 1769 Abraham Lodeweges namens Gradus ten Dam als voren uit gemelde boedel 3
dagwerken hooiland de Osseweide voor driehonderd twaalf guldens en zeven stuivers f 312-7.
Den 15 november 1769 Hermina Breukink weduwe Hendrik Berentsen op dato als boven uit gemelde
boedel van Gerrit van Schepen een stuk lant in den Koekoek groot 1 schepel voor vijff en negentig
gulden f 95, guldens van 21 stuivers.
Den 20 nov. 1769 Gerrit Boesewinkel voor ruim 8 dagen gekogt van Bernardus Scholten in den
Swarten Paart te Delden een camp land groot 16 schepel gelegen in het carspel van Goor voor agt
hondert gulden.
Den 28 nov. 1769 Hendrik Meulenkolk aangegeeven voor ongeveer 14 dagen gekogt van Roeloff
Mullenkolk een huis in Elsen als meede een stuk lant groot 3 schepel in den Harker es voor vier
hondert vijftig guldens f 450.
Den 19 xbr. 1769 Garrit Vasters van Holten aangegeeven voor ruim 5 weken van Jacob Meengs in
Harke het Meengs plaatsjen aldaar gekogt te hebben voor dertien hondert guldens f 1300.
Den 29 xbr. 1769 geeft Hendrik Kloeken (Landevaar), zoo voor hem selvs als zijne mede erfgenamen,
aan het versterf van haren broeder Albert waardoor op haar is verstorven een stukjen hooiland
onder Marculo bij Meester Berentsen gelegen.
Den 30 xbr. 1769 geeft Hendrik Bras aan van desselvs schoonvader Arent Roelofsen te hebben
aangekogt een half huis en gaarden in het Elsenerbroek gelegen voor vijftig guldens, zegge f 50.
Den 11 january 1770 Jan Klijn Ikkink in xbr. 1969 van Geertjen Sligman (Nieuwenampsen) gekogt
een stuk bouwland onder Marculo voor hondert vijftig guldens, segge f 150.
Den 15 january 1770 heeft dr. Jalink mij toegesonden de volgende aangave op den 15 febr. aan zijn wel
edele ter hand gesteld. De ondergetekende geeft aan het versterff van zijne tante Anna Margrita van
Coeverden het halve erve Loek of Looker en de tiende groff en smal uit erve Mensink het eerste
gelegen in Harke en het tweede in Elsen. Was getekend J.H. van Coeverden.
Den 15 january 1770 ontvangen een missive van de heer Gerhard Dumbar met de onderstaande aangave:
juffrouw Swanida Borgerink heeft op den 20 xbr 1769 verkogt aan de heer H.J. Egberts rector der
Latijnsche schole te Haarlem haar aandeel in het erve en goed Wissink onder Markelo gerigts
Kedingen gelegen voor eene somma van vier duisend drie hondert guldens f 4300.
Den 6 febr. 1770 geeft Jan Greven uit Beusbergen voor hem en sijn broeder aan het versterf van haar
zuster Aaltjen overleden tussen Kersemis en nieuw jaar waardoor op haar vervallen is eenig hooy
en bouwlant onder Beusbergen, als mede enig hooilant onder Marculo.
Den 20 febr. 1770 geeft Derk Sligman uit Stokkum aan op den 7 october 1769 ten overstaan van
dezen wel edelen lantgerigte gekogt te hebben uit den boedel van Gerrit van Schepen en Janna
Berentsen in leven echtelieden eene schure voor de somma van dertig guldens, zegge f 30, guldens van
21 stuivers, niet wetende off daarvan zal behooren te betalen off niet.

Den 20 maart 1770 heeft Derk Hendrik Gorkink mij Gradus ten Dam een missive van de volgende
aangekoomen bij deezen UHWG aan te geven het versterf van de weduwe (Willemina) Striks door
haar man overleeden nagelaaten een huis met een kampjen liggende bij het dorp Markel, nog een
kampjen in de Koekoek onder de boerschap Stokkum bezwaart met een obligatie aan die weduwe
Jordens tot Deventer een somma ad vijff honderd guldens, hij is overleeden in de maant february 1770,
herzegge f 500.
Den 20 april 1770 geeft Gradus ten Dam mij bij den Houwboer zijnde aan voor 14 dagen geleeden
van Gerrit Hiddink te hebben aangekogt een half mudde gezaay geleegen in den Noord esch in de
Hurne voor een honder een en twintig guldens, herzegge f 121.
Den 26 april 1770 heeft de vrouw van Gerrit Leuvelink Aaltien Kuipers in mijn absentie aan
mevrouw aangegeven dat haar man Jan Leuvelink voor ongeveer 6 weeken van Albert Strik heeft
aangekogt eenig boulandt onder Markulo geleegen voor agt honderd negen en vijfftig gulden, herzegge
f 859.
Den 27 april 1770 geeft Tonis Tijmans (Kloeken) mij te Marculo zijnde aan dat hij voor ongeveer
vier weeken van Garrit Kloeken ook geheten Gerrit Hiddink heeft aangekogt een stuk bouwlandt
gelegen in den Noord esch de Watertelge genaamd voor vijff en tagentig guldens, herzegge f 85.
Den 3 may 1770 geeft Willem Fokkers van Marculo mij aan voor groote drie weeken van Garrit
Hiddink te hebben aangecogt een half mudde bouwlandt voor hondert vijff en twintig gulden,
herzegge f 125.
Den 26 may 1770 geeft Jan Oonk namens Gerrit Oonk mij te Rijssen aan dat denselven voor 4 weeken
van de armenkas of diaconie heeft aangekogt een half huis met 1 scheepel land voor twee hondert agt
en vijfftig guldens, herzegge f 258.
Den 15 juny 1770 heeft procurator Christoffel Hulsken van de effective kooper verklaard Jan Vruink van
sodaane perseel als door hem op den 2 juny laatsleden uit den boedel van Henrik Roelofsen
Houboer ten overstaan van het gerigte heeft aangecogt gemelde perseel hooyland de Heriker maate
genaamt en wel voor de zumma van drie hondert een en twintig gulden, zegge f 321, zijnde guldens van
21 stuiver.
Den 16 juny 1770 geeft Vinkers uit Harke mijn aan het versterf van desselfs huisvrouw (Hendrine
Stegemans) soo voor vier weeken is overleeden waardoor op hem is vervallen een vierde part van het
erve Vinkers geleegen in Harke.
Den 18 juny 1770 heeft Gerrit ten Zijthoff mij overgegeven de hier onderstaande memorie: de
ondergetekende geeft de heer richter van Kedingen aan dat hij ondergeteekende in de gepasseerde maand
may 1770 van Wolter Cuiper gekogt heeft drie vierde parten bloettiede gaande uit de erven
Oolberink en Klein Wannink gerigts Kedingen voor de somma van drie honderd gulden, herzegge f
300, wel gereekend. Berent ten Zijthoff.
Den 2 july 1770 heeft Jan Harmen Snel namens M.G. van Doornink weduwe Jordens aan dat zij
weduwe onlangs van Jan Swooferink uit Elsen heeft aangecogt twee scheepel bouland in Elssen
geleegen voor ses en veertig guldens, herzegge f 46.
Den 9 july 1770 heeft Teunis Lubbelink van Gelser in mijn absentie aan mevrouw aangegeven voor
ongeveer 14 daagen van de diaconie van Haexbergen te hebben aangekogt 3 schoft hooyland in het

Smee slag onder Stokkum voor honderd vijff en seventig caroly guldens, hersegge f 175.
Den 9 july 1770 heeft Jan Rouhoff van Gelsteren op voorschreeven wijse aan dat hij en Gerrit ten
Broeke voor ongeveer 14 dagen van de diaconie van Haxbergen hebben aangekogt twee dagwerken
hooiland onder Stokkum voor vier honderd vijfftig caroly guldens, herzegge f 450.
Den 12 july 1770 geeft Jan Schooman soo voor sig selven en als namens Jan Wilgemans (uit
Diepenheim) aan dat zij lieden onlangs van de diaconie van Haxbergen hebben aangekogt 4
dagwerken hooilandt onder Stokkum agter den Houwboers huis geleegen voor drie honderd tien
guldens en vijfftien stuivers, herzegge f 310-15.
Den 17 augustus 1770 geeft Jan Roeloff Luttikhengel mij te Goor zijnde aangegeeven voor groote
vheertien daagen van Jan ten Theye te hebben aangekogt een stuk land in de Hoffebrink geleegen
voor f 376-10.
Den 22 augustus 1770 heeft de boode Derk Sligman aan mijn verwalter aangegeeven voor eenige
dagen van Jan Nijland (Krebbers) in het Westervlier te hebben aangekogt 7 scheepel bouwland voor
f 500.
Den 20 augustus 1770 heeft Jannes Colhoop aan mijn verwalter rigter aangegeeven voor eenige
daagen geleeden van ds. Clopman te Zwolle twee vierde part van een tiende gaande uit het erve
Roeters onder Enter voor een duizend vier honderd negen en twintig guldens, zijnde guldens van 21
stuivers het stuk, herzegge f 1429.
Den 11 september 1770 Theunis Kappen mijn aan dat zijn broer Arent Kappers (in het Westervlier)
voor groote 14 daagen is koomende te overlijden waardoor op hem is komen te vervallen twee
obligatien ieder ad f 50 guldens, dus saamen f 100.
Den 17 september 1770 geeft Jan Vruink aan op den 3 juny ten overstaan van den wel edelen
landtgerigte van Kedingen uit den boedel van Hendrik Roelofsen Houboer te hebben aangekogt een
stuk hooilandt het Nieuwe Slag genaamt voor hondert vijfftig guldens en thien stuivers, de guldens van
21 stuivers, segge f 150-10.
Den 24 september 1770 geeft Jan Harmen Rijtmans aan op den 22 deezer van Hendrik Beltmans te
hebben aangekogt een stuk hooilandt den Bisschop genaamt geleegen in het Stokkumerbroek voor
de summa van vijff en veertig gulden, herzegge f 45.
Den 15 october 1770 heeft Gerrit Vinkers (Plasman) mij te Goor zijnde nog aangegeven dat door het
versterff van zijn vrouw nog op hem is vervallen de halfscheid van twee dagwerken hooilandt
geleegen in het Beusbergerbroek, de halfscheidt van anderhalf dagwerk hooylandt den Bisschop
genaamt in het Stokkumerbroek geleegen, nog de halfscheid van een dagwerk hooylandt de
Beumkes maate genaamd geleegen in de Harker meeden, nog de halfscheid van drie schoft
hooylandt ook in de Harker meeden.
Den 20 october 1770 heeft Derk Sligman de boode tot Stokkum aangegeeven voor ruim 14 daagen
van Gerrit Leuvelink in Stokkum te hebben aangekogt een hooyland voor f 200.
Den 7 november 1770 proc. Auffemorth namens de weduwe (Elsken ter Beek) van wijlen Adam
Jabinga te Markeloo dat aan haar weduwe van de momboiren van de kinderen van Anthe
Willemina is gecedeert een huis en hoffjen in Marculoo geleegen.

Den 18 january 1771 geeft dr. J.C. Jalink naamens ten Hengel en zoon tot Deventer woonagtig aan dat
sij lieden op den 1 juny des afgeweeken jaars 1770 ten overstaan van deezen wel edelen gerigte en
dus bij kaarsen uitgank hebben ingewonnen uit den boedel van Hendrik Roelofsen Houwboer te
hebben aangekogt een hooyland volgens opgave een dagwerk de Loose of Sloeze genaamd geleegen
bij [Duinsman] aan de Bolksbeeke in het Stokkumerbroek voor twee hondert en zeeventig gulden,
zegge f 270, zijnde guldens van 21 stuivers het stuk.
Den 7 febr. 1771 heeft Harmen Coelman uit Herke aan mijn verwalter richter aangegeven van
Willem ten Hekhuys (Matena) voor 5 weeken te hebben aangekogt het plaatsjen Nijhuys in Herke
voor twaalf hondert guldens, herzegge f 1200.
Den 2 maart 1771 geeft Jan Harmen Snel tot Markulo namens desselfs broeder Derk Hendrik Snel tot
Deventer woonachtig aan dat zijn voorschreven broeder op den 21 january jongstleeden van de
weduwe van Derk Gerritsen de Wilde zoon en huisvrouw hadde aangekogt enige stukken lands
onder Enter gelegen voor de summa van agt hondert gulden, herzegge f 800.
Den 5 juny 1771 geeft Beerent Meester Beerent uyt Markulo mij namens zijn dogter Jenneken Berents
weduwe van wijlen Gerrit Kottinks aan hoe dat haar man Garrit Kottinks, waarvan zij thans
zwanger is, voor een maand is komen te overlijden waardoor dan op het kind of haar is vervallen de
halfscheyd van de navolgende goederen, komende den andere halfscheyd aan hem Bearend Meester
Baarents, een huys met een gaardeken daar agter gelegen tussen Endeman en Harmen Lammers,
een dagwerk hooiland gelegen in het Markelerbroek kort bij Vissers, drie dagwerken hooyland
gelegen tussen Volkerink en Stegeman in de Sleege, nog vier mudde land gelegen aan den esch bij
Jan Leuvelink gelegen en bij het huys nog een half mudde land gelegen in den Esch tussen Jan
Leuvelink en Loonink scholte.
Deeze weduwe is bevallen en het kind gedoopt in gevolge het hier onderstaande extract. Extract uyt het
register de gedoopten te Markulo anno 1771 22 september Geertruid dogter van wijlen Gerrit Kottinks en
Jenneken Meester Baerends, Markulo den 23 december 1771. Was getekend Berend ten Caete.
Den 11 juny 1771 heeft Jannes Wolters uit Elsen aan mijn verwalter richter aangegeven van Hendrik
Eeftink aangekogt te hebben een hooyland bij het Verdriet gelegen voor drie hondert zeven en twintig
guldens en tien stuivers, herzegge f 387-10.
Den 17 juny 1771 heeft Jan Hungerink uit Stokkum in mijn absentie aan mijn mevrouw aangegeven
voor een maand te hebben aangekogt van Baerent Phlipsburg het Hartger slag in het Stokkumse
broek groot twee dagwerken voor vier hondert veertig guldens, herzegge f 440.
Den 17 juny 1771 door Arend Mensink uyt Stokkum aan mevrouw aangegeven dat hij voor ongeveer
vier weeken van Slig Derk heeft aangekogt drie dagwerken hooyland in het Apengoor onder Markulo
gelegen voor vier hondert twintig guldens, herzegge f 420.
Den 9 july 1771 geeft Hendrik Wannink uyt Stokkum mij aan voor groote veertien daagen van ten
Hengel te Deventer te hebben aangekogt een stukjen hooiland voor hondert tagentig guldens, herzegge
f 180.
Den 29 july 1771 geeft Gradus van Nes mij te Enter zijnde aan voor groote vijf weeken geleeden van
Jannes Wolters uyt Elsen te hebben aangekogt ongeveer drie dagwerken hooyland voor drie hondert
vijftig guldens, herzegge f 350.
Den 26 augustus 1771 de erfgenamen van Wolter Jan van Heek hebben aan mijn verwalter
aangegeven het versterf zijnde voor twee derde gedeelte vervallen aan zijn broers en susters kinders

en voor een derde gedeelte aan zijn broeders, bestaande in het 6e gedeelte van het erve Rengers in
Stokkum ongeveer waardig ses hondert en vijftig guldens, herzegge f 650. En in het halve plaatsjen den
Slamp genaamt gelegen aan het Enterbroek bewoond bij Jan Nijlant waardig ses hondert guldens,
herzegge f 600.
Den 18 september 1771 heeft Jannes Kolhoop aan mijn verwalter aangegeven van Geert Letink
(Wessels) te hebben aangekogt een hooyland de Messemakers maate genaamt in het Elsenerbroek
gelegen voor de somma van vijf hondert guldens, herzegge f 500.
Den 17 october 1771 heeft Egbert Wilbers (nb moet zijn Hilbers) uyt Stokkum aan mijn verwalter
aangegeven van de scholte uyt Herke te hebben aangekogt drie dagwerk hooyland gelegen in het
Stokkumerbroek voor zeven hondert en tien guldens, herzegge f 710.
Den 17 oct. 1771 de scholte uyt Herke insgelijks of Gerrit Wegereef genaamt heeft insgelijks aan
mijn verwalter aangegeven van de heer du Tour te hebben aangekogt het erve zo tans door hem
bewoond en Wiefferink genaamt, voor twee duyzend vijf hondert vijf en seventig guldens, herzegge f
2575.
Den 2 november 1771 heeft de vrouw van Sprakel aan mijn verwalter aangegeven van de
erfgenaamen van Wolter van Heek te hebben aangekogt een sesde van het erve Rengers in Stokkum
voor agt hondert guldens, herzegge f 800, guldens van een en twintig stuivers het stuk.
Den 19 november 1771 geeft mij Hendrik Wennink uyt Stokkum aan voor groote agt daagen van
Arend Mensink ten hebben aangekogt twee stukjes bouland gelegen in den Stokkumer esch voor
vier hondert zeven en twintig guldens, herzegge f 427.
Den 25 november 1771 geeft de onderscholte Gerrit ten Ziethof mij te Goor zijnde, aan de onderstaande
aangave over: de ondergetekende geeft aan de richter van Kedingen aan dat hij met Baerent van
Calcar gekogt heeft van Jan Harmen Heylerzig op den 19 nov. 1771 een vierde part van de
zogenaamde Hiddink hooyland en Wigmans broeken onder het gerigte van Kedingen gelegen en dat
voor een somma van agtien hondert guldens, hersegge f 1800; versoeke dat hier onder getekend worde dat
het is aangegeven. Goor den 26 nov. 1771. Was getekent, Berent ten Ziethof.
Den 14 december 1771 geeft Egbert van Lochgum mij namens Hendrik Stevens ten Caate en desselfs
suster Anneken ten Caate aan dat haar suster Aaltjen ten Cate voor ruim vijf weeken is overleden
en daardoor op haar lieden is vervallen een derde van 4 schepel gezaay op de Borgers kamp.
Den 26 december 1771 geeft Jan Schreurs (Geelink) aan mijn verwalter aan te hebben aangekogt van
Jannes Wolters (Wolderink) een hooyland genaamt de Ossenwijde onder Enter gelegen voor vier
hondert gulden, herzegge f 400.
Den 26 december 1771 geeft de Heer van Couverden tot Wekdam aan mijn verwalter aan namens de
Freulen van Duit en de Freulen van Monster het versterf van haar broer de luitenant van Duite, de
halve Dakhorst cum annex en de halve tiende van het erve Wolberink in Stokkum.
Den 30 december 1771 geeft Jan Harmen Snel van Markulo mij een briefjen over van deesen inhoud: geef
ik Derk Hendrik Snel aan het versterf van mijn vrouw Elisabet van Otterbeek overleden den 2
december 1771 , bestaan in een halfscheyd van een derde parten van het erve en goed Groot
Leuvelink welke ons ten deele is gevallen door het afsterven van mijn vader Hendrik Snel en is
gelegen te Markel, en een een vierde part van het Helmes slag ook in Markel gelegen, en de
halfscheyd van ons aangekogte land van Gerrit Derksen de Wilde in Enter gelegen en is overgedraagen

den 21 january 1771 bestaande in de halfscheyd van het een vierde perceel den Steenakker genaamt
waarvan de andere halfscheid bij G. Schuitemaker is aangekogt; dus mijn vrouw porcie het vierde part van
dat perceel, dan nog een hooymaate van twee dagwerken mijn vrouw porcie een dagwerk en een akker
gaardenland mijn vrouw dus de halfte, is in het geheel aangekogt voor agt hondert guldens, herzegge f
800. Dus de porcie van mijn vrouw vier hondert guldens, herzegge f 400.
Den 3 february 1772 heeft Gerrit Nijenhuys aan mijn verwalter aangegeven van Gerrit Sweerink te
hebben aangekogt een huys met een kamp land den Strik genaamt ongeveer vijf scheepel gezaay
onder Markulo gelegen voor de somma van vier hondert vijf en twintig guldens, herzegge f 425.
Den 9 february 1772 geeft Egbert ter Morsche uyt Harke mij aan van Jan ten Broil te hebben
aangekogt ses spind land voor vijf en seventig guldens, herzegge f 75.
Den 19 febr. 1772 heeft de heer dr. Gerhard van der Sluys tot Westervlier mij per missive aangegeven
het versterf van zijn huysvrouw overleeden den 10 febr. jongstleeden Elisabeth Geertruyd geboren
van Dam en haare nagelatene goederen betugtigt te zijn bestaande in het erve en leengoed
Houwhedde zo en als het zijne bepalinge is geleegen, als meede het allodiale katersteedjen de
[Hurne].
Den 2 april 1772 geeft Plegting uyt Harke (Jan Hendrik Hoevink) mij aan dat desselfs huysvrouw
Janna Plegting voor vijf weeken is overleeden en daardoor op hem is vervallen twee stukjes
gaardenland en 4 hoekjes hooyland.
Den 25 april 1772 geeft Hendrik ten Broeke uyt Gelselaar mij namens Jan Bruggen alias Broekhuis
provisioneel aan het versterf van des laast genoemde zoontjen Jan in de maand april deeses jaars
overleeden niet wetende of hij het collateraal verpligt is, bestaande in een derde part in de Over
Horst slaage, nog een derde part in het Smit slag ongeveer drie schoft daags, nog een half dagwerk
hooyland in de Duumsman, nog de derde part in het Koeslaagers slag, nog een half dagwerk het
Kuper slag genaamt, nog een derde part bestaande in een schoppe en dit alles in de boerschap
Stokkum gerigts Kedingen gelegen.
Den 1 may 1772 geeft Willem Mensink mij aan van Gerrit Tijman te hebben aangekogt een huys met
de annexe hooge en lage landerijen, bouw en hooylanden gelegen in het zogenaamde Couversbroek
onder Marculo voor ses hondert guldens, herzegge f 600.
Den 23 may 1772 Derk te Lintele namens den bouwman Frederik Megelink (Sandink) uyt Elsen
aangegeven dat deselve van den Heere Christiaan Albrecht Graeve van Rechteren tot
Borgbeuningen en den Heere van Heeckeren tot Overlaar te hebben aangekogt het erve en goed
Megelink voor ses en twintig hondert guldens, herzegge f 2600.
Den 23 may 1772 geeft mevrouw Anna Paulina Jordens weduwe Vijfhuysen mij per missive aan dat
zij als moeder en wettige voogdes van haar minderjaarige zoon Adam Vijfhuysen op den 13 deeser
bij executie en dus ten overstaan deeser gerigte heeft aangekogt een stuk land den Vonder akker
genaamt voor hondert en veertig guldens, herzegge f 140.
Den 4 july 1772 geeft Harmen Zwiers thans Lonink aan van Arend Jurriaan Gorkink te hebben
aangekogt een perceel hooilandt het Slag genaamt voor ses hondert vijf en twintig gulden en tien
stuiver, segge f 625-10.
Den 19 sept. 1772 heeft Welmer Frerik uyt carspel Goor aangegeven dat hij voor ongeveer drie
weeken heeft aangekogt van den heer Westenberg een half mudde land op den Bogerskamp gelegen

voor hondert zeventig guldens, herzegge f 170.
Den 7 october 1772 geeft Jan Gerritsen Esendam aan van Jan Boesewinkel Kolhoop te hebben
aangekogt een en een half dagwerk hooiland het Nieuwe Slag genaamt voor hondert en vijftig
guldens, herzegge f 150.
Den 21 october 1772 zend den heer Gerhard van der Sluis tot Westervlier per missive een briefjen van
deesen inhoud: bekennen wij ondergeschreeven in een vast en stevigen erfkoop verkogt te hebben aan
onsen broeder Gerhard van de Sluis ons eigendoemelijke erve van den Bosch en de Kappe genaamt
beyde onder de huise Westervlier gelegen en dat voor een capitale summa van agt duysend en twee
honderd guldens, zegge f 8300. Actum Westervlier den 21 sept. 1772, G.J.D. van der Sluis, J.H. van der
Sluis geb. van Thuil.
Den 4 nov. 1772 Jannes Roelvink aangegeven het versterf van zijn vrouw is komen te overlijden den
13 october laastleeden waardoor bij testament op hem is vererft een vierde part van den Hilbers
kamp in Stokkum gelegen.
Den 5 nov. 1772 de weduwe Jenneken Visschers uyt Markel aangegeven dat zij voor ongeveer een
maand van Abraham Lodewegs heeft aangekogt een hoekjen laagland voor de somma van drie
hondert guldens, herzegge f 300.
Den 15 nov. 1772 heeft Jannes Kolhoop uyt het Elsenerbroek aangegeven voor ongeveer ses weeken
geleden van Gerrit Derksen Brander en desselfs zoon Derk Brander en vrouw Janna Gerritsen
Nijlant heeft aangekogt een derde part van Roeters tiende grof en smal gaande uyt het erve Roeters
en eenige stukken uyt het erve Waterink voor eene somma van ses hondert guldens, herzegge f 600.
Den 28 nov. 1772 heeft Derk Hanses in mijn absentie aan mevrouw aangegeven voor ongeveer vier
weeken te hebben aangekogt van Derkjen Hanses en Maria Hanses twee stukken bouland gelegen
onder Stokkum voor f 175, herzegge hondert vijf en seventig gulden.
Den 15 dec. 1772 geeft Jan Hofteman, egter sonder prejudicie of zig daardoor verbonden te willen
hebben, aan het regt van 50 penning aan de heer verwalter rigter Hendrik Jalink aangegeven dat in
de gepasseerde maand november Harmen ten Hekhuis en zijn vrouw aan hem in eigendom hebben
overgegeven den Kannegieters maat met het daarbij gehorende campjen voor de somma van twee
honderd en ses en twintig guldens, hem wegens den bruitschat van zijn vrouw toekomende en
waarvoor hij voorseide Kannegieters maate in val voorschreven H. ten Hekhuis hem niet konde of
wilde betalen in gevolge maagscheid bij huwelijks voorwaarde van Harmen ten Heckhuis en zijn
vrouw (Anne Wenning) opgerigt, in eigendom konde behouden, zijnde dus de erffenisse zijn vrouws
ouderlijke goet f 226.
Den 10 maart 1773 heeft Hendrik Oldenhof aan mij aangegeven voor ongeveer vier weken geleden
van Harmen Berentsen te hebben aangekogt een stuk bouwlandt in de Hurne gelegen voor f 565,
hersegge vijf hondert vijf en sestig guldens.
Den 5 juny 1773 Gerrit Mensink uit Elsen aan de heer verwalter rigter Hendrik Jalink aangegeven
dat hij voor ongeveer een maand geleden van de Heer van Koeverden tot Wegdam hadde aangekogt
den Mensink tiende grof en smal voor f 1500, vrij geld, hersegge vijftien hondert guldens.
Den 10 juny 1773 Jan Harmen Snel van Markulo namens desselfs broeder Derk Hendrik Snel tot
Deventer aan mevrouw aangegeven dat zijn voornoemden broeder voor ses weeken van scholte
Mensink in Stokkum heeft aangekogt een hooymate voor f 630, hersegge ses hondert en dertig guldens.

Den 21 nov. 1773 Adolph Qwak van Marculo heeft mij aangegeven op den 17 deser van Jan Rensink
te hebben aangekogt het plaatsjen het Coeversbroek bestaande in een huis en hooge en laage
landerien voor agt hondert caroly guldens, f 800.
Den 21 nov. 1773 Adoph Qwak van Hendrik Wensink een camp landt gelegen op Wonselaar aan de
Bolksbeek met alle de binnen de sloot begrepen hoge en laage grondt voor twee hondert vijftig guldens,
segge f 250.
Den 25 dec. 1773 geeft de weduwe (Harmken Potman) van Tunis Kleinen Pot (Wilbers) in Herke het
versterf aan van haren voornoemden eheman voor agt dagen overleden, bestaande in een halven
huis soo als thans door voornoemde weduwe bewoont wordt.
Den 8 jan. 1774 Jan Harmen Snel van Marculo voor sijn broer Derk Hendrik Snel tot Deventer dat
denselven op den 7 dec. laastleden van de weduwe Jabbinga (Elsken ter Beek) heeft aangekogt het
huis met bouwlanden in en onder Marculo gelegen voor een duisent vijf en vijftig gulden, segge f 1055.
Den 13 febr. 1774 Jan Hesselink uit Stokkum aan mij aangegeven voor ruim een maand van
Hendrik ... te hebben aangekogt een stuk land voor drie hondert gulden, segge f 300.

