
1774-1801  Register 50e Penning 

 
Prothocol van aangaven van den 50e penning gehouden onder het gerichte van Kedingen van den jaar 

1774 tot 1802. 

 

Den 20 maart 1774 is hier mij dit volgende op een memorie ter hand gesteld: Jan Mensink geeft den 

heer verwalter richter van Kedingen bij deese zijn ondertekeninge aan van de kinderen van de 

Vrouwe Douariere van Broekhuisen gekogt te hebben het erve Mensink in de boerschap Elsen deses 

gerichts gelegen voor de zomma van f 3700, zegge drie duisent seven hondert. Vorenstaande aangave aan 

den heer verwalter richter gedaan Goor den 20 maart 1774. Jan Mensink. 

 

Den 4 maart 1774 Jan Kistemaker aan mij het versterf van zijn oom Jan Kistemaker waarvan zijne 

vader Gerrit Kistemaker bij testament in dato den 1 sept. 1773 alleen erfgenaam is geworden, egter 

met uithang der volgende legaten die aan de diaconye van Marculo zijn gemaakt en aan mij op dato 

ook zijn aangegeven. Een vierde van de grof en smalle tiende gaande uit het erve Leuinck als meede 

het bouwland, gaardenland en hooyland onder het erve Leuinck in Stokkum gelegen zoo en in 

diervoegen als door wijlen Jan Kistemaker alias Tibben is aangekogt. 

 

Den 24 april 1774 heeft Derk Aalbrink (Wessels) uit Elsen aangegeven dat hij voor agt dagen van 

(zijn buurman) Jan Albrink (Broers) heeft aangekogt een hoekien gaardengrond in Elsen gelegen 

voor de zomma van f 150, vrij gelt. 

 

Den 29 april 1774 Teunis Brinkman aan mij dat zijn overleden heerschap Jan Kistemaker alias 

Tibben aan hem het tugt en vrugtgebruik gemaakt heeft van een stukje land genaamt de Loocamp 

gelegen in de Markelose esch tussen Zwiers en Baan, zijnde tiendbaar. 

 

Den 2 juny 1774 Jan Bruggink uit Gelselaar aan mij dat hij voor weinige dagen van Hendrik ten 

Broekhuis heeft aangekogt eenig bouw en hooyland voor drie hondert, herzegge f 300. 

 

Den 27 juny 1774 Jan Schooman namens Gerrit Aalberts aan mij dat den laastgenoemden van 

Hillegonda Wannink heeft aangekogt een hooyland zijnde het 8e gedeelte in het Smijs slagh voor f 

272-10, segge twee hondert twee en seventig gulden en tien stuiver. 

 

Den 6 sept. 1774 Jan Volrijt geeft volgens memorie aan dat zijn vrouw Gerritien Kloeken overleden 

in de gepasseerde maant juny overleden is, hebbende geen vaste gronden met haar beseten of van 

haar aangeerft dan alleen agt hondert guldens in gelde die zijn schoonouders aan hem belooft uit te 

keeren; hebbende hij Jan Volrijt op den 1 sept. 1774 voor die guldens gerenuntieert en afstand gedaan van 

zodanig regt als hem uit kragt der huwelijks voowaarden met zijn wijlen vrouw opgerigt op het plaatsien 

Kloeken onder Markel gelegen en verder bij deselve huwelijkse voorwaarde vermelde goederen 

competeerden ofte vervolgens mogten competeren, gevende sulx egter zonder prejudicien aan als niet 

weetende of daarvan verpligt is collateraal of 50e penning te betalen. 

 

Den 15 sept. 1774 heeft Wissink uit Harke aangegeven dat hij heeft aangekogt van den verwalter 

richter Hendrik Jalink ongeveer een mudde land aan den Harker berg gelegen voor de zomma van f 

70, vrij gelt. 

 

Den 27 october 1774 geeft Jan Brinkmans (Schepers) mijn aan dat hij van Derk Leusmans alias 

Boomkamp (uit Rijssen) heeft aangekogt een stuk land liggende in den sogenaamden Wissink kamp 

tussen de landerijen van Volkerink en Jan Brinkmans groot ongeveer twee schepel voor een somma 

van hondert vijftigh gulden, zegge f 150. 

 



Den 19 nov. 1774 heeft Wolter Look uit Harke namens dr. E.H. Putman aangegeven dat denselve den 

17 juny 1774 van den heer van Coeverden tot Wegdam heeft aangekogt het halve erve en goed 

genaamt het Look of Lowik in de boerschap Harke gelegen voor de zomma van drie duisent vijf en 

dertig gulden, vrij gelt, zegge f 3035. 

 

Den 16 nov. 1774 heeft Hendrik Schimmel uit Goor voor hem en zijn zwager Jan ten Thije en zijn neef 

Gerrit Rittenberg (getr. met Anna Schimmel) aangegeven het versterf van zijn vrouwens zuster 

Harmina te Thije overleden in de maant july waardoor op haar is komen te vervallen ongeveer een 

half mudde lands in den Hasebroek onder het carspel Goor gelegen. 

 

Den 25 nov. 1774 heeft Jan Berent Claasen uit het Elsenerbroek namens zijn vader Berent Claasen 

aangegeven het versterf van desselfs vrouw Jenneken Nijenhuis overleden in de maant april 

bestaande in het vierde part van het plaatsien Claasen, dog ongeprejudieert zo onderhand mogte 

bevonden worden daartoe onverpligt te zijn. 

 

Den 3 dec. 1774 heeft Derk Ovink (Breukink) van Markel aangegeven dat hij in de maant july 

laastleden van Derk Hendrik Snel tot Deventer wonende heeft aangekogt een stuk bouwland groot 

ongeveer twee mudde lands den Lookamp genaamt onder Marculo gelegen voor de zomma van negen 

hondert gulden, zegge f 900, vrij geld. 

 

Den 10 dec. 1774 geeft Arent Bomans van Markulo aan op den 6 november jongstleden van Hendrik 

Kloeken te hebben aangekogt ongeveer drie schepel gesaay gelegen in het Nijland naast Stegemans 

land, Swier en Schrijvers land daarvoor hem Hendrik Kloeken het eynde voor drie hondert vijf en twintigh 

guldens, zegge f 325. 

 

Den 29 dec. 1774 geeft Willem Jacob Welmers aan op den 6 september laastleden voor zig zelfs en 

als compagnon van pr. J.B. Auffemorth van Jan Schuitert te hebben aangekogt de erfmarken 

richter plaats van Markulo in diervoegen dat Jan Schuiters hem in vrijen vollen eygendom moet leveren 

de Hulsbeker waare bij de hooylanden en de uitdriften van de ongewaarden voor een somma van twee en 

twintigh hondert guldens, zegge f 2200. 

 

Den 30 dec. 1774 maakt de heer N. van Campen wonende te Zwoll bekent dat door het overlijden van 

zijn stiefmoeder de vrouwe weduwe van Campen geb. Helmich voor eenige weeken binnen Campen 

voorgevallen op hem volgens testatmentaire dispositie is gedevolveert een campien bouwland in het 

Elsenerbroek naa opgave groot ongeveer een mudde gesaay, wordende geadministreert door Jannes 

Welmerink en aan den verwalter richter aangegeven. 

 

Den 14 jann. 1775 geeft Lammert Nijhof van Markulo namens Harmen Zwiers aan dat den 

laastgenoemden voor ongeveer 6 weeken van Teunis Eelckink heeft aangekogt een stuk bouwland 

gelegen in den esch van Markulo bij het Cremers hekke groot ongeveer vijf schepel voor vijff hondert 

guldens, zegge f 500. 

 

Den 3 febr. 1775 Teunis Coenderink geeft zonder prejudicie aan dat hij voor aardigen tijd uyt de 

gemeente van Elsen heeft aangegeven een hoek gemene grond die hem alnu in het laast van het 

gepasseerde jaar door de goedsheeren is toegestaan voor een zomma van sestig guldens waarvan hij in de 

maand january deeses jaars de weerthe en rekeninge van de verwalter markenrichter ontfangen heeft f 60, 

dog zonder prejudicie zo hij er geen 50e penning van mogt verpligt worden. Hendrik Jalink verwalter 

rigter. 

 

Den 8 febr. 1775 Adolph Quak in january jongstleden van Gerrit Leuvelink een stuk bouwland groot 

4 schepel voor drie hondert vijf en dertig gulden, zegge f 335. 



 

Den 8 febr. 1775 Adolph Quak van Arent Jurriaan Gorkink twee stukies bouwland groot ruim 7 

schepel voor drie hondert twintigh gulden, zegge f 320. 

Dit word bij provisie aangegeven niet wetende of hier 50e penning van moet betaalt worden. 

 

Den 28 febr. 1775 Jan Harmen Snel van Markel namens zijn broer Derk Hendrik Snel tot Deventer 

wonende dat denzelven in de maant january laastleden van Hendrina Montenij weduwe Grashof, 

Jan ten Haghuis en Janna Grashof egtelieden, hadden aangekogt een stuk bouwland plusminus 4 

schepel gelegen naast de landen van Hendrik Gorkink, voor drie hondert vijftigh gulden, zegge f 350.  

 

Den 4 maart 1775 Arent Wassink in Elsen van de weduwe Jordens te hebben aangekogt het plaatsien 

Aaftink in Elsen voor vijftien hondert gulden, zegge f 1500. 

 

Den 24 maart 1775 Koel Jan (Elkink) uit Harke gekogt van Arent Jurriaan Gorkink te Markel een 

stukjen land in den Potkamp voor drie hondert tachentigh gulden, zegge f 380. 

 

Den 7 april 1775 Derk Endeman tot Markelo gekogt voor 4 weken van Tonis Tijman een stuk 

bouwland onder Markelo voor vijf en negentig guldens, zegge f 95. 

 

Den 7 april 1775 Hendrik Nijenhuis tot Marculo van Hendrik Kloeken (Landevaar) voor 4 weken 

gekogt een stuk bouwland voor vier hondert guldens, zegge f 400. 

 

Den 8 juny 1775 Jan Schreur uit Elsen gekogt van mevrouw M.G. van Doornink weduwe Jordens 4 

schepel zaayland voor tachentigh guldens, zegge f 80. 

 

Den 22 juny 1775 Derk Rietman gekogt van Hendrik Leusman een stuk land genaamt den Breeden 

Akker ongeveer 3 schepel gelegen tussen het land van Jan Groot Leuvelink en Ovink onder den huise 

Oldenhof voor drie hondert gulden, zegge f 300. 

 

Den 30 juny 1775 heeft Jan Nijland onder Markel wonende aangegeven dat hij voor agt dagen van 

de gemeente van Markel heeft aangekogt een hoek groengrond onder Markel gelegen voor een somma 

van vijf hondert vier en sestigh guldens, zegge f 564. 

 

Den 21 july 1775 Tonis Vedders van Markel namens Dijk Jan (Grootulen) in het Markelbroek dat 

door laastgenoemde voor ongeveer 14 dagen van de gemeente heeft aamgekogt een stuk grond voor 

tachentigh guldens, zegge f 80. 

 

Den 3 augustus 1775 heeft dr. J.H. Jalink namens Adolf Quak van Markulo aangegeven dat denselven 

op den 23 juny jongstleden erfgenamen grond heeft aangekogt voor een zomma van drie hondert vijf 

gulden, zegge f 305. 

 

Den 26 augustus 1775 heeft Jan Harmen Heylersigh van Markulo aangegeven op heeden gekogt te 

hebben van de weduwe Hilleken Meengs onderstaande perseelen. 

1. Den Aanholts camp gelegen tussen de landen van Bartels en Jabbinga. 2. Dijkink halven Rondencamp 

in Stokkum gelegen aan het vheen bij de Wheeme. 5. Een half mudde land in den dorper enck gelegen 

tussen het land van Welmers en op het einde aan de gemeene weg. 4. Huis, hof en bijliggende landerijen 

de Leegte genaamt, 5. Twee dagwerk hooyland de Delen genaamt. 6. Een hooyland de Akkers genaamt 

groot ongeveer anderhalf dagwerk. En deese alle voor een zomma van een duisent negen hondert agt 

guldens, zegge f 1908, van 21 stuivers en eenvierde stuiver het stuk. 

 

Den 31 augustus 1775 heeft Claas Brinkers (Dikkers) van Markulo aangegeven dat hij voor ongeveer 



5 weeken van de gemeente van Markel heeft aangekogt een hoek grond onder Markel gelegen voor de 

zomma van twaalf gulden, zegge f 12. 

 

Den 31 augustus 1775 heeft Tonis Wannink uit Stokkum aangegeven dat hij gisteren van Arent 

Varenhorst heeft aangekogt ongeveer twee dagwerk hooyland het Groote of Keppels genaamd onder 

Markel gelegen voor de somma van ses hondert negen en twintigh guldens, zegge f 629, vrij gelt. 

 

Den 31 augustus 1775 heeft Gerrit Stokkingreef van Markel namens zijn schoonmoeder Christina te 

Lintelo weduwe Dokhoorn aangegeven dat deselve voor ongeveer 4 weeken van (haar buurman) 

Arent Jurriaan Gorkink heeft aangekogt ongeveer agt schepel land onder Markel gelegen voor de 

somma van agt hondert guldens, zegge f 800. 

 

Den 4 sept. 1775 heeft Willemina Roesink uit carspel Goor voor haar zelfs als meede voor haar twee 

broers en twee susters aangegeven het versterf van haar broer Gerrit Roesen voor ongeveer ses 

weeken overleden waardoor op haar lieden is komen te vervallen een sesde part van het plaatsien 

Kollen Jan genaamt in carspel Goor gelegen. 

 

Den 30 sept. 1775 Hendrik Dikkers dat in de maand febr. van Hendrik Nijsink en vrouw heeft 

aangekogt de halve plaatse Nijsink voor twee duisent twee hondert gulden, vrij gelt, zegge f 2200. 

 

Den 18 october 1775 Jan ten Keusenkamp (uit Diepenheim) van Jan Berent Willemsen gekogt een 

stukien lands gelegen onder Stokkum aan het veld het Nijland genaamt groot ongeveer 2 schepel voor 

twee hondert gulden, zegge f 200. 

 

Den 28 october 1775 de weduwe Cempers (Jenneken Hegeman) uit Elsen het versterf van haar man 

(Gerrit Lohuis) voor ses weeken overleden waardoor op haar is komen te vervallen eenvierde van 

het plaatsien het Cempers in Elsen. 

 

Den 28 october 1775 geeft pr. Auffemorth namens Heekeren tot den Oldenhof aan dat denzelven van 

de markte van Markulo heeft aangekogt een stukien land bij de weduwe Visschers gelegen voor 

vijftien gulden, zegge f 15. 

 

Den 30 october 1775 Derk te Lintelo van deesen gerichte als zijnde daartoe door Gerrit Jan Reef en 

huisvrouw speciaal geauthoriseert op den 5 april heeft aangekogt de Roesink maate voor hondert vier 

en zestigh gulden, zegge 164. 

 

Den 11 november 1775 Gerrit Nijland geeft aan dat van de markte Markel gekogt heeft 2 schepel en 

3 spint land voor 16 guldens het schepel, te zamen f 44. 

 

Den 9 dec. 1775 proc. Hulsken namens Christina Pothoff het versterf van haar oom Phylip Nijland 

bestaande in het halve Poelandt in het carspel Goor. 

 

Den 15 dec. 1775 is mij per memorie aangegeven dat proc. J.B. Auffermorth op sijn versoek van de 

goedsheeren van Markel hebben toegestaan eenige mudden lands bij de Markelsche Schipbeek te 

moogen graven om daar een huis op te zetten, dog de hoeveelheid en de waarde nog niet bepaald, als 

mede is hij van ter zijden ontwaar geworden dat eenige geerfden dit toestaan niet willen accordeeren in 

welken gevalle hij protesteert geen 50e penning verschuldigt te zijn en dit overbodig en zonder prejudicie 

aan te geven, den 29 dec. 1775. Was getekend J.B. Auffermorth. 

 

Den 26 dec. 1775 Jan Harmen Snel voor zijn broeder D.H. Snel te Deventer dat denselven van 

Gerhardus ten Dam heeft aangekogt een stuk bouwland in den Noort esch tussen Brinkers en Elikink 



voor hondert vijf en twintigh guldens, zegge f 125. 

 

Den 26 dec. 1775 Jan Harmen Snel namens Derk Hendrik Gorkink dat den laastgenoemden van 

Gerhardus te Dam heeft aangekogt een hooyland voor drie hondert twee en twintig gulden en tien 

stuivers, zegge f 322-10. 

 

Den 29 dec. 1775 heeft Jannes Wolters uit Elsen aangegeven dat hij voor ongeveer 6 weken van 

Gerrit Jan Reef heeft aangekogt een kottersplaatsien de Kijfhorst genaamt in het Elsenerbroek 

gelegen voor eene zomma van vijf hondert en vijftig gulden, als meede nog ongeveer 6 dagwerk hooyland 

voor de zomma van negen hondert gulden, nog ongeveer een dagwerk hooyland voor de zomma van sestig 

gulden, alle in het Elsenerbroek gelegen, dus te zamen uitmakende de zomma van veertien hondert vijf en 

sestigh gulden, zegge f 1465. 

 

Den 31 dec. 1775 geeft Aaltjen Koelers (Lonink) als moeder en wettige voogdesse van haar 

minderjarige kinderen bij wijlen haren man Harmen ten Tije in egte verwekt, Esken Wissink nomi 

uxoris (in naam van echtgenote) Grietjen ten Thije en Gerrit Letink mede nomi uxoris Grietjen 

Letink (Daalwijk), zonder prejudicie zo daar van geen collateraal of 50e penning mogte verschuldigt 

zijn, aan, dat zij met Gerrit Kistemaker hebben geaccordeert over het erffenisse van haar wijlen 

moeye (tante) Hendrikien Thije in leven huisvrouw van wijlen Jan Volkerink, voor een zomma van 

vijf hondert gulden, zoo door gesegde Gerrit Kistemaker aan haar op Ligtmis 1776 moet betaalt worden f 

500. 

 

Den 2 jann. 1776 de heer van der Wijck tot Stoevelaar geeft aan en maakt bekent dat nevens desselfs 

echtgenoot bij contentie van den 30 dec. 1775 van de heer Joan Derk van der Wijck heeft 

geacquereert en aangekogt de lheenhorige erven Morsink en Warmelo met de lheenhorige thienden 

uit het erve Mattena gaande uit de agterste camp of camp nae Goor van dit erve, als meede uit de halve 

Wolter camp en sulx voor een summa van ses duisent vijf hondert guldens. Voor welke penningen de heer 

Joan Derk van der Wijck dan nog meede heeft gerenuntieert van zijn vermeende regt op de zogenaamde 

Swanenburg en een vierde part van een maate in het Elsenerbroek aan de beeke en een part hooyland in 

het Markelerbroek aan de Bulksbeke en verdere zodane landerien welke schoon wel door de meyeren 

Morsink en Warmelo in hun gebruik wordende, egter tussen den aangever en voorseyde heer Joan Derk 

van der Wijk questieus waaren of namentlijk tot het een of ander voorseyde erve Morsink en Warmelo 

zouden behoren, dan niet. 

 

Den 5 jann. 1776 Gerrit Kistemaker maakt bij deesen sonder eenige prejudicie, en zonder daarvoor 

verpligtinge tot betaling te gestendigen, bekend dat hij op den 3 december 1775 met Aaltjen Koelers 

in qualiteit als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen bij wijlen haren 

eheman Harmen Koelers in echte verwekt en verdere gesustineerde erfgenamen ab intestato van 

Hendrikje ten Thije, tot dodinge en vernietiginge van de nalatenschap van Hendrikjen ten Tije, 

erresen ende ontstaan met deselve in der minne geconvenieert zij in deeser voegen dat hij Garrit 

Kistemaker aan gemelde gesustineerde erfgenamen ab intestato te zamen zal betalen een zomma 

van f 500 eens, waar en tegen gemelde gesustineerde erfgenamen ab intestato van Hendrikjen ten Thije 

voornoemd afstand gedaan hebben van alle hun regt en pretensien welke zij op de nalatenschap van haar 

Hendrikien ten Thije mogte hebben en wel sulx aan en ten profijte van hem Garrit Kistemaker en dat 

ingeval van bovengemelde accoort eenige impost door hem betaalt worden, hij dan daartoe vaardig te zijn, 

edog anders niet. 

 

Den 22 febr. 1776 aan de verwalter is dit per memorie aangegeven. Aaltjen Roelevink weduwe Berent 

Letink voor haar en haare kinderen, egter sonder prejudicie zoo niet verpligt mogte zijn daarvan 

collateraal of 50e penning te betalen, dat haar (ongehuwde) schoonsuster Geertien Letink op den 16 

deser maand febr. 1776 is overleden bestaande haar nalatenschap hier in dat aan deselve bij 



maagscheidinge was versprooken een stuk land het Raeland groot 2 schepel besaay en den Meyer camp 

min of meer een schepel land, of drie hondert guldens in plaats van deese landerien. Voor welke 

penningen of land zij en haar wijlen eheman haar ingevolge die maagscheidinge de tijd haars levens 

moeste onderhouden zo als door haar ook gedaan is. 

 

Den 29 febr. 1776 aan mij aangegeven Jan Harm Kamper (Siggers) uit Harke op gisteren gekogt van 

Claas Wennink een mudde bouwland in den Harker esch tussen Loker land en met het eene einde aan 

de weg en met het andere einde aan de gemeene veltgrond voor twee hondert guldens, zegge f 200. 

 

Den 10 maart 1776 aan de verwalter heeft Hendrik Eertink uit Harke aangegeven dat hij in deesen 

jaare bij executoriale distractie heeft aangekogt de Eertinks maate in de Harker meeden gelegen zo 

Tobias van Ommen heeft toebehoort voor f 400, ad 21 stuiver het stuk. 

 

Den 10 maart 1776 aan mij aangegeven dat Roelof Vruwink een stuk bouwland in den Harker esch 

heeft gekogt zo ter instantie van den ontfanger generaal van Twenthe op den 8 january deeses jaars 

1776 bij executie is verkogt en hebbende toebehoort aan Tobias van Ommen voor twee hondert 10 

gulden, zegge f 210, ad 21 stuiver het stuk. 

 

Actum den 13 maart 1776 aan mij aangegeven dat Garrit Volkerink van Derk Hendrik Gorkink heeft 

aangekogt een stuk bouwland voor vier hondert en vijftig guldens, zegge f 450. 

 

Den 19 maart 1776 aan mij aangegeven dat Gerrit Effink uit Stockum heeft aangekogt van Berent 

Nijland (Heuten) een stukien gaardenland voor twee hondert gulden, zegge f 200, waaronder eenen 

gulden schrijfgeld om aan de cooppenningen te korten. 

 

Den 15 april 1776 aan de verwalter aangegeven dat Harmen Philipsborgh (Vinkers) uit het 

Elsenerbroek heeft aangekogt voor ongeveer 14 dagen van den heer Nicolaas van Kampen een 

campien bouwland in het Elsenerbroek voor drie hondert vijf en twintigh guldens, vrij gelt, zegge f 325. 

 

Den 23 april 1776 aan de verwalter per memorie aangegeven dat Berent van Calkar bij executoriale 

distractie aangekoft heeft op 8 january 1776 een agste part van de Hiddink, Leuvelink en Wigmans 

broeken of het zoogenaamde Stoevelaarse broek voor seven hondert en sestig guldens van 21 stuyver 

het stuk onder conditie dat zo wanneer de 50 penning uyt hoofde dat Berent ten Zijthoff dit agste part 

hetwelke hij met Tobias van Ommen in compagnie gekogt heeft en op hem alleen heeft laaten overdragen 

op den zijne creditens wederom heeft getransporteert, zoude moeten betaald worden sijn als dan verpagt is 

den 50e penning te voldoen, het welke men onder protest van prejudicie bij deesen meede aangeeft. 

Goor den 28 april 1776. Was getekent B. van Calcar. 

 

Den 21 mey 1776 aan de verwalter aangegeven Berent Kruiders of Dijkman voor ongeveer 8 dagen 

van Jan Wessels en Jan Hendrik Luttikhedde (Gijmink) aangekogt het plaatsien den Wildeman in 

het carspel Goor voor negen hondert gulden, zegge f 900. 

 

Den 5 juny 1776 geeft Antony Jan Egberts aan dat op hem benevens desselfs zuster door doode van 

haar broeder Hermanes Egbers rector te Haarlem den 1 mey deeses jaars 1776 overleden, is 

vervallen de halfscheid en eentwintigste gedeelte der ander halfscheid van het erve Wissink onder 

Markelo ter waarde van f 4300. 

 

Den 7 juny 1776 aan mij aangegeven Jannes Kerkemeyer van Markulo dat van Gerrit Kistemaker 

heeft aangekogt twee stukke bouwland voor f 650. 

 

Den 17 july 1776 aan de verwalter aangegeven dat Hermanus Jalink op den 1 july bij executoriale 



distractie heeft aangekogt het huis en grond daar het huis op staat van de Visgerie in het carspel 

Goor voor f 18, guldens van 21 stuiver en 4 penningen het stuk. 

 

Den 16 oct. 1776 Hendrik ten Zende uit Elsen geeft aan op den 7 october laastleden gekogt te hebben 

van markte en goedsheeren van Elsen zijne landerien zo verre hij bewoont voor de zumma van f 560 

caroly guldens. 

 

Den 24 dec. 1776 heeft Waander Wissink uit Elsen aangegeven dat hij van zijn zwager Waander 

Mensink, in deesen jaare overleden, heeft aangekoft een stuk land ongeveer een mudde den 

Bouwboom genaamt in den Elsener esch gelegen. 

 

Den 28 dec. 1776 heeft de vrouw van Jannes Teemker (Esendam) uit het Elsenerbroek aangegeven 

dat denselven in de maant maart 1776 van Jan Wolters Langenhof en Jan Hobbelink junior heeft 

aangekogt een dagwerk hooyland onder Enter gelegen voor de zomma van f 120. 

 

Den 28 dec. 1776 heeft de vrouw van Jannes Teemker aangegeven dat haar man voor ongeveer drie 

weeken van Hendrik Assink heeft aangekogt een en een half dagwerk hooyland onder Elsen gelegen 

voor de somma van f 425. 

 

Den 28 dec. 1776 heeft Willem Jacob Welmers tot Marculo wonende per memorie aangegeven dat 

hij voor ongeveer ses weeken van Hendrick Wensinck heeft aangekogt een hoekien hofgrond binnen 

Markulo gelegen voor de zomma van f 20. 

 

Den 30 dec. 1776 heeft Arent Heyink in Goor wonende aangegeven het versterf van zijn vrouw 

Jenneken Drieses voor ongeveer een maand overleden waardoor op hem is komen te vervallen 

ongeveer een schepel land op de Hemmelhorst gelegen en een spind lands in den Harker esch 

gelegen. 

 

Den 30 dec. 1776 geeft de weduwe van wijlen Wolter Welmers in Goor aan op den 2 september 

laastleden van juffrouw Christina Pothoff aangekogt te hebben haar eygen toebehorende bouw en 

hooyland gelegen in het carspel Goor tussen de landen van Poel en Modder voor een zomma van vier 

hondert en vijftigh gulden, zegge f 450. 

 

Den 31 dec. 1776 Harmen Vrijlink geeft aan in den 50e penning dat hij in den jaar 1776 met zijn 

broeder Jan Vrijlink heeft scheidinge en deelinge gehouden over haaren ouderlijken boedel en dat 

hij aan sijn broeder Jan Vrijlink heeft uitgekeert een zomma van hondert gulden gevende dat zonder 

prejudicie aan. 

 

Den 20 jan. 1777 heeft C.W. Bakker uit Goor namens de weduwe van Claas Wennink (Marie Kloppers) 

uit Stokkum aangegeven dat zij en wijlen haar man het hooyland van Harmen ten Hekhuis, dat op 

den 1 july laastleden ter instantie van de heer richter van Kedingen voor agterstandige heeren 

lasten bij executie verkogt is, op den 17 july 1776 weder hebben ingelost voor de zomma van f 29-11-8. 

 

Den 1 febr. 1777 heeft Jan Klooster in Goor wonende aangegeven namens zijn vader Jan Hendrik 

Klooster dat denzelven in january 1776 bij executoriale distractie heeft aangekogt een mudde land 

op de Hemmelhorst toebehoort hebbende Tobias van Ommen voor de zomma van f 195, van 21 

stuiver het stuk. 

 

Den 6 febr. 1777 heeft Visscher Berent uit het carspel Goor aangegeven dat hij op den 27 july 

laastleden wederom heeft ingelost het huis en grond daar het huis op staat de Visgerie in carspel 

Goor gelegen voor de zomma van f 18, welke op den 1 july laastleden bij executie verkogt is geweest. 



 

Den 25 febr. 1777 heeft Harmanus Jalink in Goor wonende aangegeven dat hij den 1 july laastleden 

bij executoriale distractie heeft aangekogt twee dagwerk hooyland en eenig bouwland op de name 

van de erfgenamen Schutte onder Stokkum gelegen voor de zomma van f 41, guldens van 21 stuiver en 

een oortien het stuk. 

 

Den 25 febr. 1777 proc. Berend Jan Knape aangegeven dat op den 1 july laastleden heeft aangekogt 

bij executoriale distractie den Borgers camp gelegen in  het carspel Goor voor eene zumma van 51 

gulden en 5 stuiver, guldens van 21 stuiver en een oortjen; dog ongeprejudiceert alzo mogelijk de koop 

niet zal volgen. 

 

Den 26 febr. 1777 heeft Hendrik Bruins in Goor wonende aangegeven het versterf van zijn zuster 

Geertruid Aleida Bruins welke in deese jaar 1776 is komen te overlijden en op hem vervallen is een 

vierde part van de zoogenaamde Kyfers maate in de Harker meeden gerigts Kedingen gelegen. 

 

Den 3 maart 1777 proc. Christiaan Hulsken dat op den 1 july laastleden heeft aangekogt eenig 

hooyland staande op den naam van Harmen ten Hekhuis zoo bij executie ter instantie van den 

ontfanger der reele slands middelen is verkogt geworden voor f 48-10, guldens van 21 stuiver en een 

oortien. Hendrik Jalink verwalter rigter. 

 

Den 30 january 1777 heeft Harmen Nijhuis (Koelman) uit Harke aangegeven dat hij in deesen maand 

van Jan Brinkers heeft aangekogt een stuk bouwland den Oonks Legen camp genaamt groot drie 

schepel gesaay in Harke gelegen voor de somma van f 250. 

 

Den 26 febr. 1777 Jan Hendrik Lodeweges namens zijn dogter Elisabeth Lodeweges aangegeven dat 

deselve in de maant january van Abraham Lodeweges heeft aangekogt een huis en hof in Markelo 

voor vier hondert guldens, zegge f 400. 

 

Den 12 mey 1777 heeft Jan Nijmeyer (Hietkamp) op de Borkelt wonende aangegeven dat hij op den 6 

deeser van Willem Hidder nu Welmer heeft aangekogt ongeveer drie dagwerk hooyland bij de 

Schoolmate in het Markelerbroek gelegen voor de somma van f 300. 

 

Den 13 mey 1777 Derk Hendrik Gorkink van Marculo namens Adolph Quak aangegeven dat den 

laastgenoemden voor 14 dagen van Gerrit ten Dam heeft aangekogt een stuk bouwland onder Harke 

tussen de landen van Willem Kusbelt en Harmen Vedders voor hondert dertigh guldens, zegge f 130. 

 

Den 30 mey 1777 Berent Klein Greven uit Stokkum namens desselfs zoon Hendrick Klein Greven het 

versterf van des laastgenoemde vrouw (Geertjen Visschers) voor 6 weken overleden waardoor op de 

weduwenaar is komen te vervallen ongeveer 5 schepel en twee spint bouwland onder Stokkum. 

 

Den 3 juny 1777 heeft Willem Jacob Welmers van Markel aangegeven dat hij in deesen jare van 

Arent Varenhorst heeft aangekogt twee hoekies gaardengrond onder Stokkum gelegen voor de 

somma van f 80. 

 

Den 4 juny 1777 Jan Meendrink nu Jan Oink aangegeven het versterf van zijn aangetrouwde oom 

Harmen Meendrink waardoor op hem is vervallen 2 stukken bouwland het Willem stukke en het 

andere het Braamken genaamt. 

 

Den 18 july 1777 de vrouw van Berent Schottink van Markel namens Teunis Schottink dat den 

laastgenoemden voor ongeveer 5 weken van Butters heeft aangekogt een en een half dagwerk 

hooyland gelegen in het Apengoor voor hondert tagentigh gulden, zegge f 180. 



 

Den 16 aug. 1777 heeft Derk Daalwijk uit Harke aangegeven dat hij voor ongeveer een maand van 

de weduwe van Claas Wennink (Marie Cloppers) heeft aangekogt ongeveer een mudde land den 

Hooge Einde genaamt bij Daalwijker land in Harke gelegen voor de zomma van f 185. 

 

Den 30 sept. 1777 heeft Teunis Lonink (Egberts) van Markel aangegeven dat hij voor ongeveer drie 

weeken van Hendrik Hallers heeft aangekogt een stuk bouwland onder Markel gelegen voor de 

zomma van f 155. 

 

Den 1 october 1777 Arent Booman van Markulo van den heer Ritmeester van Hovell toe Weseveld 

van het erve Cuipers onder Markulo aangekogt een stuk bouwland den Helmer genaamt groot een 

schepel voor vijf en veertigh guldens, zegge f 45, guldens van 21 stuiver het stuk. 

Deselve nog een stuk bouwland de Hangh genaamt groot een schepel van vijf en dartig guldens, zegge f 

35, meede guldens van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 3 october 1777 heeft Jan Lammertink van Markel aangegeven dat hij voor ongeveer 6 weeken 

van den heer Baron Clemens Augustus van Hoevell tot Weseveld heeft aangekogt twee dagwerk 

hooyland onder Markel gelegen voor de somma van f 340, zijnde guldens van 21 stuiver en 4 

penningen. 

Geeft denzelven nog aan dat hij van voorschreven Heer van Hoevell op voorschreven tijd heeft aangekogt 

een stuk bouwland onder Markel gelegen voor de zomma van f 135, zijnde guldens van 21 stuiver en 4 

penningen. 

 

Den 3 october 1777 heeft Harmen Sligman van Markel aangegeven dat hij voor ongeveer 6 weken 

van den Heer Baron C.A. van Hoevell heeft aangekogt een stuk bouwland onder Markel gelegen 

voor de zomma van f 155, zijnde guldens van 21 stuiver en 4 penningen. 

 

Den 4 october 1777 heeft Willem Cuiper van Marculo voor Jan Reindes van Markulo aangegeven dat 

denzelven voor ongeveer 6 weeken van den Heer van Hoevell heeft aangekogt een stukke bouwland 

onder Marculo gelegen voor de zomma van f 140. 

 

Den 21 october 1777 heeft Hendrik Knuppels uit Elsen namens zijn zoon Jan Knuppels aangegeven dat 

deselve den 15 sept. laastleden van den heer W.H. van Broekhuisen en desselfs ehevrouw neffens 

den heer Houthe en desselfs ehevrouw en de Freulin Roderica Lubberdina Geertruyd van 

Broekhuisen heeft aangekogt het erve of plaatsien het Knuppels genaamt in Elsen gelegen voor de 

zomma van f 2200. 

 

Den 4 nov. 1777 heeft Derk Petersen stadsmetselaarsbaas te Deventer ten prothocolle aangegeven, 

zoo voor hem en zijn zuster als namens Lucas Leemhorst, het versterf en collateraal van wijlen 

Johanna Petersen huisvrouw van Lucas Lheemhorst voornoemd den 21 september deeses jaars 

binnen Deventer overleden, bestaande in een derde part van het erve Lieftink gelegen in de 

buurschap Stokkum; van welke derde part op den overledens broeder en suster Derk Petersen en Gesina 

Petersen huisvrouw van Herman Vriede, de eene halfscheid en de andere halfscheid van voormelte derde 

part op den overledens eheman Lucas Leemhorst is gedevolveert. 

 

Den 12 nov. 1777 heeft Jan Plasman de Wever (van de Maat) genaamt uit Elsen aangegeven dat hij 

voor ongeveer agt dagen van Hendrik ten Zende heeft aangekogt ongeveer een dagwerk hooyland 

het Slag genaamt in Elsen gelegen voor de zomma van f 265. 

 

Den 2 dec. 1777 Jan Harmen Snel van Marculo aangegeven dat van Willemina Jabbinga heeft 

aangekogt 4 schepel bouwland en drie en een half dagwerk hooyland voor drie hondert guldens, zegge 



f 300. 

 

Den 30 dec. 1777 heeft Jan Benjamin Sprakel in Goor wonende aangegeven dat hij voor ongeveer 

drie weeken van Wolter Cuiper en kinderen heeft aangekogt een sesde part van het erve Rengers in 

Stokkum gelegen voor de zomma van zeven hondert guldens, zegge f 700. 

 

Den 8 jann. 1778 bij mij ontfangen een missive van den heer E. Opgelder secretaris der stadt Zutphen 

met bijvoeginge van een attest van D.W. Brantsen secretaris der stad Arnhem waarbij hij 

certificeert ter instantie en verklaringe van Bartha Schaap en Willemina Lomans dat op zondag den 

23 nov. 1777 binnen Arnhem is overleden Willemina op ten Noorth weduwe van de heer raadsheer 

J. van Ham en daardoor op mevrouw Bartha op ten Noorth weduwe van den heer ontfanger 

generaal Gerhard Johan Opgelder, is komen te vervallen een thiende grof en smal uit het erve 

Effink tot Stokkum onder het klokslag van Marculo gelegen; renderende volgens een accoort deswegens 

met den bouwman al voor meer dan hondert jaren gemaakt, jaarlijks ses mudde rogge en vier mudde 

boekweit, boven en behalven een toepagt van een gans en twee paar hoenderen. 

 

Den 19 jann. 1778 Berent Loos geeft aan dat hij op den 16 december 1777 van zijn oom Hendrik 

Berents Loos heeft aangekogt een huis met saalstede met een uitdrift waar en waartal beneffens de 

daartoe gehorende gaarden en een stuk lands van drie schepel gesaay kennelijk gelegen in de 

buurschap Markulo; wordende het huis door hem zelfs bewoont en de gaarden met het land gebruikt 

zijnde, alle lheenroerig aan den huise Hengelo en zulx voor een somma van drie hondert guldens, vrij gelt, 

zegge f 300. 

 

Den 10 febr. 1778 heeft Berent ten Zijthof uit Goor aangegeven dat hij in den jaare 1777 van Jan 

Harmen Snell heeft aangekogt een stuk bouwland in den Harker esch gelegen voor de zomma van f 

23. 

 

Den 10 febr. 1778 heeft Berent ten Zijthof aangegeven dat hij in den jaare 1777 van den heer C.A. 

Baron Hoevell heeft aangekogt een huis, schuire, schaapschot en berg met twee campen bouwland 

en gaardenland bij het huis genaamd erve Kuipers, als meede een hooyland daar in liggende een 

hoek bouwland met het regt van volle waarschap onder Markel gelegen, samen voor de zomma van 

dertien hondert vijftien gulden, zegge f 1315, guldens van 21 stuiver en een oortjen het stuk. 

 

Den 24 febr. 1778 heeft Willem Jacob Welmers van Marculo aangegeven dat hij in den jaare 1777 

van de HWGeb Heer C.A. Baron van Hoevell heeft aangekogt een stuk bouwland van het erve 

Kuipers het Koelen stukke genaamt groot ongeveer negen schepel onder Markel gelegen voor de 

zomma van f 485, guldens van 21 stuiver en een oortjen het stuk. 

 

Den 24 febr. 1778 geeft Willem Cuipers aan dat Willem Jacob Welmers voor hem heeft aangekogt 

van den heer C.A. Baron van Hoevell op den 25 aug. 1777 het tweede perceel uit het erve Cuipers of 

Eppink het Koelers stukke genaamt voor een zomma van f 485, de gulden van 21 stuiver en een oortjen 

het stuk. 

Als meede heeft hij laaten koopen door Lambert Nijhof het 15e perceel uit voormelde erve van 

denzelven heer heer C.A. van Hoevel voor een zomma van f 200-5, ad 21 stuiver en een oortien het stuk. 

Door denzelven laaten aankopen op dato voorschreven het 16e perceel uit voormelde erve voor f 205. 

Dan heeft Willem Caspers van gemelde heer C.A. Baron van Hoevell op dato voormeld selfs gekogt 

uit voornoemde erve het derde perceel het stukien Voor de Hoogte genaamt voor f 25. 

Het elfde perceel gelegen op den Koelenberg voor f 55. 

En het 12e perceel genaamt het Ronde stukke voor f 163-5. 

Door Derk Hendrik Gorkink uit hetzelfde erve op dato voorschreven volgende perceelen als het 7e 

perceel het Halve Mudde land genaamt voor f 79-15. 



Het 9e perceel den Haaken genaamt voor f 21. 

Het 19e perceel de Huurne genaamt voor f 85-10. 

Het 14e perceel den Grommert genaamt voor f 154-5. 

Alle guldens van 21 stuiver en een oortjen het stuk in welke perceelen hij Willem Cuiper als cooper in den 

50e penning aangeeft. Hendrik Jalink verwalter rigter. 

 

Den 26 febr. 1778 Gerrit Slijter Meiling aangekogt van Jan Kuipers het halve vierde part van het 

plaatsien Kuipers onder Stokkum voor f 250. 

 

Den 27 april 1778 Pongers van Marculo heeft van Willem Cuiper gekogt 2 schepel land onder 

Marculo voor f 100. 

 

Den 27 april 1778 Egbert Leuvrink (Bode) heeft van Willem Cuiper gekogt 2 schepel bouwland in 

den Noord esch tussen Brink Jan en den heer van Oldenhof voor f 185. 

 

Den 1 mey 1778 Vaster Landewer van Holten geeft aan het versterf van zijn zwagersche Janna 

Landewer voor ongeveer 6 weken overleden waardoor op hem is komen te vervallen ongeveer 2 

dagwerken hooyland in de Schoolmate onder Markulo. 

 

Den 2 juny 1778 de Freulin A.W.E. Schaap maakt bekent dat zij bij donatie en transport voor de 

lheenheer voor eenige weken van de Freulin Elisabeth Mechtelt van Voerst heeft geacquereert de 

thienden uit Hindertink, Ribbertink, Lentgerink, Assink en ter Steege, als meede Haykink en 

Rheede, te zamen in den gerichte van Kedingen boerschap Elsen en lheenroerig aan den huise Almelo. 

 

Den 9 juny 1778 Derk Hendrik Snell van Deventer heeft van Jan ten Haghuis tot Marculo gekogt een 

dagwerk hooyland, een gaarden en een stukien bouwland voor f 400. 

 

Den 15 juny 1778 Wilhelmina van Groot Hengel uit het carspel Goor heeft voor ongeveer agt dagen 

van Garrit Vinkers (Plasman) gekogt 5 schepel hooyland in de Harker meeden voor f 125. 

 

Den 30 july 1778 Berent ten Zijthoff in de maant april 1778 van Gerrit Frielink gekogt een stuk 

bouwland in den Herker esch voor f 180, waaronder het nieuwe daarop staande begrepen is geweest op 

20 gulden. 

Insgelijks heeft hij van Harmina Worse weduwe Frielink gekogt 3 schepel bouwland in den Harker 

esch voor f 195. 

 

Den 5 october 1778 Jan Daggers nu Jan Alink geeft aan dat zijn vrouw Wilmken Haar Geerts voor 

ruim vijf weeken overleden is waardoor op hem is vervallen het halve erve en goed Alink in 

Stokkum. 

 

Den 5 october 1778 Arent Jalink namens de Freulin van Munster tot Mensink het versterf van haar 

halve suster de Freulin van Duthe genaamt But overleden den 16 september 1778, waardoor op 

haar is vervallen het huis en hof met twee boeren plaatsen met hun bouw en weyde landen, neffens 

deszelfs houtgewas volgens beste geweeten in den gerichte van Kedingen een uur van Rijssen; en 

dan nog de bloet en garf thiende uit het erve en goed Wolberink. 

 

Den 19 dec. 1778 proc. B.J. Auffermorth namens mevrouw de douariere Isabella Maria Bentink geb. 

van Hoevell vrouw van Heekeren, het versterf van haar broer Frederik Adolf van Hoevel op den 6 

mey deeses jaars 1778 overleden, bestaande in de volgende perceelen. 

1.  De havesate Heekeren met sijn lheenkamer waaronder verscheiden erven lheenhorig aan de 

provincie van Overijssel, zo verre onder de jurisdictie van deesen wel edelen gerichte sorteert met alle 



desselfs ab en dependentien, exemp het erve Sprokreef dat niet lheen maar allodiaal is. 

2.  Een tiende uit het erve Wannink in Stokkum door wijlen HWG Heer vader aangekogt en 

lheenhorig; sustinerende vrouw aangeverse dat van de halfscheid der allodiale goederen de halfscheid der 

aangekogte en deelbaare lheengoederen en van een vierde gedeelte van de ondeelbare lheengoederen geen 

collateraal verschuldigt te zijn, wel egter onvermoedelijk door H.E.M. (Heeren Edele Mogenden) mogte 

begrepen worden dat van de geheele lheengoederen zonder het halve en vierde reeds voor hem aangeerfde 

gedeelte in consideratie nemen het volle collateraal zoude moeten betaald worden en zoo een val wel 

vrouw aangeverse het ook in dier voegen aangegeven hebben en geeft het zodanig aan bij deezen onder 

protest egter van alle bedenkelijke prejudicie. 

 

Den 30 dec. 1778 geeft Berent Schottink aan dat Jan Drieses van Arent Heyink in Goor heeft 

aangekogt een stukien land in den Harker esch voor f 20. 

En dat hij van Jan Nijenhuis heeft aangekogt een huis met een camp bouwland in Harke voor f 426. 

 

Den 30 dec. 1778 Derk Hendrik Snell van Deventer heeft van zijn broer Jan Harmen Snel gekogt 

een porcie van het huis van Willemina Jabbinga binnen Marculo voor f 22. 

 

Den 30 dec. 1778 Adolph Quak heeft van D. H. Snell gekogt een huisjen en hof het Jabbinga of 

Scholtus genaamt voor f 450. 

Een hoekien land van Harmen Kuipers f 80. 

Dito van Claas Brinkers f 40. 

Dito van Ebbekink f 40. 

Van Berent ten Zijthof het halve Cuipers plaatsien f 700. 

 

Den 6 jann. 1779 Derk te Lintelo namens Elisabeth en Margaretha ten Ham dat door het overlijden 

van haar broer Harmanus ten Ham in den jaare 1778 overleden, op haar vervallen is een derde part 

van 2 stukken land groot ongeveer 2 mudde de Heurne in Elsen. 

 

Den 26 appril 1779 Egbert Leuvrink (Bode) gekogt van Teunis Thijman (Kloeken) een stuk 

bouwland het Peggen stukke groot drie schepel, het Siggen stukke groot vier schepel en den 

Wintercamp groot 6 schepel, dit alles voor agt hondert en veertigh guldens, zegge f 840. 

 

Den 18 mey 1779 Harmanus Coelers (Luttikhedde) uit Harke gekogt van Teunis Tijman zes dagwerk 

hooyland in het Markelerbroek voor vier hondert guldens, zegge f 400. 

 

Den 21 mey 1779 geeft Jenneken Leusink huisvrouw van Jan Bruggink alias ten Broeke uit 

Gelselaar aan het versterf van haar stiefdogter Janna Bruggink of ten Broeke, waardoor op haar 

stiefzoon Arent Bruggink of ten Broeke is vervallen eenvierde part der vaste goederen in het 

Stokkumerbroek gelegen. 

 

Den 25 mey 1779 heeft Jan Stegeman of Volkerink van Marculo gekogt van Teunis Tijman drie en 

een half schepel bouwland in den Knoef voor hondert en negentigh guldens, zegge f 190. 

 

Den 13 juny 1779 geeft Gerrit Jan Bekker aan gekogt te hebben van Aaltjen Stoevelman haar huis 

het Stoevelman genaamd in Harke en daarbij gelegen camp groot tien schepel en een hooymate van 

twee dagwerk beide onder Elsen, voor duisent drie hondert guldens, zegge f 1300, vrij geld. 

 

Den 16 juny 1779 geeft Theunis Straateman van Markel het versterf aan van zijn vrouwen oom 

Arent Strateman waardoor op hun lieden is koomen te vervallen eenvierde portie der naevolgende 

goederen. 

Een stuk bouwland van zes scheepel onder Stokkum de Braake genaamt. 



Drie schepel bouwland den Belt genaamt onder Marculo gelegen. 

De Dorper esch genaamt onder Marculo. 

Drie en een half schepel bouwland onder Marculo de Ribbe genaamt. 

Een gaarden in Marculo groot ongeveer een mudde. 

 

Den 18 juny 1779 heeft Gerrit Volkerink gekogt van Teunis Tijman een stuk bouwland voor vijf 

hondert guldens, zegge f 500. 

 

Den 22 juny 1779 Marten Oelen uit Goor geeft namens zijn zwager Abraham Maguel het versterf van 

zijn vrouw Everdina Oelen en waardoor op zijn zwager is vervallen eenvierde van een en een half 

dagwerk hooyland in Harke. 

 

Den 23 july 1779 heeft Harmen Phylipsburg uit het Elsenerbroek aangekogt van de erfgenamen van 

wijlen Wolter Kuiper drie schoft hooyland in het Elsenerbroek voor twee en vijftigh guldens, zegge f 

52, van 21 stuiver. 

 

Den 31 july 1779 Jan Paaschers uit Stokkum heeft van Jan Fredrik Heetland gekogt twee dagwerk 

hooyland in het Stokkemerbroek in de Duinsmeen voor hondert en vijftigh guldens, zegge f 150. 

 

Den 11 augustus 1779 Harmen Klein Ikkink heeft van Jan Paescher gekogt een hoek hooyland bij 

den Roosdomp voor drie hondert guldens, zegge f 300. 

 

Den 20 augustus 1779 Jan Hemmeler uit Goor namens mevrouw de Douariere Bentink tot Heeckeren 

dat die van Jan Frerik Heetland heeft aangekogt twee dagwerken hooyland in Stokkum voor twee 

hondert guldens, zegge f 200. 

 

Den 5 september 1779 heeft Dolderman uit de boerschap Lettele bij Deventer gekogt van mevrouw 

M.G. van Doorninck weduwe Jordens den Diependal in Elsen voor een duisent twee hondert guldens, 

zegge f 1200. 

 

Den 6 september 1779 heeft Willem Cuiper van Marculo gekogt van Theunis Tijman een huis en 

gaarden bij Marculo in den Agterhoek voor duisent een hondert guldens, zegge f 1100. 

 

Den 18 september 1779 geeft Willem Hidder op de Welmer in Harke aan dat door het overlijden van 

zijn suster Wolterken Hidder op hem is vervallen vijf dagwerken hooyland het Slag genaamd onder 

Markulo. 

 

Den 9 october 1779 geeft Willem ten Doeschate aan dat voor eenigen tijd geleden van den coopman 

Gerrit Rittenberg heeft aangekogt twee stukken bouwland in den Haarsebrink voor drie hondert vijf 

en twintig guldens, zegge f 325. 

 

Den 14 october 1779 heeft Berent Wennink uit Stokkum gekogt van Harmen ten Hekhuis een 

dagwerk hooyland in het Stokkemerbroek met den eenen ende aan de Bolksbeeke en met den anderen 

einde aan de Stokkershorst voor hondert negentigh gulden, zegge f 190. 

 

Den 14 october 1779 heeft Berent Wennink uit Stokkum gekogt van Harmen ten Hekhuis een 

dagwerk hooyland in het Stokkemerbroek met den eenen ende aan de Bolksbeeke en met den anderen 

einde aan de Stokkershorst voor hondert negentigh gulden, zegge f 190. 

 

Den 1 november 1779 heeft Waander Wissink uit Elsen voor ongeveer veertien dagen van Jan 

Mensink aangekogt een dagwerk hooyland zijnde een vierde part van het hooyland den Keyser 



genaamt in het Elsenerbroek voor hondert en vijftigh guldens, zegge f 150. 

 

Den 1 december 1779 Jan Adriaan van Hoevel geeft aan dat hij in qualiteit als ontfanger der reele 

landsmiddelen des gerichts Kedingen voor agterstedige middelen bij executie heeft verkogt en bij 

gebreck van copers voor de provincie heeft aangehouden o.a. de naevolgende perceelen. 

1.  Huis en gaarden van Arent ter Weelen op het Verdriet in Elsen voor agterstedige vuursteeden geld 

f 7. 

2.  Huis en gaarden van Adam Baats op de Borkeld ad idem f 10-10. 

 

Den 14 december 1779 geeft Anneken Stevens ten Caate het versterf aan van haar broeder wijlen 

Hendrik Stevens ten Caate op den 29 november overleden, waardoor op haar is vervallen de 

halfscheid van een stuk land op den Borgers camp groot ongeveer een mudde in het carspel van Goor. 

 

Den 17 december 1779 Jan Adolph Meyer geeft aan het overlijden van Maria Meyer in deesen jaar 

overleden, zijnde geweest zijn suster welker versterf hij meede aangeeft voor zijn suster Helena 

Meyer en neef Gradus Meyer, waardoor op haar is vervallen eenvierde van het erve Wansink in 

Beusbergen en eenvierde van het erve ter Avest in Notter. 

 

Den 22 december 1779 geven Hendrik Wensink en Jan Looman onder Marculo aan dat zij onder 

Stokkum in gemeenschap hebben gehad ongeveer zes schepel land in den Koekkoek die zij in deesen 

jaar 1779 met elkanderen afgedeelt hebben en also het aandeel het welk Hendrik Wensink toegevallen is 

beeter geschat wierde als dat van Jan Looman; zo geeft hij aan deselven 20 guldens en gevende dit aan 

sonder prejudicie en in zoo verre als H.E.M. mogten oordeelen dat daarvan den 50e penning zoude moeten 

betaalt worden. 

 

Den 29 december 1779 deese naevolgende personen geeven aan op den 13 january deeses jaars 1779 van 

de kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Ebbekink hebben aangekogt als volgt. 

Harmen Zwiers alias Lonink een stuk bouwland in den dorper esch bij het Kremers hekke ongeveer 

groot zes schepel voor vier hondert twee en negentigh guldens, zegge f 492. 

Thonis Egberts op Lonink een stukje bouwland in den Sloet naast Bolink land voor vijf en zeventigh 

guldens, zegge f 75. 

Jan Ebbekink een stuk bouwland in den Harker esch naast Brinkers land voor twee hondert vijf en 

negentigh guldens, zegge f 295. 

Harmen Dijkink een hooymate de Bartel maate in het Markelerbroek bij den Vossebelt ongeveer ses 

dagwerken voor vier hondert en vijftigh guldens, zegge f 450. 

Adolph Quak een stuk land in den Koekkoek groot ongeveer 4 schepel voor twe hondert en vijftig 

guldens, zegge f 250. 

Jan Dijkink een gaarden bij het dorp Marculo tussen Straatemans gaarden en pastorien land 

ongeveer een mudde voor vier hondert en elf guldens, zegge f 411. 

Deese zes perceelen zijn alle guldens van 21 stuivers en 4 penningen het stuk. 

 

Den 29 december 1779 Harmen Berentsen gekogt van Arent Jurriaan Gorkink een stuk bouwland 

groot drie schepels in den Aanholts camp voor twee hondert en vijftig guldens, zegge f 250. 

 

Den 29 december 1779 Harmanus Jalink geeft aan van Roelof Vruwink gekogt te hebben een stuk 

bouwland in den Harker esch voor twee hondert ses en dartig guldens, zegge f 236. 

 

Den 29 december 1779 heeft Goosen Leppink gekogt van W.H. Scholten te Haexbergen 

administreerende de diacony goederen aldaar, een perceeltjen hooyland genaamd den Alink 

Colaard onder Stokkum voor hondert en twintigh guldens, zegge f 120. 

 



Den 30 december 1779 Harmanus Boink uit Oele geeft aan dat op hem is vercoft en vervallen een 

hoeksken hooyland van desselfs moeye Aaltjen Leunk voor ongeveer drie weeken overleden, gelegen 

bij den Barlo in het Elsenerbroek. 

 

Den 10 february 1780 geeft Marten Oelen aan, zoo voor hem zelfs als zijne beyde zusters, dat zij 

haaren ouderlijken boedel in gemeenschap tot hier aan toe besittende, hun lieder suster Everdina 

Oelen getrouwt zijnde geweest aan Abraham Magule te Oldenzaal is komen te overlijden in den 

zomer des gepasseerden jaars 1779, welke haar man bij testamentaire dispositie tot universeele erfgenaam 

heeft aangesteld en dat deese Magule niet met haar in gemeenschap willende blijven maar met haar deelen 

haar geringe goederen niet deelbaar bevonden zijn dat zij ieder voornoemt die hunnen zwager voor haar 

overleden susters aandeel hebben uitgekeert twee hondert guldens, wel te verstaan twee hondert gudens in 

zijn geheel en alzo onder de goederen van haar ouderlijke nalatenschap meede een slegt stukien 

hooyland gelegen in den Kerken meede onder deesen wel edelen gerichte groot ongeveer een en een 

half dagwerk waarin haar gemelde suster eenvierde gehoorde; zoo geeft hij hetzelve egter sonder de 

minste prejudicie als denkende dat van ouderlijke goederen geen versterf betaald behoeft teworden en zoo 

er onvermoedelijk van betaalt moeste worden. 

 

Den 10 february 1780 de rentmeester van den huise Weldam maakt bij missive bekent dat ingevolge 

apoinctement van H.E.M. Mijn Heeren de ordinaris Gedeputeerden het versterf van den Heer 

Grave van Wassenaar Obdam dit jaar buiten verpagtinge zal blijven. 

 

Den 10 february 1780 de erfgenamen van wijlen Wolter Jan Kuiper en vrouw Hillegunda Kuiper 

maken bekend dat door het overlijden van de laastgenoemde in den jaare 1779 overleden, op haar is 

komen te vervallen eenderde portie van een stuk land op den Borgers camp groot drie schepel, 

waarvan meede volgens testament van Wolter Cuiper de legitime portie aan Geertruy Cuiper vrouw van 

Stroomeyer moet uitgekeert worden. 

 

Den 28 febr. 1780 Jan Dijkink van Marculo, Hendrik Wensink, Willem Jacob Welmers, Jan 

Kistemaker en Claas Dikkers nu Brinkers alle van Marculo geven aan dat zij op heeden uit den 

boedel van wijlen Arent Varenhorst, zoo bij executie verkogt is geworden, voor guldens van een en 

twintigh stuivers en vier penningen het stuk voor zig hebben aangekogt als volgt. 

Jan Dijkink een huis met een hofjen en een put staande en gelegen binnen Marculo tussen Harmen 

Vedders en de diaconie voor drie hondert vijf en tachentig guldens en tien stuivers, zegge f 385-10. 

Hendrik Wensink een stuk bouwland groot ongeveer vier schepel tussen Kistemaker en Lodeweges 

voor drie hondert twintigh guldens en tien stuivers, zegge f 320-10. 

Willem Jacob Welmers een gaardeken groot ongeveer drie schepel langs Kistemakers gaarden en 

tussen Pastorie, Welmers en Lodeweges land voor drie hondert en veertig guldens, zegge f 340. 

Jan Kistemaker een hoek hooy of weydeland groot ongeveer een en een half dagwerk in den Koekkoek 

tussen J.H. Heylersigh en de weduwe Dijkink voor drie hondert vijf en vijftigh guldens en tien stuivers, 

zegge f 355-10. 

Claas Dikkers nu Brinkers een stuk bouwland gelegen tussen Derk Hendrik Gorkink en Garrit 

Lodeweges voor drie hondert guldens, zegge f 300. 

  

Den 6 maart 1780 Arent Snijders heeft met zijn vrouw Roelofken Kloeken van haar stiefvader 

Hendrik Landewers op den 11 febr. 1780 aangekogt deese hunnen stiefvaders aandeel in het 

plaatsien Kloeken met zijn hooge en lage landerien, hooylanden en verdere ap en dependentien voor vier 

hondert gulden, zegge f 400. 

 

Den 20 april 1780 ontfangen van de gesubstitueerde verwalter richter eene memorie van deesen inhoud. 

1780 den 19 april geeft Jan Esendam op het Catteler nomina uxoris Janna Berendsen Boswinkel en 

namens desselfs meede erfgenamen aan, als waren de erven Jan Berent Boswinkel en Jan en 



Harmen Boswinkel en Willemina en Harmina Boswinkel dat in den jare 1780 in febr. op haar 

vervallen en verstorven is deese naevolgende vaste goederen naegelaten door wijlen Jan Boswinkel. 

De caterstede het Colhoop met zijn onderhorige landerien. 

Een huisien in Enter met zijn bijliggende hoekien grond. 

Een hoekien hooyland de Harmseler Voormate genaamt. 

 

Den 25 april 1780 De weduwe Harmen ten Caate geeft namens haar kinderen als erfgenamen ab 

intestato aan het versterf van haar schoonsuster Anneken ten Cate in maart deeses jaars overleden 

bestaande in een stuk land op den Borgers camp in het carspel Goor groot ongeveer een mudde 

gesaey. 

 

Den 11 mey 1780 Theunis Wannink uit Stokkum geeft namens zijn (half)broer Wolter Wannink aan dat 

den laastgenoemden van Jan Paesschers heeft aangekogt een stuk bouwland groot vier ad vijf 

schepel gelegen in den Stokkemer esch langs het land van Jan Greeven voor drie hondert en tachentig 

guldens, zegge f 380. 

 

Den 11 mey 1780 Jan Rensink uit Stokkum heeft van Hendrik Puisschers gekogt een stukien land 

groot twee schepel in den Stokkemer esch naast de Loo-stege voor hondert vijf en zeventigh guldens, 

zegge f 175. 

 

Den 15 mey 1780 Nicus Kruiders uit Elsen heeft voor ongeveer drie weeken van de Scholte uit Harke 

aangekogt een stuk land groot ongeveer een half mudde in Harke gelegen voor vijf en zeventigh 

guldens, zegge f 75. 

 

Den 5 juny 1780 Gerrit Meengs uit Stokkum geeft aan dat hij voor ongeveer vijf weken van zijn 

zuster Hilleken Meengs weduwe van Harmen Montenij heeft aangekoft een hoekien gaardenland 

den Rietgaarden genaamt onder Marculo gelegen en nog ongeveer een dagwerk hooyland onder 

Stokkum. 

 

Den 13 juny 1780 Chrijsman van Markel gekogt van Derk Hendrik Snell een part in het Loo-slag 

zijnde hooyland voor drie hondert guldens, zegge f 300. 

 

Den 3 july 1780 Jan Velthuiskes van de Borkelt geeft te kennen dat zijn vrouw voor ruim vijf 

weeken is overleden waardoor op hem is vervallen de halfscheid van zodaane vaste goederen als zij 

met elkanderen in gemeenschap hebben bezeeten. 

 

Den 10 july geeft Jan Weischede uit Goor aan dat hij op den 27 february laastleden van Geurt van 

Ommen heeft aangekogt een dagwerk hooyland in de Harker meeden voor twee hondert en zestig 

gulden, zegge f 260, vrij gelt. 

 

Den 14 july 1780 heeft Jan Brinkers gekogt van Willem Dijkink een stuk bouwland in den 

Stokkemer esch tussen de Hunger en Leferink voor drie hondert en thien guldens, zegge f 310. 

 

Den 10 augustus 1780 heeft Willem Egbers uit Stokkum van Derk Hendrik Snell gekogt vier 

dagwerken hooyland tussen Wansink en Wannink maate voor ses hondert guldens, zegge f 600. 

 

Den 3 november 1780 Hendrik Zeine uit Elsen heeft voor ongeveer vijf weeken van de markte 

aangekogt een hoek veltgrond voor hondert en veertigh guldens, zegge f 140. 

 

Den 17 november 1780 Roelof Leeftink uit Stokkum heeft voor veertien dagen van de gesamentlijke 

erfgenamen van wijlen Baas Peters aangekogt een boerenerve in Stokkum wordende door hem zelven 



bewoond voor drie duisent guldens f 3000. 

 

Den 5 dec. 1780 Arent Ribbers (Boesink) geeft aan dat zijn zwager Dries Ribbers voor vier weken is 

overleden waardoor op hem is vervallen een dagwerk hooyland de Mannik mate genaamt gelegen in 

het Elsenerbroek waarvoor den overledenen heeft betaalt f 200. 

 

Den 5 dec. 1780 Garrit Tijmans van Marculo heeft van Claas Dikkers nu Brinkers gekogt ses spint 

land in den Aanholts camp tussen de gemeene weg en vercopers land voor hondert guldens, zegge f 100. 

 

Den 15 dec. 1780 copia voor mejuffrouw Jacoba Antonetta Egbers aan te geven het versterf van haar 

broer Antony Egbers voor ruim 14 dagen te Groenlo overleden waardoor op haar vervallen is een 

gedeelte van het erve Wissink onder Marculo. Ondertekend mejuffrouw Antonetta Egbers Zutphen den 

25 dec. 1780. 

 

Den 6 dec. 1780 Egbert Schoolen op de Borkelt heeft op den 6 deeser van de boermannen van Elsen 

aangekogt een campien erfgenamengrond voor tachentigh guldens, zegge f 80. 

 

Den 29 dec. 1780 Berent Olidam namens zijn zoon Jan Hendrik Olijdam in het carspel Goor dat 

denzelven voor ongeveer vijf weeken van zijn broer en zuster Marten en Aleida Olidam heeft 

aangekogt ongeveer een half dagwerk hooyland de Slagmate genaamt onder Markulo voor vijftig 

guldens, zegge f 50. 

 

Den 29 dec. 1780 den Heere Grave van Wassenaar Heere van Opdam Laage Twikkel doet bekent 

maken dat het versterf van zijn wijlen heer broeder den Heere Grave van Wassenaar in leven Heere 

van Obdam, voor zoo verre deese provincie mogte betreffen, volgens resolutie van hun Edel Mogende de 

Heeren Ordinaris Gedeputeerden voorleden jaar buiten verpagtinge gehouden zijnde kragt deselve daarvan 

als nu de volgende aangave wel heeft willen doen tot voorkominge van de verschillen in prejuditien die bij 

het naelaten van dien mogten kunnen ontstaan, zonder egter daardoor te willen hebben geaveneert dat 

daarvan het collateraal te betalen verschuldigt is, dat namentlijk volgens testamentaire dispositie van zijn 

wijlen heer vader en vrouw moeder als fedei commissaire erfgenamen op hoogst deselve, nae doode van 

zijn wijlen voorgemelden heer broeder, zoo die onder wettige descendenten kwam te overlijden, gelijk 

gebeurd is zouden vervallen in deesen gerichte de volgende aan hun testateuren toebehorende vaste 

goederen als: 

bestaande in den huise Weldam met den aankleve van dien, voorts de boerenerven of goederen 

genaamt het Zwierink, Modder, Rommeler, Groot Kevelham, Klein Kevelham, het Hooge Huis, 

Olislagers plaatsien, Olidam, Bruil, Roesink, Broek, Luttikhedde, Moerwinkel, Toesen gaarden, 

benevens 410 dagwerken hooyland in de Harker meeden, alles kennelijk gelegen in den gerichte van 

Kedingen carspel van Goor. Voorts mede de goederen in Stokkum bestaande in de vaste goederen 

genaamt Groot Wannink, Klein Wannink, Oolbrink, Hoevink, Letink, Leppink, de Kooy, 

Kooymans, benevens de volgende losse landerien waarvan in pagt gebruik bij Wevers 9 schepel, bij 

Schreurs 6 schepel, bij de  Zigger 1 schepel, meede in voorseyde gerichte buurschap Stokkum gelegen. 

Dus hoogst deselve vermeind in deesen geen collaterale maar alleen een successio in linea descendents en 

wel van ouders op een kind plaats vind, dog waarvan om redenen en protest als vooren deese aangave wel 

heeft willen doen. 

Weldam datum ut supra. Was getekent (rentmeester) Hendrik Zegers. 

 

Den 2 january 1781 Derk Hendrik Snel tot Deventer heeft gekogt op den 28 november 1780 van 

Garrit een schepel bouwland in den Dijker esch voor vijf en veertig gulden, zegge f 45. 

 

Den 3 january 1781 Berent ten Zijthoff uit Goor heeft in december 1780 van Garrit Meengs en de 

weduwe van Derk Meengs (Janna Colvoort) aangekogt een gaarden met een waar daarop liggende 



onder Markulo voor twee hondert vier en twintigh guldens, zegge f 224, gulden van 21 stuiver en 

eenvierde het stuk. 

 

Den 17 january 1781 Arent Boman van Markel heeft in december 1780 van Berent ten Zijthof gekogt 

een gaarden den Rietgaarden genaamt met een waare daarop gelegen onder Marculo voor drie 

hondert gulden, zegge f 300. 

 

Den 23 jan. 1781 Jan ten Bos te Diepenheim maakt bekent dat zijn vrouw in december 1780 is 

overleden en daardoor op hem is vervallen een vierde van een half dagwerk hooyland in het 

Stokkemerbroek. 

 

Den 10 february 1781 de erfgenamen van den gemeenschappelijken boedel door wijlen Jan Mentink 

en Christina Mentink geven aan dat Jan Mentink op den 21 augustus 1780 van de erfgenamen van 

wijlen de weduwe Slaterus heeft aangekogt een half hooymaatjen in de Harker meeden genaamt 

Borrias medeken voor hondert guldens, zegge f 100, vrij gelt, guldens van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 10 february 1781 proc. J.B. Auffemorth als gevolmagtigde van de heer Gerardus van Heenigen en 

Cornelis van Dulken geeft aan het versterf van zijn heeren principalen dat hun als naaste vrienden 

en erfgenamen van wijlen de heer Roeland van Leeuwen kragt desselfs testament uit de 

nalatenschap van wijlen Christina Mentink vrouw van wijlen Jan Mentink, is competerende zijnde 

voor hun beyden een geregte vierde part van het vierde part van het Stoevelaarbroek en Borrias 

medeken door wijlen Jan en Christina Mentink naegelaten. Was getekend J.B. Auffermorth. 

 

Den 10 february 1781 Karkemeyer van Marculo geeft aan dat in den jare 1780 van Garrit Banis 

heeft aangekogt een vheenakker om den turf daaruit en af te maken en dat de ondergrond voor gemelde 

Banis zoude blijven, zulx voor vijftigh guldens, zegge f 50; presenterende van deesen aankoop in val 

daartoe verpligt mogte wesen te willen betaalen dog in val van neen wil hij door deese gedaane aangaave 

ongeprejudiceert zijn en blijven. 

 

Den 24 febr. 1781 geven de erfgenamen van wijlen Jan Mentink aan dat volgens testament tussen 

gemelde Jan Mentink en zijn vrouw Christina Mentink opgerigt, aan denzelven nae aftrek der 

legitime portie, zoo de moeder van gemelde Christina Mentink was competerende, is komen te vervallen 

een geregte vierde part van het vierde part van het Stoevelaarsche broek, als meede een vierde part 

van een hooyland het Borrias meedeken genaamt. Wordende deese aangave ongeprejudiceert gedaan 

wijl men het met de naaste vrienden van wijlen Christina Mentink over de bestaanbaarheid of 

onbestaanbaarheid van het testament niet eens is. Presenterende gemelde erfgenamen het versterf te willen 

voldoen ende betalen van voornoemde portien voor zoo verre gemelde Jan Mentink volgens testamentaire 

dispositie uit dien hoofde is competerende en in val het testament voor onbestaanbaar mogte worden 

verclaart ende gehouden, zoo willen de erfgenamen door deese gedane aangave zig geensints prejudiceren 

maar in alles ongeprejudiceert zijn en blijven. (Er zijn hiervan meerdere hier niet vermelde acten i.v.m. 

deze erfeniskwestie eind 1781). 

 

Den 28 febr. 1781 Egbert Klein Landewers van Holten heeft op den 9 january van Jannes ... 

aangekogt 5 dagwerk hooyland in de Schoolmathe onder Marculo voor f 600. 

 

Den 6 juny 1781 Lammert Nienhuis gekogt van Brink Jan (Schepers) ongeveer een schepel land 

liggende in den Noord es voor f 50. 

 

Den 2 july 1781 Wolter ter Look uit Harke geeft namens hem en de erfgenamen het versterf aan van 

zijn vrouw (Hermken Immink) bestaande in een vierde part van het plaatsjen Kobben in Harke 

gelegen. 



Geeft Wolter ter Look tevens aan dat van de erfgenamen van Harmen Vinkers heeft aangekogt het 

halve plaasjen Kobben genaamd en dat voor een somma van f 300. 

En geeft hij ook aan van mevrouw van Broekhuisen heeft aangekogt de halfscheid van de plaats de 

Looker genaamd in Harke gelegen en dat voor een somma ad f 3000. 

 

Den 5 july 1781 Koel Jan in Harke heeft aangekogt van (zijn broer) Teunis Elkink eenvierde part 

van Koelers plaasjen voor f 150. 

 

Den 10 july 1781 geeft Gerrit ten Zijthoft Jz voor hem zelven en namens Jan Lubbers, Harmen ten 

Philipsborg, Jan Letink, Berendina Scholten en Egbert Scholten aan dat door het overlijden van 

Harmen Vinkers en desselfs ehevrouw Harmken Immink op haar lieden gesamentlijk is 

gedevolveert en vervallen de halfscheid van het plaasjen de Kobben in Harke gelegen. 

 

Den 18 july 1781 geeft Jan Poel uit Harke aan dat hij voor ongeveer een maand geleden van Wolter 

ter Look heeft aangekogt het plaatsjen Kobben in Harke gelegen voor de somma van f 750. 

 

Den 8 sept. 1781 geeft Jan Poel uit Harke aan dat hij voor ongeveer vier weken van Wolter Look 

heeft aangekogt twee stuk bouwland en een hoekjen hooyland in Harke gelegen voor de somma van f 

250. 

 

Den 10 sept. 1781 geeft Wolter ter Look uit Harke aan dat hij voor ongeveer 6 weken van dr. E.H. 

Putman heeft aangekogt de halfscheid van de plaats den Look in Harke gelegen voor de somma van f 

3000. 

 

Den 13 sept. 1781 geeft Roelof ten Brummelhuis aan gekogt te hebben van Bernardus Freriks het 

halve plaatsjen Freriks in Enter voor f 450. 

 

Den 30 sept. 1781 geeft Gerrit Jan Roesen uit het carspel Goor aan dat hij op den 26 aug. van dr. J.J. 

Slaterus heeft aangekogt de halfscheid van het sogenaamde Borrias medeken in Harke voor hondert 

gulden, f 100. 

Geeft Gerrit Jan Roesen mede aan van de erfgenamen van Mentink heeft aangekogt de andere 

halfscheid voor f 80, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 30 sept. 1781 geeft Jan Schreurs uit Elsen aan dat hij voor ongeveer drie weken van Jannes 

Wolters heeft aangekogt drie dagwerk hooyland onder Elsen gelegen voor de somma van f 400. 

 

Den 8 oct. 1781 geeft Berend Eertink uit Harke voor zijn broer Hendrik Eertink aan dat denzelven voor 

ongeveer een maand van de erfgenamen van de weduwe Slaterus heeft aangekogt een stuk land in 

Harke gelegen voor de somma van f 68-5. 

 

Den 16 oct. 1781 geeft Gerrit Vorsgezank uit Harke aan dat voor ongeveer drie weken van Wolter 

Look heeft aangekogt een stuk land groot ongeveer vijf schepel gezaay in Harke gelegen voor de 

somma van f 195. 

 

Den 19 oct. 1781 geeft Gerrit Helleman (Heinhuis) uit Harke aan dat in de maand sept. van Wolter 

ter Look heeft aangekogt een stuk bouwland groot ongeveer 5 schepel in Harke gelegen voor de 

somma van f 195. 

 

Den 9 november 1781 Hendrik Huiskes of Veldhuis (Roessink) geeft aan dat Jan Veldhuis op de 

Borkelt voor 6 weken is overleden en dat gemelde Jan Velthuis (Eertink) aan zijn dogter is getrouwd 

geweest die in den voorleden jaar is overleden en hebbende hij Hendrik Veldhuis aan zijn overleden 



dogter bij het ingaan van desselfs huwelijk overgegeven en geeft uit dien hoofde dit versterf aan met 

aanbieding daarvan de 50 penning te betalen, zo daartoe verpligt is. 

 

Den 27 nov. 1781 de vrouw van Slag Gerrit (Anna Peters) uit Harke geeft aan dat denzelven van 

Wolter ter Look heeft aangekogt ongeveer vier a vijf schepel land in den Potkamp tussen Kampers en 

Daalker voor f 150. 

 

Den 10 dec. 1781 geeft Hendrikus Dikkers aan dat hij op den 12 nov. bij executie heeft aangekogt het 

erve Tionk in Elsen voor de somma van f 510. 

 

Den 11 dec. 1781 geeft Hendrik Oldenhof onder Harke wonende aan dat voor ongeveer vier weken 

van de gesworens van Harke heeft aangekogt een hoek veldgrond voor de somma van f 80. 

 

Den 31 dec. 1781 geeft Adolph Kwak aan dat hij van Harmen Vedders heeft aangekogt een stukjen 

land voor f 280. 

En van Derk Hendrik Snell voor f 250. 

 

Den 31 dec. 1781 geeft Hendrikus Kruider uit Elsen aan dat hij voor ongeveer drie weken van 

Wolter ter Look heeft aangekogt twee stukjes land onder Harke gelegen voor de somma van f 80. 

 

Den 31 dec. 1781 geeft Jan ter Look nu Pot uit Harke aan dat voor ongeveer drie weken van de 

gesworens van Harke heeft aangekogt een hoek veldgrond onder Harke voor de somma van f 75. 

 

Den 17 jan. 1782 geeft Frederik Lefers per missive namens de erfgenamen van de Freulin van Munster 

aan het versterf van haar Hoog Wel Geb Heer op den 28 dec. 1781 overleden waardoor op gemelde 

erfgenamen is vervallen den bloed en garftiende uit het erve en goed Woolberink in de boerschap 

Stokkum gelegen. 

 

Den 21 jan. 1782 geeft Derk Jalink uit Goor aan dat hij op den 25 sept. 1781 bij executie heeft 

aangekogt het plaatsjen Snijders in het carspel Goor gelegen voor de somma van f 50. 

 

Den 7 febr. 1782 geeft proc. Auffemorth aan bij executie gekogt te hebben het plaatsjen Coelmans op 

den 29 november 1781 voor een somma van f 55. 

 

Den 15 febr. 1782 geeft Derk Jalink uit Goor aan dat op den 29 nov. 1781 bij executie heeft 

aangekogt de vaste goederen van Hendrina Montenij voor de somma van f 25-10. 

 

Den 2 jan. 1782 geeft Waander Lucas van Markel aan dat hij op den 18 deser maand van Jan 

Kistemaker heeft aangekogt een stukjen bouwland onder Markel gelegen voor de somma van f 120. 

 

Den 7 febr. 1782 geeft proc. Auffemorth aan voor de Meyer uit Elsen dat dese gekogt heeft van Gerrit 

Coelmans het plaatsjen Coelmans voor eene summa van f 609 op den 29 january 1782. 

 

Den 9 febr. 1782 geeft Berend Wennink aan dat hij van Berend Rierink op den 28 jan. 1782 heeft 

gekogt het halve Slag voor de somma van f 215, den gulden van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 9 febr. 1782 geeft Jan Hendrik Overbeek aan van Berend Rierink gekogt te hebben den andere 

halfscheid van het Slag voor de somma van f 215, den gulden van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 11 febr. 1782 geeft Jan Harmen Landewers (Rietmans) uit Stokkum aan dat hij op den 28 jan. 

1782 van Berend Rierink heeft aangekogt een stuk bouwland in Stokkum gelegen voor de somma van 



f 710, den gulden van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 11 febr. 1782 geeft Gerrit Effink uit Stokkum aan op den 28 jan. 1782 van Berend Rierink heeft 

aangekogt een stuk bouwland in Stokkum gelegen voor de somma van f 180, den gulden van 21 stuiver 

het stuk. 

 

Den 11 febr. 1782 geeft Gerrit Effink uit Stokkum aan op den 20 jan. 1782 van Berend Rierink te 

hebben aangekogt een stuk bouwland in Stokkum gelegen voor de somma van f 155, den gulden van 

21 stuiver het stuk. 

 

Den 11 febr. 1782 geeft Jan Hendrik Welmers (Oolbrink) uit Stokkum aan hij ook op voorschreven 

datum van Berend Rierink heeft aangekogt een dagwerk hooyland in het Stokkumerbroek gelegen 

voor de somma van f 110, den gulden van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 11 febr. 1782 geeft Jan Hendrik Welmers dat hij op voorschreven datum van Berend Rierink 

heeft aangekogt een dagwerk hooyland in het Stokkumerbroek gelegen voor de somma van f 100, den 

gulden van 21 stuiver. 

 

Den 13 febr. 1782 maakt Marten van Dijk ten prothocolle van 50e penning bekent dat hij van Gerrit 

Wassink (te Lintele) heeft aangekogt zijn leenroerige erve Wassink gelegen in Elsen voor f 2000. 

 

Den 13 febr. 1782 geeft Marten van Dijk aan dat hij van Gerrit Wassink heeft aangekogt drie 

dagwerken hooyland, een half huisken, twee negende parten van het hooy en bouwland de Rijt, den 

Hoge Bullener en de Dondersmaat genaamd onder Elsen en Enter gelegen voor de somma van f 800. 

 

Den 26 febr. 1782 geeft Jan Tijmans onder Markel wonende aan dat hij voor ongeveer vijf weken 

van Arend Snijders heeft aangekogt een stuk bouwland onder Markel gelegen voor f 500. 

 

Den 26 febr. 1782 Gerrit Cuilman segt op den 7 febr. 1782 ingelost te hebben zijn plaatsjen en dat 

den proc. Auffemorth op den 29 9ber 1781 bij executoriale distractie voor 55 gl was aangekogt 

waarvan hij oordeeld geen 50e penning verpligt te zijn, dog geeft sulks alleen onder protest van prejudicie 

aan. 

 

Den 26 febr. 1782 geeft proc. Auffemorth namens Derk Daalwijk, Jan Hendrik Kampers (Siggers) en 

Jan Meyer aan den losse van zodane stuk bouwland als op den 29 november 1781 door Harmanus 

Jalink bij executie aangekogt voor f 45 indien zij daarvan onverminderlijk mogten den 50e penning 

verschuldigd zijn. 

 

Den 4 maart 1782 proc. Auffemorth geeft namens zijn principaal Derk Hendrik Snell aan als reele 

uithebber ingelost te hebben de goederen van Hendrina Montenij door Derk Jalink bij executie 

aangekogt voor f 25-10 onder protest van prejudicie zoo niet daarvan verschuldigt is. 

 

Den 11 april 1782 geeft Hendrik Landewers aan in den 50e penning van dit jaar dat hij van zijne 

stiefkinderen Arend Snijders en Roelofken Kloeken heeft gekogt twee stukjes land liggende onder 

Markel genaamt de Kranenbree en den Beld, zijnde ongeveer een mudde land gesaay liggende het 

eerste naast het land van Lonink en Nijenhuis en het andere naast het land van Jan Plaisier en Roesink, 

waartegen beide parthien voor hadden afgestaan van het accoord op den 11 febr. 1781 tussen hun 

opgerigt, moetende alleen hij Hendrik Landewers aan sijn stiefkinderen voormeld toegeven 25 gulden f 

25. 

 

Den 27 mey 1782 geeft Teunis Volkerink van Markelo aan gekogt te hebben van zijn vader Gerrit 



Volkerink een stuk land den Bruinakker genaamt voor een somma van f 350. 

 

Den 10 juny 1782 geeft Jan Smitmans aan gekogt te hebben van wijlen Gerrit Meengs en vrouw 

Jenneken Gelkink een hooyland het Winterreys Slageken genaamt gelegen in het Stokkumerbroek 

agter Visschers landt voor een somma van f 195. 

 

Den 18 juny 1782 Jannes ten Colhoop uit het Elsenerbroek geeft aan gekogt te hebben van Jan 

Platenkamp en vrouw uit het Deldenerbroek een twaalfde part of een dagwerk hooylandt in de 

Sleege gelegen tusschen het Velten en Koer Egberts landt gerigts Kedingen voor een somma van f 175. 

 

Den 18 juny 1782 Jannes Kolhoop uit het Elsenerbroek geeft aan gekogt te hebben van Hendrik 

Eeftink en vrouw uit Elsen een hoek hooygrond gelegen in de Sleege tussen Velten en Coer Egbert 

voor een somma van f 150. 

 

Den 25 juny 1782 heeft Jacob Roeters van Lennep aangegeven van Gerrit Mensink te hebben 

aangekogt de tiende grof en smal gaande uit het erve Groot Mensink in Elsen gelegen voor de summa 

van een duysend vijf hondert en vijftig gulden, segge f 1550. 

 

Den 28 juny 1782 geeft Gerrit Schoppers (Kloppers) van Markel aan gekogt te hebben van Willem 

Kuipers en Jenneken Leuvelink 2 dagwerken hooyland in het Markelsebroek gelegen voor f 150. 

 

Den 29 juny 1782 Jan Huiskes op de Borkelt maakt ten protocolle van de 50e penning dezes gerigts 

bekend dat hij met zijn schoondogter Maria van Foskes zo getrouwt is geweest aan sijn schoonzoon 

Jan Eertink heeft geaccordeert over hunne pretentien tot voorkominge van dispuuten, zoo zij op het 

plaatsjen Veldhuisjen mogte te pretendeeren hebben voor eene somma van f 32 geefende, segge f 32. 

Geefende dit aan dog vermeend daarvan geene 50ste penning verpligt is te doen, dog mogte gaan doen 

worden daar de 50ste penning verschuldigt te zijn, is hij aangever veerdig daarvan te betalen. 

 

Den 13 july 1782 geeft Jenneken Rietmans namens Willem Schrijver aan in den 50e penning dat uit 

kragt van testamentaire dispositie van sijn wijlen vrouw Hendrina Rietmans op hem is gedevolveert 

het halve plaatsjen Schrijver, als mede den halve tiende uit hetselfde plaatsjen Schrijver. 

 

Den 15 july 1782 geeft proc. J.B. Auffmorth namens Gerrit Effink aan in den 50e penning dat op den 8 

januari deses jaars heeft aangekogt van Berend Rierink (ter Plegt) en vrouw (Hendrikjen Rierink) 

twee stukken land, het eene genaamd het Greven stukke sijnde een half mudde land gesay en het 

andere genaamd de Hofbree een mudde land gesay, beyde gelegen in de boerschap Stokkum carspel 

Markulo voor de summa van drie hondert een en dertig gulden en 5 stuiver, f 331-5. 

 

Den 15 july 1782 geeft proc. Auffmorth aan in de 50e penning namens Jan Hendrik Welmers (Oolbrink) 

dat mede op den 8 jann. 1782 van Berent Rierink en vrouw heeft aangekogt een dagwerk hooyland 

gelegen in het Stokkumerbroek, als mede een dagwerk hooyland gelegen in de Slagen voor de somma 

van f 217-7. 

 

Den 15 july 1782 geeft proc. Auffemorth aan in den 50e penning namens Jan Hendrik Overbeek dat hij 

heeft aangekogt mede op den 8 jan. 1782 van Berend Rierink en vrouw het halve Slag zijnde in sijn 

geheel groot drie dagwerk gelegen aan de Bolksbeek bij de Stokkumer slagen voor de somma van f 

224-3-8. 

 

Den 15 july 1782 geeft proc. Auffmorth namens Berend Leunk (op Klein Wennink) aan in den 50 

penning dat op den 8 jan. 1782 heeft gekogt van Berend Rierink en vrouw het halve Slag sijnde in 

sijn geheel groot drie dagwerk gelegen aan de Bolksbeek bij de Stokkumer slagen voor de somma 



van f  224-3-8. 

 

Den 31 july 1782 geeft Aaltjen ten Hagen weduwe van wijlen Jannes Aalberink aan het versterf van 

haar overleden man in so verre als gemelte weduwe daarvan moge kunnen erven, edog onder de minste 

prejudicie. 

 

Den 15 augustus 1782 geeft Berend Moerwinkel aan dat hij aangekogt heeft een stuk hooyland groot 

ruim een half dagwerk gelegen in den Harker meen agter de Filipborg maat en het hooyland van 

Poel aan den slootgraven en wel van Hendrik Kevelham (op Snellink) en vrouw Geesken 

Stoevelmans, voor de somma van f 75. 

 

Den 24 augustus 1782 word namens den Hoog Wel Geb Gestr Heer Derk Baron van Bentink Heere van 

Diepenheim Landdroste van Vollenhove per litteras (brief) in den 50e penning aangegeven dat 

denselve hadde aangekogt van Lambert ten Bos en Hendrina van de Haar eenig land genaamd den 

Kooykers camp gelegen in de boerschap Stokkum voor de somma van agt hondert gulden, f 800. 

 

Den 31 augustus 1782 geeft geven beyde gesusters Jenneken en Maria Moerwinkel in Hengevelde 

woonagtig aan van haren oom Hendrik Moerwinkel onlangs overleden, geerft te hebben een 

hooylandje circa drie vierde dagwerk groot het Rond Medeken genoemd gelegen in het gerigte van 

Kedingen bij het Westervlier, door den overledenen gekogt in het jaar 1754 voor de somma van vijf en 

seventig gulden luid vertoonde coopbrief. 

 

Den 1 september 1782 heeft Mevrouwe van Papenkop aan dat zij heeft aangekogt het huys en 

havezate Keppel gelegen in Markulo van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Baron Mulart van den 

Bakkenhage voor de somma van vijf duisent drie hondert gulden, f 5300. 

 

Den 12 september 1782 geeft Jan Kistemaker aan dat hij met ds. Bernard ten Cate van Markel 

onlangs heeft aangekogt van den HWGeb Heer van Odink een hooyland genaamd de Bosmaat 

gelegen onder Markel voor de somma van negen hondert en sestig gulden, f 960, den gulden van 21 

stuiver het stuk. 

 

Den 13 september 1782 geeft Jan Krooshoop (Bomans) aan dat hij onlangs heeft aangekogt van 

Gerrit Fruink een hooyland genaamd de Hake maat gelegen in het Stokkumerbroek met den eind 

aan de Schipbeeke voor de somma van drie hondert en vijftig gulden f 350. 

 

Den 13 september 1782 geeft proc. Auffmorth namens den wel edelen heer Bernardus ten Cate 

predicant te Markulo aan dat sijn wel edele voornoemd heeft aangekogt van Willem Kuiper en 

vrouw (Jenneken Leuvelink) een huys en gaarden (erve Tijman) voor de somma van negen hondert en 

negentig gulden, f 990. 

 

Den 9 october 1782 geeft Jan Lammertink van Markulo aan in den 50e penning dat hij heeft 

aangekogt van Teunis Lonink een stukjen land gelegen onder Markulo voor seventig gulden, f 70. 

 

Den 20 october 1782 geeft Willem Fokkers aan dat hij onlangs heeft aangekogt uit den boedel van 

Berend ten Dam en Toontjen Kosters een stukke land voor hondert en drie en sestig gulden, f 163. 

 

Den 20 october 1782 Berend Hendrik Cemers alias Reurslag geeft dat hij heeft aangekogt uit den 

boedel van Berent ten Dam en Toontje Kosters een huys gelegen in Markel voor hondert en veertig 

gulden en tien stuivers, f 140-10. 

 

Den 26 october 1782 geeft Lambert Nijenhuys van Markel aan in desen jare aangekoft heeft van 



Derk Endemans en zijn huysvrouwe een half mudde lands voor eene somma van een hondert en vijf 

en twintig gulden liggende in den Noord esch, f 125. 

 

Den 29 dec. 1782 de Hoog Wel Geb Gestr Heer dr. Baron van Hoevell tot Nijenhuis maakt bekent dat 

door het overlijden van zijn broeder wijlen den Hoog WGG Heer Jan Adriaan Baron van Hoevell in 

leven richter en ontfanger van Kedingen op hem ab intestato is gedevolveert voorbehoudens de tugt 

en vrugtgebruik des overleden vrouwe moeder competerende en met de last van verstoring van den 

derden voet als na landregte het erve Thijink of Groote Plegt gelegen in de boerschap Harke onder 

Kedingen, zijnde leenhorig aan den huyse Saasveld. 

 

Den 29 dec. 1782 de Hoog Wel Geb Vrouw Johanna Louisa Isabella Florentine Baronnesse 

Douariere van Hoevell geboren Baronesse van Lintelo maakt bekent dat door het overlijden van 

haaren eheheer J.A. Baron van Hoevell in leven richter en ontfanger van Kedingen ex testamento op 

haar is gedevolveert salva legitima, als mede voorbehoudens de tugt en vrugtgebruik aan des 

overleden vrouwe moeder competerende, een sesde in het erve de Kleine Plegt gelegen in de 

boerschap Harke gerigts Kedingen zijnde allodiaal. 

 

Den 28 december 1782 geeft mevrouwe weduwe Jordens geboren van Doornink aan in den 50e 

penning verkogt te hebben in den jare 1779 aan Tonis Dolderman een plaatse den Diependal met 

een katerstede daaraan liggende beyde onder het gerigte van Kedingen boerschap Elsen; also Tonis 

Dolderman in den jare 1782 van sodanige goederen sig ontruimt heeft en hem van sodanige koop 

ontslagen, so is mevrouw nu genoodsaakt die goederen weer te nemen. 

 

Den 28 december 1782 geeft mr Adolph Quak aan dat hij in desen somer heeft aangekogt bij inbliess 

veilinge uit den boedel van wijlen Berend ten Dam en Toontjen Kosters een stukke land gelegen 

onder Markel voor de somma van f 62. 

 

Den 29 jan. 1783 geeft Hendrik Dikkers aan dat in february 1782 heeft aangekogt van Jan Stokkers 

een vierde part van de tiendens uit de beyde erven Alberink in Elsen, als mede een vierde part van den 

tienden uit het erve Goselink en Sandink te Wierden, te samen voor de somma van aght hondert veertien 

gulden f 814. 

 

Den 4 febr. 1783 geeft de weduwe van Jan Welmers (Janna Koelmans) te Harke aan dat in jan. 1782 

is komen te overlijden haar man voornoemd en daardoor op haar uit kragt huwelijksche 

voorwaarde is gedevolveert een vierde part van het caterstedjen Welmers aldaar, als mede de 

halfscheid van een stukjen land ongeveer drie schepel gelegen in den Harker esch. 

 

Den 12 febr. 1783 geeft Elisabet Lodeweges weduwe van Barthold Freriksen aan het versterf van 

haar man in january 1783 overleden, bestaande in een half huys en halve hof welke sij met haar 

wijlen man geheel heeft beseten. Was getekent E. Lodeweges weduwe Freriksen. 

 

Den 19 febr. 1783 geeft de secretaris ter Horst aan dat hij onlangs heeft aangekogt van Gerrit 

Vorsgesank nu Huyskes een stukke bouwland genaamd de Blikke gelegen in den Elsener esch voor 

de somma van f 125. 

 

Den 10 april 1783 geeft Harmen Vedders aan dat hij op den 26 febr. laastleden heeft aangekogt van 

Derk Hendrik Snel te Deventer een stukjen land gelegen bij Markel voor eene somma van negentig 

gulden, guldens van twintig stuiver het stuk, vrij geld, f 90. 

 

Den 15 mey 1783 geeft Lambert Nijenhuis aan dat hij op den 2 april laastleden heeft aangekogt van 

Hendrik Landewers twee schepel bouwland zijnde een vierde part van een stukke land genaamd de 



Kranenbree gelegen in den Markeler esch voor f 155. 

 

Den 15 mey 1783 geeft Jan Klosters te Markel aan dat hij op den 10 may laastleden heeft aangekogt 

van Arend Hesselink een stukke land een mudde gezay gelegen in den Markeler esch voor de somma 

van drie hondert vijftig gulden, f 350. 

 

Den 17 mey 1783 geeft Berend ten Zijthof aan dat in desen jaare door hem, Aaltjen ten Cate weduwe 

Berend van Calcar, Gerrit Jan Van Heek en Berend Mentink is aangekogt het plaatsjen Vischers 

gelegen in het Markelerbroek voor de somma van vier hondert gulden, vrij geld, van Arend 

Grooten en vrouw Geertruyd ten Bos, f 400. 

 

Den 28 may 1783 geeft Jan Hegeman in Elsen aan dat hij onlangs heeft verkogt aan het Burger 

Weeshuis der stad Deventer. 

1. een derde part van de Dondertmate. 

2. een derde part van den Bullener. 

3. een derde part van de Rijt en een derde part van een bouwland daartussen gelegen. 

4. een derde part van de Breteler slagen. 

Dit alles voor de somma van dertien hondert en vijf en twintig gulden, f 1325. 

 

Den 31 may 1783 geeft Hendrik Seinen in de 50e penning aan dat door het overlijden van sijn vrouw 

onlangs voorgevallen vermeint op hem in kragt van huwelijksche voorwaarde gedevolveert te sijn 

een stukke land groot twee mudde gelegen in Elsen, dog onder protest van prejudicie indien met de 

vrienden daarover mogte in dispuit geraken en verstaan worden dit land niet op hem gedevolveert te sijn. 

 

Den 19 juny 1783 Gerrit Wilbers (op Vorsgesank) maakt bekent dat hij onlangs heeft aangekogt van 

Hendrik Lammertink (Ikkink) een dagwerk hooyland gelegen in het Stokkumerbroek voor f 180. 

 

Den 16 juny 1783 geeft Jan ter Look op den Pot aan dat hij op den 12 april 1783 bij executie uit de 

boedel van Jan Peusschers heeft aangekogt een huys en twee gaardens gelegen in Stokkum, te samen 

voor de somma van f 425. 

 

Den 28 juny 1783 geeft Jan Krijgsman aan dat in desen jaare is aangekogt van Derk Hendrik Snell 

te Deventer een stukjen land sijnde ongeveer een schepel gesaay gelegen in den Dijker esch onder 

Markel voor de somma ad f 45. 

 

Den 4 july 1783 geeft Jacob Vorsgezank aan dat hij onlangs heeft aangekogt van sijn broeder Gerrit 

Huyskes drie stukken land te samen groot drie mudde land alle gelegen in den Elsener esch voor de 

somma van drie hondert en vijftig gulden, segge f 350. 

 

Den 23 september 1783 geeft Berend Roessink op Oosterkamp (uit Diepenheim) aan dat hij voor 

ongeveer vijf weken van Derk Petersen te Deventer heeft aangekogt een hoekjen hooyland gelegen 

bij de Diepenheimsche windmolen voor de somma van hondert en vijf gulden, segge f 105. 

 

Den 27 september 1783 Jan Rietmans van Markulo geeft aan dat hij van Albert Brinkers 

(Berkenbos) heeft aangekogt een stuk land groot ongeveer zes schepel gesay gelegen in den Noord 

esch te Markel voor de somma van seven hondert gulden, segge f 700. 

 

Den 27 september 1783 de erfgenamen van wijlen vrouw Martina Gerhardina van Doornink weduwe 

Jordens als sijnde de heeren D.J. van Doornink, dr M. van Doornink en burgmr H. Cost nomine 

uxoris J. A. van Doornink, geven bij desen aan het versterf van gemelde vrouw weduwe Jordens 

voornoemd bestaande in het plaatsjen den Diependaal en het Nijeland beyde gelegen in de 



boerschap Elsen. Was getekent J.B. Auffmorth. 

 

Den 28 nov. 1783 geeft Arend Wenssink aan dat hij onlangs heeft aangekogt van Van Heek te 

Markel vijf schepel land voor de somma van ses hondert gulden f 600. 

 

Den 6 dec. 1783 geeft Berend ten Zijthof aan dat hij ingevolge landschrift van de 22 juny 1782 van 

meester Adolph Quak heeft aangekogt het halve Kuipers voor agt hondert gulden, welke aangeve in 

desen jaare 1783 ingevolge resolutie van de Heer Edele Mogende van den 24 april 1783 moest 

geschieden, segge voor de somma van f 800. 

 

Den 30 december 1783 geeft Harmen Dijking aan dat hij in desen jare heeft aangekogt van Arent 

Snijders (op Kloeken) twee stukken land gelegen onder Markel in den Slagen en aan den 

Snijderskamp, te samen voor de somma van f 525, den gulden van 21 stuiver. 

 

Den 30 december 1783 geeft Adolph Quak aan dat hij op dezelfde tijd heeft aangekogt van Arent 

Snijders een stuk land gelegen als boven voor de somma van f 208, den gulden van 21 stuiver. 

 

Den 17 jan. 1784 Gerrit Perik uit het carspel Goor geeft namens sijn vader Welmer Perik aan dat hij op 

den 29 nov. des jaar 1783 van de burgermeesteren en gemeenslieden der stad Goor heeft aangekogt 

een camp land de Kosters kamp genaamd voor eene somma groot f 1570. 

 

Den 2 febr. 1784 Maria Wilgerink weduwe van wijlen Hendrik Bloemelink in Elsen geeft aan het 

versterf van haren geseiden man voorgevallen in den gepasseerden nasomer des jaars 1783, 

bestaande in het leenhorige plaatsjen Bloemelink en de halfte van min of meer drie en een half 

schepel in den Elsener esch, dog also de schoonzuster (Jenneken Bloemers) van de aangeversche schijnd 

van sustinatie te wesen dat op haar zelven soude verstorven zijn en dat daarover vermoedelijk dispuit zal 

kunnen weysen; so geeft sij dit alles sonder de minste prejudicie aan sonder sig daarvoor tot betalinge van 

den 50e penning ofte collateriaal verder te willen verpligten als sij van haaren man toekomen en te erven; 

so het mogte gebeuren dat haar schoonzuster het leenhorige goed mogte toe erkent worden, versoekende 

nadat ten protocollo van aangevinge moge worden geregistreert en daar van hier ondertekent. 

 

Den 3 febr. 1784 geeft Gerrit Jan Venneman aan dat in den laast gepasseerden herfst 1783 is komen 

te overlijden Hendrik Bloemers of Bloemelink en dat hij vermeind dat daardoor het leenhorige 

plaatsjen Bloemers in Elsen is gedevolveert op sijn vrouw Jenneken Bloemers, zuster van den 

overledene voormeld; dog dewijl Maria Wilgerink vrouw van den overledene sustineert dat gemelte 

plaatsjen daardoor op haar soude zijn verstorven en daarover mogelijk dispuit staat weysen; so protesteert 

hij ten kragtigsten van hij door dese aangave tot geen wederbetalinge in de 50 penning te willen hebben 

geengageert, als bij afdoeninge van zaken van den overledenen broer voormeld staat te erven, met verzoek 

van registratie. 

 

Den 21 febr. 1784 geeft Jan Esendam aan dat hij in den voorledenen jaare 1789 heeft aangekogt van 

Willem Bergman (Mensink) een hoekjen veengrond in het Elsener vene voor de somma van f 145. 

 

Den 20 febr. 1784 geeft Benjamin Sprakel aan dat hij op heden heeft aangekogt van Berendina 

Cuipers weduwe van Jan Hendrik Beuvink een agste part van het erve Rengers of Rengerink 

gelegen in Stokkum voor f 525. 

 

Den 10 april 1784 geeft dr. J.H. Jalink namens Harmen Letink nu Philipsburg aan dat door het 

versterf van sijn wijlen schoonvader Jan Philipsborg op hem Harmen Letink vervallen is in den jare 

1783, de halfscheid van een stukjen land bij het Kindergoor gelegen, sijnde gemelte land volgens 

verkegen appoinctement van de Heren Ordinaris Gedeputeerden in rato den 30 maart 1784 voor den jare 



1783 buiten verpagtinge gehouden, sullen in aangaven over den jaare 1784 mede in verpagtinge komen. 

 

Den 30 april 1874 geeft Jan Freriksen aan dat op den 5 deser bij publique verkopinge heeft 

aangekogt uit den boedel van Hendrik ten Sende en vrouw heeft aangekogt een huysjen met 

bijgelegen kamp, als mede een stuk bouwland in den esch gelegen beyde onder Elsen, te samen voor 

de somma van ses hondert veertig gulden, tien stuyvers en tien penningen, segge f 640-10-10. 

 

Den 21 may 1784 geeft Gerrit Stokkentreef aan dat hij voor ongeveer ses weken heeft aangekogt van 

Arend Snijders een hooyland genaamd het Slag groot ongeveer drie dagwerk gelegen onder Markel 

voor de somma van vier hondert en vijftien gulden, f 415, den gulden van 21 stuiver en een oortjen. 

 

Den 21 may 1784 geeft Harmen Lonink aan dat hij onlangs heeft aangekogt van Arend Snijders een 

stuk bouwland ongeveer drie schepel land groot gelegen onder Markel voor de somma van vier 

hondert en agt en taggentig gulden, f 488. 

 

Den 24 juny 1784 Jan Roesink geeft aan dat hij heeft aangekogt op den 27 may 1784 van Janna 

Teklenborg weduwe van Derk Vrind een hooyland groot twee dagmaajen genaamd de Beste Vaders 

mate gelegen onder Stokkum gerigts Kedingen voor de somma van f 225. 

 

Den 24 juny 1784 Jan Rouhof te Gelselaar geeft aan gekogt te hebben op den 27 may 1784 van Janna 

Tekkelenborg weduwe van Derk Vrind een hooyland gelegen in het gerigte van Kedingen onder 

Stokkum voor de somma van f 312. 

 

Den 20 july 1784 geeft Berend Jan Kevelham aan dat hij op den 28 juny deses jaars heeft aangekogt 

van Hendrik Bruins een hooymate gelegen in de Harker meen groot ongeveer een dagwerk voor de 

somma van f 25. 

 

Den 3 augustus 1784 geeft Jan Hungerink aan dat hij onlangs heeft aangekogt van desselfs stiefvader 

Hermen Hungerink (Nieumeyer) een vierde part van het erve Hungerink in Stokkum, als mede een 

hooylandjen genaamd het Nieuwe Slag gelegen in het Stokkumerbroek, te samen voor de somma van 

f 525. 

 

Den 28 augustus 1784 Berend Hendrik Reurslag geeft aan dat hij in april laastleden heeft aangekogt 

van Jan Hendrik Wibbelink twee stukken land gelegen onder Markel, te samen voor de somma van f 

500, van 20 stuiver het stuk. 

 

Den 9 sept. 1784 Jacob Roeters van Lennep geeft aan dat hij voor eenige weken van Jan Menssink 

Jzn te Elsen heeft aangekogt het erve Menssink en de halve Ribbers mate, te samen voor de somma 

van drie duisent gulden, f 3000. 

 

Den 13 sept. 1784 Gerrit Graauwert geeft aan dat hij en Jan Horstman, Hendrik Koeslag en Jan 

Leeuwenkamp woonende alle onder Laren hebben aangekogt van Antony Nijland en suster Aele 

Nijland de Nieuwe mate gelegen in de Markelsche Riet voor de somma van een duisent en een en 

twintig gulden, f 1021, van 20 stuiver het stuk. 

 

Den 1 nov. 1784 geeft Jan Loman van Markel aan dat hij onlangs heeft aangekogt van mr Adolph 

Quak een stukke land groot drie schepel genaamd het Ronde Stukke gelegen in den Noorder esch te 

Markel voor f 350. 

 

Den 10 nov. 1784 geeft Christopher Meyer aan dat hij op den 24 october laastleden heeft aangekogt 

van Arend Heyink een stuk land gelegen op de Hemelhorst in Harke voor de somma van f 70. 



 

Den 25 nov. 1784 maakt Antony Koenderink bekent dat in dit jaar is komen te overlijden zijn zuster 

Geesken Koenderink en dat daardoor op hem en zijn broeder Gerrit is verstorven. 

1.  een derde part van het huysjen door hem bewoond genaamd de Hutte gelegen in het 

Elsenerbroek. 

2.  een derde part van een voor eenige jaaren nieuw van de gemeente aangemaakt hoekjen grond 

groot drie schepel in het geheel. 

 

Den 23 dec. 1784 Berend Hendrik Reurslag geeft aan dat hij in nov. 1784 van Gerrit Koopman of nu 

Cremers heeft aangekogt een hoekjen grasgrond voor twee en seventig gulden, segge f 72. 

 

Den 24 jan. 1785 Elsken Modders weduwe van wijlen burgmr Wessel Borrias als fichtenaresse van 

haar ehemans nalatenschap geeft aan dat door het overlijden van haar eheman op Willebrand 

Borrias, Elisabet Hollefernus, Willebrand Hollefernus, Aleida Borrias, Gerrit Borrias en Johanna 

Borrias in den jaare 1784 ingevolge testamentaire dispositie, voor voornoemde personen als erfgenamen 

van haar eheman is komen te vervallen ende te vererven de halfscheid van vijf spint land en de 

halfscheid van een halve schoft hooyland in het Elsenerbroek bij de Koekkoek gelegen. 

 

Den 31 jan. 1785 geeft Berend Lohuys uit Markel aan dat in december 1784 is komen te overlijden 

sijn oom Hendrik Lohuys en dat daardoor uit kragt van testament op hem, vier broers en zuster is 

gedevolveert. 

1.  een stuk bouwland groot drie schepel gelegen onder Markel. 

2.  ongeveer twee dagwerken hoyland gelegen in het Markelerbroek. 

3.  nog ongeveer twee dagwerken hooyland gelegen mede in het Markelerbroek. 

 

Den 1 febr. 1785 Berend ten Zijthof geeft aan dat hij in het jaar 1784 heeft aangekogt van Adolph 

Quak het halve erve Cuipers of Eppink onder Markel voor f 800. 

 

Den 21 febr. 1785 Berendina Cuipers weduwe van wijlen den organist Jan Hendrick Beuvink geeft 

sonder prejudicie aan en onder protest hierdoor niet het regt van collateraal onderhevig te worden 

als sustinerende als grootmoeder daartoe niet verpligt te sijn aan het versterf van haren 

minderjarigen kleinsoon Jan Hendrik Beuvink in den gepasseerden jare 1784 voorgevallen; zijnde 

daardoor uit hoofde van testament op haar vervallen des overledens aandeel in een een agste part 

van het erve Rengers in Stokkum onder desen wel edelen gerigte gelegen. 

 

Den 4 maart 1785 doet de heer en mr G.W. Jacobson te Deventer aangeven dat hij op den 19 febr. 

jongstleden bij executie uit den boedel van Gerhardus ten Dam te Markel heeft aangekogt. 

Het eerste parceel sijnde een huys en hof binnen Markel gelegen voor f 175. 

Het tweede parceel zijnde een stuk land in den Harker esch voor f 75. 

Het derde parceel zijnde een stuk land in den Stokkumer esch voor f 63. 

 

Den 4 april 1785 doet de heer en mr J. Jacobson te Deventer aangeven dat hij onlangs heeft 

aangekogt van Hendrik ter Welle nu Bungeler het plaatsjen de Bungeler in Stokkum voor f 350. 

 

Den 14 mey 1785 geeft Hendrik Hayker in Elsen aan dat voor ongeveer ses weken is overleden sijn 

moeye (tante) Aaltjen Hayker en daardoor op hem is gedevolveert twee dagwerken hooyland 

gelegen in het Elsenerbroek. 

 

Den 27 juny 1785 geeft Berend ten Zijthof aan dat hij in desen jaare heeft gekogt van Jannes 

Schoppert het plaatsjen Schoppert in Elsen voor de somma van vier hondert en vijftien gulden, van 21 

stuiver het stuk, f 415. 



 

Den 21 july 1785 geeft Claas Dikkers nu Brinkers aan dat hij onlangs heeft aangekogt van Strik Jan 

een hoekjen bouwland gelegen in Stokkum voor f 95. 

 

Den 3 sept. 1785 maakt dr. A.N. Fabius als executeur testamentair van de Freulin A.W.E. Schaap voor 

eenige weken binnen Zwol overleden bekent, dat volgens testamentaire dispositie de overledene op 

haar Hoog Wel Geb nigt en neef Mevrouw de Douariere Sloet te Zutphen en de Heer van Hekeren 

tot Overlaar Raadsheer in den Hove van Gelderland, is gedevolveert de tiende uit Hendertink, 

Ribbertink, Lentgerink, Assink en ter Steege, als mede Haikert en Reede in het gerigte van 

Kedingen boerschap Elsen gelegen; zijnde dese tienden lheenhorig aan den huyze Almelo. 

 

Den 26 nov. 1785 geeft Christiaan Groothoonte aan dat hij in desen jaare heeft aangekogt van Tone 

Abbink een agste part van een hooymate het Smeyslag genaamt gelegen onder Stokkum voor de 

somma van f 272-10.  

 

Den 21 dec. 1785 maakt Gerrit Nijland van Holten bekent dat door het overlijden van sijn zuster 

Aaltjen Nijlandt voor ongeveer ses weken op hem uit kragt van legaat is gedevolveert drie 

dagwerken hooylandt gelegen onder Markel in het sogenaamde Lammertink slag. 

 

Den 22 dec. 1785 geeft Jan Drieses aan dat door het overlijden van sijn vrouw Geertjen Meengs uit 

kragt van huwelijks voorwaarde op hem is gedevolveert de halfscheid van de volgende landerijen. 

1.  van een stuk land zijnde ongeveer een half mud gesay onder Harke. 

2.  een mud land gelegen onder Stokkum. 

3.  van een mud land onder Markel. 

4.  van drie dagwerken hooyland onder Markel. 

5.  van huys en gaarden ongeveer 3 schepel land gelegen onder Stokkum genaamd Driesses. 

 

Den 30 dec. 1785 geeft Gerrit Stokkentreeff van Markel aan in den 50e penning dat hij in den jaare 

1784 van sijn swager Gerrit Jan Willem Dokhoorn uit den gemenen boedel van sijn wijlen 

schoonmoeder Christina te Lintelo weduwe van Hermanus Dokhoorn heeft aangekogt een vierde 

portie van een huys en hof gelegen in Markel voor de somma van ses hondert gulden waartegens sijn 

swager voormeld uit gemelden gemeenschappelijken boedel een obligatie ter conciesente somma is 

toegedeelt, so dat hij vermeint dat uit kragt van het 12e articul van de ordonantie op den 50e penning 

hiervan geen impost te betalen zal verpligt sijn; in welke gevalle hij sig door dese aangave niet wil hebben 

geprejudiceert, nog tot eenige betalinge van impost engageert. 

 

Den 30 dec. 1785 geeft Gerrit Stokkentreeff mede aan dat in den jaare 1784 is komen te overlijden 

zijn swager Gerrit Jan Willem Dokhoorn en dat daardoor op hem en sijne minderjarige kinderen 

bij wijlen sijn vrouw Johanna Hendrika Dokhoorn in echte verwekt en met welke hij alnog in een 

gemeenschappelijken boedel is levende, sijn gedevolveert en verstorven uit kragt van huwelijksche 

voorwaarde de volgende vaste goederen. 

1.  een stukke land genaamd de Groote Ribbe groot ongeveer vier schepel gesay. 

2.  een kamp land groot ongeveer seven schepel gesay gelegen agter de Kistemaker naast het land van Jan 

Weyschede. 

3.  een stuk land genaamd het Agterste Nieuwe land groot ongeveer vier schepel gesay. 

4.  een hooyland genaamd het Apengoor gelegen in het broek aan de beeke groot ongeveer ses dagwerk. 

Alle welke parcelen bij respective resolutien van de Heeren Edele Mogenden van den 3e en 23e maart 

jongstleden voor den jare 1784 zijn gehouden buiten verpagtinge om onder desen jaare mede verpagt te 

worden. 

 

Den 21 jan. 1786 geeft Lambert Leetink nu Daalwijk aan dat hij in den jaare 1785 heeft aangekogt 



van zijn schoonvader Derk Bekker nu Daalwijk een stuk bouwland groot ongeveer een mudde 

gesaay gelegen in Harke voor f 120. 

 

Den 19 febr. 1786 maakt de heer A. Meiling te Tubbergen naamens de minderjaarige kinderen van 

wijlen de heer Hendrik Slaterus ten protocollo bekent dat door het overlijden van den heer mr J.J. 

Slaterus op hen is gedevolveert een derde gedeelte van anderhalf dagwerk hooyland gelegen in de 

Harker meen. 

 

enkele jaren geen registraties 

 

Den 18 febr. 1789 geeft Maria Janssen Voordes (uit Holten) aan dat door het overlijden van haar 

broeder Gerrit Hobbes in de maand january jongstleden ex testamento op haar is gedevolveert vier 

dagwerken hooylandt bij den Aalpoel onder Markel gelegen. 

 

Den 23 febr. 1789 geeft Gerrit Huyskes (Vorsgesang) aan dat hij op gisteren van (zijn broer) Hendrik 

Swoferink (Vorsgesang) heeft aangekogt een dagwerk hooylandt gelegen in het Elsenerbroek voor f 

80. 

 

Den 25 april 1789 geeft Gerrit Wilbers (ten Thije) uit Harke aan dat hij heeft aangekogt voor 

ongeveer 14 dagen van Coel Jan twee stukjes hooylandt, het eene gelegen in het Elsenerbroek groot 

een vierde part van drie dagwerk en het ander gelegen in het Stokkemerbroek groot een vierde part 

van twe dagwerk, te samen voor f 105. 

 

Den 7 may 1789 geeft Gerrit Stokkentreef aan dat hij voor ongeveer vier weken heeft aangekogt van 

Jan Weischede ongeveer seven schepel saayland genaamt den Drieseskamp gelegen onder Stokkum 

voor f 770. 

 

Den 17 may 1789 geeft Gerrit Koenderink aan dat voor ongeveer vijf weken is komen te overlijden 

sijn broeder Antony Koenderink en dat daardoor op hem is gedevolveert de halfscheid van de 

volgende goederen. 

1.  een huisjen genaamd de Hutte. 

2.  van ses schepel saaylandt en van een streepjen grasgrond gelegen in het Elsenerbroek. 

 

Den 1 juny 1789 de ondergetekende Jan Zwierink te Goor geeft in den 50e penning of collaterale 

successie aan dat voor ruym 5 weken overleden is desselfs huysvrouw Egberdina Vriendjes en heeft 

aan aangever nagelaten volgens testamentaire dispositie de halfscheid van twee dagwerken 

hooylandt gelegen in het Elsenerbroek gerigts Kedingen. 

Onderstond Goor den 5 juny 1789 Jan Swierink. 

 

Den 9 juny 1789 geeft Willem Egberts aan dat voor ongeveer ses weken is komen te overlijden sijn 

oom Jan Leppink en dat daardoor op hem is verstorven een huysjen (Veltjans) met ongeveer een 

mudde land, als mede drie schepel bouwlandt en anderhalf dagwerk hooylandt alle gelegen onder 

Stokkum. 

 

Den 17 juny 1789 geeft Meulenkolk uit Elsen aan dat hij voor ongeveer vijf weken heeft aangekogt 

van de setters een hoekjen markengrond onder Elsen voor f 100. 

 

Den 25 juny 1789 geeft de heer M.C.J. Baron van Westerholdt aan dat door het overlijden van 

desselfs tante de HWGeb Vrouwe Douariere van Hoevell overleden den 5 may jongstleden, 

ingevolge desselver testament op hem is gedevolveert een sesde deel van het erve de Kleine Plegt 

gelegen in de boerschap Harke gerigts Kedingen, nevens een twaalfde deel van een daarbij gelegen 



weyde of klavergaarden als ook een stukje bouwlandt onder Enter gelegen. 

 

Den 13 july 1789 geeft Gerrit Bouwhuys aan dat hij heeft aangekogt van sijn schoonvader Jan 

Renssink alle sijne vaste goederen gelegen onder Markel voor f 500. 

 

Den 15 july 1789 geeft Aron Gompert aan dat hij op den 7 deser heeft aangekogt van Derk Hebelts 

(Heuvel) een huys en hof gelegen in Markel voor f 320. 

 

Den 20 july 1789 geeft B. Kolkman aan dat hij op den 23 may jongstleden bij executie heeft 

aangekogt een half dagwerk hooylandt gelegen onder Stokkum voor f 106. 

 

Den 20 july 1789 geeft Berent Schottink aan dat hij voor ongeveer agt weken heeft aangekogt van 

Willem Kuyper een hooylandt groot drie dagwerk gelegen onder Markel voor f 300. 

 

Den 20 july 1789 geeft Teunis Volkerink aan dat hij voor ongeveer agt weken heeft aangekogt van 

Willem Kuypers een hooylandt groot drie dagwerk gelegen onder Markel voor f 300. 

 

Den 20 july 1789 doet Derk Kuypers (Breukink) aangeven dat hij voor ongeveer agt weken heeft 

aangekogt van Willem Kuyper een stukje land groot 2 schepel gelegen in Markel voor de somma van 

f 82. 

 

Den 20 july 1789 doet Jan Lammertink aangeven dat hij voor ongeveer agt weken heeft aangekogt 

van Willem Kuiper een stukjen land groot ses spint gelegen in Markel voor f 49. 

 

Den 20 july 1789 geeft Hendrik Lammertink (Ikkink) aan dat hij voor ongeveer agt weken heeft 

aangekogt van Willem Kuiper 4 schepel bouwlant gelegen in Markel voor f 181. 

 

Den 19 aug. 1789 geeft Jurrien ten Doeschate Dz aan dat hij heeft aangekogt van Hermanus 

Weischede en vrouw (Gerhardina van Assen) het catersplaatsjen Barlo in het Elsenerbroek voor f 

1050. 

 

Den 21 aug. 1789 geeft Teunis Vedders aan dat hij voor ongeveer vier weken heeft aangekogt van 

Derk Hogelaar (uit Diepenheim) het katersplaatsjen Stoevebelt gelegen in Stokkum voor f 532-10. 

 

Den 2 sept. 1789 geeft Hermen Dijkink aan dat hij op den 13 july jongstleden gerigtelijk heeft 

aangekogt de halfscheid van den sogenaamden kerkentienden te Markel voor f 730. 

 

Den 1 october 1789 geeft proc. J.B. Auffmorth aan dat hij voor en namens de erfgenaemen van wijlen 

mevrouw de weduwe Jordens geb. van Doornink van (Jan Thijmans op) Stryk heeft aangekogt het 

plaatsjen Stryk onder Markel voor eene somma van f 250. 

 

Den 7 nov. 1789 maakt Jan Wilbers (en Aaltjen Vruwink uit Diepenheim) bekent van Jan Vinkert uit 

Harke te hebben aangekogt twee dagwerk hooyland den Bisschop genaamd in het Stokkumerbroek 

gelegen voor een somma van f 185. 

 

Den 23 nov. 1789 geeft Harmen Boesink aan dat hij van Mevrouw de Douariere van Coeverden tot 

Wegdam en desselfs kinderen heeft aangekogt het lheenhorige erve Boesink in Elsen gelegen voor de 

somma van f 2600, vrij geld. 

 

Den 30 nov. 1789 geeft Harmen Assink aan van Jan Witten te hebben aangekogt ongeveer twee 

dagwerken hooyland onder Elsen voor f 150. 



 

Den 12 dec. 1789 maakt Willem Zaagman bekent dat hij van Gerrit Kempers en vrouw (Jenneken 

Warmelo) heeft aangekogt het plaatsjen Kempers met den daaronder gehoorende bouw en 

hooylanden onder desen edele gerigte in Elsen gelegen voor de somma van f 1400. 

 

Den 15 dec. 1789 Gerrit Jan Roesen heeft aangekogt van Wolter ter Look de Horst in de Harker 

meden voor f 73, vrij gelt. 

 

Den 19 dec. 1789 geeft burgermeester dr. J.H. Jalink aan namens Geertruy Sligtenhorst weduwe van 

wijlen Berend Mentink dat door het overlijden van den laatsgenoemden, so op den 26 october deses 

jaar 1789 is komen te overlijden en op gemelde Geertruy Sligtenhorst is vererft ende vervallen, de 

halfscheid van een vierde portie of een agtste gedeelte van het sogenaamde Stoevelaarse broek, als 

mede een agtste gedeelte van het Vissers plaatsje daarbij en aangelegen. 

 

Den 2 jann. 1790 geeft Jan Hendrik ter Haar (Hargeerds) aan dat hij op den 2 dec. jongstleden van 

de heer Gosewijn de Wolf heeft aangekogt het halve erve Mensink in de boerschap Stokkum 

gelegen, zijnde lheen of hofhorig aan de Lebuini kerk te Deventer voor f 3090, vrij geld. 

 

Den 2 jann. 1790 geeft Christoffer Hofmeyer aan dat hij op den 4 dec. jongstleden van de weduwe 

Roelof ten Thije en zoon heeft aangekogt een stuk hooyland gelegen bij het Agterste Slag in den 

Harker meden groot ongeveer 5 schoft voor de somma van f 130, vrij geld. 

 

Den 23 jann. 1790 geeft Gerrit Jan Slagmans aan dat hij in deese week van (zijn schoonvader) Jan 

Bases (Peters) heeft aangekogt het plaatsjen Bases genaamd bestaande in huis en gaarden, als mede 

alle de losse goederen als vhee, inboedel des huises voor een somma, te samen van f 200, vrij geld. 

 

Den 10 febr. 1790 geeft Derk ter Keurst aan in jann. jongstleden van Gerrit Jan Assink uit Elsen te 

hebben aangekogt een dagwerk hooyland voor f 200, vrij geld. 

 

Den 13 febr. 1790 geeft Gerrit Krabbenbos aan van Harmen Brinkers en desselfs huysvrouw onlangs 

te hebben aangekogt het plaatsjen Vossebelt onder Markel gelegen voor f 2000. 

 

Den 21 meert 1790 geeft Jan Schreurs aan dat hij voor ongeveer drie weeken van Gerrit Jan Assink 

heeft aangekogt drie stukken land gelegen aan den Deventer weg in den Elsener esch voor f 160, vrij 

geld. 

 

Den 21 meert 1790 geeft Harmen Brinkers nu Vossebelt aan dat hij op den 26 febr. jongstleden van 

Albert Jansen Berkenbos heeft aangekogt een hooyland de Wuustenije genaamd onder Markel 

gelegen voor f 80, vrij geld. 

 

Den 27 meert 1790 doet Gerrit Bungeler (Lodeweges) aangeven dat door het versterf van zijn vrouw 

(Hendrina Wessels) onlangs overleden op haare erfgenamen ab intestato is komen te devolveren het 

halve plaatsjen Bungeler in Stokkum bestaande in een huisjen en gaarden en eenig bouwland en dat 

voorts dit plaatsjen na waarde met schulden beswaard zijnde deselve erfgenaemen aan hem die halfscheid 

weder bij scheidinge en deilinge hebben toegedeeld en alleen de klederen, linnen en wullen voor haare 

erfportie genoten hebben. 

 

Den 15 april 1790 maakt Gerrit Jan Beumers bekent dat hij van Gerrit Jan Assink in Elsen heeft 

aangekogt voor ongeveer 14 dagen een stuk bouwland in de Elsener esch voor f 100, vrij geld.  

 

Den 15 april 1790 geeft Hendrik Rotmans aan dat ter zelfder tijd mede van Gerrit Jan Assink heeft 



aangekogt een stukjen bouwland op Rotmans esch voor 90, vrij geld. 

 

Den 1 mey 1790 geeft Hendrik Hobbes (te Holten) aan dat hij van de weduwe van wijlen Jan 

Harmen Voordes (Maria Hobbes te Holten) heeft aangekogt een hooyland het Slag genaamd onder 

Markel gelegen voor f 400. 

 

Den 4 mey 1790 geeft Lammert Plasman aan van proc. H. Dikkers te hebben aangekogt een hoekjen 

grond liggend aan den Holtdijk vooraan Tjoonk slag voor f 40. 

 

Den 7 mey 1790 geeft C.F. Beens aan dat hij op den 26 maart jongstleden van Hendrik Bellink heeft 

aangekogt een gedeelte van den Reint te Laarskamp zijnde het agterste einde zuidwaards in het 

carspel Goor gelegen voor de somma van f 367-10. 

 

Den 14 mey 1790 maakt Marten Oelen bekent dat door het versterf van zijn vrouw (Janna ten 

Zijthof) in april overleden op hem is gedevolveerd de halfscheid van een dagwerk hooyland in de 

Harker meeden gelegen. 

 

Den 17 mey 1790 geeft Marten Odink voor hem en zijn vrouw Jenneken Meyers aan dat voor 

ongeveer seven weken geleden door het overlijden van Jannes Kolhoop volgens een opgerigt huwelix 

voorwaarden tussen gemelde Marten Odink en vrouw in dato den 23 april 1789 deese nagenoemde 

goederen zijn gedevolveerd, vererft ende vervallen. 

1.  het halve erve en goed het Kolhoop met zijn ap en dependentien, regt en geregtigheden in het 

Elsenerbroek gelegen waar onder mede gehoord eenig hooyland onder Enter gelegen. 

2.  den halven tienden in den Enter esch gelegen aangekogt uit Roeters plaats. 

3.  een stukke saayland genaamd den Vonder akker groot ses schepels gesaay gelegen in den Enter esch. 

4.  anderhalf dagwerk hooyland het Nieuwe Slag genaamd gelegen in het Elsenerbroek. 

 

Den 5 juny 1790 geeft H. van Calcar aan op heden bij executie te hebben aangekogt twee stukken 

lands op den Haessenbrink gelegen aan Willem ten Doeschot hebbende toebehoord voor f 300. 

 

Den 8 juny 1790 geeft Lammert Nijenhuis aan dat hij van Hendrik Landewers heeft aangekogt een 

stuk land groot ongeveer tien spint gesaay de Kranenbree genaamd onder Markel gelegen voor f 

157, vrij geld. 

 

Den 14 juny 1790 geefd Derk Tijman aan van Gerrit Lodeweges te hebben aangekogt desselfs huis 

en hof het Bungeler genaamd in Beusbergen gelegen, als mede een stukjen bouwland den halven 

Rosenkamp genaamd met een stukjen land in het Nije land en wel te samen voor een somma van f 350. 

 

Den 26 juny 1790 geeft Hendrik Schottelink aan dat hij van zijn (half) broeder Jan Roelof 

Schottelink en vrouw heeft aangekogt een huisjen staande tusschen Assink en Haaykers in Elsen voor f 

130. 

 

Den 30 juny 1790 maakt Gerrit Stokkentreeft van Markel bekent dat hij op den 28 mey jongstleden 

met sijnen nabuur Aron Gombert is overeengekomen dat het planketsel hetwelk tusschen zijnen erf 

en die van zijnen nabuur voormeld had geset en waarbij denselven meende benadeelt te zijn, mag 

blijven staan tegen betaling van f 40.  

En dat hij voorts op den 31 mey daaraan volgende met zijn buurvrouw de weduwe Gorkink 

(Jenneken Rensing) is geconvenieerd dat de hegge en poortjen soo door hem tusschen zijne en 

haaren wheem geset en waardoor deselve insgelijks sustineerde benadeelt te zijn, also zal blijven staan so 

met het regt aan hem om wedersijds te scheren tegens betaling van f 26. 

 



Den 1 july 1790 geeft Wilm Oonk dat hij voor ongeveer drie weeken heeft aangekogt van Gerrit Jan 

Assink een campjen bouwland en wat hooyland gelegen in Elsen voor f 800, vrij geld. 

 

Den 20 july 1790 geeft Derk Hogelaar aan dat hij van Gerrit Jan Brinkers (Slag) heeft aangekogt het 

plaatsjen Brinkers in Stokkum gelegen bestaande in huis, hof en seven perceelen bouw en 

hooylanden voor f 1700. 

 

Den 30 july 1790 geeft Gerrit Oink te Markel aan dat hij van de diaconye aldaar heeft aangekogt een 

huisjen in Markel gelegen voor f 88. 

 

Den 21 sept. 1790 geeft Arent Wassink aan dat hij van den Heer Otto Ernst van Hovell op den 2 

deeser maand heeft aangekogt twee stukken bouwland groot vier mudden gesaay en een stukjen 

hooyland alle in Elsen gelegen en lheenhorig aan den huise Oosterhoff en zulks te samen voor f 300. 

 

Den 21 sept. 1790 De verwalter Landrentmeester van Twenthe Hendrik Jan Bos doet buiten 

prejudicie aan het gerigte van Kedingen bekent maken dat hij in zijn qualiteit op den 5 augustus 

deses jaars 1790 aan het hofgerigte van Goor voor de provincie heeft aangekogt het bouw en erfregt 

van de provinciale meyer Jannes te Meerman en vrouw Hendrika Pierik van het erve Meerman of 

Meerdam in het karspel Goor gelegen met het bezwaar daarop leggende voor de somma van agt hondert 

en vijftig gulden; gevende dit aan zo verre het nodig zij omdat het voor de provintie zelfs is aangekogt en 

vertrouwd dat daarvan geen 50e penning zal worden betaald. 

Oldenzaal den 22 september 1790. Hendrik Jan Bos. 

 

Den 4 oct. 1790 doet de weduwe van Hendrik Hobbelink (Janna van den Barg) in het Elsenerbroek 

aangeven van Derk Boeswinkel voor agt dagen te hebben aangekogt een schoft hooyland voor f 70. 

 

Den 6 oct. 1790 geeft Jan Dijkink uit Markelo aangekogt te hebben van Teunis Vedders ongeveer 

een half mudde bouwland gelegen onder Markel voor de summa van f 297-10. 

 

Den 21 oct. 1790 maakt Harmen Brinkers nu Vossebelt bekent dat door het overlijden van sijn 

vrouw (Henrikjen Oings) voor ongeveer vijff weeken overleden op hem is gedevolveerd de halfscheid 

van een hooyland de Wuustenije genaamd onder Markel gelegen op den 26 febr. jongstleden door hun 

voor f 80 aangekogt. 

 

Den 6 nov. 1790 geeft Gerrit Nijland en Jannes Stroek aan voor vijf weeken van Gerrit Bolink te 

hebben aangekogt een parceel lands het Nieuwe kampjen genaamd bij het Nijland gelegen voor een 

somma van f 245. 

 

Den 11 nov. 1790 geeft Jan Gerritsen Sprokkereeft aan van Jan Swierink en J.B. Sprakel op den 31 

oct. jongstleden te hebben aangekogt drie dagwerken hooyland in het Enterbroek. 

 

Den 15 dec. 1790 geeft Hendrik [Stein] aan dat hij op den 27 nov. jongstleden van Berend Hendrik 

Roerslag en vrouw heeft aangekogt een stuk land in Plasmans kamp gelegen voor f 400, vrij geld. 

 

Den 16 dec. 1790 geeft Jan Gerritsen Sprokkereeft aan op den 8 deeser bij executie te hebben 

aangekogt een stuk groenland agter Schoolen gaarden in Elsen gelegen voor f 405. 

 

Den 26 jan. 1791 geeft Jan Kloppert (Paaschers) aan dat op den 31 december 1790 is komen te 

overlijden zijn vrouw (Jenneken Hambuurde) waardoor op hem vererft het halve plaatsjen de 

Kloppert genaamt met de daarbij gelegen halven hof gelegen in Stokkum. 

 



Den 3 mey 1791 geeft Derk Hogelaar aan dat hij van Jan Hendrik Lodewijk op den 29 april heeft 

aangekogt een derde gedeelte van het Coeversbroek onder Markel gelegen voor f 37. 

 

Den 3 mey 1791 De ondergetekende geeft namens Berend Jan Schuitert in het collateraal onder het 

gerigt van Kedingen aan het versterf van desselfs broeder Jan Schuitert bestaande in een sevende 

part van de eene halfscheid en een vierde part in de andere halfscheid van de markenrigtersplaats 

van Markelo met desselfs onderhoorige hooylanden de Hulsenbeeker mate genaamt, als mede in het 

erve en goed Bolink op de Borkel. Met verzoek dat dese ten prothocolle mag worden geregistreerd en 

ten blijke van dien door den heer richter getekend. 

Actum den 10 mey 1791 J.B. Auffmorth. 

 

Den 12 mey 1791 geeft Antony van Dijk aan van den Heer Baron Otto Ernst van Hovell op den 12 

maart 1791 te hebben aangekogt den Aaftinks tiende grof en smal met desselfs regten en 

geregtigheden in de boerschap Elsen gelegen en lheenhorig aan den huise Oosterhoff voor f 1500. 

 

Den 12 mey 1791 geeft Albert voor den Boom aan op den 18 april jongstleden van de erfgenaemen 

van Meyer te hebben aangekogt twee dagwerken hooyland gelegen agter het erve de Rietman genaamd 

voor f 590-15. 

 

Den 30 mey 1791 geeft Jan ten Klooster aan voor ongeveer 6 weken van de erfgenaemen van W. 

Borrias te hebben aangekogt een dagwerk hooyland in de Harker meeden gelegen voor f 125. 

 

Den 25 juny 1791 geeft Jenneken Kerkemeyer aan dat door het versterf van haaren man wijlen 

Jannes Kerkenmeyer (Vrielink) op den 21 mey 1791 overleden op haar ex testamento is 

gedevolveerd de halfscheid van de navolgende parceelen vaste goederen onder Markel gelegen, als 

van Volkerink blik min of meer vijf schepel land, van den halven Kottink waarvan G. Lukes de wederhelft 

gehoord, van een hooyland Kerkemeyers maat genaamd gelegen naast Volkerink maat het eindens aan 

Kottink, van den Nijen kamp ongeveer vijf schepel lands het eindens Volkerink blik gelegen en van het 

Slag bij Looker slag onder Harke gelegen. 

 

Den 28 juny 1791 geeft Derk Teemker aan op heden van Gerrit Wassink (te Lintelo) te hebben 

aangekogt twee parceelen hooyland het Groote en Kleine meeken genaamd in het Elsenerbroek 

gelegen voor f 150. 

 

Den 28 juny 1791 geeft Jannes Smit aan op heden van Gerrit Wassink te hebben aangekogt twee 

dagwerk hooyland met het halve mudde land daarbij en aangelegen de Blikken maate genaamd in 

het Elsenerbroek voor f 150. 

 

Den 9 aug. 1791 doet juffrouw Cornelia Ribbius aangeven op den 24 july jongstleden uit den boedel 

van Hendrik Sligman bij executie te hebben doen aankopen twee stukken zaay en bouwland in den 

Potkamp onder Harke gelegen voor f 450. 

 

Den 20 aug. 1791 geeft Berend Lodewijk aan dat hij van Derk Hogelaar op den 11 july 1791 heeft 

aangekogt zodaene erfportie als zijn broeder Jan Hendrik Lodewijk van vaders en moeders goed 

was comen te erven en gemelde zijn broeder aan Derk Hogelaar verkogt had en zulks voor een 

somma van f 50. 

 

Den 25 aug. 1791 geven Gerrit Nijmeyer en Jan Harmen ter Stege als mombaeren over de minderjarige 

Hendrika en Hendrina Meyer aan dat op den 6 july jongstleden door Jan Nijsink en vrouw 

Francina Karmans, neffens de voogden over de minderjarige kinderen van Jan Nijsink of 

Bijsterman en vrouw Willemina Nijsink aan derzelver pupillen in eigendom is gecedeert en 



overgedragen een stuk land de Hagte genaamd gelegen in den Elsener esch voor f 122-5, vrij geld. 

 

Den 7 sept. 1791 geeft Claas Brinkers (Dikkers) aan dat hij op den 12 july heeft aangekogt een 

hooyland groot 3 dagwerk gelegen agter den Vossebelt voor een som van f 300, vrij geld. 

 

Den 20 sept. 1791 geeft Antony ter Weel aan dat hij van Hendrik Lenfers op den 7 deeser gekogt 

heeft een tiende uit het erve Lenfers voor negen hondert gulden en het erve Lenfers voor zestien 

hondert gulden, dus te samen voor twee duizend vijf hondert gulden, zegge f 2500. 

 

Den 29 sept. 1791 doet de heer Hendrik ten Hengel aangeven dat hij op den 13 deeser bij executie 

heeft aangekogt het erve en goed Wiemerink bij Markelo gelegen voor f 2700. 

 

Den 19 nov. 1791 geeft Derk ter Keurst nu Teemker aan dat hij voor bijna zes weeken gelegen van 

Jan Wassink heeft aangekogt een schoft hooyland het Kleine Meeken genaamd gelegen aan zijn 

hooyland in het Elsenerbroek voor f 40. 

 

Den 5 dec. 1791 geeft Arent van de Rees (uit Diepenheim) aan dat hij op den 1 nov. jongstleden van 

Hendrika Ziel weduwe van Harmen Schoman heeft aangekogt een stukjen hooyland in de 

Duinsmeen onder Stokkum gelegen voor f 180. 

 

Den 24 dec. 1791 geeft Hendrik Alberts wonende op Meutgeers op de (Holtense) Borkel aan dat door 

het versterf van zijn schoonmoeder Hendrina Bartels Meutgeers eenige dagen na Martiny 

jongstleden overleden op hem en zijn vrouw ex testamento zijn gedevolveerd en vererft ongeveer 

twee dagwerk hooyland gelegen in het Markelerbroek. 

 

Den 27 febr. 1792 geven Jan ten Brinke, Jannes ten Brinke, Derk Branders en Albert Olthoft noie 

uxoris (in naam der echtgenote) Marijken ten Brinke aan deesen wel edelen gerigte te kennen dat 

hun wijlen oom Jan Branders en nagelaaten weduwe Hermina Janssen Kolhoop ingevolge of gerigte 

testamentaire dispositie hebben goedgevonden malkanderen over en weder de goederen te maken en 

dat de over te blijvene goederen na doode van de laast stervende in twee egaale portien onder de 

vrienden ten wedersijden zouwden worden verdeeld; sijnde dese gemelde Hermina Janssen Kolhoop 

soo in den gepasseerden jaare 1791 overleden is, weder hertrouwd geweest met Joost Grevink die 

deese nagenoemde vaste goederen waaronder zijne goederen mede vermengd zijn op den gerequireerden 

inventaris gesteld ende gebragt heeft namentlijk: 

1.  huis en gaarden, den gaarden groot ongeveer drie en een half schepel. 

2.  ongeveer 6 schepel bouwland genaam het Kruisstukke. 

3.  den Maatakker ongeveer twee en een half schepel. 

4.  den Bredeneinde ongeveer een half schepel. 

5.  twee dagwerken hooyland. 

Van welke parcelen vaste goederen de gemelde persoonen Jan en Jannes ten Brinke, Derk Branders en 

Albert Olthoff noie uxoris Marijken ten Brinke aangave doen, voor soo en in soo verre haar erfportie van 

haar wijlen oom Jan Branders sig in en tot den vaste goederen mogte bedragen en dit alles 

ongeprejudiceert inval daarvan geen versterf mogte verschuldigd weesen te betaalen, vermits door 

Harmina Janssen Colhoop daarvan reeds het versterf na doode van gemelde Jan Branders voldaan is. 

 

Den 22 maart 1792 doet Elisabeth Pascher weduwe van Gerrit Plasman door Berend Wennink 

aangeven dat door het versterf van haar man voor bijna vijf weeken overleden op haar kragt 

huwlijk voorwaarde is gedevolveerd en vererft de halfscheid van het plaatsjen Plasmans in Stokkum 

bestaande in dit plaatsjen in een huis en gaarden. 

 

Den 12 april 1792 geeft Aaltjen Bazes aan dat door het versterf van Gerrit Jan Slagmans voor bijna 



vijf weeken overleden op haar is gedevolveerd ende vererft het plaatsjen Bazes in Stokkum gelegen 

bestaande in een huisjen en gaarden. 

 

Den 21 april 1792 geeft Jannes Smit van Enter van Garrit Wassink (te Lintele) te hebben aangekogt 

vier stukken bouwland in den Elsener esch gelegen voor f 1100. 

 

Den 24 april 1792 geeft Wolter Kobben aan voor bijna vier weeken van (zijn buurman) Gerrit 

Welmers te hebben aangekogt een kamp lands in Harke gelegen voor f 800, vrij geld. 

 

Den 29 mey 1792 Harmen Assink geeft aan dat hij op heden van Gerrit Jan Assink heeft aangekogt 

een kampjen bouwland in het Elsenerbroek gelegen voor f 150. 

 

Den 25 juny 1792 de weduwe van Jannes Roelvink (Aaltje NN) geeft aan het versterf van haar man 

overleden den 29 mey 1792 bestaande in een vierde part van een stuk land genaamd de Hilbers 

kamp onder Stokkum gelegen in pagt bij de boer Berend Wennink (Leunk) die de halfscheid 

toebehoord, vervallen op de broeder van Jannes Roelvink genaamd Hendrik Roelvink waarvan de 

weduwe de tugt heeft zo lang als zij leeft. 

 

Den 28 juny 1792 doet de weduwe (Gesina Meerman) van Berend Kruder op de Wildeman aangeven 

gepasseerden vrijdag van de koster Weerman te Denekamp te hebben aangekogt het plaatsjen de 

Wildeman genaamd bestaande in een huisjen en ongeveer een half mudt land voor f 70. 

 

Den 3 july 1792 geeft Hillebert uit Stokkum aan voor bijna een maand van Keusekamp te hebben 

aangekogt het Tijland in Stokkum gelegen voor f 300, vrij geld. 

 

Den 24 aug. 1792 geeft Janna Vincent weduwe van Derk Hogelaar aan het versterf van haaren 

eheman Derk Hogelaar de welke is overleden den 18 july deezes jaars 1792, bestaande in het halve 

plaatsjen genaamd Brinkers geleegen in de boerschap Stokkum. 

 

Den 1 sept. 1792 geeft Jan Berent Reints aan voor vijf weeken van Marten van Dijk te hebben 

aangekogt een half huis door hem aangever wordende bebouwd en in het Elsenerbroek staande voor 

f 80. 

 

Den 12 nov. 1792 doet Arent Helderink aangeven op den 31 oct. jongstleden uit den desolaten boedel 

van Hendrik Zwoferink (Vorsgezank), dus bij executie, te hebben aangekogt een dagwerk hooyland 

de halve Bruins maate genaamd in het Elsenerbroek gelegen voor f 155. 

 

Den 11 dec. 1792 geeft Jan Harmen Alberink (moet zijn Oolberink) aan dat op morgen zes weeken 

geleden van Hendrik Stam heeft aangekogt een stukjen land in den Stokkumer esch gelegen voor f 

35. 

 

Den 15 dec. 1792 geeft Lucas Smit van Enter aan voor ongeveer 5 weeken van Jannes op de 

Bijsterije (Oolbekkink) te hebben aangekogt ongeveer 4 dagwerk hooyland onder Enter gelegen voor 

f 250. 

 

Den 31 dec. 1792 doet Jan Heer Geerts aangeven voor vier weeken van de Diepenheimsche 

watermulder te hebben aangekogt een stuk bouwland in den Stokkumer esch gelegen voor f 160. 

 

Den 28 jann. 1793 geeft Berend Reurslag aan van Jan Heilerzig voor eenige dagen te hebben 

aangekogt een stukjen bouwland ongeveer 2 schepel in het Nije land onder Stokkum gelegen voor f 

95, vrij geld. 



 

Den 2 febr. 1793 geeft Wolter Kobben aan in de week na nieuwjaar jongstleden van de boer Wolters 

te hebben aangekogt twee dagwerken hooyland bij het Verdriet in het Elsenerbroek gelegen voor f 

200, vrij geld. 

 

Den 9 febr. 1793 de heer G. ten Cate van Neede geeft voor zig en namens zijn broeder en zusters aan 

dat door het versterf van hunnen wijlen oom den heer Bernardus ten Cate, in leven predikant te 

Markelo, in de maand january jongstleden voorgevallen op hun ex testamento is gedevolveerd ende 

vererft de halfscheid van de Keppels maat onder Markel gelegen waarvan de wederhelft aan Jan 

Kistemaker gehoord. 

 

Den 22 april 1793 geeft Harmen Philipsborg als voogd van de kinderen van wijlen Jan Letink aan op 

den 3 april jongstleden van de weduwe van Jan Roelof Schottelink (Berendine Jolink) te hebben 

aangekogt een mudde bouwland in Elsen gelegen voor f 170. 

 

Den 6 mey 1793 doet Willem Zageman woonagtig te Deventer per missive aangeven dat hij op den 4 

april deezes jaars 1793 voor de somma van dertien hondert vijf en twintig guldens desselfs 

katerstede genaamt Kempers gelegen in Elsen onder het gerigte van Kedingen verkogt heeft aan 

Gerrit Jan Meyer te Enter en dat schoon deeze koop naderhand door insinuatie aan den verkoper 

van wegens de voogden des koopers voor nul en van geener waarde verklaard was, hij zig evenwel 

verpligt vind zulks aan te geven volgens ordonnantie ongeprejudicieerd nogthans zijn regt om remissie 

van betaaling van deeze pagt te imploreren (verzoeken) daar het behoord. 

 

Den 18 mey 1793 geeft Jan Wolters nu Meyer uit Elsen aan dat hij voor ongeveer een maand van 

Willem Zageman heeft aangekogt het katersplaatsjen Kempers genaamd in Elsen gelegen voor f 

1160. 

 

Den 21 mey 1793 doet Hendrik Wilgerink uit Elsen aangeven op den 3 deeser van de weduwe van 

Jan Roelof Schottelink te hebben aangekogt ongeveer een dagwerk hooyland in het Elsenerbroek 

voor f 135. 

 

Den 21 mey 1793 doet de heer Jacob Roeters van Lennep te Almelo woonende registreeren dat de 

weduwe van Jan Roelof Schottelink aan hem op heden heeft gecedeerd en overgedragen twee 

stukken bouwland in Elsen gelegen voor f 195. 

 

Den 28 mey 1793 geeven Dries Wilbers op Schrijvers en vrouw Jenneken Rietmans aan dat uit kragt 

van het mutueel testament van hunnen wijlen swager Willem Schrivers en vrouw Hendrina 

Rietmans, door het overlijden van den eerstgemelden voor ongeveer ses weeken voorgevallen op hen 

is gedevolveerd en vererft het plaatsjen Schrijvers onder Markelo gelegen, bestaande in huis, 

schoppe, gaardengrond, ongeveer vijf dagwerken hooyland en ruim agt mudden bouwland waarvan negen 

schepel tiendbaar zijn. 

 

Den 29 mey 1793 geeft Abraham Lodeweges aan dat door Willem Schrijver en vrouw Hendriena 

Rietmans bij mutueel testament zijn gelegateerd en als door het overlijden van de langstlevende 

voor ongeveer zes weeken voorgevallen op zijne huisvrouw Maria Brinkmans zijn gedevolveerd het 

Haverland gelegen tusschen Meenderinks slag en het pastorijen land, als mede de thienden so en als 

door deselve van Arent Sligman en Geertjen Nijenampsen is aangekogt, uitgezondert dat uit twee stukken 

lands, het eene de Toenbree en het andere den Pereboom genaamd, gelegen tusschen Nijenhuis en 

Breukinks land, geen tiende zal getrokken worden, maar tiendvrij zullen blijven. 

 

Den 22 juny 1793 geeft Arent Huiskes aan voor ongeveer drie weeken van Derk ter Keurst op 



Teemker te hebben aangekogt ruim twee schepel land onder Enter gelegen voor f 80. 

 

Den 29 juny 1793 geeft proc. B.J. Auffmorth aan voor eenige dagen van B.J. Schuitert te hebben 

aangekogt de halve erfmarken rigtersplaats van Markel met de landerijen, regten en geregtigheden 

daaraan verknogt voor f 500, onder voorwaarde echter dat de losse door verkooper den tijd van twee 

jaaren heeft bedongen. 

 

17 july 1793 ontvangen de volgende memorie. 

Den 7 july geeft de ondergetekende aan dat door het overlijden van desselfs ehegemalinne de Hoog 

Wel Geb Vrouwe Johanna Isabella Baronnesse Bentink overleden op den 5 juny deeses jaars 1793 

volgens testament op aangever gedevolveerd en vererft zijn: 

1.   Het erve Barge in de boerschap Notter bij de Grimberg met zijn hooge en laage landerijen, 

getimmertens, boomen, houtgewassen in pagt gebruikt wordende bij de weduwe van Jan ten Bergen. 

2.   Vijf zesde deelen van het erve Winkel in de boerschap Notter bij de Grimberg met hooge en laage 

landerijen, getimmertens, bomen en houtgewassen in pacht gebruikt wordende bij Hendrik Smalbrugge. 

3.   Vier dagwerk hooyland genaamd Bargink maate gelegen in den boerschap Notter bij de Grimberg in 

pacht bij Hendrik Bentert. 

4.   De halve tiende grof en smal uit de beide erven Aalberink gelegen in de boerschap Elsen in 

pacht bij Arent Jongen leenhoorig. 

5.   Thijmans tiende tot Markelo grof en smal in pacht bij Berend Schottelink leenhoorig. 

6.   De halve tiende van het erve Koenderink grof en smal te Markelo gelegen in pacht bij den 

bouwman en leenhoorig. 

7.   Meenderink tiende te Markelo grof en smal in pacht bij Hendrikus Gorkink te Markel leenhoorig. 

8.   Loink tiende te Markelo grof en smal in pacht bij Heilersig te Markelo. 

9.   Mensing tiende te Markelo grof en smal in pacht bij de weduwe Bartel Freriksen (Elisabeth 

Lodeweges). 

10. De halve Ykink tiende te Markelo grof en smal in pacht bij Jan Hendrik Heilersig te Markelo. 

11. Hagemans tiende tot Enter in pacht bij Jan de Wilde te Enter leenhoorig. 

12. De halve tiende het Brinkhuis en ter Eese met nog een vijfde part in de andere helft in den Grimberg 

bij Jannes Altink te Rijssen. 

13. De halve Nottersche tiende grof en smal in huure bij Arent Smit te Rijssen leenhoorig. 

Versoekende dat deese tien prothocollen van collaterale successien van het gerigt Kedingen over deezen 

jaare 1793 moge worden aangetekend en het geblijk van dien hier onder gecertificeerd. 

Was getekend Frederik Benjamin van der Capellen. 

 

Den 25 july 1793 geeft Jannes Klein Kolhoop aan op den 25 juny van Jan Reeff te hebben aangekogt 

een half mudde gezaay veldgrond voor de slagen gelegen voor f 45, vrij geld. 

 

Den 9 aug. 1793 geeft Anneken Lodeweges huisvrouw van Derk Tijmans aan op den 12 july 1793 

van Adolph Kwack en kinderen te hebben gekogt het bouw en hooyland met het oude huis in het 

Coeversbroek gelegen voor f 1200, vrij geld. 

 

Den 22 aug. 1793 geeft Wolter Stoelhorst aan het versterf van zijn vrouw Jenneken Egbers voor 

ongeveer vier weeken overleden bestaande in de halfscheid van een huisjen met schuurtjen met 

eenig bouw en hooyland. 

 

Den 28 aug. 1793 geeft Jan Notteberg aan voor ongeveer drie weeken van Jannes ten Vorden te 

hebben aangekogt een half dagwerk hooyland onder Enter gelegen voor f 100. 

 

Den 5 sept. 1793 geeft Dries Schrijver (Wilbers) aan dat hij gepasseerde maandag van Abraham 

Lodeweges heeft aangekogt twee dagwerken hooyland onder Markel gelegen voor f 500. 



 

Den 8 oct. 1793 geeft Jannes Potman aan voor drie weeken van juffrouw Ribbius te Deventer te 

hebben aangekogt een mudde bouwland gelegen in den Potkamp voor f 125. 

 

Den 8 oct. 1793 Jan Kistemaker geeft aan op den 3 sept. van de erfgenamen van wijlen ds. ten Cate 

te hebben aangekogt de halve Bosmate bij Keppels voor f 479. 

 

Den 19 oct. 1793 geeft Lammert Daalwig aan voor ongeveer 4 weken van juffrouw Ribbius te 

hebben aangekogt een mudde land in den Potkamp voor f 125. 

 

Den 22 oct. 1793 doet Welmer Pierik aangeven voor bijna zes weeken van zijn zoon Gerrit Pierik te 

hebben aangekogt het plaatsjen den Kosterskamp genaamd met de daarop staande getimmerten, 

vhee, inboedel en geheele bouwerije, mitsgaders vier stukken lands op den Borgerskamp te samen voor f 

600. 

 

Den 22 sept. 1793 doet de heer Cornelis Soeters (uit Goor) aangeven dat hij op den 17 sept. 

jongstleden bij executie heeft aangekogt alle de vaste goederen van de weduwe Kloosterman 

(Jenneken Wiemerink) in Stokkum voor f 1886. 

 

Den 15 nov. 1793 geeft Gerrit Lodeweges voor hem en namens Berendiena Lubbers aan dat zij op 

den 12 oct. jongstleden van Derk Tijman en vrouw hebben aangekogt het plaatsjen Bungeler 

gelegen in Beusbergen bestaande in huis, gaarden en ongeveer 3 schepel lands in het Nije land voor f 

400, vrij geld. 

 

Den 20 nov. 1793 doet Derk Hendrik Snell te Deventer bekent maaken het versterf van zijn vrouw 

(Jacoba van Barneveld) den 7 oct. deezes jaars overleden waardoor op hem ex testamento in tucht zijn 

vervallen den volgende perceelen als: 

1.  De halfscheid van den Bruinakker zijnde in zijn geheel groot ongeveer 11 schepel lands. 

2.  De halfscheid van den Winterkamp in zijn geheel groot 7 schepel gezaay. 

3.  De halfscheid van een stuk agter het Noordijk geheel drie schepel lands groot. 

4.  De halfscheid van 3 hooylanden in haar geheel groot ruim 5 dagwerken samen. 

Zijnde alle voorenstaande parceelen leenhoorig aan den huize Almelo. 

5.  De halfscheid van 2 schepel land bij Krijgsman in gebruik. 

6.  Ruim drie spind gaardenland. 

 

Den 28 nov. 1793 geeft J.A. van Tongeren aan op den 4 nov. jongstleden van Berend Jan en Derk 

Schuitert te hebben aangekogt de erfmarken rigtersplaats van Markelo met desselfs hooylanden met 

derselver inkomsten en tractementen daartoe gehorende voor een somma van f 1750 en aangifte 

bovendien ter waarde van vijftig gulden; blijvende de kosten van 50e penning tot laste van den kooper en 

die van overdragt tot laste van verkooperen. 

 

Den 17 jan. 1794 maakt burgermr Hendrik Weddelink (uit Enschede) aan deesen gerigte van 

Kedingen bekent het versterf van desselfs huisvrouw Jenneken van Dalen die op den 22 december 

des voorigen jaars 1793 is komen te overlijden en van wiens nalatenschap hij aangever ex 

testamento erfgenaam is, bestaande in een plaatsjen met opstaande woonhuisjen onder desen gerigte 

en boerschap Elsen gelegen in de wandelinge de Koekoek genaamd welke hij in leven met zijn 

ehevrouw in gemeenschap heeft beseten en voor den halfscheid verpligt is uit hoofde der collectorale 

successie het versterfregt te betaalen na inhoud der wet. 

 

Den 5 febr. 1794 Derk Schuitert maakt bekend dat hij op den 16 mey 1793 uit den sub beneficio 

inventarii aanvaarde en door het landgerigte van Holten gedistraheerden boedel van wijlen Jan 



Willem Schuitert, heeft aangekogt een vierde part in de marktenrichtersplaats van Markel voor f 

213. Willende zig om ontslag wegens te laat gedaene aangaeve voor de aanstaande verpagting bij de Hoog 

Mogende addresseren. 

 

Den 17 febr. 1794 ontfangen de volgende memorie. 

Dr. Henric Ribbius doet hier mede voor zig zelven en namens zijne zusters en broeders in qualiteit 

als erfgenaamen van Cornelia Ribbius overleden den 9 january 1794 en aan hun in den derden 

graad van bloedverwantschap bestaan hebbende, zo ver nodig en onder protest van prejuditie, ten 

prothocolle aangaeve van twee stukken zaayland in den Potkamp in zijne bekende bepaalingen 

gelegen te Markelo onder het gerigte van Kedingen, welke stukken lands in eigendom toebehoort 

hebben aan gemelde Cornelia Ribbius en door dezelve op den 19 september 1793 aan Lammert 

Daleker (Leetink) en Jannes Potmans (Egbers) verkogt zijn voor de somma van twee hondert en vijftig 

guldens. 

Aldus ter goeder trouwe op den 17 february 1794 Henric Ribbius. 

 

Den 27 febr. 1794 geeft Harmen Immink aan dat hij in deeze week van (zijn tante) Hilleken Immink 

heeft aangekogt ongeveer 1 dagwerk hooyland in de Harker meeden gelegen voor f 85. 

 

Den 1 maart 1794 geeft Willem Roelevink aan dat hij voor weinige dagen geleden van Jan Heetkamp 

nu Mensink heeft aangekogt een stukjen gaardenland in Stokkum gelegen voor f 75. 

 

Den 24 maart 1794 geeft proc. J.B. Auffmorth ten prothocolle van aangaven aan voor hem zelven en 

namens juffrouw de weduwe Berend van Calcar tesamen gekogt te hebben op den 22 meert 1794 

van den Heer F.B. Baron van der Capellen Heer van Rijsselt de halve Ikkinks tiende grof en smal 

voor eene somma van een duisend guldens vrij geld, zegge f 1000. 

 

Den 2 april 1794 geeft burgermr Hendrikus Dikkers aan voor bijna 14 dagen van den heer F.B. Baron 

van der Capellen tot Rijsselt te hebben aangekogt de halve tiende grof en smal uit de beide erven 

Alberink in Elsen voor f 700. 

 

Den 3 april 1794 geeft Carel ten Zijthoff namens zijn vader Berent ten Zijthoff aan op den 7 maart 

jongstleden van den HWGG Heer F.B. Baron van der Capellen tot Rijsselt te hebben aangekogt de 

tiende grof en smal uit het erve Mensink in Stokkum voor f 920, vrij geld. 

 

Den 3 april 1794 geeft Carel ten Zijthoff voor zig aan dat hij op den 7 maart 1794 van den HWGG 

Heer F.B. Baron van der Capellen tot Rijsselt heeft aangekogt de halve tiende grof en smal uit het 

erve Coenderink in Stokkum voor f 660, vrij geld. 

 

Den 3 april 1794 doet Jan Harmen Snel van Markel bekent maeken dat zijn broeder Derk Hendrik 

Snel te Deventer onlangs overleden, hem in derselver nalatenschap uit kragte van testamentaire 

dispositie heeft betugtigd en dat onder evengemelde nalatenschap eenige perceelen vaste goederen zijn 

gehoorende die onder het rigterampt van Kedingen carspel Markelo gelegen zijn. 

 

Den 25 april 1794 geeft Gerrit ter Horst namens de voogden van de minderjaarige Hendrina en 

Hendrika Meyer aan, dat deselve over gemelde pupillen bij executie hebben aangekogt uit den 

boedel van Arent Boerendans op Vorsgesank en vrouw Engele Kwintenberg, zo den 12 deeser 

gerigtelijk is gedistraheerd. 

1.  huis en gaarden en daaragter gelegen groen of hooyland voor f 601. 

2.  het weide slag met het hooyland daarbij agter Klein Vrielink gelegen voor f 401. 

 

Den 30 april 1794 geeft den heer Jacob Roeters van Lennep aan uit den gerigtelijk gedistraheerden 



boedel van Arent Boerendans op Vorsgesank en vrouw Engele Kwintenberg den 12 deser 

voorgevallen, bij executie te hebben aangekogt volgende perceelen. 

1.  5 schepel lands voor Wiemerink gelegen voor f 151-7. 

2.  3 schepel de Hasenkotte voor f 90-12. 

3.  3 schepel het Lange stukke voor f 95-7. 

4.  1 schepel het Smalle Water voor f 42-13. 

5.  het Schepel stukke voor f 41-11. 

6.  een en een half schepel hooy in de Bentener f 45-13. 

7.  2 schepel hooy in de Bentener voor f 105-14. 

 

Den 3 mey 1794 geeft Geertjen Gelkink weduwe van Gerrit ten Thije op Leunk (in Stokkum) aan het 

versterf van haar man voor bijna zes weeken voorgevallen, bestaande in de frucht van het vierde 

part van het plaatsjen Coelmans in Harke. 

 

Den 12 mey 1794 geeft Hendrik Eertink aan op den 12 april jongstleden uit den boedel van Arent 

Boerendans en vrouw Engele Kwintenberg op Vorsgesank in Harke bij executie te hebben 

aangekogt zes schepel lands voor f 231-9. 

 

Den 23 mey 1794 geeft Jan Hendrik Zwiers van Markel aan op den 21 deeser van Jan Brinkmans te 

hebben aangekogt 2 dagwerk hooyland het Slag genaamd voor f 500. 

 

Den 2 juny 1794 ontfange de volgende memorie. 

1794 den 2 juny de ondergetekende geeft bij deesen namens den Heer Baron van Hugenpoth Heer van 

Aardt aan dat hij op den 26 mey 1794 van den Heer F.B. Baron van der Capellen Heer van Rijsselt 

heeft aangekogt drie tiendens grof en smal, uit de erve Meenderink, Loink en Thijmans, gelegen in 

het kerspel Markelo voor eene somma van ses duisens drie hondert guldens f 6300. Met versoek dat deese 

ten prothocolle van aangaeve der 50e pennink of 100e pennink mag worden geregistreerd en ten blijke van 

dien dit door den heer verwalter richter van Kedingen worde getekend en daarvan gecertificeerd. J.B. 

Auffmorth. 

 

Den 7 juny 1794 Hendrik Stam geeft aan op den 4 mey jongstleden van Derk Tijmans te hebben 

aangekogt een stuk lands in den Plasman of Kerkdijk kamp voor f 275, vrij geld. 

 

Den 10 juny 1794 geeft Jannes Konink aan op den 3 mey jongstleden van zijn broeder Hendrikus 

Konink te hebben aangekogt het plaatsjen Boneman in het carspel Goor gelegen voor f 1100. 

 

Den 18 juny 1794 geeft Hendrik uit Lammertink (uit Deldenerbroek) en Jan Hendrik Stokkreeft aan 

op heden te hebben aangekogt van Jan Gerritsen Sprokkereeft een hoekjen groengrond in Elsen 

gelegen voor f 200. 

 

Den 27 juny 1794 de erfgenaamen van wijlen Helena Meyer binnen Rijssen op den 16 mey laastleden 

overleden, geven bij deesen aan ten prothocolle van de 50e penning en collaterale successien des 

landgerichts Kedingen, dat door het overlijden van voorschreven haare moey Helena Meyer op 

aangaven is gedevolveerd en vervallen een vierde gedeelte en een derde portie in een vierde gedeelte 

van de erven en goederen ter Avest en Wansink beyde in den gericht van Kedingen, het eerste in de 

boerschap Notter en het laatste onder Markelo gelegen. 

 

Den 27 juny 1794 geeft Getruyt Tijmans weduwe van wijlen Hendrik Leverink aan het versterf van 

gemelde haaren eheman voor bijna zes weeken overleden, bestaande in de halfscheid van het 

plaatsjen Kywyt in Stokkum gelegen. 

 



Den 7 july 1794 maakt burgermr G. Stokkers te Goor bekent dat door het overlijden van zijn wijlen 

vrouw den 15 mey jongstleden voorgevallen op hem ex testamento in tucht is gedevolveerd een 

vierde portie in een dagwerk hooyland onder Elsen gelegen en voorts de halfscheid in een hoekjen land 

den Dekkers kamp genaamd onder Enter gelegen. 

 

Den 26 july 1794 geeft Jacobus Arentsen voor zig en namens Albertus Arentsen, Jacobus van 

Kamphuysen en Anna Clara Groen aan, dat door het versterf van zijn wijlen zusters kind Johanna 

Adriana van Kamphuysen voor vijf weeken binnen Deventer overleden op hun gezamentlijk is 

gedevolveerd en vererft een stuk bouwland onder Markelo gelegen groot ongeveer een mudde lands. 

 

Den 4 sept. 1794 geeft Jacob Arentsen voor hem en zijn broeder Albertus Arentsen aan dat hun bij 

scheidinge en deilinge uit de nalatenschap van hun wijlen zusters kind is toegedeelt een mudde lands 

onder Markelo gelegen op den 26 july in het collateraal aangegeven; doende hiervan slegts 

bekendmaking als zig tot betaling uit dezen hoofde geheel en al onverpligt rekenende. 

 

Den 26 sept. 1794 geeft Hendrik Kuyper aan op den 20 deeser van zijn broeder Willem Kuyper (op 

Brinkers) te hebben aangekogt twee stukken tiendbaar land in den Noord esch onder Markelo 

gelegen voor f 375, vrij geld. 

 

Den 25 oct. 1794 geeft Jan Greven aan dat hij op heden van zijn broeder Zwier Greven heeft 

aangekogt desselfs aandeel in het plaatsjen Greven in Busbergen gelegen voor f 600. 

 

Den 25 oct. 1794 Gerrit Jan van Heek maakt voor zig en namens de verdere testamentaire 

erfgenamen bekend dat wijlen Jan Harmen Snell voor ongeveer 6 weeken te Markelo is overleden. 

 

Den 4 nov. 1794 geeft Stijne Eertink uit Harke aan dat door het versterf van haar wijlen man Jan 

Hendrik Leuvelink voor 5 weken overleden op haar kragt huwelijks voorwaarden den 21 maart 

1789 opgerigt is gedevolveerd en vererft de halfscheid van het plaatsjen Veltmans in Harke gelegen.  

 

Den 20 nov. 1794 geeft Jan Klossert aan op den 25 october jongstleden bij executie te hebben 

aangekogt een parceel hooyland uit den boedel van Jan Mensink in Stokkum voor f 355. 

 

Den 20 nov. 1794 geeft Jan Klossert namens zijn schoondogter Griete Kusbelds aan het versterf van 

haar man Gerrit Jan Klossert voor zes weeken overleden. 

 

Den 20 nov. 1794 doet Johanna Modders weduwe van wijlen Albert Jan van Eerden aangeven dat 

door het versterf van haar moey (tante) Elsken Modders weduwe van wijlen burgmr Wessel Borrias 

ingevolge testamentaire dispositie op haar is koomen te devolveeren ende vererven de halfscheid van 

vijff spind land en de halfscheid van een halve schoft hooyland in het Elsenerbroek bij den 

Koekkoek gelegen. 

 

Den 1 dec. 1794 geeft Christoffer Hofmeyer aan dat hij van de executeuren van het testament van 

wijlen Derk Hendrik Snell op den 25 nov. 1794 had aangekogt drie parceelen land zoo hooy als 

bouland voor f 1385, den gulden van 21 stuiver. 

Voorts geeft Teunis Volkerink aan weder van Christoffer Hofmeyer overgenomen te hebben het 

eerste perceel voor f 700. Getekend J.B. Auffmorth. 

 

Den 16 dec. 1794 Jan Baan (Bode) geeft aan op den 15 nov. 1794 bij executie te hebben aangekogt 

den gerigte halfscheid van het hof of lheenhoorige erve en goed Mensink in deboerschap Stokkum 

karspel Markelo gelegen voor f 1600. 

 



Den 8 jann. 1795 Hendrik Evers uit het Elsenerbroek geeft aan voor ongeveer 4 weken van Gerrit 

Coenderink te hebben aangekogt desselfs huisjen en landen door de wandeling de Hutte genaamd in 

het Elsenerbroek gelegen voor f 350. 

 

Den 16 jann. 1795 geeft Jan Harmen ter Steege als voogd over de minderjarige Hendrik en Hendrika 

Meyer aan in den jaar 1794 van den burgmr Jan Roeters van Lennep te Almelo te hebben gekogt en 

overgenoomen zodaene seven perceelen lands als denselven op den 12 april 1794 uit den boedel van 

Arent Boerendans bij executie heeft aangekogt voor f 527-17. 

 

Den 26 febr. 1795 Gerrit Jan Elferink geeft voor zig en namens de mede erfgenaamen aan het 

versterf van zijn zuster Hendrika Everwennink weduwe van wijlen Jan Harmen Snell te Markelo 

onlangs binnen Deventer overleden bestaande: 

1.  in de halfscheid van een huis en daarbij gelegen gaardengrond. 

2.  in de halfscheid van twee dagwerk hooyland in het Nieuwe land. 

3.  in de halfscheid van ongeveer 5 schepel zaayland in het Nieuwe land. 

4.  in de halfscheid van ongeveer zes schepel lands het Splinter stukke. 

5.  in de halfscheid van ruim twee schepel lands het Lange stukke. 

6.  in de halfscheid van ongeveer vijf schepel lands de Vennebree. 

7.  in de halfschied van ongeveer zes schepel land den Aanholtskamp. 

8.  in de halfscheid van twee dagwerk hooyland het Agterste slag. 

Alles onder Markelo gelegen. 

 

Den 8 april 1795 geeft Jan Greven uit Beusbergen ten prothocolle van 50e penning en collaterale 

successien aan het versterf van zijn stiefmoeder Jenneken Broekmans voor zes weeken ten zijnen huize 

overleden, waardoor op haaren neeff Teunis Broekmans zijn gedevolveerd en vererft. 

1.   een vierde gedeelte van huis en hof Greven genaamd. 

2.   een vierde gedeelte van ruim vijf schepel lands het Loo stukke. 

3.   een vierde gedeelte van ruim drie schepel lands de Garden. 

4.   een vierde gedeelte van een mudde tiendbaar land den Langenberg. 

5.   een vierde gedeelte van ongeveer twee schepel lands het Alink stukke. 

6.   een vierde gedeelte van een stuk in het Loo en een vierde van het Ende stukke. 

7.   een vierde gedeelte van twee stukjes hooyland te samen groot twee dagwerken. 

8.   de halfscheid van ongeveer tien spind lands in den Koekkoek. 

9.   de halfscheid van ongeveer zes schepel gezaay den Beusenberg en de halfscheid van de Braak 4 

schepel. 

10. de halfscheid van het agtste part van een hooyland het zogenaamde Apengoor. 

 

Den 4 may 1795 geeft Harmen Megelink aan voor eenige dagen van Berend Schreurs te hebben 

aangekogt het plaatsjen Bases in Stokkum voor f 220. 

 

Den 7 july 1795 geeft Gerrit Rengerink (uit Gelselaar) aan op den 3 deezer van Arent Jan ten 

Broekhuis en de verdere eygenaaren te hebben aangekogt de katerstede Brunshorst gelegen onder 

Markel buurtschap Stokkum en bestaande in huis, hof, bouw en hooyland en houtgewassen voor een 

somma van f 1325, vrij geld. 

 

Den 4 aug. 1795 geeft Jan Greven aan dat bij convenant van heden met Teunis Broekmans als 

erfgenaam van zijn wijlen moey Jenneken Broekmans weduwe van wijlen Gerrit Greven is 

geconvenieerd en overeengekomen dat hij aangever alle de vaste goederen uit hoofde der erfenis op 

Teunis Broekman ab intestato gedevolveerd en bestaande in: 

1.   een vierde gedeelte van huis en hof Greven genaamd. 

2.   een vierde gedeelte van ruim vijf schepel landt het Loostukke. 



3.   een vierde gedeelte van ruim drie schepel lands de Garde. 

4.   een vierde gedeelte van een mudde tiendbaar land den Langenberg. 

5.   een vierde gedeelte van ongeveer twee schepel lands het Alink stukke. 

6.   een vierde gedeelte van een stuk in het Loo en een vierde van het Ende stukke. 

7.   een vierde gedeelte van twee stukjes hooyland te samen groot twee dagwerken. 

8.   de halfscheid van ongveer tien spind lands in den Koekkoek. 

9.   de halfscheid van ongveer zes schepel gezaay den Beusenberg en de halfscheid van de Braak 4 

schepel. 

10. de halfscheid van het agste part van een hooyland het zogenaamde Apengoor zouwde blijven 

behouden en erflijk beseten tegens betaaling van f 900, vrij geld. 

En dat hij aan den bovengemelde erfgenaam voor den afstand den bouwerije, pagten, pretense aandeelen 

in obligatien zouwde betaalen f 600. 

Daar en boven ten zijnen laste neemen de dootschulden, mitsgaders het collateraal door deesen erfgenaam 

ter zijner tijd verschuldigd presenterende van den koop of contant over de vaste goederen aan den 

aanstaanden pagter den 50e penning te betaalen; dog van de bouwerije, pagten, obligatien als ten 

overleeden en onder protest van prejudicie aangegeven, niets. 

 

Den 10 aug. 1795 geeft Christoffer Hofmeyer aan op heden van de erfgenaamen Snell en vrouw te 

Markelo te hebben aangekogt een huis en gaarden voor f 340, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 Gerrit Jan van Heek geeft aan van de erfgenaamen Snell te hebben aangekogt twee 

dagwerken hooyland in het Nieuwe land voor f 300, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 Jan Dijkink geeft aan dat hij van de erfgenaamen Snell heeft aangekogt vijf 

schepel zaayland in het Nieuwe land voor f 150, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 Berend Leunk op Siggers geeft aan dat hij van de erfgenaamen van Snell heeft 

aangekogt zes schepel lands, het Splinter stukke voor f 500, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 geeft aan dat Willemina Krijgsman van de erfgenaamen van Snell heeft aangekogt 

2 schepel lands het Lange stukke voor f 200, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 Willem Leferink op Bolink geeft aan dat hij van de erfgenaamen van Snell heeft 

aangekogt de Vennebree groot ongeveer 5 schepel lands voor f 390, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 Jan Dijkink geeft aan dat hij heeft aangekogt van de erfgenaamen Snell den 

Aanholtskamp voor f 330; hiervan is den 13 deser tot kooper benoemd Jan Lammertink met deselve 

somma, guldens van 21 stuiver vrij geld. 

 

Den 10 aug. 1795 geeft Jan Kistemaker aan van de erfgenaamen Snell te hebben aangekogt twee 

dagwerken hooyland het Agterste slag voor f 140-10, mede de guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

Alle bij publique verkoop. 

 

Den 15 sept. 1795 geeft Jan Letink aan voor zes weeken van de erven Hoyerink te hebben aangekogt 

een half dagwerk hooyland in het Elsenerbroek gelegen voor f 195. 

 

Den 30 sept. 1795 deeze memorie ontfangen. 

Hendrik Weddelink in Enschede maakt aan deesen gerigte bekent dat hij op den 22 deeser heeft 

aangekogt van den erven Borias een hoekjen grond of land gelegen in zijn plaatse in de wandelinge 

den Koekoek genaamd in bouwinge bij Harmen Truntman voor een hondert vijftig guldens om ter 

zijner tijd volgens de wet de 50e penning daarvan te betaalen. 



Endschede 29 sept. 1795 Hendrik Weddelink. 

 

Den 12 nov. 1795 geeft Garrit Bouwhuis aan voor ses weeken van Christoffer Hofmeyer te hebben 

aangekogt een huis (erve Snel) en gaarden onder Markel gelegen voor f 600. 

 

Den 31 dec. 1795 Berend ten Elsen geeft aan voor ruim agt dagen van Gerrit Jan Spoolder te hebben 

gekogt vier stukken bouwland de Huurne genaamd in Elsen gelegen voor f 250. 

 

Den 4 jann. 1796 doet Jan ter Hofstede aangeven op den 21 nov. 1795 van Gerrit Dambrink te 

hebben aangekogt desselfs aandeel in een stukjen hooyland onder Harke gelegen voor f 50. 

 

Den 5 jann. 1796 doet Henders Sanderman door Jan Harm Oolberink aangeven het versterf van 

haar man Jan Smitman voor ongeveer 6 weken overleden waardoor op haar ex testamento in tugt 

zijn gedevolveerd navolgende goederen: 

1.  de halfscheid van een hooyland het Apengoor genaamd in zijn geheel groot ongeveer twee drie vierde 

dagwerk onder Markelo gelegen. 

2.  de halfscheid van de Maat geheel groot vier dagwerk mede onder Markelo. 

3.  de halfscheid van het Slag geheel groot een en een half dagwerk onder Stokkum. 

4.  de halfscheid van huis (erve Smitjan), schoppe en gaardeken ook onder Stokkum gelegen. 

 

Den 23 jann. 1796 geeft Bartes Hallers op Volkerink in de boerschap Heurne aan te hebben 

aangekogt van Albert Mullerink woonagtig in den Noordik een weideland groot ongeveer drie 

dagwerken het Kleine Smies slag genaamd gelegen aan de Stokkumersen slagen teindens de 

Bolksbeek voor f 625, guldens van 21 en een vierde stuiver het stuk, vrij geld. 

 

Den 2 febr. 1796 geeft Jan Teemker aan op den 28 nov. 1795 van Berent ten Zijthoft te Goor te 

hebben aangekogt een stukjen land voor f 80. 

 

Den 23 maart 1796 geeft Bernardus van Heek aan dat in deeze week van Wolter Slaterus heeft 

aangekogt de halve Haarmans maat in den Harker meeden gelegen voor f 100, vrij geld. 

 

Den 30 maart 1796 geeft Egbert Lammertink aan voor ongeveer 14 dagen van Hendrik Kevelham of 

Bungeler te hebben gekogt het plaatsjen Bungeler in Beusbergen voor f 504, vrij geld. 

 

Den 30 mey 1796 geeft Jacobus Arentsen aan dat hij voor ongeveer vier weeken van zijn broeder 

Albertus Arentsen heeft overgenomen de halfscheid van een stuk land onder Markel voor f 100. 

 

Den 16 juny 1796 geeft Dries Schrijver aan voor 5 weken van Jan Kistemaker te hebben gekogt een 

stuk land onder Markelo voor f 300. 

 

Den 27 juny 1796 geeft Hendrik Nijhuis aan in de week van Pinxteren van Barend ten Zijthoft uit 

Goor te hebben gekogt een en een vierde dagwerk hooyland in de Harker meeden aan het Slag 

gelegen voor f 165. 

 

Den 6 july 1796 Jan Hendrik Bervede geeft aan dat op den 25 may laastleden van de Meyer in Elsen 

heeft gekogt het plaatsjen Kempers in Elsen voor f 960. 

 

Den 10 nov. 1796 maakt Jan Klumpers bekent dat door het versterf van zijn stiefvader Jan Smits nu 

Klumpers den 6 oct. 1796 overleden, op hem en zijne huisvrouw ex testamento zijn gedevolveerd en 

vererft. 

1.  de halfscheid van het erve Klumpers onder Markelo gelegen. 



2.  de halfscheid van een stuk land in den dorper esch gelegen groot in het geheel ongeveer een mudde 

gezaay. 

3.  de halfscheid van vier dagwerk hooyland ongeveer gelegen aan den Gentenvoort en in de Markeler 

slagen. 

 

Den 15 dec. 1796 geeft Harmen Dijkink aan op den 3 nov. 1796 van Garrit Bouwhuis en vrouw te 

hebben aangekogt een huis met de grond staande binnen Markelo tusschen de huisen van Hendrikus 

Warmelink en Abram Lodeweges aan de gemeene straat met een gaarden groot ongeveer een half mudde 

gezaay gelegen tusschen Stratemans, Oings en het armenland voor f 250, vrij geld. 

 

Den 3 jann. 1797 koomt Hendrik Wilgerink te Elsen bij deesen aan te geven dat zijn plaats op den 24 

dec. 1796 welke hij van de provincie aangekogt heeft voor de somma van vijf duisend vijf en twintig 

gulden, ingevolge conditie de gulden van 21 stuiver. 

 

Den 3 jann. 1797 Willem Odink te Elsen koomt bij deezen aan te geven dat zijn plaats op den 24 dec. 

1796 van de provincie aangekogt heeft voor de somma van vier duizend neegen hondert en vijf en 

twintig gulden, ingevolge conditie den gulden van 21 stuiver. 

 

Den 3 jann. 1797 Klein Bruggink bij Goor koomt bij deesen aan te geven dat zijn plaats op den 24 

dec. 1796 van de provincie aangekogt heeft voor de somma van vier duisend seven hondert gulden, 

ingevolge conditie de gulden van 21 stuiver. 

 

Den 14 jann. 1797 geeft Jan Pongers aan op den 7 dec. 1796 van Hendrik Klein Landewers te hebben 

gekogt een stukjen tiendbaar bouwland groot ongeveer twee schepel gezaay onder Markelo gelegen 

voor f 80. 

 

Den 17 jann. 1797 doet Jan ten Gazendam voor zijn broeder aangeven dat hij voor ongeveer 5 weken 

van Derk ten Gazendam heeft aangekogt een huisjen en omgelegen grond bij het Gazendam onder 

het karspel Goor gelegen voor f 165. 

 

Den 1 febr. 1797 maakt Janna Keyser weduwe van Gerrit Jan Reeft bekend dat zij op den 30 dec. 

1796 van oudburgmr E.H. Putman geeft gekogt het hofhoorige erve en goed Henderink of Henrikink 

genaamd in Elsen gelegen voor f 1000. 

 

Den 15 febr. 1797 J. Brouwer junior doet door oudburgmr H. Dikkers aangeven dat hij ten gevolge 

van in de maand dec. laastleden door de provincie gedaane publique verkoop is eigenaar geworden 

van het erve Zwoferink in Elsen, toen verkogt voor f 4500, guldens van 21 stuiver stuk. 

 

Den 15 febr. 1797 geeft J. Brouwer junior aan het erve Heyink in het karspel Goor te hebben gekogt 

voor f 3100, guldens van 21 stuiver het stuk, waarvan hij alzo 50e penning schuldig is en insenteerd te 

betaalen. 

 

Den 27 febr. 1797 Jan Brouwer en compagnie geeft aan bij publique veilinge van de Gedeputeerden 

deezer provincie te hebben aangekogt voor eenige tijd geleden en wel in den jaare 1796 de plaats 

Groot Bruggink in het karspel Goor voor f 5975, guldens van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 27 febr. 1797 J.H. Bloemen, Klaas Zweers en Jasper Zweers geven aan van Jan Brouwer en 

compagnie voor ongeveer 6 weken geleden te hebben aangekogt het erve Groot Bruggink in het 

kerspel Goor voor een som van f 5000. 

 

Den 1 meert 1797 geeft Gerrit Jan Daalwig op Zwoferink aan voor ongeveer 14 dagen van C. ten 



Zijthoft te hebben aangekogt het erve den Diependal in het Nieuwe land gelegen in Elsen voor f 400, 

vrij geld. 

 

Den 10 meert 1797 geeft Jan ten Senkeldam aan op heden van den heer mr. J.C. Pothoft te hebben 

aangekogt het erve en goed Senkeldam in het karspel Goor gelegen voor f 6000, vrij geld; 

voorbehoudens de lusten aan verkooper den tijd zijns levens en zijnde dit erve leenhorig aan den huize 

Heeckeren. 

 

Den 13 meert 1797 doet den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar aangeven op den 7 deeser van mr. 

J.C. Pothoft te hebben doen aankoopen een dagwerk hooyland in den Harker meeden voor f 120, vrij 

geld. 

 

Den 11 mey 1797 Waander Roesink van Markel maakt bekent dat door het versterf van zijn vrouw 

(Janna Sandermans) voor drie weeken overleden op hem kragt huwlijks voorwaarde zijn gedevolveerd. 

1.  een vierde gedeelte van ongeveer 1 schepel lands in de Woert. 

2.  de halfscheid van den Lammertink gaarden bij zijn huis. 

3.  den halven Nieuwen kamp aan het veld. 

4.  den halven Wissink gaarden naast Wissinks land. 

5.  den halven Bussink gaarden aan den Nieuwendijk. 

6.  een half hooylandjen bij den Vossebelt. 

7.  een half hooylandjen agter het Groenland. 

 

Den 15 mey 1797 geeft de predikant Meyling aan het versterf van zijn vrouws wijlen oom Egbert 

Seemsmaker voor ongeveer 6 weken overleden bestaande in een half dagwerk het Sompken 

genaamd in het Elsenerbroek gelegen voor f 200. 

 

Den 30 mey 1797 geeft Jan Meuzebelt aan op den 11 deezer van Gerrit Pasman te hebben aangekogt 

het Brinkers plaatsjen gelegen in Stokkum voor f 1350, vrij geld. 

 

Den 6 juny 1797 geeft Lammert Daalwig aan voor circa 14 dagen te hebben gekogt van Hendrik 

Stam te Markel een stukjen land voor f 49. 

 

Den 19 aug. 1797 geeft Teunis Bloemers aan voor drie weken geleden van Willem Odink te hebben 

aangekogt twee dagwerk hooyland de Knuppels maat genaamd onder Elsen gelegen voor f 325, vrij 

geld. 

 

Den 9 sept. 1797 Getruy Tijmans weduwe van Mannes Snellink geeft aan dat door het versterf van 

gemelde haare eheman voor ongeveer 6 weken voorgevallen op haar kragt huwlijks voorwaarde is 

vererft het halve plaatsjen Kywit genaamd in Stokkum gelegen. 

 

Den 18 sept. 1797 Derk ter Keurst op Teemker geeft aan voor ongeveer drie weeken van de boer 

Vinkers of Knuppels in Elsen te hebben gekogt een dagwerk hooyland in het Elsenerbroek gelegen 

voor f 195. 

 

Den 27 oct. 1797 geeft Carel ten Zijthoft voor ongeveer vier weeken van J.A. van Tongeren te 

hebben aangekogt de erfmarken rigtersplaats van Markulo met derzelver ap en dependentien met 

drift en weydegelden, mitsgaders twee hooylanden daar mede verknogt gelegen in het Markelerbroek 

met het jaarpagt daarvan en vier jaaren ten agteren zijnde uitdrift en wijdegelden en zulks in alles te samen 

voor f 1100. 

Vermeende egter onverpligt te zijn van de ten agteren zijnde vier jaaren uitdrift en wijdegelden als ook 

van het mede verkogte jaarpagt zig te samen bedragende f 169 zullende bedragen 50e penning te moeten 



betaalen en dus van f 932 die impost verschuldigd te zijn. 

 

Den 23 nov. 1797 geeft Roelof Spekenbrink namens zijn broeder Jannes Spekenbrink aan voor 

ongeveer 6 weken van de gemeente te Enter te hebben aangekogt een hoek nieuwe grond groot 

ongeveer een schepel gezaau voor f 36. 

Voorts doet Gerrit Spekenbrink door proc. Hulsken aangeven op den 13 oct. laastleden van de 

marke Enter te hebben gekogt gemeene grond voor f 86-10. 

 

Den 23 nov. 1797 Berend Jan Zwierink geeft aan voor ongeveer zes weeken van J. Brouwer junior te 

hebben gekogt het erve Heyink in het karspel Goor gelegen voor drie duizend vijf hondert guldens vrij 

geld. Wanneer verkoper mogt verpligt worden den koopschat aan de provincie te moeten betaalen met 

drieduizend twee hondert guldens, dog die zo hij meend met drie duizend een hondert guldens kunnende 

betaald worden voor honderd guldens minder; dus als dan voor drie duizend vier hondert guldens vrij 

geld. 

 

Den 2 jann. 1798 Jannes Wilbers geeft aan voor ruim 3 weken van Jan Houwhedde te hebben gekogt 

ongeveer drie spind gaardenland gelegen in den Enter esch voor f 42. 

 

Den 15 jann. 1798 geeft Harmen Peters aan in de maand december laastleden van Gerrit Vlogman te 

hebben aangekogt een gaardeken in Stokkum gelegen voor f 318-10. 

 

Den 18 jann. 1798 Carel ten Zijthoff geeft aan in de maand december laastleden met Hermannus 

Weischede in compagnie van Jasper Zweers en compagnie te hebben aangekogt twee stukken 

bouwland uit het erve Groot Bruggink voor f 340, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 24 jann. 1798 geeft Hendrikus Warmelink per missive aan op den 12 dec. 1797 volgens daarbij 

gezonden koopbrief aan Berend Oonk te hebben verkogt een plaatsjen het halve Coeversbroek 

genaamd onder Markelo gelegen voor f 900. 

 

Den 26 jann. 1798 geeft Dries Schrijver aan op den 30 dec. 1797 van Arent Snijders te hebben 

aangekogt het plaatsjen Snijders onder Markelo gelegen voor f 1200. 

 

Den 9 febr. 1798 geeft Hendrik ten Zeldam aan dat hij op den 20 dec. 1797 bij publique veilinge van 

J. H. Bloemen, Jasper Zweers, Jasper van Munster, Marten Bruins en J.G. Pruim heeft aangekogt 

de plaats of wel het huis en eenige landerijen Groot Bruggink genaamd gelegen in het carspel Goor, 

zijnde het eerste perceel zo als publicq geveild zijn is geworden voor een som van twee duizend agt 

hondert en tagchentig gulden, zegge f 2880, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 9 febr. 1798 geeft proc. Wilhelm Hulsken voor hem en namens Hendrik ten Bronnekreeff aan 

dat zij op den 20 dec. 1797 bij publique veilinge van J.H. Bloemen, Jasper Zwiers, Jasper van 

Munster, Marten Bruins en J.G. Pruim te hebben aangekogt drie perceelen lands als het 7e, 8e en 9e 

parceel van de plaats Groot Bruggink in het carspel Goor gelegen, waarvan hij aangeeft twee derde 

parten en Hendrik ten Bronnekreeff een derde gehoord en zulks te samen voor een som van f 350, guldens 

van 21 stuiver het stuk. 

 

Den 9 febr. 1798 geeft Alef ten Heggeler aan bij publique veilinge van bovengemelde personen te 

hebben aangekogt op den 20 dec. laastleden 2 stukken lands van de plaats Groot Bruggink voor een 

som van f 290, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 9 febr. 1798 doet Jasper Zweers, Klaas Zweers, Marten Bruins, Jasper van Munster en G.J. 

Pruim aangeven op den 20 dec. laastleden van J.H. Bloemen in compagnieschap te hebben 



aangekogt een derde gedeelte van de landerien, veen en veldgrond, zo bij publique veilinge op heden 

is aangehouden van de plaats Groot Bruggink in het carspel Goor, als zijnde het 2e, 3e, 4e, 5e, 13e, 

14e, 16e en 17e perceel en dit te samen voor een som van f 555-8-6. 

En dan nog desselfs aandeel in de Maate bij Hekeren gelegen voor f 225. 

 

Den 19 maart 1798 Jan Baan geeft aan dat hem door de geconstineerde vergadering uit de regering 

der stad Deventer bij appoint van den 6 febr. 1798 in koop is toegestaan de tiende uit het goed Baan 

onder Markelo aan het capittel gaande voor een somma van f 2400, vrij geld. 

 

Den 21 april 1798 geeft Gerrit Mensink uit Elsen aan voor bijna drie weeken van Jacob Roeters van 

Lennep te Almelo te hebben gekogt twee stukken land in Elsen gelegen voor f 200. 

 

Den 30 april 1798 Jan en Jan Hendrik Meyers geven aan onlangs van Dries Schrijver te hebben 

gekogt het plaatsjen Snijders onder Markelo voor f 1200. 

 

Den 15 may 1798 geeft Gerrit (Meenderink op) Brukink aan in de maand april laastleden van de 

diaconye van Haxbergen te hebben aangekogt den halven kerkentienden gelegen onder Markelo 

voor f 632, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 26 may 1798 Hendrik Eertink geeft aan van zijn broeder Berend Eertink te hebben aangekogt 

desselfs aandeel in het plaatsjen Eertink onder Harke voor f 250. 

 

Den 8 juny 1798 Jan Gerritsen Sprokkereeft geeft aan op den 6 deser bij executie te hebben 

aangekogt het erve en goed Blankvoort of Crommendam in het Elsenerbroek gelegen voor f 2760. 

 

Den 8 juny 1798 Ontfangen volgende memorie. 

Den burger Gerardus Meyer te Ootmarssum geeft op 8 mey aan als dat door hem op den 8 deezer is 

aangekogt van Jan de Meyer en desselfs huisvrouw Getruid Meyer een 6e portie van het erve ter 

Avest gelegen in de boerschap Notter en een 6e portie in het erve Wansink gelegen bij Markelo voor 

een somma van een en twintig hondert guldens, zegge f 2100. 

Nb zijnde verzet aan Alb. Hanteman en aan B. Meullink te Almelo welke laastgenoemde erve leenhorig is 

aan die Heer van Stoevelaar en ik voor eenige jaaren alreeds op bekend ben, dewijl beyde erven mijn 

halfte zijn competerende, verwagte bij toonder diens relaas als dat het ten prothocolle van 50e penning 

aangetekend is. 

 

Den 7 july 1798 Harmen Nijhuis geeft namens Janna Coelmans weduwe van Gerrit Welmers aan het 

versterf van haar man voor 5 weken voorgevallen bestaande in de halfscheid van het plaatsjen 

Welmers in Harke gelegen. 

 

Den 8 july 1798 Hendrik Brunnekreeft geeft aan op den 6 juny laastleden bij executie te hebben 

aangekogt het halve Verdriets plaatsjen in het Elsenerbroek gelegen voor f 174. 

 

Den 30 aug. 1798 geeft Jenneken Ordelman aan dat door het overlijden van haar man Jan Schreurs 

voor ongeveer 3 weeken voorgevallen op haar is komen te vererven de halfscheid van het Schreurs 

plaatsjen onder Beusbergen gelegen. 

 

1 sept. 1798 geeft Gerrit Poel uit Harke aan dat hem voor eenige weeken door de regeringe der stad 

Deventer is toegestaan den uitkoop van de tiende genaamd de Poel tiende door het Capittel jaarlijks 

uit zijne landen onder Harke getrokken wordende, voor een summa van f 222. 

 

Den 20 nov. 1798 Wilhelm Jalink maakt bekend op den 29 sept. laastleden wegens defectie van kopers 



voor het voormalig gewest Overijssel in termino van executie te hebben aangehouden de vaste 

goederen staande op naam van de diaconie van Haxbergen voor rugstandige reele middelen per 2 juni 

1790 ad f 18-10-14. 

 

Den 4 january 1799 geeft Marten Odink nu Kolhoop te Elsen aan voor ongeveer een maand van de 

gemeente van Elsen te hebben aangekogt eenige nieuw aangegraven grond in het Elsenerbroek 

gelegen voor f 78, vrij geld. 

 

Den 5 jan. 1799 geeft Berend Morsman uit Beusbergen aan op den 4 dec. 1798 van Jan Heylerzig te 

hebben aangekogt een hooymaat groot ongeveer zes dagwerken gelegen bij de Roosdomp voor f 600. 

 

Den 6 febr. 1799 geeft Jan Morsman aan het versterf van zijn vrouw Aaltjen Wiemerink in de 

maand december laastleden overleden, dewelke bij mutueel testament op den 24 july 1780 opgerigt 

haare dogter Hermina Ovink in de legitieme portie en overigens hem aangever tot erfgenaam heeft 

geinstitueerd; zo nogthans dat inval voormelde haare dogter of haare erfgenaamen die makinge mogte 

koomen te quarelleren of daarover eenig dispuit te maaken en dit testament onvermoedelijk na regten niet 

bestaanbaar mogte zijn, zij testatrice dan hem aangever institueerde in de halfscheid van alle haare na te 

latene goederen, geene uitgesondert, als erfgenaam. 

 

Den 23 jann. 1799 Gerrit Hilderink geeft aan in deeze maand van Jan Tankink te hebben aangekogt 

een hooyland geleegen bij de Visscherij in het karspel Goor voor f 297-10. 

 

Den 12 febr. 1799 maakt mr. Wilhelm Jalink bekend heeden bij defectie van kopers voor het voormalig 

gewest Overijssel in termino van executie voor verschuldigde reele middelen te hebben aangehouden de 

vaste goederen staande op naam van nabenoemde ingezetenen als: 

Die staande op naam van Harmen nu Wolter Sligman voor f 13-3-6. 

Die op naam van Stege Hendrik nu Jan wegens een restant van 1795 tot 1798 incluis, ter somma van f 

38-13-6. 

 

Den 1 maart 1799 geeft Garrit Lukes (Krabbenbos) aan voor ongeveer 6 weken van Hendrikus 

Gorkink te hebben gekogt een stuk land onder Markelo gelegen voor f 570, vrij geld. 

 

Den 2 april 1799 geeft Marten Odink nu Kolhoop aan voor ongeveer drie weeken van Hilderink uit 

Bentele gekogt te hebben twee dagwerk hooyland geleegen onder Elsen voor f 150, vrij geld. 

 

Den 1 mey 1799 geeft Berend Hesselink voor zig en namens de erfgenamen van wijlen Gerrit Broeke 

aan het versterf van denzelven op Paaschmaandag is overleden bestaande in een 7e part van de 

plaats Ribbers in Elsen en een 4e part in de plaats Nijmeyers in Ypelo en de halve caterstede den 

Clomphoff in Wierden geleegen. 

 

Den 1 juny 1799 geeven Jan Lubbers en Harmen Letink (Snellink) aan op den 20 april laastleden te 

zijn koper geworden in deezen gerigte bij executie, de eerste van huis en gaarden het Welmers 

genaamd en de tweede van een kamp bouwland aan het veld gelegen, alle uit den boedel van Jan 

Hendrik Oolberink nu Welmer en desselfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en zulks te samen 

voor een somma van f 680-10. 

 

Den 1 juny 1799 geeft Teunis Schottink aan op den 20 april laastleden in deezen gerigte bij executie 

te zijn koper geworden van het Scholten stukke in den Woerd uit den boedel van Jan Hendrik 

Oolberink en Aaltjen Welmers voor f 260-3. 

 

Den 1 juny 1799 geeft Hendrik ten Barfde aan op den 20 april laastleden in deezen gerigte bij 



executie te zijn koper geworden van 2 dagwerk hooyland de Lipsink Reize genaamd uit den boedel 

van Jan Hendrik Oolberink en Aaltjen Welmers voor f 195-5. 

 

Den 1 juny 1799 geeft Harmen Koyers aan op den 20 april laastleden in deezen gerigte bij executie te 

zijn koper geworden van het Bergstukke in den Berg esch uit den boedel van Jan Hendrik 

Oolberink en Aaltjen Welmers voor f 330. 

 

Den 1 juny 1799 geeft Arent Jan Oolberink aan op den 20 april laastleden in deezen gerigte bij 

executie te zijn koper geworden van het Lange stukjen in den Woerd uit den boedel van (zijn 

halfbroer) Jan Hendrik Oolberink en Aaltjen Welmers voor f 55. 

 

Den 1 juni 1799 geeft Teunis Schottink aan op den 20 april laastleden in deezen gerigte bij executie 

te zijn koper geworden van het Schepel stuk uit den boedel van Jan Hendrik Oolberink en Aaltjen 

Welmers voor f 45. 

 

Den 1 juny 1799 geeft Jan Harmen Landewers (Rietman) aan op den 20 april laastleden in deezen 

gerigte bij executie te zijn koper geworden van een dagwerk hooyland de Stege uit den boedel van 

Jan Hendrik Oolberink en Aaltjen Welmers voor f 83-10. 

 

Den 10 july 1799 geeft den koopman A. Schimmel aan voor ruim vier weken van Marten Oelen te 

hebben gekogt ongeveer een dagwerk hooyland voor f 150. 

 

Den 20 july 1799 geeft Harmen Immink aan onlangs van Harmannus Weischede te hebben gekogt 

twee dagwerken hooyland in de Harker meeden gelegen voor f 390, vrij geld. 

 

Den 20 july 1799 geeft Jan Notteberg aan voor ongeveer agt dagen van Derk Oonk te hebben 

aangekogt een half dagwerk hooyland in het Elsenerbroek geleegen voor f 100. 

 

Den 24 july 1799 geeft Albert Preuter (uit Holten) aan dat Jan Berendsen heden aan hem volgens 

gemaakt accoord in eygendom heeft overgedraagen zijn eygendommelijke stuk lands de Watertelge 

genaamd, als mede desselfs hooymate groot drie dagwerken voor een somma van f 400; hem uit 

zekeren hoofde van dezelve competerende. 

 

Den 26 july 1799 geeft Jan Rietman aan op den 11 deeser van Egbert Brinkman gekogt te hebben 

twee stukken lands onder Markelo geleegen voor f 600, vrij geld. 

 

Den 29 july 1799 geeft Jan Klumper aan op heeden van Albert Preuter te hebben gekogt een half 

mudde bouwland in den Noord esch onder Markelo geleegen voor f 250, vrij geld. 

 

Den 5 aug. 1799 geeft Jan Hendrik Reints aan voor circa vier weeken van Hendrikus Gorkink te 

hebben gekogt 4 dagwerken hooyland voor f 1150, vrij geld. 

 

Den 9 aug. 1799 geeft Hendrik Steunenberg aan voor ongeveer drie weeken van Egbert Lammerink 

te hebben gekogt het plaatsjen Bungeler in Beusbergen geleegen voor f 500. 

 

Den 12 aug. 1799 geeft Lammert Vennebeke aan het versterf van zijn vrouw (Jenneken Ordelmans) 

voor ongeveer 6 weken voorgevallen waardoor op hem is vererft het halve plaatsjen Schreurs in 

Beusbergen geleegen. 

 

Den 17 aug. 1799 geeft Berend Fokkers aan op den 25 july laastleden van Jan Heilerzig te hebben 

aangekogt een hooyland den Oostenenk genaamd onder Markel geleegen voor f 200, vrij geld. 



 

Den 17 aug. 1799 geeft Christoffer Hofmeyer aan heden in deezen gerigte bij executie te hebben 

aangekogt het huis met den daaragter geleegen hof of gaardengrond toebehoord hebbende aan Jan 

Hobbelink en vrouw (Geertjen Reinders) geleegen onder Markelo voor f 75. 

 

Den 20 aug. 1799 Hendrik Eertink geeft aan op den 3 deezer van de Commissie van Financie der 

stad Deventer te hebben gekogt de Eertink tiende in Harke onder het karspel van Markelo geleegen 

voor f 750, vrij geld. 

 

Den 10 oct. 1799 geeft Gerrit Jan Roesen aan voor ongeveer drie weeken van Hermannus Weischede 

te hebben gekogt circa 2 dagwerk hooyland voor f 300. 

 

11 oct.1799 doet Jan Hendrik Wiersink (Worsink) aangeven op den 7 sept. laastleden van de 

Commissie der Financien der stad Deventer te hebben gekogt de tiende genaamd Groote en 

Luttikke Wiersche onder het Groote Capittel behorende voor een som van f 830, vrij geld. 

 

Den 26 oct. 1799 geeft Lammert Daalwig aan dat hem bij resolutie van de Commissie der Financien 

van de stad Deventer in dato den 5 oct. 1799 in koop is toegestaan de Daalwijks of Daalker tiende 

onder Markelo voor f 900, vrij geld. 

 

Den 23 jan. 1800 geeft Hendrik Jan Meyers per missive aan dat hij op den 13 dec. heeft aangekogt of 

voor dezelfde penningen heeft overgenomen van Hendrik Steuneberg het plaatsjen Bungeler 

genaamd geleegen onder Stokkum voor de somma van f 500. 

 

Den 27 jan. 1800 doet de weduwe van wijlen oudburgmr Jan Benjamin Sprakel te Goor door haaren 

neeff Arent Jalink bekend maaken het versterf van haaren eheman voormeld op den 22 dec. 1799 

voorgevallen waardoor op haar ex testamento is gedevolveerd en vererft een vierde gedeelte en een 

zestiende gedeelte van het erve Rengerink in Stokkum onder deezen gerigte geleegen. 

 

1800 den 11 febr. ontfange de volgende memorie. 

Jasper Zweers te Hardenbergh maakt ten prothocolle van den 50e penning des landgerigts van Kedingen 

bekent dat hij in het laatst der maand dec. 1799 van J.G. Pruim en van de weduwe van wijlen Jan Zweers, 

als erfgename haarer wijlen zoon Claas Zweers en van Engbert Zweers, alle woonagtig te Hardenbergh, 

heeft aangekogt de nabenoemde vaste goederen onder voorzeide gerigte geleegen als van J.G. Pruim de 

geregte eenvijfde gedeelte in de zaay en groenlanden van het erve Groot Bruggink door hem J.G. 

Pruim, de opgemelde weduwe Zweers en Engbert Zweers, de weduwe van Jasper van Munster, Marten 

Bruins en hem koper tot heden in compagnieschap beseten. Ende zulks voor een summa van vier hondert 

en vijftig guldens, ad twintig stuiver het stuk. 

En van de opgemelde weduwe van J. Zweers en Engbert Zweers diens gerechte een vijfde gedeelte in de 

opgemelde zaay en groenlanden voor eene gelijke summa van vier hondert en vijftig guldens ad twintig 

stuiver het stuk. Verzoekende hiervan registratie en denzelven met certificaat dat alles geregistreerd is. 

Hardenberg den 29 jann. 1800. Was getekent Jasper Zweers. 

 

15 jann. 1800 geeft Gerrit ten Brummelhuis aan in deese maand van Janna Keyser weduwe van 

Gerrit Jan Reeft te hebben aangekogt een stukjen land ongeveer 1 mudde groot gelegen in Elsen aan 

Wilgerinkweg voor f 198. 

 

Den 20 febr. 1800 geeft Jan Hendrik Zweers (Wannink) te Markelo aan voor 4 weken van Hendrikus 

Gorkink te hebben aangekogt een stukjen bouwland onder Markelo gelegen voor f 350. 

 

Den 10 maart 1800 geeft Jan Heylerzigh aan dat hij met Hendrik Jan Meyers op den 8 maart 1800 



van de Commisie der Financien uit de Municipaliteit der stad Deventer in compagnie heeft 

aangekogt de Molentiende en Louwinktiende beide te Markelo gelegen, te samen voor f 2000. 

 

Den 3 april 1800 geeft Gerrit Rosedom aan voor ongeveer 4 weken van Jan Heylerzigh en vrouw te 

hebben gekogt een stukke bouwland groot ongeveer zes schepel gezaay zijnde vrij en allodiaal 

uitgenomen heeren en boerschapslasten en zulks voor een somma van f 400, vrij geld. 

 

Den 3 april 1800 doet Jan Kistemaker bekend maken dat door het versterf van zijn oom Jan Loink 

voor 5 a 6 weken overleden waardoor op hem ex testamento is gedevolveerd het een vierde part in 

de Loink tiende grof en smal in Stokkum onder Markeloo. 

Voorts doet dezelve namens de gereformeerde diaconye van Markelo bekend maken dat door het 

bovengemelde versterf op hem ex testamento is vererft een vierde dagwerk hooyland de Leunk 

maate, een half dagwerk hooyland in Stokkum gelegen genaamd het Nieuwe Slag en een half schepel 

bouwland genaamd de Klein Bree in Stokkum. 

 

Den 5 april 1800 geeft Jannes Potman (Vastert) aan voor circa 5 weken van Jan Hendrik Meyers en 

Jan Heylerzigh te hebben gekogt de tiende gaande uit 3 mudde lands den Potkamp genaamd 

behorende onder den zogenaamden Mollen tiende voor f 250, vrij geld. 

 

Den 10 april 1800 geeft Jan Clooster aan voor ongeveer 6 weken van Arent Vlierman te hebben 

gekogt 6 schepel lands in de Harker meeden geleegen voor f 250, vrij geld. 

 

Den 18 mey 1800 doet Jacobus Arentzen door H.B. van der Namer aangeven het versterf van wijlen 

zijn broeder Albertus Arentzen voor ongeveer drie weeken overleden bestaande in een en een half 

dagwerk hooyland in de Harker meeden geleegen. 

 

Den 16 mey 1800 geeft Jan Dijkink uit Beusbergen aan voor ongeveer drie weeken te hebben gekogt 

een tiende uit een stuk land onder het erve Dijkink groot ongeveer een mudde voor f 45 van de 

erfgenamen van Zilvester Meylink. 

 

19 mey 1800 geeft Derk Leunk aan voor ongeveer drie weeken van Hendrikus Gorkink te hebben 

gekogt ongeveer een mudde bouwland geleegen onder Stokkum voor f 400. 

 

Den 3 juny 1800 geeft proc. Wilhelm Hulsken aan voor ongeveer 4 weken van Jasper Zwiers en 

Marten Bruins te hebben aangekogt bij publique veiling drie parcelen land van het erve Groot 

Bruggink, te samen voor f 585, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 3 juny 1800 doet Hendrik ten Zeldam aangeven mede bij publique veilinge en ook van Jasper 

Zwiers en Marten Bruins aangekogt de schoppe en 2 dagwerken hooyland en een hoekjen veldgrond 

voor f 750, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 3 juny 1800 Hendrik ten Brunnekreeft doet aangeven mede van dezelve bij publique veilinge en 

om die tijd te hebben aangekogt een hoek veldgrond in den Maate bij Hekeren geleegen, samen voor 

f 475, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 3 juny 1800 Arent Jalink doet aangeven mede om die tijd en van dezelve bij publique veilinge te 

hebben aangekogt twee stukken land voor een somma van f 370, guldens van 21 stuiver. 

 

Den 28 juny 1800 geeft Gerrit Koenderink aan voor ongeveer 6 weken van C. ten Zijthoft te hebben 

gekogt de halve tiende uit het Koenderink geleegen onder Stokkum voor f 800, vrij geld. 

 



Den 14 july 1800 Arent Roosdomp (Klosters) geeft aan het versterf van zijn wijlen vrouw Geertruyd 

Roosdomp voor ongeveer 5 weken overleden bestaande in de halfscheid van de halfscheid, dus in het 

een vierde gedeelte, in vier stukken bouwland waarvan de drie eerste perceelen de Heege en het laatste het 

Sligmans stukke genaamd, alsmede in de helft van de helft ende meede in het een vierde part van drie 

dagwerken hooyland het Apengoor genaamd, alle onder Markelo geleegen. 

 

Den 17 july 1800 geeft Willem Gelkink aan op den 15 juny laastleden door Jan Barth van de 

opzienders en bestierders van het Groote Gasthuis der stad Deventer te hebben doen aankopen een 

tiende uit het erve Gelkink in Stokkum geleegen voor een somma van f 1600. 

 

Den 27 aug. 1800 geeft Jan Zigger aan voor ongeveer 4 weken van Jan Heylerzigh en Hendrik Jan 

Meyers te hebben gekogt de tiende gaande uit twee mudden land behorende onder het erve 

Campert in Harke onder den Molen tiende gehoord hebbende voor f 170, vrij geld. 

 

Den 27 aug. 1800 geeft Jan Kobben (Poelink) aan voor ongeveer 3 weken van Jan Heylerzigh en 

Hendrik Jan Meyers te hebben gekogt de tiende uit een half mudde land gelegen in den Harker esch 

agter Immink onder den Molen tiende gehoord hebbende voor f 43, vrij geld. 

 

Den 1 sept. 1800 geeft Jan Look aan op den 27 july laastleden van Jan Heylerzig te hebben gekogt de 

tiende uit het erve Look in Harke voor f 850. 

 

Den 1 sept. 1800 geeft Berend Helleman (Hofmeyer) heden voor 4 weken geleeden van Jan ter Look 

te hebben gekogt de tiende gaande uit een stuk lands geleegen in Harke voor f 100, vrij geld. 

 

Den 2 sept. 1800 geeft Arent Sligmans aan voor ongeveer 4 weken van de weduwe Derk Hendrik 

Gorkink (Hermina Heilerzig) te hebben gekogt een hoek hofgrond voor f 450. 

 

Den 9 sept. 1800 geeft Teunis Volkerink aan voor ongeveer 6 weken van Fredrik Jan Willem Robert 

van Hekeren tot Overlaar te hebben gekogt een hoek gaardengrond den Plasmans gaarden 

genaamd geleegen onder Markelo voor f 700, vrij geld. 

 

Den 24 oct. 1800 geeft Pieter Menger namens zijn zuster Christina Aleida Menger aan voor ongeveer 7 

weken van Jan Hendrik Weischede en vrouw (Grietje Menger) te hebben gekogt een stuk bouwland 

geleegen in het karspel Goor voor f 300, guldens van 21 stuiver, vrij geld. 

 

Den 11 dec. 1800 maakt Jan Oings bekend het versterf van zijn wijlen vrouw Aaltjen Koenderink 

voor ongeveer 4 weken overleeden en dat daardoor op hem is gedevolveerd het halve plaatsjen 

Oings met onderhorige landerijen geleegen onder Markelo. 

 

Den 29 dec. 1800 ontfange de volgende memorie. 

De weduwe van Berent van Calcar (Aaltjen ten Cate) geeft aan voor ongeveer 4 weeken gekogt te 

hebben van den burger representant J.B. Auffmorth de halfscheid van de halfscheid van Ikkink 

tiende in de boerschap Beusbergen gerigts Kedingen voor een somma van vijf hondert vijf en seventig 

guldens, de kosten van 50e penning en overdragt ieder half. Actum Goor den 29 dec. 1800. 

 

Den 24 jan. 1801 geeft Janna Klein Nijzink aan op den 1 jann. laastleden van C. ten Zijthoff te 

hebben gekogt het Schoppers plaatsjen Klein Nijzink genaamd in Elsen gelegen voor f 1000. 

 

Den 9 febr. 1801 geeft Gerrit ten Brummelhuis aan voor ongeveer agt dagen van Gerrit Jan 

Aalberink (Daalwijk) te hebben gekogt twee stukjes bouwland zijnde tiendbaar onder Elsen gelegen 

voor f 49. 



 

Den 26 febr. 1801 maakt Aaltjen Baan weduwe van Anthony van Dijk ten prothocolle bekend dat zij 

van de erfgenamen van gemelde haar wijlen man heeft aangekogt de halve tiende genaamd de 

Aaftink tiende te Elsen voor f 750. 

 

Den 5 mey 1801 Mannes Snijders geeft aan voor ongeveer 6 weken van Gerrit Jan Daalwig gekogt te 

hebben een stuk bouwland gelegen in Elsen voor f 90. 

 

Den 5 mey 1801 geeft Jannes Kolhoop (Brunnekreef) aan voor ongeveer 5 weeken te hebben gekogt 

een hoekjen gemeene grond van de gezworens van Elsen voor f 80, vrij geld. 

 

Den 11 july 1801 doet Harmen Gerritsen Knoll woonagtig bij Deventer bekend maaken op den 25 

juny laastleden van Jan Waandersen Brilman gekogt te hebben twee en een half dagwerk hooyland 

in de Schooltmaat onder Markelo voor f 300. 

 

Den 23 july 1801 geeft Harmen Wilbers aan op den 18 july laastleden in deesen gerigte bij executie 

te hebben aangekogt het plaatsjen Coelers genaamd bestaande in huis en twee stukken bouwland 

toebehoord hebbende aan Harmannus Coelman (Luttikhedde) gelegen in Harke voor f 530-10. 

 

Den 23 july 1801 Aaltjen Plumpman laatst weduwe van Gerrit Grauwert geeft aan per missive het 

versterf van haar man voormeld voor 6 weken overleeden bestaande in een gedeelte van een 

hooyland in zijn geheel groot ongeveer 6 dagwerk geleegen langs Klein Bekmans of Venteers maate 

in het Markelse broek onder deezen gerigte. 

 

Den 22 aug. 1801 doet Jan Hendrik van der Wijk tot Stoevelaar aangeven op den 20 deezer van 

Hendrik Eertink en vrouw (Aaltjen Mensink) gekogt te hebben de tiende gaande uit een stuk lands 

den Morsink Leem genaamd geleegen in den Stoevelaar esch voor f 150. 

 

Den 27 aug. 1801 proc. Wilhelm Hulsken geeft aan op den 18 july laastleden in deezen gerigte bij 

executie te hebben aangekogt uit den boedel van Harmannus Luttikhedde of Coelmannes een 

hooymaat in het Markelerbroek geleegen voor f 228-15. 

 

Den 31 aug. 1801 geeft Teunis Scheper (Hidders) aan op den 17 dezer van Hendrik Eertink gekogt te 

hebben een tiende uit twee stukken lands in den Zien esch voor f 150, vrij geld. 

 

Den 6 sept. 1801 geeft Hendrik Morssinkhoff aan voor ongeveer 5 weken van de weduwe (Anna 

Isabella Hulsken) van burgmr Wolter Jalink gekogt te hebben ongeveer 5 schepel lands op den 

Beertenkamp in het karspel Goor geleegen voor f 295. 

 

Den 6 sept. 1801 geeft Philippus ten Geuzendam aan voor ongeveer 5 weken van de weduwe van 

burgmr Wolter Jalink gekogt te hebben de halve tiende uit de erven Gazendam in het karspel Goor 

voor f 920. 

 

Den 6 oct. 1801 geeft Gerrit Effink (Baan) uit Stokkum aan voor ongeveer 14 dagen van Hendrik 

(Kevelham op) Snellink gekogt te hebben ongeveer tien schepel land den Breewinkel genaamd 

geleegen in den Stokkumer esch zijnde tiendbaar voor f 550. 

 

Den 12 oct. 1801 geeft J.H. Stroek te Holten aan dat hij op den 8 sept. laastleden van Jannes Stroek 

en vrouw gekogt heeft 5 dagwerk hooyland de Schooltmaat onder Markelo voor f 400, vrij geld. 

 

Den 30 oct. 1801 oudburgmr. H. Dikkers geeft namens Berent van Sichem te Deventer aan voor 



ongeveer 5 weken van Jan Brouwer junior te Amsterdam te hebben gekogt het erve Zwoferink in 

Elsen voor f 4100. 

 

Den 6 nov. 1801 geeft Jan Oongs aan op den 6 oct. laastleden in deezen gerigte uit den boedel van 

Wolter Sligman en vrouw bij executie te hebben aangekogt ongeveer twee mudde zaayland onder 

Markelo voor f 200-5. 

 

Den 6 nov. 1801 geeft Gerrit Kuipers (Broers) aan op den 6 october laastleden uit voorschreven 

boedel van Wolter Sligman en vrouw bij executie gekogt te hebben een hooymaat groot 4 a 5 

dagwerk voor f 400-10. 

 

Den 12 nov. 1801 geeft Hendrik Eertink aan voor ongeveer 14 dagen van W.J. Arentzen gekogt te 

hebben een mudde bouwland in Harke geleegen voor f 200, vrij geld. 

 

Den 12 nov. 1801 geeft Jan Heylerzig aan op den 6 october laastleden in deezen gerigte uit den 

boedel van Wolter Sligman en vrouw bij executie gekogt te hebben de volgende drie parceelen als: 

1.  een stuk zaayland groot vier schepel gezaay zijnde tiendbaar voor f 195. 

2.  een stukjen land in den Koekkoek voor f 150. 

3.  huis en hoff Sligmans genaamd bij Markel gelegen voor f 165.  

Dog dat gemelde Wolter Sligman dit laatste perceel op den 10 nov. weder heeft ingelost. 

 

Den 12 nov. 1801 doet Zwier Snellink aangeven dat hij voor eenige dagen van Wolter Sligman en 

vrouw gekogt heeft een huis en hoff Sligmans genaamd onder Markelo voor f 165.  

 

Den 15 nov. 1801 geeft Hendrikus Warmelink aan mede uit voorschreven boedel op den 6 oct. 

laastleden bij executie gekogt te hebben een stukjen bouwland op den Kuepers kamp geleegen voor f 

60. 

 

Den 25 nov. 1801 Jan Woolthuis geeft aan dat hij voor ongeveer 5 weken van Jan Hols gekogt heeft 

een agste part van het erve Wassink in Elsen voor f 200, vrij geld. 

Dezelve geeft aan meede om die tijd van de weduwe ten Harmsel gekogt te hebben een agtste part van 

het gemelde erve Wassink voor f 200. 

 

Den 10 dec. 1801 geeft C. ten Zijthoff namens Antonia Boswinkel te Goor aan dat door het overlijden 

van W.J. Beekhuis in de laast afgelopene maand voorgevallen op haar ex testamento is gedevolveerd 

eenig bouwland in Stokkum geleegen en door gemelde W.J. Beekhuis in dezen gerigte op den 29 sept. 

1798 bij executie aangekogt voor f 62 en waaruit desselfs moeder ingevolge desselfs testament de legitime 

portie competeerd. 

 

Den 15 dec. 1801 geeft Jan ten Hove aan voor ruim 5 weken van Wolter Sligman gekogt te hebben 

een derde gedeelte van een hooymaat in haar geheel groot 3 dagwerk onder Markelo voor f 70. 


