1802-1805 Register 50e Penning
Den 11 febr. 1802 geeft Jan Heylerzigh namens Gombert Aron en Jude Aron te Markelo aan dat
deselve op den 1 febr. in deezen gerigte bij executie hebben doen aankopen een huisjen met
daaragter liggende hofjen en schoppe geleegen te Markelo toebehoord hebbende aan de weduwe van
Aron Gombert (Sebilla Jacobs Haak) en zulks voor een somma van f 348.
Den 16 febr. 1802 geeft Jan Egbert Kamp aan dat door het versterf van zijn vrouwens moey Janna
Ooings voor ongeveer 6 weken overleeden op hem en zijn vrouw is vervallen o.a. een half dagwerk
hooyland in Harke geleegen.
Den 17 febr. 1802 doet Paul Wernink en H. Hork als executeuren van het testament van Anna Geertruyd
Sligtenhorst weduwe van wijlen Berend Mentink aangeeven het versterf van dezelve voor ongeveer
zes weeken overleeden waardoor op haar en haar wijlen ehemans naaste erfgenaamen is vervallen
een vierde part van het Stoevelaarbroek onder het gerigte van Kedingen geleegen.
Den 28 febr. 1802 geeft Jan Hobbelink in het Elsenerbroek aan voor ongeveer agt dagen van Arent
ten Zijthoff in Goor te hebben gekogt drie schoft hooyland geleegen in het Elsenerbroek voor f 190.
Den 16 maart 1802 Jan Velthuis geeft per memorie aan van den burgmr. Raat van Beugelskamp op
den 1 maart 1802 gekogt te heben het zogenaamde Snieders plaatsjen geleegen in het karspel Goor
gerigts Kedingen voor f 470, de gulden van 21 stuiver het stuk.
Den 3 mey 1802 geeft Jan Hendrik Bervede in Elsen aan op heeden van Jan Wolters op Meyer
gekogt te hebben een gaarden en een stuk bouwland in Elsen geleegen voor f 600.
Den 3 mey 1802 geeft mr. Gerhard van der Sluis tot Westervlier aan dat hij op den 30 april
laastleden den toeslag gekreegen heeft van twee uitgangen ieder van 8 schepel land die hij op den 30
maart 1802 heeft doen aankopen van de Commissie tot de Administratie der Financien van dit
gewest zijnde geweest nationale domeinen en wel de eene op naam van Geert Westervlier voor f 350
en de andere op naam van Jan Westervlier voor f 360.
Den 8 mey 1802 Mr. J. Jacobson als executeur des testamente van wijlen Jonkvrouw Agnes Isabella van
Hoevell geeft aan op het register der 50e penning en collaterale successien des rigterambts Kedingen
dat door de dood van gemelde A.J. van Hoevell op den 6 april 1802 voorgevallen volgens testamente
op haare beide zusters in Gelderland woonagtig, gedevolveert is een geregte vierde part in het
leenhorige erf en goed den Groten Plecht of Tijink in Harke onder deezen gerigte in zijne bekende
bepalinge geleegen, zo als hetzelve aan de overledene in eygendom is bezeten; verzoekende registratuur
deezer aangave voorgenoemd.
Den 8 mey 1802 geeft Gerrit Jan Koyers (Luttikhedde) aan voor ongeveer 5 weken van Hendrik
Eertink gekogt te hebben een tiende gaande uit een stuk bouwland aan hem koper toebehorende
geleegen in Harke voor f 200.
Den 13 mey 1802 geeft Gerrit Poelink aan voor ongeveer 4 weken te zijn finale koper geworden van
een hooyland het Rigterslag genaamd onder Markelo van de nationale domeinen aangekogt voor f 1200.
Den 17 mey 1802 geeft Jan Greven aan op heeden bij publieke veilinge van de erfgenamen van
Willem J. Beekhuis (schoolmeester te Goor) gekogt te hebben twee stukjes gaardenland in Stokkum
geleegen voor f 110, guldens van 21 stuiver, vrij geld.

Den 17 mey 1802 Aloff ten Heggeler geeft per memorie aan koper te zijn geworden van het
provinciale erve Meerman bij Goor en heeft binnen 14 dagen na de gedaane slag op de conditien
van verkoop tot meede kopers benoemd van het 1e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e,
16e en 17e perseel Carel ten Zijthoff, A. Jalink, D. Nijhuis en Frans Horsink; voor welke de aangave
mede is gedaan en dat voor een somma van tien duizend een hondert guldens, van 20 stuiver het stuk en
alzo deeze zom met renpessen uit de vrijwillige registratie op de domeynen kan betaald worden en
waarvan zig thans de prijsen volgens prijcourant belopen 68 percent, zo bedraagd zig deezen koop van het
geheele erve voornoemd in comptant geld een zom van f 6268. Dan nog moeten koperen voor rantsoen tot
goedmaking der onkosten betaalen zes stuyver per gulden. Pretenderende van deezen koop den 50e
penning te willen betaalen zo verre na regten verpligt. Met verzoek dit ten prothocolle te registreeren.
Den 25 mey 1802 Jannes Kolvoort geeft aan voor ruim 14 dagen geleden van A. ten Heggeler en
compagnie aangekogt te hebben het 9e perceel den Spoors kamp genaamt uit het erve Meerman bij
Goor voor een somma van f 130, guldens van 21 stuiver het stuk.
Den 27 mey 1802 geeft Gerrit Jan Schreurs in Elsen aan voor ongeveer 14 dagen van Jan Meyer
gekogt te hebben twee stukjes bouwland in Elsen geleegen voor f 140.
Den 30 mey 1802 Hendrikus Koning geeft aan voor drie weken geleeden van Aloff ten Heggeler en
compagnie gekogt te hebben het 6e, 7e en 8e perseel, zijnde drie stuk lands van het erve Meerman
voor een somma van drie hondert tagtig gulden f 380.
Den 1 juny 1802 geeft Jacob ten Doesschate aan voor ongeveer 4 weken van Carel ten Zijthoff en
comparanten gekogt te hebben het 17e of laatste perceel van het erve Meerman, zijnde eenig
bouwland in het karspel Goor geleegen voor f 750, guldens van 21 stuiver het stuk; zijnde de kosten van
het hoge geld, het aanwijzen en inzategeld, mitsgaders deze ten zijnen laste.
Den 2 juny 1802 Jan Hendrik Meerman geeft aan gekogt te hebben voor ruim 14 dagen geleeden van
Aleff ten Heggeler en consorten 2 schepel lands zijnde het 13e perseel van het erve Meerman bij
Goor voor de somma van f 100, vrij geld, guldens van 21 stuiver het stuk.
Den 20 juny 1802 geeft Willem Hulscher aan dat door het overlijden van zijn vrouwens zuster
Geesken M... op hem aangevers voormelt en haar zuster en zusters kinderen is vervallen een half
dagwerk hooyland geleegen in den Stokkumer slagen.
Den 3 july 1802 geeft Gerrit ten Brummelhuis aan voor ongeveer 5 weken van Gerrit Jan Daalwijk
gekogt te hebben een stuk bouwland groot ongeveer een half mudde lands geleegen in Elsen voor f
70.
Den 3 july 1802 geeft Derk ter Keurst op Teemker aan op den 26 juny laastleden van Jan Coerdam
gekogt te hebben de plaats Koerdam onder Enter geleegen voor f 1500.
Den 10 july 1802 geeft Jan Notteberg aan voor ongeveer 4 weken van de gemeente van Elsen te
hebben aangekogt een hoek nieuwen grond onder Elsen voor f 400, guldens van 21 stuiver het stuk,
vrij geld.
Den 11 july 1802 geeft Jan Hobbelink aan voor ongeveer 4 weken van de gemeente van Elsen te
hebben aangekogt een hoek gemeene grond onder Elsen voor f 590, guldens van 21 stuiver het stuk,
vrij geld.
Den 11 july 1802 de ondergetekendens Carel ten Zijthoff en Hendrik ten Thije geeven door deezen

aan voor vier weeken bij publique verkopinge van de excecuteuren van den boedel van wijlen
Berend Mentink en vrouw te hebben aangekogt het vierde part van het zogenaamde
Stoevelaarbroek met het daarop staande gras en het een vierde part van het Gentevoords plaatsjen
geleegen onder Markelo en dat voor eene somma van f 1705; en hebbende het gras van gemelde een
vierde part bij publique verkoping opgebragt een som van een hondert vier en tagtig guldens. Sustinerende
daarvan geen 50e penning verpligt te betalen, niet verder als van f 1521, guldens van 21 stuiver het stuk.
Met verzoek dat dit ten prothocolle van den 50e penning mag worden geregistreerd.
Goor den 17 july 1802. Was getekend C. ten Zijthoff en Hendrik ten Thije.
Den 3 aug. 1802 De HoogWelGeboorn Heer Jan Hendrik van der Wijck tot Stoevelaar maakt ten
prothocolle des gerichts Kedingen over den 50e penning en collaterale successien bekend dat hij op
den 22 july 1802 door den custos Hendrik Harmelink bij publique veilinge van de erfgenaamen van
wijlen den Heer Diederik van Hoevell aangekogt heeft het huisparceel van het erf ten Thije of den
Grooten Plegt in Harke met daarbij gespecificeerde landerijen volgens de conditien van verkoping
breder vermeld en zulks voor de somma van f 4100. Benevens den onraad daarboven met de hoogegeld en
bedrag ende hondert vier en seventig guldens om daarvan den impost of den 50 penning te betalen,
verzoeke dan hier van registratuur en opdragt.
Den 16 aug. 1802 doet Gerrit Stokkentreeff aangeven voor ongeveer 3 weken van Jacobus Arentsen
te hebben aangekogt een stuk bouwland onder Markelo geleegen voor f 197.
Den 21 aug. 1802 geeft Harmen Peters aan voor ongeveer 6 weken van de weduwe Jordens geboren
ten Brinke gekogt te hebben het erve Peters voorheen Langelink genaamd geleegen in Stokkum voor
f 3500.
Den 26 aug. 1802 geeft Gerrit Poelink aan op den 22 july laastleden van de erfgenaamen van wijlen
den Heer Diederik van Hoevell bij publique veilinge te hebben aangekogt ongeveer 3 mudden lands
van het erve ten Tije of Groote Plegt in Harke voor f 636, vrij geld.
Den 1 sept. 1802 Aleff ten Hegteler geeft aan op den 22 july laastleden van de erfgenamen van wijlen
den heer Diederik van Hoevell bij publique veilinge te hebben aangekogt een hooymate in de
Harker meeden geleegen voor f 340-17, vrij geld.
Den 1 sept. 1802 geeft Jan Heylerzigh aan op den 22 july laastleden van de erfgenaamen van wijlen
den heer Diederik van Hoevell bij publique veilinge te hebben aangekogt twee kampen bouwland
groot ongeveer agt mudde lands van het erve ten Tije of Groote Plegt in Herke voor f 2100, vrij geld.
Den 16 sept. 1802 geeft C.F. Beens aan op gisteren van Hendrik ten Tije te hebben aangekogt het
agste part van het zogenaamd Stoevelaarbroek en het agste part van het Gentenvoorts plaatsjen
geleegen onder Markelo, zo en invoegen en op dezelve conditien als gemelde H. ten Tije hetzelve voor
eenigen tijd nevens Carel ten Zijthoff bij publique veilinge heeft aangekogt van de executeuren van den
boedel van wijlen Berend Mentink en vrouw en waarvan op den 11 july laastleden den aangave teste
prothocollo gedaan is en dus voor een somma van f 8520-14 en van welk het een agste part het gras bij
publique verkoping heeft opgebragt een somma van f 92; sustineerende dus hiervan de 50e penning te
moeten betalen tegen f 760-10, guldens van 21 stuiver het stuk.
Den 13 oct. 1802 Hendrik Teemker geeft aan voor ongeveer 4 weken van proc. Wilhelm Hulsken en
vrouw gekogt te hebben het erve Teemker in Elsen geleegen voor f 2300, vrij geld.
Den 30 oct. 1802 doen Willem de Maag, Hendrik Jan Scheper en Gerrit Jan Klein Nagelvoort
woonagtig in de buurschap Verwolde door Gerrit Endeman aangeven op den 20 sept. 1802 van Harmen

Roesink gekogt te hebben het tweede perceel in de Nieuw maate in het Markelsche Broek geleegen
voor f 335, guldens van 21 stuiver het stuk.
Dezelve Gerrit Endeman geeft namens Harmen Grauwert JWzn aan mede op die tijd van Harmen
Roesink gekogt te hebben het eerste perceel in de voornoemde maate voor f 380, guldens van 21
stuiver.
En eindelijk geeft denzelven namens Jan Levekamp aan dat van gemelde Harmen Roesink ter zelver
tijd gekogt heeft het derde perceel in de voornoemde mate voor f 245, guldens van 21 stuiver.
Den 11 dec. 1802 geeft Jan Gerritsen Sprokkereeff aan voor ongeveer 4 weken van Lammert en
Wolter te Philipsborg gekogt te hebben het erve Philipsborg onder Elsen geleegen voor f 1175.
Den 31 jan. 1803 geeft Gerrit Huiskes (Vosgezang) aan voor ongeveer 14 dagen van Jan Klein
Mollenkolk gekogt te hebben een hoekjen bouwland in den Elsener esch voor f 25, vrij geld.
Den 3 maart 1803 geeft Derk Hendrik Rietman aan voor ongeveer 5 weeken van Jan Steegeman
gekogt te hebben een stuk bouwland geleegen in den Markelschen esch voor f 250.
Den 20 maart 1803 geeft Jan Wilgerink (ten Zende) aan op den 23 febr. laastleden uit den boedel
nagelaten door wijlen Wolter Kobben en vrouw Elsken Straten te hebben doen aankopen de vaste
goederen bestaande in het plaatsjen Kobben of Tunnis Wolter met onderhoorige bouw en
hooylanden geleegen in de buurschap Herike voor de somma van f 1226.
Den 8 april 1803 geeft Gerrit Bruil aan dat door het overlijden van zijn halve broer Jan Peterman of
Bruil voor 6 weken overleden op hem en zijn vatter is vervallen een en een half dagwerk hooyland
gelegen in het Stokkumerbroek.
Den 8 april 1803 geeft Gerrit Bouwhuis aan voor 3 weken geleden gekogt te hebben 2 dagwerk
hooyland van Berend Teunis Gorkink gelegen onder Markelo voor f 250.
Den 2 mey 1803 geeft Jan ten Hove aan voor een dag of drie geleden van Hendrik Landewers en
vrouw (Janna Wessels op Absoluut) gekogt te hebben een stukjen land groot een half mudde land
tiendbaar op den Markelschen berg gelegen voor f 50.
Den 5 mey 1803 geeft Jan Muilman aan op den 2 deser van Jan Plasman op Hesselink gekogt te
hebben ongeveer agt dagwerk hooyland gelegen in het Markelsche broek voor f 500.
Den 14 mey 1803 geeft Jan Tromp (uit Holten) aan van Jan Heylersich en vrouw voor ongeveer 14
dagen gekogt te hebben een hooyland groot ongeveer 7 dagwerk in het Markelsche broek gelegen
voor f 400.
Den 24 juny 1803 geeft Harmen Leusman (Sanderman) aan dat hij op den 16 deser gekogt heeft het
halve plaatsjen Huyten van Hendrik Huyten gelegen onder Markelo voor f 800.
Den 7 aug. 1803 geeft Garrit Scholten en Sweer Immink aan voor ongeveer 6 weken geleden van Jan
Egbert Kamp gekogt te hebben een hooyland in Harke gelegen voor f 95, vrij geld.
Den 7 sept. 1803 geeft Arend Botterhuis uit Markvelde aan voor 3 weken gelegen gekogt te hebben
van Jan Philipsen Kolkman een en een half dagwerk hooyland onder Stokkum gelegen voor f 280.
Den 26 sept. 1803 geeft Jan Hendrik Bras aan van de gesworens van Elsen op den 5 deser gekogt te
hebben een hoekjen gemeene grond in het Elsenerbroek gelegen voor f 92.

Den 26 sept. 1803 geeft Berent ten Doeschot op de Poste woonagtig aan van Jan Hendrik Olidam en
vrouw gekogt te hebben een kampjen land gelegen in het carspel Goor voor f 175.
Den 11 oct. 1803 geeft Albert Meyer namens hun en sijn susters dogter Jenneken ... het versterf aan
van zijn broer Harmen Knol bestaande in ongeveer 3 dagwerk hooyland in de Schooltmaat onder
Markel gelegen.
Den 22 oct. 1803 geeft Hendrik Assink (Schottelink) aan op den 20 sept. laastleden van de gesworens
van Elsen gekogt te hebben een hoekjen gemeene grond in het Elsenerbroek gelegen voor f 45.
Den 7 nov. 1803 geeft Gerrit Loos aan dat hij met zijn broers Berent, Arent, Jan Berend en zuster
Janna Loos tot heden toe haren ouderlijken boedel in gemeenschap beseten heeft, dat zij te zamen
overeen zijn gekomen dat hij aangever alle de vaste goederen gehorend onder de plaats Loos te
Markel gelegen zoude behouden, uitgesondert het huis en gaarden als mede een stuk land gelegen in den
Noord esch de Schelle genaamd en twee dagwerken hooyland in het Huete land bij Sanders in het
Markelerbroek; zijnde het huis en gaarden tiendbaar aan den huise Hengelo en dat hij voor dese goederen
aan ieder derselver moet uitkeren een som van f 500, dus te samen een som van twee duizend guldens.
Gevende dit ten protocolle van 50e penning ongeprejudiceerd aan als verindiceerde als een verdeelde
ouderlijken boedel en zijn hiervan geen 50e penning verpligt te zijn te betaelen.
Den 26 nov. 1803 geeft Gerrit Loos aan dat hij voor ongeveer 6 weken geleden van zijn broer Berend
Loos heeft aangekogt een huis en gaerden het Loos genaamd, als mede een stuk land de Schelle
onder Markelo gelegen zijnde leenhorig aan den huise Hengelo en dat te samen voor f 300.
Den 26 nov. 1803 geeft Jan Hoestink aan voor ongeveer 6 weken geleden uit den boedel van (de
Kleine) Plegt in Harke gekogt te hebben ongeveer 2 dagwerk hooyland in het Stokkumerbroek voor
f 321-10, vrij geld.
Den 26 nov. 1803 geeft Jan Wiemerink (Morsman) aan uit den boedel van de Plegt in Harke voor
ruim 6 weken geleden gekogt te hebben de Brinck mate in de Harker meen gelegen voor f 150, vrij
geld.
Den 26 nov. 1803 geeft Tonis Schepers aan uit den boedel van de Plegt te hebben gekogt den
Scholmans gaerden in Harke gelegen voor f 170, vrij geld.
Den 26 nov. 1803 geeft Derk Vrijlink (Schorfhaar) aan uit den boedel van de Plegt te hebben gekogt
ongeveer een dagwerk hooyland gelegen in den Harker meden voor f 40, vrij geld.
En dan nog een dagwerk mede in de Harker meen voor f 55.
Den 26 nov. 1803 geeft Jan Poel of Kobbe aan uit den boedel van de Plegt te hebben gekogt een
perceel land de Weiden stukken genaamd in Harke gelegen voor f 225, vrij geld.
Geeft deselve aan uit desen boedel gekogt te hebben een stuk land Poelink gaarden genaamd mede in
Harke gelegen voor f 117, vrij geld.
Den 24 dec. 1803 maakt proc. Wilhelm Hulsken ten protocolle van 50e penning en collateraale
successien in het gerigt Kedingen bekend dat door het overlijden van desselfs huisvrouw Johanna
Jalink op hem is gedevolveert en vererft de halfscheid van de volgende vaste goederen in dit gerigte
als:
1. van ongeveer ses mudden lands met de veldgrond daarbij gehorende in Groot Bruggink carspel Goor
gelegen.

2. van ses dagwerk hooyland in het Markelsche broek gelegen.
3. het plaatsjen Langenhoff in Enter waarvan huis en schoppe aan derden gehoord, zijnde van ouds
leenhorig aan den huise Hekeren.
Den 12 januar 1804 doet Garrit Greven aangeven in de vorige maand december gekogt te hebben van
Harmen Vinkers (Krommendijk) een hooyland in de Buesberger meden voor f 500, blijvende de
kosten van 50e penning en overdragt tot laste van verkoper.
Den 3 febr. 1804 geeft Jannes Potman aan van Garrit Roelof Snels (Bouwhuis) in januar laastleden
gekogt te hebben 3 dagwerk hooyland gelegen in het Tibbengoor onder Markel voor f 300, vrij geld.
Den 20 febr. 1804 geeft Berend van Heek aan dat door het overlijden van sijn huisvrouw Harmina
Luttikhedde op hem is vererft voor ongeveer 6 weken overleden de halfscheid van ongeveer twee
dagwerk hooyland gelegen in de Harker meeden f 120.
Den 26 febr. 1804 geeft Lammert Plasman aan van de gemeente van Elsen gekogt te hebben voor
ongeveer 4 weken geleden een hoekjen gemeene grond voor f 18.
Den 27 febr. 1804 geeft Jan Slot aan van Christoffer Hofmeyer en vrouw aangekogt te hebben een
huisjen en eenig land daerbij gelegen in Markelo voor f 160.
Den 10 mart 1804 geeft Hendrik Plasman uit Elsen aan voor ongeveer 6 weken van de gemeente
aldaar gekogt te hebben een hoekjen gemeene grond bij zijn land gelegen voor f 130, vrij geld.
Den 16 april 1804 geeft Jan Berent Loos aan van zijn broers Berent, Arend, Gerrit en zuster Janna
Loos gekogt te hebben 2 dagwerk hooyland bij Sanders onder dit gerigte gelegen voor f 80, vrij geld.
Den 3 mey 1804 geeft Zwier Snellink aan van Jan Heylersich voor ongeveer ses weken gelegen
gekogt te hebben twee stukken land onder Markel gelegen voor f 400, vrij geld.
Den 3 mey 1804 ontfangen de volgende memorie.
Word hier meede aangegeven dat door de ondergetekende van de verkogte lands domeinen is aangekogt
de tiende gaande uit de erven Groot en Klein Letink gelegen in de boerschap Elsen gerigts Kedingen
voor de zomma van twee duisend een hondert en vijftig guldens. Zwolle den 29 april 1804. Was getekent
Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt.
Den 8 mey 1804 ontfangen de volgende memorie.
Egbert Costers te Almelo geeft aan het gerigte van Kedingen aan dat hij bij publique veilinge te
Delden o.a. heeft aangekogt de tiende uit Megelink in de boerschap Elsen voor agtien hondert tien
gulden, zeg f 1810. Verzoeke dat voor den wel edele heer rigter op het register van den 50e penning mag
worden aangetekend en tot bewijs zulks hier onder te verificeren. Almelo den 7 mey 1804.
Den 8 mey 1804 geeft Bernardus ter Balk aan dat hij voor 14 dagen geleden van Harmannus
Wolbers en vrouw heeft aangekogt het plaatsjen Boeswinkel voor f 1000 gelegen in het carspel Goor.
Den 10 mey 1804 doet de weduwe van Jan Meyers (Gerritdina Hartgerink) woenagtig te Holten
aangeven dat voor eenige tijd geleden bij parate executie uit den boedel van haer zoon Hendrik Jan
Meyers te Markelo heeft aangekogt den halven Molentiende gelegen te Markelo voor een somma van
f 1505.
En het plaatsjen Bungeler uit denzelven boedel voor f 1125.

Den 24 mey 1804 geeft Antoni Ooms aan dat op gisteren van Harmen Broers heeft aangekogt het
plaatsjen Wissink onder Markelo gelegen voor f 400.
Den 24 juny 1804 ontvangen de volgende memorie.
Albertus Monsuer maakt bekend ten protocollo van den 50e penning des gerigts Kedingen hoe hij in
october des voorleden jaers 1803 aangekogt heeft van desselfs zwager Hendrik Jan Meyers de
halfscheid van eene windkooren en oliemoole cum anexis staande te Markelo voor f 6000.
Dat hoewel dese aangave later dan wel behoorde geschied, dit wegens geene boete verschuld volgens het
register der finantiele besluiten van het departementaal bestuur van Overijssel de dato den 8 juny 1804.
Waarmede de rigter Wilhelm Hulsken versogt bij ondertekening deses te ratificeren dat de voorschreven
aangaeve ten protocollo geregistreert is.
Den 16 july 1804 Gerrit Esterholt en Geesken Bonke geven aan ten protocollo van den 50e penning
dat zij in de maand mey 1804 hebben aangekogt het erve en goed Dijkman genaamd gelegen aan het
Markelsche broek aan de weg voor een zomma van negentien hondert guldens ad 20 stuiver het stuk
van Jan Diekman (Grootulen) en vrouw (Geertruid Kruiders).
Den 19 aug. 1804 geeft Hendrik Wissink aan voor ongeveer 6 weken geleden van de heer Broeker
gekogt te hebben de plaats Wissink onder Markel gelegen voor f 4900, vrij geld.
Den 21 aug. 1804 geeft Harmen Megelink aan voor ongeveer 14 dagen geleden van Jan Wevers
gekogt te hebben een hooyland ongeveer 2 dagwerk gelegen in het Stokkumerbroek voor f 400, vrij
geld.
Den 26 aug. 1804 ontvangen de onderstaande memorie.
J.J. Schmauss in qualiteit als executeur van wijlen Berent ten Hengel doet bij desen ten protocollo van
collaterale successien van het rigterampt Kedingen behoorlijke aangaeve dat door het overlijden
van gemelde heer B. ten Hengel op den 5 july 1804 op desselfs broeders en susterskinderen vererfd
en verstorven is het erve Wiemerink met al hetgeene daerbij mede gehoord gelegen onder Markel.
Versoekende hij heer van behoorlijke registratie en extract en om te strekken als na regten.
Den 23 nov. 1804 geeft Jan Nijland aan voor ongeveer veertien dagen geleden van Jan ten
Zenkeldam (Elkink) aangekogt te hebben ongeveer 6 schepel land gelegen in het carspel Goor voor f
375, vrij geld.
Den 31 dec. 1804 geeft Derk te Brink aan voor ongeveer 3 weken geleden van Hendrikus Mulder en
vrouw gekogt te hebben een kampjen land en twee hooymathen onder Markel (?) deses gerigts
gelegen voor f 1100.
Den 15 dec. 1804 geven de erfgenamen van Elisabeth Lodeweges aan het versterf van deselve
bestaande in het huis den Potsen genaamd.
Den 30 dec. 1804 geeft H.J. ter Hofstee aan in dese maand van de executeuren van den boedel van
wijlen den heer H. ten Hengel en vrouw aangekogt te hebben het plaatsjen Wijmerink met die
daarbij gehorende landen voor f 1290, vrij geld.
Den 5 jann. 1805 geeft Hendrik Costers aan in het laast des gepasseerden jaers 1804 bij publique
veiling uit den boedel van wijlen Elisabeth Lodeweges hebben doen aankopen door G.J. Helms een
huis en daerbij gehorende land te Markel gelegen voor f 555, vrij geld.
Den 9 jann. 1805 doet Hendrik Gerrit Veltkamp en Willem Cuiper aangeven in de gepasseerde

maand dec. 1804 van de HWGeb Vrouw Douariere van Keppel tot Oolde en zoons aangekogt te
hebben het plaatsjen de Drosten met het hooyland daarbij liggende voor een zom van f 800, vrij gelt.
Den 19 jann. 1805 geeft Antoni Ooms aan van Albert Kottink (Berkenbos) en vrouw in de maand
dec. laestleden gekogt te hebben een kampjen land onder Markel gelegen voor f 487, vrij gelt.
Den 2 febr. 1805 geeft Jannes Bronningkreef aan in de gepasseerde maand januar van Arent
Esendam gekogt te hebben het plaatsjen Klein Kolhoop in het Elsenerbroek gelegen voor f 1290, vrij
geld.
Den 3 febr. 1805 geeft Garrit Esendam van Arent Esendam gekogt te hebben in de gepasseerde
maand den halven Scholenmaete in het Elsenerbroek voor f 175, vrij geld.
Den 7 febr. 1805 ontvangen onderstaande memorie.
De heer rigter van Kedingen word versogt om in het protocol aan te schrijven dat Hendrikus Warmelink
van de erfgenamen van Trijntje ten Bosch-ter Borg heeft aangekogt een huis en annexe gaarden
voor de zom van f 173 op den 9 januar 1805. Markelo den 4 febr. 1805 onderstond Hendrikus Warmelink.
Den 24 febr. 1805 doet Egbert Otten aangeven voor 3 weken gekogt te hebben van Marten Odink een
stuk land onder Enter gelegen voor f 300.
Den 12 maart 1805 Derk Slagman van het Brink Geert te Haerle maakt op heden alhier ten
protocollo van 50e penning des gerigts Kedingen bekend dat voor agt dagen van Albert Nijkamp en
vrouw Teunisken Hendriks woonagtig te Holten heeft aangekogt ongeveer vier dagwerken hooyland
den Kerkenmeyers mathe genaamd en de daer aan gelegen Scholten maathe genaamd ongeveer 6
dagen hooiland beide onder Markelo gerigts Kedingen gelegen, samen voor de zomma van een duisend
gulden, segge f 1000.
Den 26 april 1805 doet Wolter Stoelhorst aangeven door Jan Slot van Gradus Gorkink in dese
maand gekogt te hebben een stukjen land gelegen in den Markelschen esch voor f 150.
Den 26 april 1805 doet Wolter Stoelhorst aangeven uit dat selfde stukje land van Abraham
Lodeweges gekogt te hebben de tiende daeruit gaande voor f 48.
Den 28 april 1805 geeft Jan Letink aan voor ongeveer 4 weken geleden van de gesworens van Elsen
gekogt te hebben een hoekjen gemeene grond in het Elsenerbroek gelegen voor f 500.
Den 30 april 1805 geeft Gerrit Loos voor hem en zijn twee broers en suster aan dat door het
overlijden van zijn broer Jan Berend Loos op haer is vervallen een half hooymaatjen waervan
Lonink den andere halfscheid behoord en een vijfde part van een stuk land het Smit stukke
genaamd gelegen aan den Markelschen berg, zijnde denselven op paasmaendag laastleden
overleden, als meede nog van denselven op haar vervallen een vijfde part van 2 dagwerk hooyland de
Kuipers maate genaamd.
Geeft denselven aan dat door het overlijden van zijn zuster welke ongeveer agt dagen na zijn
overleden broer gemeld op hem en zijn twee broers is vervallen een vierde part van de hierboven
gemelde vaste goederen.
Den 25 mey 1805 geeft Arent Klosters aan voor ongeveer 6 weken geleden van zijn schoonvader
Gerrit Rosdoms gekogt te hebben zijn toebehorende bouw en hooyland onder Markel gelegen voor f
700.

Den 2 juny 1805 geeft Berendine Kremers aan het versterf van haer man Gerrit Zweverink voor
ongeveer 6 weken overleden bestaande in een vierde part van het lant Kremers onder Markel
gelegen waervan de andere halfscheid aan haer dogter (Geesken) toebehoord.
Den 10 juny 1805 geeft E. (?) Geusendam aan het versterf van zijn broer J. (?) Geusendam in de
vorige maand overleden bestaande in het plaatsjen Hondemotte in het carspel Goor gelegen.
Den 10 juny 1805 geeft Garrit Rengerink aen op heden van Hendrik Bennink gekogt te hebben 2
dagwerken hooyland onder Stokkum gelegen voor f 450, vrij geld.
Den 8 july 1805 geeft Wolf Pagrag aan voor 3 dagen geleden gekogt te hebben van Garrit Leeftink
een huis met de grond in Markel gelegen voor f 240.
Den 12 july 1805 geeft Jan Hendrik Kuipers aan voor ongeveer ses weken geleden van Albert
Kottink (Berkenbos) en vrouw (Lammerdina Zomers) gekogt te hebben een stuk land groot 3 schepel
onder Markel in den Noord esch gelegen voor f 100, zijnde tiendbaer.
Den 12 july 1805 geeft Derk ter Keurst aan van J. Esendam voor 3 weken geleden gekogt te hebben
een half dagwerk hooyland en den dijk daerbij onder Enter gelegen voor f 50.
Den 25 july 1805 heeft Aleyda Jansen weduwe van Gerhard ter Horst aangegeven dat dese maand
van de boerschap Elsen heeft aangekogt een stuk veld en groengrond gelegen naast de caterstede
Huisken in Elsen voor f 130, waervan aangaeve ten protocollo van 50e penning des landgerigts Kedingen
versogt word.
Den 27 july 1805 geeft Berend Fokkers aan van Hendrik Koster voor ongeveer 3 weken geleden
gekogt te hebben een huis en gaerden in Markel gelegen den Potsen genaamd voor f 425, vrij geld.
Den 23 aug. 1805 geeft Garrit Kevelham aan voor 3 weken geleden van Christiaan Frederik Beins
gekogt te hebben den halven Scholte kamp in het carspel Goor gelegen voor f 435, vrij geld.
Den 6 sept. 1805 geeft Berent Lonink aan van Teunis Broekman nu Bloemers den 26 aug. laastleden
gekogt te hebben het plaasjen Broekmans onder Markel gelegen voor een somma van f 1000, vrij
geld.
Den 30 sept. 1805 geeft Oortwinus Holsheimer (uit Goor) aan voor ongeveer 6 weken geleden van
Arendsen gekogt te hebben een hooyland in de Harker meen voor f 150, vrij geld.
Den 29 oct. 1805 geeft Jan ten Sende aan van Gerrit Huiskes (Vosgezang) voor ongeveer 3 weken
geleden gekogt te hebben een stuk land het Lange stukke onder Harke gelegen voor f 170, vrij geld.
Den 6 nov. 1805 ontvangen de onderstaande memorie.
Word hier meede aangegeven dat door den ondergetekende van de verkogte lands domeinen op den
10 oct. laestleden binnen Delden is aangekogt het 4e parceel zijnde de tynde gaande uit het erve
Loink genaamd gelegen in de boerschap Elsen gerigts Kedingen voor de somma van een duisend en
vijftig guldens f 1050. Zwolle den 4 nov. 1805. Was getekent D.J.W.J. van Raesfelt.
Den 6 nov. 1805 geeft Arent Jan Sligman aan van Harmen Jan ter Hofstee te hebben gekogt het erve
Wiemerink onder Markelo gelegen voor f 1485, vrij gelt.
Den 14 nov. 1804 geeft Berend Teunis Gorkink aan in dese maand gekogt te hebben van zijn broer

Harmen Gorkink een stukjen land voor f 100, vrij gelt.
Den 23 nov. 1805 geeft Hendrik de Wilde Hz. aan dese week van Jannes Brunnekreeff op Klein
Kolhoop gekogt te hebben een stuk land in den Enter esch gelegen voor f 200.
Den 23 nov. 1805 ontvangen de onderstaende memorie.
Egbert Kosters te Almelo geeft aan bij het gerigte van Kedingen bij publique verkoping te Delden heeft
aangekogt ingevolge de conditien van de Commissie der Financien:
1. de tiende uit Everdink in Elsen voor sestien hondert en tien gulden, zegge f 1610.
2. den tienden uit Boesink in Elsen voor agtien hondert twintig gulden, zeg f 1820.
Met den conditie dat de kosten sijn tot laste van den koper en versoeke dit door den heer rigter van
Kedingen op het register van den 50e penning mag worden aengetekend en tot bewijs zulx hier onder te
verificeren. Almelo den 14 nov. 1805.
Den 26 nov. 1805 geeft de weduwe van H. Lentelink aan het versterf van haer man voor ongeveer 6
weken geleden overleden bestaende in de halfscheid van een half dagwerk hooyland in de Harker
meen gelegen.
Den 5 dec. 1805 geeft Berent Hendrik Bloemers aan voor 14 dagen geleden van Plas Jan gekogt te
hebben het plaatsjen den Plas in Elsen voor f 500, vrij gelt.
Den 5 dec. 1805 geeft Teunis van Holten aan van Albert Stam voor agt dagen geleden gekogt te
hebben een vierde part van het plaetsjen Borkent in Elsen en een vierde part van twee hooylanden
onder Markel voor f 200.
Den 5 dec. 1805 geeft Jan Hendrik Barfde en Jan Huiskes aan dat in de maand october laastleden
van de Commissie van Financien van dit gewest hebben aangekogt de tiende uit de plaats Teemker
in Elsen voor f 1150, alsmede de kosten van het hoge geld daarvan.
Den 5 dec. 1805 geeft J. ten Doeschot aan van de genoemde Commissie van Financien van dit gewest
gekogt te hebben den tiende uit Effink in Elsen voor f 1150, guldens van 21 stuiver, vrij geld. Als mede
de kosten van het hoge geld daerop gelopen.
Den 13 dec. 1805 geeft Garrit Kippers aan het versterf van zijn vrouw waardoor op hem is vervallen
de halfscheid van ongeveer een half mudde land in Elsen gelegen.
Den 14 dec. 1805 doet de heer mr. J.W. Feikler aangeven in dese maand bij gerigtelijke distractie uit
den boedel van Albert Nijkamp te hebben gekogt twee hooylanden, de Kerkemeyers en School
maate genaamd, samen voor f 900.
Den 15 dec. 1805 geefd Jannes Tusveld aan van de Commissie van Financien van dit gewest
Overijssel in de maand october laastleden te hebben aangekogt de tiende uit Bloemers in Elsen voor
f 900, alsmede bovendien de kosten van het hoge geld.
Den 15 dec. 1805 geefd Jan Dikkers aan in de maand october laastleden van de Commissie van
Finantie van dit departement gekogt te hebben de tiende uit Thioonk in Elsen voor f 971-3.
Den 28 dec. 1805 geeft H. Wusthuis namens Arent Wolters aan in den 50e penning dat deselven heeft
aangekogt van het Departement Overijssel de tiende gaande uit het erve Boesink in Elsen gerigts
Kedingen voor een somma van seventien hondert en tien gulden, f 1710, den gulden van 21 stuiver het
stuk.

Losse briefjes:
Jan Bernard van Heek en H.B. van der Namer als voogden over de minderjaarige kinderen van
wijlen de weduwe van Jan van Heek (Johanna Margarita Mentink) en als meede voor de
meerderjaarige van dezelve doen aangegeven het versterf van derzelven (schoon)zuster Johanna
Margarita van Heek voor 4 maanden overleden waardoor op hen is aangestorven een twaalfde part
van de halfscheid van het eenvierde gedeelte van het Stoevelaarsbroek onder Marculo deeses gerigts
Kedingen geleegen. Goor den 1 july 1802.
Op heden dato ondergeschreven bekennen wij ondergeschrevene met namen Tonis Broekman nu
Bloomers te Elsen en mijn huisvrouwe Jenneken Eeftink verkogt te hebben ons eygendoemlijk huis
het platsien Broekmans genamd met de onderhoorige landerien leggende onder Markel in den
soogenameden Dijkerhoek tussen de huisen van Hendrik Bussink ter eener en Arent Kloeken ter andre
ziede met zijn lusten en lasten, met zijn regt en geregtigheid, aan Berend Loonink voor een somma van
een duisend guldens, guldens van 21 stuiver, vrij geld. Verder nemen verkopers aan om bij de laaste
kooppennigen behoorlijk transport en overdragt te doen als na hun regte behoore. Soo is dese koopbrief
van verkoeperen ondertekend of gehandmerkt.
Actum Markel den 26 augusti 1805. Tuenis Bloomers als verkooper zijn Y merk zelfs geset, Jenneken
Eeftink als verkoperse haar mark met Y met anhouwende der penne geset, Berend Loonink als kooper,
Gerrit Jan Beumers als getuige, Gerrit Bloomers als getuige zijn Y merk.
Erschenen in judicium den 1 dec. 1805 Wolter Hulsken rigter en assessoren G. van Seekum en A.
Bruggink.
Vraagarticulen om daar op ter instantie van B.J. ter Hofstee pagter en participanter van den 50e penning
en collatorale successien des gerigts Kedingen pro anno 1804 na voorgaande citatie en examinering van de
zware straffe des meineeds onder eede te horen Harmen Ekkerink of pander Jan Elschot en desselfs
vrouw.
1. Ouderdom en verwantschap.
Op articul 1 verklaart getuige Harmen Ekkerink ongeveer 41 jaer oud te zijn en tot producent onverwand
te wesen.
Tweede getuige segt om de 45 jaer oud en dat producents vader en moeder niet in strijt zijn.
Derde getuige zegt circa 44 jaer oud en dat haer man daer tot requestant verwand is.
2. Weten getuigen niet zeer wel dat Marten Kolhoop in den afgelopenen jare 1804 van Arent
Ezendam heeft gekogt het plaatsjen Klein Kolhoop ?
Op articul 2 segt eerste getuige niet te weten dan van horen seggen.
Tweede getuige segt dat hebbe niet horen zeggen dog geen daer niet bij geweest dog of dit voor .... wat ik
ook niet weet.
Derde getuige segt daer geen bewust van geweest.
3. Of zo neen hebben getuige zulks dan niet wel horen zeggen en zo ja van wie ?
Op articul 3 segt eerste getuige dit van verscheiden gehoord te hebben dog niet meer te weten van wie.
Tweede getuige segt dat weet niet meer van wie dit gehoord hebbe.
Derde getuige segt ik hebbe dit wel horen seggen van Jannes Brunnenkreeft.
4. Zijn Marten Kolhoop en vrouw niet op een zekeren zondag in den jare 1804 dus voor nieuwjaar
laatstleeden geweest ten huize van eerste getuige Harmen Ekkerink of pander in Enter en waaren getuigen
daar bij ook niet present ?
Op articul 4 segt eerste getuige dat Marten Kolhoop en vrouw op een zondag so niet seker weet of sulks is
geweest voor nieuwjaer laestleeden en daarvan niet getuige kan zijn wanneer beide laetste getuigen aldaer
over waeren.
Tweede getuige segt dat hij en zijn vrouw op een zondag in de winter laestleeden ten huise van eerste
getuige geweest zijn wanneer Marten Kolhoop en vrouw en Jannes Brunnenkreeft daer ook waren dog op
zulx voor of na nieuwjaer laestleeden is geweest weet getuige niet meer.

Derde getuige segt in de gepasseerden winter dog of zulx voor of na nieuwjaer laestleeden is geweest te
zijn ten huise van eerste getuige Harmen Ekkerink wanneer Marten Kolhoop en vrouw daer ook waren.
5. Was Jannes Brunnekreeft op Klein Kolhoop toen aldaar niet mede tegenwoordig en was daar toen ook
Marten Kolhoop en vrouw niet in onderhandeling over het plaatsjen Klein Kolhoop het welk gemelde
Jannes Brunnekreeft van Marten Kolhoop en vrouw wilde kopen of voor een zekere winst of present
overneemen ?
Op articul 5 segt eerste getuige dat Jannes Brunnenkreeft toen ook in huis van getuige was doe van het
verder gevraagde in desen niet afweten over het overneemen van gemelde plaatsjen hebben gesproken.
Tweede getuige segt dat Jannes Brunnekreeft toen tegen Marten Kolhoop sprak om het plaatsjen Klein
Kolhoop over te laten doe dat die daerover gesegt had daer doe ik vanavond niet aen.
Derde getuige segt dat Jannes Brunnenkreeft er toen ook was dog van het gevraagde in deesen niet
gehoord te hebben omdat getuige er niet lang is geweest.
6. Heeft de vrouw van Kolhoop deese verkoop niet eerst aangedrongen zijnde egter het accoord niet
getroffen ?
Op articul 6 segt eerste getuige daer weet ik niet van.
Tweede getuige segt dat is zo.
Derde getuige segt ook weet ik van niet.
Twee laatste getuigen alleen te vragen:
7. Zijn gemelde Marten Kolhoop en vrouw nevens Jannes Bronnekreeft niet met twee laatste getuigen in
derselver huis gegaan en aldaar op nieuw over het gemelde plaatsjen gehandelt heeft ?
Op articul 7 segt tweede getuige dit so te zijn en dat toen Marten Kolhoop zeide ik doe er niet aen. Jannes
Bronninkreff en de vrouw van Marten Kolhoop niet mede naar huis zijn gegaen en dat Marten Kolhoop
toe ook gekomen was.
8. En heeft Kolhoop toen niet gezegd dat hij het vandaag niet missen wilde maar dat hij Jannes
Bronnekreeft wel konde blijven wonen ?
Op articul 8 segt eerste getuige de gevraagde personen toen aan getuiges huis overgekomen en niet te
weten wat er toen over gesproken is.
Op articul 8 segt tweede getuige dat weet ik niet meer
Derde getuige segt dat Marten Kolhoop toen seide ik doe er vandaag niet aan.
Volgens kerkenspraek de ingesetenen van Stokkum op den 23 nov. 1804 vergaedert om setters aen te
stellen.
In Beusbergen Jan Hendrik Wansink en Berend Egbers.
In Stokkum Hendrik Roelvink en Harmen Letink, voorts Berend Wennink en Jan Weerds.
In Westvlier Willem Naselman.

