
Diverse stukken 
 
Handelinge van de Gecommitteerde Goedheeren van Stokkum, Harke en Kerspel Goor op den 6 
April 1768. 
Ingevolge resolutie van de gesamentlijke Goedheeren van den 10 september 1767 de 
gecommitteerde goedheeren van de markte Stokkum en Harke als mede die van het Kerspel Goor 
vergadert sijnde, om te delibereren en te examineren het overgegeven restant van het geene in 
den ontfang der verp., contrib. en vuurstedegeld van het rerigte Kedingen van 1758 tot 1765 
beide incluis soude te kort komen bedragende volgens overgegevene memorie van de HWGeb 
Mevrouw van Nijenhuis de sa. van f 83-2-15 met de opst. daerbij gerekend. 
Hebben gem. gecommitteerden in de eerste plaats geexamineert de nog tot hiertoe vermiste of 
onbetaalde posten als namentlijk van Hermen ten Doeschate op den Borgerskamp van 1748 of 
aan bij wijlen de Heer Rigter en ontfanger van Hoevel debet gebleven bedragende in het jaar 
1748 f 0-1-25. Van Jan ten Kamphuis het Swakenmeken ad f 0-15-12. Van Berend nu Jan Heyink 
ad f 0-7-14. 
En dies wegens begrepen en van gedagten sijn dat deselve vermits in ouder jaaren bij wijlen de 
Hr rigter Fockink daar van betaalt is en die posten ook op de registers van verp. en contr. en in 
d'oude boeken van ontfang te vinden sijn, alsnog door de tegenwoordige eigenaren sullen moeten 
worden betaalt. 
Waar over nader gedelibereert sijnde, is goedgevonden aan de eigenaren van gem. gronden de 
rekeninge van 1748 tot 1765 incluis toe te senden met eisch en versoek van betaelinge binnen 
vier weeken en dit onstaande daar van aan de goedheeren verslag doen om deselve eygenaren te 
beklagen daar het behoort bedragende dan de post op de naam van  
Hermen ten Doeschate nu Welmer Pierik van 1748  f 1-2-5 
1749        f 0-19-2  
van 1750, 1751 en 1752     f 2-17-6 
1753 vermindert      f 0-14-3  
van 1754 tot 1765 incluis ad 12 jaren   f 9-2-4  
Totaal        f 14-16-4 
opst.       f 0-14-12 
maakt        f 15-11-0 
Op naam van Jan ten Kamphuis het Swakenmeken onder het Weldam van 1748 f 0-15-12 
van 1749           f 0-13-8 
van 1750, 1751 en 1752         f 2-0-8 
van 1753 vermindert op         f 0-11-4 
van 1754 tot 1765 incluis ad 12 jaren       f 6-15-0 
Totaal            f 10-56-0 
opst.            f 0-10-12 
maakt            f 11-6-12 
Op de naam van Berent of Jan Heyink nu Frerik ten Sijthof van 1748  f 0-7-14 
van 1749          f 0-6-12 
van 1750, 1751 en 1752        f 1-0-4 
van 1753 vermindert         f 0-5-10 
van 1754 tot 1765 incluis ad 12 jaeren      f 3-7-8 
Totaal           f 5-8-0 
opst.           f 0-5-6 
maakt           f 5-13-6 



Vervolgens gezien sijnde dat die van het Kerspel Goor op de restanten van 1758 tot 1763 incluis 
volgens vertoonde quitantie van den 27 juny 1762 van wijlen Wolter Jalink hebben betaalt voor 
de jaaren 1758, 1759 en 1760 de sa. van f 5-2-5. Soude 't selve in minderinge van de 
bovengenoemde ingebragte schuld ad 83 gl 2 st 15 penn. komen en moeten trekken dat het 
overige, soo verre het kerspel van die drie posten betreft, bedragende 
van 1761   f 1-12-14 
1762    f 1-12-14 
1763    f 1-12-14 
1764    f 1-12-14 
1765    f 1-12-14 
Totaal    f 8-4-6 
opst.    f 0-8-4 
dus te samen ter summa van  f 8-12-10 
Door de gesworens van het kerspel bij provisie aan de erfgen. wijlen den heer richter en 
ontfanger van Kedingen of derselver gevolmagtigde moeten gesuppleert en betaalt worden ter tijd 
dat de goedheeren van het kerspel hun boermannen van dit en reeds gedane verschot op die 
restanten op 'd een of ander wijse uit het gemeene fonds der merkte dedomagere. 
Vervolgens in overweginge genomen sijnde, dat op de generale memorie der restanten in het 
goedheeren boek bij resolutie van den 10 may 1765 te sien, mede begrepen sijn de post van het 
vuurstedegeld in Harke op de naam van Berend Wilbers of Proots erve ad 6 guld. en onder Elsen 
vijf verwilderde postjes van verp. en contrib. in den jare 1757 belopende 5 guld. 5 st. Komt alhier 
in consideratie en is de vrage of het gem. vuurstedegeld van Harke en verwilderde postjes in 
Elsen door de boermannen van gemelde markten tot 1765 incluis sijn betaalt zedert of van 1758 
af aan, waarvan in voorgem. memorie het restant over 't geheele gerigte is uitgetrokken, dan of 
deselve van 1758 af aan nog debet sijn, dat inval de betaelinge van die posten door de 
boermannen van die markten nog niet geschiet is, so als deselve volgens de resolutie der 
gesamentlijke goedsheeren hadden behoren te doen. Welgem. Mevrouw van Nijenhuis of desselfs 
gequalificeerde diende te werden versogt, so als versogt word bij desen, om van geseide 
boermannen het restant van 1758 af aan of so verre nog debet zijn, in te vorderen en op 
voornoemde schuld af te schrijven met het geene uit het kerspel als vooren gesteld komen moet 
en dit geschiet sijnde het geene als dan nog mogte resteren daarvan een memorie aan de verw. 
markenrigter van Stokkum, Harke en Kerspel Goor over te geven, om dien na door de 
gecommitteerden nader uitvondig te maken waar uit dat restant sal gevonden en betaalt worden. 
Wordende de gesworen van Herke gerecommendeert om hun aandeel tot 1765 ten eersten te 
suppleren en te voldoen, kunnende zij sig met dit en het vorige verschot over of voor het erve 
Wilbers gedaan aan de goedheeren van Harke op eene vergaderinge adresseren en versoeken om, 
of door het redresseren van het register van 't vuurstedegeld, of uit eenig ander gemeen fonds der 
markte gededomageert te worden. Dog werden de gesworens van Stokkum gerecommandeert het 
restant bij provisie uit te schieten en te voldoen, kunnende sig daar over als die van Harke op de 
goedheeren vergaederinge addresseren. 
Was get.  J.C. Pothoff O.M. Benrinck  H.J. Bos J.H. van Coeverden
 Coenraad ter Swaak Wolter Pothoff 
Accordeert met het origineele quod attestor J.C. Pothoff  
 
18 augustus 1785. 
Den verwalter markenrigter of boermannen van het Carspel Goor 
Wij boermannen van Hengevelde hebben waergenomen of gehoort door klagte van de Junne of 



Jan Tanken dat die gerigtelijk gepandt wordt reise op reise en dat met gewelt daarvan assen en 
dat zulke geringe menschen zijn en wij gemelte boermannen van Hengevelde laten ernstelijk bij 
dese waerschouwen of anseggen dat wij geen gepandet of anseggen van eenige lasten an Junne of 
Jan Tanken niet mogen hebben want het is onse marke van Hengevelde. 
Hebt gij daer in tegen gij boermannen van het Kerspel Goor den moet gij lieden ons tegenkomen 
na palinge te zijn of na hoger regt. 
Actum Hengevelde den 18 augustus 1785. Eigenhandige ondertekent. 
Jan Wessels   Roelef Hagmaen Aelf Koenrik 
 
21 December 1798 
Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Extract uit het register der resolutien van het intermediar 
administratief bestuur van het voormalig gewest Overijssel. 
Deventer den 21 december 1798 vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
Gelezen de requeste van W. Jalink ontvanger van het gerigte van Kedingen houdende om 
geallegeerde redenen verzoek dat wij hem requestrant zouden gelieven te accordeeren zijne aan 
het comptoir verschuldigde agterstand in termijnen te mogen betaalen en ten zijnen behoeve de 
nodige ordonnantien te doen slaan in voldoening van zijne regtmatige pretensien wegens betaalde 
koebeesten voor het Fransch magazijn te Borculo, van premien voor gevangene vossen en otters 
en voor het te veel betaalde vuurstedegeld zedert den jaare 1792 als mede om bij zijne vorige 
adressen geallegeerde redenen wegens de door hem betaalde en gedebiteerde opstuivers gunstig 
te reflecteren ofte hem het effect der resolutie van de constituerende vergadering nog voor den 
tijd van vier weken te laten genieten, ten einde hij requestrant in staat mogte gesteld worden zig 
aan het wetgevend lichaam om eene finaale resolutie te kunnen adresseeren, allezints met last aan 
den ontvanger van Twenthe om met de voorgenomen executie te supercedeeren. 
Waarop zijnde gedelibereerd is goedgevonden het ten requeste gedane verzoek te wijzen van de 
hand en den ontvanger van Twenthe aan te schrijven en te gelasten om bij aldien de requestrant 
alnog in gebreke mogt blijven, het door hem verschuldigde ten comptoire te bezorgen datelijk na 
de aanstaande Kersdagen de nodige middelen van executie tegen hem te werk te stellen. Zullende 
het door den requestrant gedane verschot aan premien voor gevangene vossen aan het Fransch 
magazijn te Borculo, geleverde koebeesten, als mede het door hem op het vuurstedegeld te veel 
betaalde, op zijne agterstedige schuld worden gevalideert, zodra hij de dugtigheid dier pretensie 
aan deze vergadering ten genoegen zal hebben doen blijken. 
En is al verder goed gevonden den requestrant in qualiteit van ontvanger des gerigts Kedingen te 
surcheren en de erfgenamen en goedsheeren van dat gerigte aan te schrijven en te gelasten om ten 
spoedigsten aan bekwaam persoon te benoemen tot het waarnemen van dien ontvangst en daar 
van aan deze vergadering berigt in te zenden. 
Th. Doyer 
Accord. met voorschr. register Hr Selkwijk 


