
Rechtzaken 
 
Request voor die gesworens van het Carspel van Goor ten fine van prolongatie contra d' Heer 
Coeverden tot Wegdam van den 27 october 1716 ad 4 weken vallende op den novemb. 
HoogWelGeb. Gestrenge Heer Mijn Heer W. Bentink, Heer tot Diepenheim en Schoonheten, 
landdrost van Twente en de Valkenborg. 
Vertonen met behoorlikst respect Jan Heyink, Luttikhengel ende Henrik ten Geusendam in 
qualiteyt als gesworens van die markte Carspel Goor hoe dat hun rentmr is ten handen gestelt op 
de naem van de Heere Joan Heydentrijk van Coeverden tot het Wegdam, seker claegregt met 
twee bijgevoegde documenten waerbij dieselve worden beclaegt van een preterse turbel, spolie en 
indragt begaen te hebben daer dieselve dog niet weten iets anders gedaen te hebben als waer toe 
sij waerlijk sijn verpligt en vermits het UHWGeb gestr heeft belieft daerop te apostileren dat die 
beclaegdens in den tijd van 14 dagen souden hebben te berigten, allende die termijn op den 27 
octob. aenstaende, sijnde een termijn die in die daed geen angust is om de redenen dat dese sake 
ofte klagte niet den rentmr in het particulier angaet, vermaer alleen geerfdens van dit Carspel van 
Goor als onder anderen heer landrentmr van Sipculo en Albergen en meer anderen goedheeren, 
an wien dese clagte moet gecommuniceert worden om haer daerover te beraden, het welke 
onmogelik in dusdanigen korten tijd niet can geschieden, door dat alle soo verre en d'eene hier en 
d'ander daer van malcanderen sijn afwonende, waer toe nog te meer bij dese corte dagen en 
wintersaysoen, geen convocatie kan geschieden, is ook om andere erheffelijke redenen meer over 
haeren die rentmr genoodsaekt sijn hierover an UWGeb Gestr met alle reverentie te versoeken 
dat UEdGeb Gestr desen termin van berigt wil gelieven te prorogeren voor de tijd van twee 
maenden, ongeprejudiceert jeders regt, alles onder dierbare protestatie van kosten. 
J. Bloemendal 
 
1716. 
Ik Assuerus Fockink wegens Hooger overigheyt, richter van 't landgerigte van Kedingen, doe 
kond en certificere mits desen, dat voor mij ende coornoten, te weten Hindryck Danckers en Jan 
Breuniekrijf, pravia citatione, gecompareert sijn ter instantie van Pr. Wolter Pothoff qqua Jan 
Snijder, Luttickhedde en Heuhedde, om conschap der waerheyd te geven, soo hebben sij 
comparanten na voorgaende errinneringe van die swaere straffe des meineedts gedeponeert als 
onder jeder articul volght. 
Getuigen ouderdom.  
Jan Snijder verklaert omtreent 40 jaeren oud te sijn, Luttickhedde verklaert omtrent 45 jaeren oud 
te sijn, Houwhedde verklaert omtrent 36 jaeren oud te sijn. 
Os sij niet seer wel kennen het erve en goed Speekenbrinck de heer producent toebehorende. 
Jan Snijder verklaert het erve ende goed Speekenbrynck seer wel te kennen het selve 
toebehoorende den Heere van het Wegdam. 
Getuige Luttickhedde verklaert van jae. 
Geruige Heuhedde verklaert het erve ende goed Speeckenbrink wel te kennen. 
Offter an en immediatelijck bij het huys niet en staen verscheydene groote eicken bomen die daer 
wel vijftig en meerder haeren hebben gestaen. 
Jan Snijder verklaert dat dichte bij het huys en achter die wandt verscheydene groote eicken 
boomen staen die er wel 40 en 50 jaeren hebben gestaen en nogh staende sijn. 
Getuige Luttickhedde verklaert dat er en dichte bij het huys en achter die wandt verscheydene 
groote eicken bomen staen die er al voor sijn tijt en geheugenisse hebben gestaen en nogh sijn 
staende. 



Getuige Houwhedde verklaert dat er digte bij en an het huis verscheidene groote eicken bomen 
staen en al voor sijn tijt aldaer gestaen hebben en noch sijn staende. 
Of dese bomen niet lange jaeren door die heer producent en wijlen sijn vaeder van die geemente 
sijn afgesepareert en afgescheiden geweest. 
Getuige Jan Snijder weet hier niet van. 
Getuige Luttickhedde kan hier op niet seeckers deponeren en weet hier vorders niet van. 
Getuige Houwhedde kan hier van niets deponeren. 
Of desen sloot nu in het voorjaar in die maent van meert niet en is ingesmeeten door Jan Heyinck, 
Frerick Luttickhengel en Henrick ten Geusendam, geswoorens van die marckte te Goor. 
Getuige Jan Snijder verklaert desen articul als gestelt van woort tot woort waer te zijn. 
Getuige Luttickhedde verklaert dat de selve sloot, door die geswoorens in desen gementioneerdt, 
is ingesmeeten. 
Getuige Houwhedde verklaert dat desen sloot als in desen gemelt, is ingesmeeten gewoorden 
door de geswoordens van die marckte van Goor. 
Waer mede getuigen haer depositien hebben gesloten en hebbe ik richter voornoemt, dese met 
mijn eigen hand en ordinaire gerichts zegel gecorroboreert. 
Actum Heeckeren, den 7 Julius 1716. 
Onderstondt Assuerus Fockinck Rigter  pro vero copia 
 
1716. 
HoogWelGeb Gestr Heer Mijn Heer Wilh. Mentinck Heere tot Diepenheym ende Schoonheten, 
Land drost van Twente. 
Vertoont met behoorlijk respect de Heere Joan Heidentrijck van Coeverden tot het Weghdam, 
hoe dat die selve in die markt van Goor heeft liggen een erve en goed Spekenbrinck genaemt en 
onder die haevesate Weghdam dependerende, bij het welke immediatelijck aen het huys an de 
wand sijn staende verscheydene grote opgaende eikenbomen, wel bij de 50 jaeren oud en so 
lange jaeren van die gemeente met een sloot sijn gesepareert en afgescheyden geweest. Dat dus 
niet tegenstaende die geswoorens van die markte Goor Jan Heyinck, Luttickhengel ende Henr. 
ten Guesendam, haer hebben onderstaen in die maent van Marty deses jaers 1716 desen sloot via 
facti in te smiten ende de Hr remonstrant soo doende in sijne notoire possessie te turberen als uyt 
de annexe kondschappen is te ersien. En dan de hr clager sodaene turbe, spolie en indragt 
streckende tot sijne werkelijke prejudicie in de nadeel niet hebbende kunnen passeren, soo is hij 
te raede geworden hij an u Hooch Wel Geb Gestr als richter in possessorius te addresseren en te 
versoeken dat u HWG Gestr de beclaegde geheven te ordineren en bij verdere verweygeringe te 
condemneren, om die gepleegde turbe, spolie ende indraght kost en schadeloos te repareren en de 
haere ongewaerde landen nae desen daer af te houden, alles met beding van kosten.       
Onderstond Jan Heidentrijck van Coeverden toe Weghdam.   
In margine was geappoincteert het dubbelt deses sij gestelt in handen de beklaegdens om hier op 
aenstaende dinghsdag over veertijn dagen te dienen van beright. 
Actum Diepenheym den 10 Octob. 1716. 
Onderstond W. Bentinck  pro vero copia  Ass. Fockinck Rigter 
 
1716. 
Minuten van interrogatia over den hoek grond bij het Spekenbrink in het Carspel van Goor 
markte Stokkum   
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provintie van 
Overijssel Righter van Kedingen, doe cond en certificere voor de opreghte waerheyd, dat voor 



mij en kuernoten hier nae benoemt gecompareert en erscheenen sijn Boom Jan, Henr. Vinckers 
en Jan Vinckers timmerman ter instantie van de HWG Heere Jan Heydentrijck van Coeverden 
Heere toe Weghdam om onder solemnelen ede op naervolgende vraagarticulen contschap der 
waerheid te geven. 
Getuigen ouderdom te vragen. 
Boom Jan verklaert 60 jaeren oud te sijn. 
Henderick Vinckers verklaert 60 jaeren oud te sijn. 
Jan Vinckers verklaert 40 jaeren oud te sijn. 
Off sij niet seer wel kennen het erve en goed Spekenbrinck de Heer producent toebehorende. 
Boom Jan verklaerd van jaa. 
Henderick Vinckers verklaerd het erve ende goed Spekenbrinck de Heere van 't Weghdam 
toebehoorende seer wel te kennen. 
Jan Vinckers seid het erve Spekenbrinck seer wel te kennen toebehoorende de Hr van 't Wegdam. 
Offter aen en immediatelijck bij 't huys niet en staen verscheidene grote eiken bomen, die daer 
wel 50 en meerder jaeren hebben gestaen. 
Boom Jan verklaerd dat er aen en bij het huys verscheydene groote eikene boomen staan die er 
wel 50 jaeren en misschijn wel langer hebben gestaen. 
Henderick Vinckers verklaard dat bij en aen het huys verscheydene groote eiken boomen staen 
die er wel sestig a seventig jaeren hebben gestaen en nog misschijn langer, soo dat er geen 
menschen sijn die daar van gehuegenisse hebben hoe lange deselve aldaer wel gestaen hebben. 
Jan Vinckers verklaard het geposeerde in desen articul van woort tot woord waer te sijn en nog 
wel veele jaeren langer. 
Of dese bomen niet door den Heer producent sijn gesnoyt sonder inspieringe van yemand en 
lange jaeren door den tegenwoordige Heer van 't Wegdam en wijlen sijn hr vader van de 
gemeente sijn gesepareert en afgescheyden ? 
Boom Jan verklaerd dat deselve niet alleen van de sal. Heer maar oock van de tegenwoordigen 
Heere van 't Wegdam lange jaeren sijn gesnoyt sonder inspieronge van yemand en dat deselve 
met een graven van de gemeente sijn afgescheyden soo lange als hem huegt. 
Henderick Vinckers verklaert dat hij deselve wel voor veertig jaeren door order van wijlen de 
Heer van 't Weghdam, als mede naderhand door bevel van de tegenwoordige Heere van 't 
Wegdam heeft gesnoyt en het hout op 't Wegdam gebragt sonder de minste inspieronge en dat de 
selve altijd met een graven sijn afgescheyden geweest van de gemeente. 
Jan Vinckers verklaard dat hij deselve niet alleen door order van de Heer van 't Wegdam heeft 
gesnoyt, maer oock verscheydene gehouwen sonder inspieronge van jemand en die an 't huys 't 
Weghdam sijn vertimmert en dat de selve soo lange als hem huegt met een graeven van de 
gemeente sijn afgescheyden. 
Vorders getuigen te verklaeren onder verlos van haer ziel en saeligheyd wat haer hier verders van 
sij bewust, soo gevraegt als ongevraegt ? 
Boom Jan verklaard hier van niet meer te weten. 
Hendr. Vinckers weet hier van niet meer te deponeren. 
Jan Vinckers weet hier van niet meer te verklaren. 
Waermede getuigen naer voorgaende wettige citatie en ernstige waerschouwinge van de swaere 
straffe des meineeds haere depositien met eede tot God almaghtig verklaerd sijn sluitende. Daer 
dit aldus passeerde waeren met mij righter hier an en over als kuernoten Koert Berentsen en 
Albert Gerritsen. 
Sonder argelist in oirconde der waerheyd hebbe ick richter dese getekend gezegelt. 
Actum op den huyse Hekeren den 29 september 1716. 



Onderstond Assuerus Fockinck  Righter pro vero copia 
 
1716 
Claeg request voor de HWGeb Heer Coeverden tot Wegdam contra die gesworens van het 
Carspel van Goor.  
Interrogatia waerin ter instantie van die gesworens van 't Carspel van Goor onder de markte 
Stokkum gelegen versogt word dat previa citatione exaujatior prejurie mogen afgehoort worden 
volgende getuigen. 
Getuigen ouderdom en verwandschap af te vragen en of niet om getuigenisse der waerheit te 
geven wettelijk sijn geciteert ? 
Of getuigen alle niet wel kennis het goed Spekenbrink gelegen in het Carspel van Goor onder de 
Stokkumer markte d'Heer Coeverden tot Wegdam toecomende ? 
Of getuigen niet mede seer wel kennen den hoek grond waerop het boerenhuys van het 
Spekenbrink staet en de den wal daarbij gelegen waarop eenige opgaende eikenbomen staen ? 
Of hun getuigen niet wel bewust is ende seer wel weten dat desen hoek gronds waerop die 
eikenbomen staen altoos heeft los gelegen, sodanig dat de menschen, peerde, beesten en verkens 
overal van dese hoek grond hebben konnen op en afgaen en souden opgehouden  te komen 
worden, indien dit de getuigen kunnen seggen daarvan een besonder articul te weten en altoos als 
gemeente is gehouden ? 
Of getuigen niet seer wel weten, bekennen en verclaren moeten dat sij daer ter plaetse noyt geen 
hek ofte hekken hebben gesien ofte gekend, maer dat sij wel weten dat dese hoek grond altijd los 
en open heeft gelegen en niet het velt gemeen gehouden is ? 
Of niet den Heer Coeverden tot Wegdam voorn. in den voorledenen jaere 1715 desen hoek 
gronds bij het Spekenbrink daer hier op de sake an elkaar om principalitie te bewijsen staat, die 
eyken bomen op staen, formeel heeft doen opgraven en met eenen wal besloten en allene twee 
passagien los gelaten om daer hekken of .... voor te hangen ende hij daerdoor den eigendom an te 
matigen ? 
Of sulx sij getuigen selfs niet hebben gesien ? 
En wat getuigen meerder daervan is bewust so gevraegt als ongevraegt te verclaren en niets 
daervan te verswijgen maer alles opentlijk en onpartijdig te verclaren bij de straffe des meyneeds 
?        
 
1717 
Berigt voor Jan Heyink cum suis van de Heere Coeverden tot het Wegdam. 
Berigt voor Jan Heyink, Lutteke Hengel en Henrik ten Geusendam in qualiteit als gesworens van 
't Karspel van Goor onder de marke van Stokkum, gerequireerde en de HoogWelGeb Vrouw 
Douariere Ripperda tot Weldam en d'Heere Ripperda tot Verwoolde nomine uxoris 
markenrichterse van de marke Stokkum voornoemd als gevougde ter eene 
d'Heere Jan Heidentrijk van Coeverden tot Wegdam requirant ter anderen sijden. 
Hooch WelGeb Gestr Heere Wilhelm Bentink, Heere tot Diepenheim en Schoonheeten Landdrost 
van Twente. 
Om uit de name van de gerequireerde en die Vroue gevougde als markenrichterse van de marke 
van Stokkum de ongefundeertheid van de Heere requirants klaag request datelik an te tonen. 
Dat het erve Spekenbrink zij gelegen in de voorschr marke van Stokkum en Karspel van Goor. 
Dat bij dit erve leit een stuk gemeine markengrond welke altoos los en open voor veeweide heeft 
gelegen. 
Dat de Heere requirant sich hebbe laten gelasten dese gemeine markengrond te laten opgraven en 



sich selven an te matrijen. 
Ende sulx buiten kennisse en consent van de Heere markenrichter en goedheeren. 
Ende dat dit an wijlen de Heere markenrichter zijnde bekent gemaket hij Heere gevougde als 
markenrichter van Stokkum nomine officin sich verpligt hebbe gevonden dit nieuw opgegravene 
door de gesworens bij provisie weder te doen insmijten. 
Tot maintien en voorstand van de marke en tot dat door markenrichter en goedheeren hier over 
nader soude wesen gedisponeerd gelijk alles. 
Gelijk dit in cas van inficiatie genougsaam kan worden angetoond en waar van het bewijs alhier 
onder de letter A en B expresselik word bij bedongen. 
Alle 't welke dan na markenregte door de markenrichter en gesworens zijnde geschied. 
So is immers de Heere requirant niet bevoegd dieswegen tegens de gerequireerde enige actie te 
institueren. 
Ende doen zij gerequireerde neffens die Vroue gevougde voorm. per generalia factiet curis, 
gedebatteert konden het gene specialik niet is angerahet. 
Ende ex dietis dicendis robiliterque supplendis concladendo contenderen. Dat de Heere requirant 
in zijn eis en conclusie in dier van yen en maten als alhier ageerd, zal worden verklaren niet te 
zijn ontfankelijk en zij daar van kost en schadeloos geabsolveerd. Ofte omni melivri modo.        
 
Reces van den 11 Oct. 1718 
Extract uyt het protocol der contentieusse saken des Hoog Ad. Lant Drost en gerigte van 
Twenthe. 
Compareert in dit Hoog Adelijke Gerigt de pr. Wolter Pothoff als volmagtiger van den Hoog 
WelGeb Heer van Coeverden toe Wegdam voordragende hoe dat uyt het berigdt tegens 
comparant Heer principael overgegeven sij gebleken, dat de Vrouw Douariere Ripperda toe 
Weldam als markenrigterse haer gevoegdt heeft bij Hendrik ten Geusendam Luttik Hengel en Jan 
Heyink als gesworens van 't Carspel Goor, weshalven comparant alvorens van replijcq te dienen 
namens sijn Heer de principael is versoekende, dat haer HoogWelGeb het markenboek van 
Stockum in dit Hoog Ad. gerigte mogd overgeven om door comparant Heer de principael 
gevisiteert en geexamineert te konnen worden en sulx geschiet sijnde dan verders te konnen doen 
en handelen nae raede onder expresse protestatie van costen. 
Ex adverso proc. Blomendal versogt van voorstaende reces op de naeme van de HooghWelGeb 
Heere Coeverden tot Wegdam ingedient copie ten spoedigsten in den tijt van vier weken onder 
protest van costen. 
Pro vero extracta Wilh. Hulsken Landhr. 
 
Extract uid hed protocol van contentieusse saeken des Hoog Adelijken Land drosten gerighte van 
Twenthe. 
Martis den 11 octob. 1718    
Compareert in dit Hoog Adelijke Gerigt proc. Wolter Pothoff als volmagtiger van den Hoog 
WelGeb Heer van Coeverden toe Weghdam voordraegende hoe dat uyt het beright tegens 
comparant Heer principael overgegeven sij gebleken, dat de Vrouw Douariere Ripperda toe 
Weldam als markenrigterse haer gevoegdt heeft bij Henderik ten Geusendam Luttik Hengel en 
Jan Heyink als gesworens van 't Carspel Goor, weshalven comparant alvorens van replijcq te 
dienen namens sijn Heer de principael is versoekende, dat haer HoogWelGeb het markenboek 
van Stockum in dit Hoog Ad. gerigte mogt overgeven om door comparant Heer de principael 
gevisiteert en geexamineert te konnen worden en sulx geschiet sijnde dan verders te konnen doen 
en handelen nae raede onder expresse protestatie van costen. 



Ex adverso proc. Bloemendael versoghte van voorstaende reces op de naeme van de 
HooghWelGeb Heere Coeverden toe Weghdam ingedient copie ten spoedigsten in den tijd van 
vier weeken onder protest van costen. 
pro vero extracta  Wilh. Hulsken  Landhr.  
 
Protocollandum an 't Hooch Drosten Gerigte van Twente. 
Compareerd in dit Hooch Ad. Gerigte procurator Bloemendal als gemagtigde van de Vrouw 
Douariere Ripperda tot Weldam en diend in saken tegens d Heere Coeverden tot 't Wegdam 
pramissive en sonder sich enigsinds in te laten nemaar onder expres voorbehoud van alle 
declinatore dilatore en peremture exceptien en middelen van defensie. Waarover ten vierliksten 
en en kragtigsten word geprotesteerd. 
Dat de voorgen. Heere van 't Wegdam voor dit Hooch Ad. Gerigte een proces heeft angegeven 
tegens Jan Heyink, Lutteke Hengel en Henrik ten Geusendam als gesworens van de marke. Dat 
uit de name van de gemelte gesworens en de Vrouw Douariere Ripperda voorn. als 
markenrichterse en gevougde, daar tegens bereits den 19 januar 1717 van berigt of antwoord ten 
principalen zij gediend. Dat de voorm. Heere van 't Wegdam den 11 octob 1718 incidentaliter 
hebbe versogt, dat de Vrouw Douariere Ripperda voorm. als markenrigterse en gevougde het 
markenboek van Stockum quasi soude ederen. Dat hij Heere van Wegdam nu weder op den 14 
Januar 1719 met twee besondere requesten ten voorschijn komt versoekende bij het eerste dat de 
Vrouw Douariere Ripperda voornoemd quasi soude ederen het markenboek van Hengeveld en bij 
het tweede dat de termijn soo lange mogde worden uitgesteld. Ende dat sijn HWGG de Heere 
Drost van Twente hebbe geapostilleerd op het eerste dat de Vrou gerequireerde daar op over vier 
weeken af te rekenen van den 17 januari soude dienen van berigt. Ende op het tweede dat de 
termijn ses weken in statu wierde geintinueerd. Ende dewijl dat de uit of een geheele confuse 
maniere van procederen soude spruiten of veele onnodige incidentele of exceptionele procedures 
veroorsaakt worden so doet de voorm. Vrouw Douariere Ripperda promissive en onder protest 
als voren als mede onder bijbeding van de voorverhaalde stukken hier mede versoeken dat de 
Heere van 't Wegdam voornoemd sich moge verklaren of gedenkt te persisteren bij sijn vorig 
incidenteel versoek van den 11 octob 1718 en of over 't voorgemelte twede versoek om quasi 
editie te hebben van het markenboek van Hengeveld een afsonderlijke procedure gelievet te 
vouren. Om sulx voorgegaan zijnde verders te handelen na rade. Onder expresse protestatie van 
kosten, schaden en interesten. 
 
Hieronder de rekeningen van betalinge, kosten en en verschotten van bovengenoemd proces gemaakt door J. 
Bloemendal  
1716-1723. 
Die gesworens van het Carspel van Goor ca de Heer Coeverden tot Wegdam. 
1716 den 18 octob. de gesworens mij geconsuleert over het in ingesmetene bij Spekenbrink en 
over de clagte door den heer van Wegdam gedaen en hebbe ik haer instructie gegeven dat eerst 
met de vrou van Weldam moesten spreken die mij daer over heeft ontboden en met mij 
gesproken en mij geordonneert het ingesmetene in ogenschijn te nemen en een regt te formeren 
an de heer drost om tijd te hebben op het claeglibel te berigten voor vac. van conferentie met de 
gesworens f 2-0-0. Na het Weldam gereden en met mevrou daerover gebesoigneert, stelle maer 
voor vac. en transport f 1-4-0. 
Den 20 dito met dit gecouheerde regt na Weldam gereden en hetselve mevrou als markenrigterse 
gecommuniceert vac. f 2-0-0 en transport f 0-12-0. 
Dito hetselve in het reine gebragt en daermede na Goor gereden voor munditie f 0-8-0. Des 



agtermiddaegs daer mede na Diepenheim gereden en hetselve an den heer Drost gepresenteert en 
ses weken versogt, dog de heere drost 4 weken perempten verleent solvi f 1-4-0. Vac. 3 gl 
transport en verteeringe 2 gl 10 st f 5-10-0. 
Den 23 dito het regt en apoinctement afgeschreven en an pr. Pothof gedaen insinueren en voor de 
insinuatie betaelt f 0-10-0. Voor de afschrift f 0-8-0. Voor mijn bestel af te rekenen van den 27 
dito f 0-12-0. 
Den 2 9br met de gesworens Jan Heyink en Jan Trijntjes na Spekenbrink gegaen en het 
ingesmetene bij Spekenbrink in ogenschijn genomen en daer over rapport op Weldam gebragt 
voor vac. na Spekenbrink en Weldam f 3-0-0, voor de weg f 0-12-0. 
Den 3 dito na Weldam en aldaer interrogatoria geconcipieert ter preferentie van de vrou van 
Weldam en twee brieven geconcipieert, eene an de Landrentmr van Twemte en eene an de 
Rentmr van Sypculo en Albergen voor form. van de interrog. en beide brieven f 2-10-0, van de 
afschriften van alle drie f 0-16-0. 
Den 6 dito antwoord ontfangen van beide rentmrs exam. van beide vac. f 0-16-0. 
Den 12 9br. na Deventer en met Dr. ten Brink over dese sake geconfereert en is goed gevonden te 
als dan de condschappen te trekken, als wanneer sijn UWEd heeft aangenomen dese sake te 
bedienen vac. in 2 dagen f 6-0-0, verteeringe en peerdehuir f 4-0-0. 
Den 24 dito na Diepenheim en gediend van berigt onder minute en belofte in tijd van 4 weken 
reel te dienen, term. 6 weken na de reele exhibitie, jura f 1-4-0, vac. pier f 3-0-0, verteeringe en 
peerdehuir f 0-13-8. 
Den 14 xbr. interrogatoria geformeert an Wolter ten Spekenbrink te produceren met een brief an 
de heer van Vondel om hem of Sutphen of tot Vorden te trekken in testem. voor form. f 1-12-0, 
prote... f 0-6-0. 
Den 28 dito ontfangen een brief van de vrou van Weldam van Vorden met de getrokkene 
condschap van Wolter Spekenbrink, exam. van brief en condschap f 1-0-0, voor de condschap an 
kosten f 4-0-0. 
Dito provia citatione gedaen an Berent Kevelham, Jan Lefrink en Hermen Spekenbrink, dieselve 
geproduceert in testes en voor 3 citatien betaelt f 0-18-0, twee mael een bode na Enter om 
Hermen ten Cate te laten halen op rekening van de vrou van Weldam f 0-12-0, bodeloon na 
Rijssen om hem te doen citeren f 0-6-0, vac. om de eed te sien doen f 1-0-0, formatie van de 
condschap ad 4 blad f 6-0-0, an de getuigen betaelt voor die eede f 1-8-0, an de coornoten betaelt 
f 0-8-0. 
Den 29 dito dieselve afgehaelt daer die gecertificeert waren waer voor de rigter comt f 4-10-0, 
voor mijn vacatie stelle maer f 0-12-0. 
Dito an Dr. ten Brink gesonden het claegregt met onse prolongatoir regt en die certificatie van 
Wolter Spekenbrink, Berent Kevelham, Jan Trijntjes en Hermen Spekenbrink per expresse sijnde 
lyer Gerrit, soluit mevrou 18 st van mijn brief en bestel f 1-4-0. 
1717 den 4 jan. op een missive van dr. ten Brink an sijn Ed gesonden de minute van die 
geconcipieerde condschappen ca de Heer van Wegdam pro literis f 0-10-0, voor de brief van Dr. 
ten Brink f 0-6-0. 
Den 19 dito van Diepenheim en reel geexhibeert berigt ca de heer van Wegdam folio f 1-4-0, vac. 
3 gl verteert en peerdehuir 9 p. f 3-9-0. 
Den 27 febr. gevaceert bij de heer van Wegdam in de Kist en geconvenieert dat den heer van 
Wegdam sal prolongeren 6 weken vac. f 1-0-0. 
Den 4 mey na Diepenheim en van de handelinge van de heer van Wegdam versogt copieen 6 
weken van 3 gl verteert en peerdehuir 15 st f 3-15-0. 
Den 22 dito een brief an Dr ten Brink dat de heer van Wegdam gesinnet die inbedongene 



bewijsen en dat ik daer op 6 weken tijd hebbe versogt lit. f 0-10-0. 
Den 21 dito een bgrief van Dr ten Brink dat ik an desselfs in dispositie die nog duirt 6 weken ... 
juolongeren port bet. 2 st exam 6 st f 0-8-0. 
Den 22 juni na Diepenheim en previa deminatine geprolongeert ad 6 weken vac. f 3-0-0, 
denunciatie an pr. Pothof f 0-6-0, verteert en peerdehuir f 0-18-0. 
Den 25 aug. een brief an Dr ten Brink om te hebben het nodige bewijs lit. f 0-10-0. 
Den 6 7br. tot Deventer geconfereert met Dr ten Brink over die bewijsdomnis die wij inproximo 
termino sullen indienen en goed gevonden Spekenbrink certificatie bij proversie doen of te laten 
en dan dieselve in terminus in dienen vac. in twee dagen f 6-0-0, verteert en peerdehuir f 2-15-0. 
Den 25 dito de getuigen Jan Leferink en Berent Kevelham nog eens nader door de heer rigter van 
Kedingen geproduceert voor de .... eede, verhoor, certificaties betaelt f 4-18-0, voor vacatie f 
1-0-0, opstel en numiditie f 6-0-0. 
Den 28 na Diepenheim en geexhibeert die gerequireerde condschappen ca heer van Wegdam vac. 
f 3-0-0, verteert en peerdehuir f 0-8-0, term. 6 weken. 
Den 9 octob. na Diepenheim en gesien dat pr. Pothof prolongeerde ad 6 weken previa denunciat f 
0-12-0. 
Den 22 9br. weder geprobugeert en mij gedenunt. f 0-12-0. 
1718 den 4 jan. na Diepenheim en de heer van Wegdam geprolongeert ad 6 weken waerin ik 
hebbe geaccordeert mits dat percumption wierde gestelt vac. 3 gl verteert en peerdehuir 9 st f 
3-9-0. 
Den 15 febr. na Diepenheim en besorgt vermits wederom 6 weken wilde prolongeren dat den 
termin peremptoir is gestelt vac. f 3-0-0, verteert en peerdehuir 13 st f 0-13-0. 
Den 26 april de heer van Wegdam previa denunciat geprolongeert ad 6 weken vac. f 0-12-0. 
Den 28 juni de heer van Wegdam geprolongeert ad 6 weken waer van mij een copieel regt den 
handen gedaen stellen exam f 0-12-0. 
Den 13 7br de heer van Wegdam previa denunciatione geprolongeert ad 4 weken edog 
peremptoir vac. 3 gl verteert en peerdehuir 18 st f 3-18-0. 
Den 11 octob. na Diepenheim en voor de gesworens van het Cerspel van Goor en gevoegde vrou 
Erfmarkenrigterse van het gehandelde van de heer van Wegdam versogt copieen 4 weken, vac. 3 
gl verteert en peerdehuir 18 st f 3-18-0. 
Den 21 dito na Deventer en met Dr ten Brink geconfereert over het gehandelde van de heer 
Wegdam vac. f 3-0-0, verteert en peerdehuir pro parte f 1-10-0. 
Den 11 9br. na Deventer en met Dr ten Brink geconfereert en overgelangt het reces door den heer 
van Wegdam ingediend en desselfs consideratien ingenomen vac. in 2 dagen f 3-0-0, verteert en 
peerdehuir parte f 2-4-0. 
Den 24 dito een brief an Dr ten Brink nopende het gehandelde voor de gesworens van 't Carspel 
van Goor en gevoegde vrou Erfmarkenrigterse en daerop bescheid te hebben tegen den naesten 
regdag an het H.A. gerigte lit en bestel f 0-12-0. 
Den 2 xbr. na Deventer en met Dr ten Brink geconfereert over onse te doene handelwijse voor de 
gesworens en gevoegde vrou Erfmarkenrigterse ca de heer van Wegdam en mij eindelik 
geordonneert nog eens 6 weken te prolongeren vac. in twee dagen 3 gl verteert en peerdehuir pro 
parte 27 st f 4-7-0. 
1719 den 12 jan. een brief an Dr ten Brink om te mogen weten hoedanig mij te gedragen 
tocoemende regtdag an het H.A. drosten gerigt voor de gesworens en gevoegde vrou 
Erfmarkenrigterse tit. f 0-12-0. 
Den 17 dito na Diepenheim en previa denunciat geprolongeert voor die gesworens en gevoegde 
vrou Erfmarkenrigterse ad 6 weken vac. 3 gl f 3-0-0, verteert en peerdehuir parte f 0-15-0. 



Den 7 mart voor de gesworens van het Carspel van Goor en gevoegde erfmarkenrigterse 
geprolongeerd ad 6 weken previa denuncatione vac. f 3-0-0, verteert en peerdehuir parte f 1-16-0.                          
Den 13 mart een brief an Dr. ten Brink om tegen den termijndag voor de gesworens van 't 
Carspel van Goor en gevoegde vrou erfmarkenrigterse iets te vervaerdigen ca de heer van 
Wegdam lit. f 0-12-0. 
Den 27 april een brief an Dr. ten Brink om te hebben tegen de aenstaende regtdag wat ik sal doen 
ca de heer van Wegdam lit. f 0-12-0.             
Den 2 mey na Diepenheim en voor de gesworens van Cerspel van Goor en gevoegde 
erfmarkenrigterse van Goor previa denuncatione an pr. Pothoff geprolongeert ad 5 weken vac. f 
3-0-0, verteert en peerdehuir f 0-15-0, voor denunciat. f 0-6-0. 
Den 18 juli na Diepenheim en previa denunciat. voor de gesworens van Carspel Goor en 
gevoegde van erfmarkenrigterse ....... het Cerspel Goor  ....... markenrigterse van het gehandelde 
van de heer van Wegdam versogt copie en 4 weken vac. 3 gl, verteert en peerdeh. 18 st f 3-18-0. 
Den 21 dito na Deventer en medt Dr ten Brink geconfereert over het gehandelde van de heer 
Wegdam vac. f 3-0-0, verteert en peerdehuir pro parte  f 1-10-0. 
Den 11 9br. na Deventer en met Dr ten Brink geconfereert en overgelangt het reces door de heer 
van Wegdam ingediend en desselfs confideratien ingenomen vac 2 daegen f 3-0-0, verteert en 
peerdehuir p parte f 2-4-0.  
Den 24 dito een brief an Dr ten Brink nopende het gehandelde voor de gesworens van 't Carspel 
van Goor en gevoegde vrou erfmarkenrigterse en daerop bescheid te hebben tegen de naesten 
regdag an het HA gerigte p lit. en bestel f 0-12-0. 
Den 2 xbr. na Deventer en medt Dr ten Brink geconfereert over onse te doene handelinge voor de 
gesworens en gevoegde vrou erfmarkenrigterse ca de heer van Wegdam en mij eindelik 
geordonneert nog eens 6 weken te prolongeren vac. in twee dagen 3 gl verteert en peerdehuir pro 
parte 27 st f 4-7-0. 
Den 6 dito na Diepenheim en previa denunc. geprolong. ad 6 weken volgens ordre vac. f 3-0-0, 
verteert en peerdehuir p parte f 0-18-0. 
Den 19 7br. voor de gesworens van 't Carspel van Goor en gevoegde vrou erfmarkenrigterse van 
Stokkum previa denunciatione geprolongeert ad 6 weken denunciatie te bestellen f 0-6-0, vac 3 gl 
verteert en peerdehuir 15 st f 3-15-0. 
Den 31 octob. voor de gesworens van 't Carspel van Goor en gevoegde erfmarkenrigterse 
geprolongeert ad 6 weken vac van denunciatie an pr. Pothof f 0-6-0, voor de prolongatie f 1-0-0. 
Den 12 xbr. na Diepenheim en voor de gesworens en gevoegde erfmarkenrigterse geprolongeert 
ad 6 weken previa denunciatie an pr. Pothof vac f 0-6-0, vac na Diepenheim f 3-0-0, verteert en 
peerdehuir f 0-13-0. 
1720 den 20 jan. previa denunciatie an pr. Pothof na Diepenheim en voor de gesworens en 
gevoegde vrou erfmarkenrigterse geprolongeert ad 6 weken f 0-6-0, vac na Diepenheim f 3-0-0, 
verteert en peerdehuir pro parte f 0-9-0. 
Den 12 meert previa denunciatie an pr. Pothof geprolong. voor de gesworens van het Carspel van 
Goor en de gevoegde vrou erfmarkenrigterse van Stokkum ad 6 weken vac van denunciatie f 
0-6-0, vac voor mij selfs f 3-0-0, verteert en peerdeh. f 0-13-0. 
Den 23 april na Diepenheim en geprolongeert previa denunciatie voor de tijt van 6 weken 
denunc. f 0-6-0, vacatie f 3-0-0, peerdehuir en verteert f 0-18-0. 
Den 11 juni na voorgaende ansage an pr. Pothoff na Diepenheim en voor de gesworens van 't 
Carspel van Goor en gevoegde erfmarkenrigterse van Stokkum geprolongeerd ad 6 weken pro 
vac f 0-6-0, vac proc. 3 gl en peerdeh en verteert 13 st f 3-13-8. 
Den 17 7br. previa denunciatione voor de gesworens van 't Carspel van Goor en de gevoegde 



vrou erfmarkenrigeterse van Stokkum moeten vacatie an het HA drosten gerigte en geprolongeert 
6 weken voor denunciatie f 0-6-0, vac pr. 3 gl verteert en peerdeh. 13 st f 3-13-8. 
Den 29 octob. consensus partis voor de gesworens en de gevoegde vrou erfmarkenrigterse van 
Goor geprolongeert ad 6 weken vac f 3-0-0, verteeringe en peerdehuir f 0-14-0. 
Den 2 xbr. na Diepenheim en consensus partis voor de gesworens en gevoegde vrou 
erfmarkenrigterse geprolongeert ad 6 weken vac f 3-0-0, verteeringe en peerdehuir f 0-18-0. 
Den 21 jan 1721 previa denunciatie na Diepenheim en geprolongeert ca hr van Wegdam ad 6 
weken vac 3 gl verteert en peerdehuir 18 st f 3-18-0, vac van denunciatie f 0-6-0. 
Den meert na Diepenheim en previa denunciat. voor de gesworens van het Carspel van Goor en 
die gevoegde vrou erfmarkenrigterse geprolongeert ad 6 weken ca Wegdam vac f 3-0-0, verteert 
en peerdehuir 18 st vac denunc. 6 st f 1-4-0. 
Den 6 mey na voorgaende ansage an pr. Pothoff comt mij f 0-6-0, vac 3 gl verteert en peerdehuir 
16 st f 3-16-0. 
Dito voor de vrou van Weldam ca de heer van Wegdam mede 6 weken peremptoir previa 
denunciatie f 0-6-0. 
Den 26 dito an Dr ten Brink geschreven dat nu de vrou van Weldam wederom te huis is, dat mij 
moge in staet stellen om voor haer welgeb prive ca heer van Wegdam en wegens die gesworens 
van het Carspel van Goor en haer welgeb als gevoegde vrou erfmarkenrigterse te samen te comen 
handelen op de ter minsdag p lit voor elx 8 st f 0-16-0.       
Den 1 juni wederom geschreven an Dr ten Brink dat mij tegen morgen over 8 dagen moet in staet 
stellen te handelen ca de heer van Wegdam voor de gesworens van het carspel van Goor en als 
gevoegde van de gesworens p lit f 0-8-0, item voor haer selven prive f 0-6-0. 
Den 4 dito een brief van Dr ten Brink wat ik in premi termino te handelen sal hebben selvi port f 
0-2-0, exam f 0-6-0. 
Den 6 dito een naderen brief ontfangen van Dr ten Brink nopende van de gesworens van Cerspel 
van Goor en de gevoegde vrou erfmarkenrigterse van Stokkum voor haer welgeb particulier ca de 
heer van Wegdam en instructie dat dat nog  eens 4 weken sal prolongeren in beide saken en 
copie senden van het laest gehandelde van partij advies port bet f 0-2-0, exam in beide saken f 
0-8-0. 
Den 9 dito voor de gesworens van het Carspel van Goor en gevoegde vrou erfmarkenrigterse van 
Stokkum en mede voor de vrou van Weldam selver of prive een regt geformeert an de hr Drost 
van Twente, dat die terminen moge prorogeren tot den laesten regtdag voor de vacantie van den 
bou en het selve gepresenteert en 6 weken geobtineert, formatie in dese beide saken f 1-0-0, 
inundtie 8 st vac 3 gl f 3-8-0, transport en verteeringe 50 f 2-10-0, afschrift 8 st insinuatie en pr. 
Pothof 10 st f 0-18-0, vac 10 st f 0-10-0. 
Den 8 july na Dr Hulsken gegaen en opgehaelt 't gene de hr van Wegdam heeft gerequireert vac f 
0-10-0. 
Den 13 dito ontfangen een brief van Dr ten Brink dat ik nog 6 weken moet prolongeren tot den hr 
van Wegdam ex f 0-8-0. 
Den 18 dito na Diepenheim en an de Drost gepresenteert een rigte dat de termin van aenstaenden 
regtdag moge geprorogeert worden ad 1 man pos serias messicum en ook geobtineert voor form 
van dit regt 12 st munditie 4 st f 0-16-0, vac van presentatie f 1-10-0, verteeringe en verteeringe f 
1-7-0. 
Den 19 dito 't selve afgeschreven 4 st en an pr. Pothof  f 0-4-0, dors infiniteren 10 st vac 6 st f 
0-16-0. 
Dito ontfangen een brief van Dr l'Espierre dat mij bekend maekt dat Dr ten Brink aenstaende 
dingsdag op het Weldam komt, dat ook reets is geschiet port f 0-2-0, exam f 0-8-0. 



Den 20 dito een brief an Dr l'Espierre dat ik wegens de vrou van Weldam reets de tijd ca de heer 
van Wegdam hebbe besorgt, dat daerop gerust kan wesen lit. f 0-6-0. 
Den 21 dito na Weldam gereden en an mevrou van Weldam rapport gebragt dat ik die versogt tijd 
van prolongatie ca de heer van Wegdam in dese sake hebbe geobtineert en nader met mevrou 
afgesproken om met Dr ten Brink te confereren hoedanig op de holtink daerover te spreken vac f 
1-10-0. 
Den 11 7br. an Dr ten Brink geschreven dat mij moet in staet stellen ten naesten regtdag te 
handelen lit. f 0-6-0. 
Den 17 dito previa denunciatie geprolongeert ad 6 weken denunciatie f 0-6-0, vac 3 gl verteert en 
peerdehuir p parte 13 st f 3-13-0. 
Den 1 octob. een brief ontfangen van Dr l'Espierre om te weten wanneer de termin sal sijn dat 
men desertijts sal moeten handelen port 2 st f 0-2-0, lecture f 0-4-0. 
Den 8 dito geantwoordet dat den termin valt op den 28 dito p literis f 0-6-0. 
Den 11 dito een brief van Dr l'Espierre dat daerover met Dr ten Brink wil spreken en also op den 
landdag is, mij dan nader schrijven port f 0-2-0, lecture f 0-4-0. 
Den 18 dito pr. Pothoff geprolongeert meo consensu ad 6 weken om besondere reden en des 
Heeren Drosten believen vac f 3-0-0, verteert en peerdehuir f 0-18-0. 
Den 9 xbr. pr. Pothof mij gedenuncieert dat 6 weken geprolongeert ca die gesworens van Carspel 
van Goor vac f 0-12-0. 
Den 20 jan 1722 mij wederom gedenuncieert prolongatie ad 6 weken vac f 0-12-0. 
Den 3 mart pr. Pothof mij wederom gedenuncieert prolongatie ad 6 weken ca die gesworens van 
't Carspel van Goor f 0-12-0. 
Den 8 april memorie ontfangen dat de heer van Wegdam prolongeert ad 6 weken vac f 0-12-0. 
Den 16 juni een memorie ontfangen van pr Pothoff dat tegens de gesworens van het Carspel van 
Goor 6 weken prolongeert f 0-12-0.       
Den 22 aug na Deventer en Dr ten Brink gesproken hoedanig te vervaren nu de heer van Wegdam 
overleden is, dog sijn Ed. goed gevonden bij provisie sal te staen vac f 3-0-0, verteert en 
peerdehuir f 0-13-0. 
Den 22 7br de heer van Wegdam geprolongeert ad 6 weken ca die gesworens van 't Carspel van 
Goor previa denuntiatione f 0-12-0. 
Den 3 9br den heer van Wegdam 6 weken geprolongeert previa denuntiatione ca die gesworens 
van 't Carspel van Goor f 0-12-0. 
Den 15 xbr. pr. Pothoff 6 weken geprolongeert previa denuntiatione ca die gesworens van 't 
Carspel van Goor f 0-12-0. 
1723 den 16 jan pr Pothoff geprolongeert ad 6 weken previa denunciat. f 0-12-0. 
Den 4 mey proc. Pothof prolongeert 6 weken previa denunciatione ca die gesworens van 't 
Carspel van Goor f 0-12-0, sal. cal. serrore f 246-8-0 voor het doubleren van dese rekeninge per 
blad 8 st, is van14 bladen te samen gerekent f 4-16-0, voor insinuatie betaelt f 1-0-0, voor vac van 
mij f 0-12-0, tesamen f 252-16-0. 
Verwagt dan hierop betalinge of opvolginge van de wet.  J. Bloemendal.    
 
Mijn Heer W. ten Brink der beiden regten Doctor vermaerd Advocaet en Griffier van haer Ed. 
Mog. de Heeren van de Ridderschap van Overijssel tot Deventer 
Goor den 12 jan. 1719 
Wel Edele Heer 
Vermids ik op de laetsten regtdag an het Hood Ad. gerigte van den 6 december 1718 hebbe 
geprolongeert ad 6 weken in saken de gesworens van 't Carspel Goor met derselve gevoegde de 



vrou Erfmarkenrigterse van Stokkum en Hederike ca de Heer Coeverden tot Wegdam, ten 
gevolge UWEd ordre so kome nu wederom vernemen, terwijl aenstaende dingsdag wederom 
termin is, hoedanig ik mij vorder sal gedragen om dat u UWEd eigtelijk met de vrou van Weldam 
daerover sal gesproken hebben en beraamt wat in dese sake sal te doen staen, waerover ik UWEd 
ordres sal inwagten en voorts verblijven naer toewenschinge van een gluhsalig in gesondheit 
continuerende en voorspoedig nuwe jaer en vervolg van nog vele jaeren so bij den ingang als 
uytgang niet alleene an UWEd maer ook an UWEd gantse familie en lieve angehorige die sig 
d'eere geeft dat sig tekent te sijn die waerlijk is. 
Wel Edele Heer, UWEd ootmoedige en dienstwaerdige dienaer J. Bloemendal. 
 
1719 
Request voor die Hooch Wel Geb Heer Coeverden Heer tot het Weghdam contra die gesworens 
van Hengevelde an die Heer Land Drost van het Twenthe gepresenteert. 
Hooch Wel Geb Gest Heer Mijn Heer Wilhelm Bentinck Heer van Diepenheim en Schoonheten, 
Land Drost van Twenthe ende van Valckenburg, etc etc. 
De Heer Jan Heidentrijck van Coeverden Heer van het Weghdam sig op huiden bij requeste an u 
gestr. hebbende moeten addresseren ten einde arreditie en visie te moegen erlangen van het 
marckenboeck die marckte Hengevelde om sig daer van te bedienen in die procedure voor u 
gestr. Hoog Adelijke Bancke tegens die gesworens van Hengevelde rechthanginck vint sig 
genootsaeckt te moeten versoecken dat u gestr. die termijn in die selve saecke so lange sonder 
fine judicie van parthijen in status quo wil gelieven te continueren en uyt te stellen, tot dat die 
versochte editie geschied of anders die nodige verklaringe zal zijn, waer na hij heer remonstrant 
anstonts op een behoorlijcken termijn van triplyq sal dienen en dese daecke na behoren 
vervolgen, dit doende. 
Jan Heidentrijck van Coverden 
Om redenen word die versochte continuatie van termijn ad ses weecken toegestaen, mits gevende 
hier van tijdelijcke kennisse an parth. advers Diepenheim den 13 Jan 1719. W. Bentinck. 
Geregistreerd W. Hulsken Landsch. 
      
Mijn Heer W. ten Brink der beiden regten Doctor vermaer Advocaet en Griffier van haer Ed Mog 
de Heeren van de Ridd. van Overijssel tot Deventer. 
Goor den 6 febr. 1719 
Wel Edele Heer 
Vermids morhen over 8 dagen sijnde den 4 weeksten dag weder termin is, dat haer HWGeb 
mevrou van Weldam wegens het markenboek van Hengevelde sal dienen te antwoorden, so 
hebbe UWEd het selve willen in gedenk brengen, om mij in staet te stellen van 't gene dat ik op 
dien terminisdag sal moeten handelen. Voorts gelieve UWEd gediend te sijn dat ik voor Ant. 
Palte en Cuiper Albert op den laetsten regtdag die gepasseert is, 4 weken geprolongeert, so dat 
morgen over drie weken termin sal sijn, dat wij tegen Dr Perizonius alsdan sullen moeten dienen 
en de principalen mij van een volmagt moeten voorsien, verblijvende ik inmiddels die sig d'eere 
geeft dat hij tekene te sijn. 
Wel Edele Heer UWEd dienstwaerdige dienaer J. Bloemendal. 
 
Weldam den 7 februari 1719 
Wel Edele Heer, Mijn Heer 
Sedert dat ick d'eere hebbe gehad UWed te sien soo is mijn dit request van den hr van 't 
Weghdam door de scholte ter hand gestelt als mede dit nevens gaende an pr. Bloemendael dat ick 



hier bij voege, om dat ick de saeck niet op hem wil laeten ankoomen, nu vinde ick mijn hier in 
verlegen en neeme daerom mijn toevlught tot UWEd, wat het marcktenboeck van Hengevelde 
betreft, dat kan ick niet weeten waer dat is gebleven, om dat ick dat noeyt gesien hebbe en is daer 
ymand die wat uyt de laterer holtingen wil hebben, dat kan ick wel geven als UWEd het goet 
vind, maer dit is de voorloper, daer soude daer na het Stockummer marckten boeck op volgen en 
dat is mijn nae mijns bedunckens niet toegelaten uyt mijn handen te geven en als den Heer Land 
drost dat hadde dan soo soude den langen schrijver sich daer wel haest meester van maecken, die 
geen marken richtersche respecteert, noch niemant niet mijn hier Mijn Heer neempt het niet 
qualijck maer het is secker waer; verwaghte dan raet en advis wat mijn te doene staet, die het 
hebber doet om de minste benselerige een eed sweeren een teyken dat hij nae God de Heere niet 
in vraeght, nu wil ick mijn verders in alles gerecomandeert holden en verblijven. 
Wel Edele Heer Mijn Heer UWEd ootmoedige dienaar UWEd G. Ripperda. 
P.S. als den hr van 't Weghdam yets begeert uyt het marckten boeck soo soude dencken dat sijn 
wij dat ick soude moeten betalen, maer weet niet hoeveel dat daer voor te hoorde te geven, soude 
wel van voorneemen wesen eens nae Groningen te gaen, wil hoopen dat UWEd soo goet sal 
gelieven te wesen om wat voor ansyn in mijn absentie te sorgen. Hier neevens gaet 50 guld. voor 
een jaer interest en bij provisie 10 ducatons voor UWEd moeyte. 
 
Goor den 13 mart 1719. 
Wel Edele Heer 
Ik soude mij geerne d'eere hebben gegeven van UWEd te hebben gesonden het regt cum 
document auth. van den heer Sloet tot Borgbeuningen ca d' heer Sloet tot Singraven, 't welke niet 
eerde hebbe konnen becomen om dat de hr Doctor ende Landschrijver Hulsken sig niet liet 
gevallen hetselve te collationeren, maer hebben pr. Wolter Pothof en ik het selve geauthentiseert 
en soude ook het selve van desen dag hebben overgesonden alse hoon UWEd niet hadde 
geschreven. Ten versoeke mede gedienstiglijk namens de gesworens van het Carspel van Goor, 
waer bij haer vervoegt heeft haer HWGeb de vrou van Weldam als markenrigterse van Stokkum 
en dat UWEd van die goedheit moge sijn om het gerequireerde van den heer van Wegdam tegen 
den eersten regtdag na Paeschen te bejegenen, hebbende ik op de laetste geprorogeerden regtdag 
van de voorledene weken voor de derde maal geprolongeert tot daer hene. 
In afwagtinge van UWEd ordres op 't een en ander geve mij allesins d'eer dat mij tekene te sijn 
die waerlijk ben. 
Wel Edele Heer  UWEd ootmoedige dienaar J. Bloemendal.               
 
28 nov. 1719. 
De Vrouw Douariere Ripperda ca d'Heere van 't Wegdam. 
Hier in is Doctor L'Espeire bediend.  
Extract uyt het protocoll van contentieuse saacken des Hoog Adelijker Land Drosten Gerigte van 
Twente. 
Erschijnd in dit Hoog Adelijcke Gerigte procurator Wolter Pothoff als volmachtieger van den 
heere Coeverden toe Wegdam voordraegende hoe dat sijn heere principaal hebbe geexamineerd 
twe soo genoemde extracten de dat is den 24 january 1711 en 14 septemb. 1712 in dit Hoog 
Adelijke gerigte geexhibeert en dewijl de vrouw douariere Ripperda toe Weldam bij reces van 
den 13 february dese jaars heeft gedaan verklaren het markenboeck van Hengevelde niet te 
hebben, niet te weten, nogh sigh op eeniegenhande maniere weerloos te hebben gemaalt en achter 
het eerste extract door de richter Assuerus Fockink geauthentiseerd is, als een extract uyt het 
marckenboek van Hengevelde en het tweede als een extract uyt de marken resolutien van 



Hengevelde, soo moet of het marckenboeck weder gevonden of dese authentisatie abusijf wesen, 
weshalven comparant heeft moeten versoecken dat haar hoogwelgeboren daar over een ander 
declaratoir wel gehoren te geven ............  goeder trouwe te doen verklaaren, dat haar 
hoogwelgeboren geen meerder resolutien als de gemelde twe geexhibeerden boven die acte die 
ten processe gevoegd is, onder haar heeft, nogh weet, nogh op eeniger hande manier weerloos sij 
gevonden. Het welcke geschied sijnde soo sal comparant daar mede genoegen nemen en 
vervolgens een behoorlijken termijn komen benoemen om de procedure tegens de gesworens van 
Hengevelde te vervolgen. Hier op erschenen procurator Bloemendal als bediende van de 
hoogwelgeboren vrouw douariere Ripperda tot Weldam etc, als markenrigtersche van 
Hengevelde en versogte van voorstaande reces op den naame van de hoogwelgeboren heer van 't 
Wegdam gerecesseerd copie cum termino ad 6 weken onder beding van costen. 
pro vero extractu   
 
Goor den 10 juni 1720. 
Wel Edele Heer  Mijn Heer W. ten Brink der beiden regten doctor en seer vermaerd advocaat 
griffier van H Ed Mog de Heeren van de Ridderschap van Overijssel tot Deventer.  
Eyndelik is ten laesten na lange lopen en wagten, hebbe ik eyndelik het ingelegde extract van dr 
Hulsken ontfangen, waerop ik nu naer UWEd goedvinden sal inwagten 't geen UWEd sal 
believen daerop te handelen; ik sal morgen nog eens 6 weken aut interim prolongationen termini 
versoeken voor de HWgeb vrou van Weldam en verstaen die andere terminen so van Hengevelde 
als mede wegens het Spekenbrink ca den heer van Wegdam, daerna te wagten, sijnde weer 
verdrietig dat mij vac. behoor an het H.A. Drosten gerigte niet kon voortkomen. 
Met UWEd permisse komen vervenen of Wolter Boreas en Hend. Jalink niet an mij moeten 
betalen mijne rekeninge van costen voor UWEd en voor Gerrit Jansen van den Schrijfe an de 
kinderen en erfg. van wijlen de wagtmeester Brand angewenden en die nog van voorheen an 
wijlen Brand of sijn weduwe hebbe angewendet voor UWEd als mij hebbende gequalificeert, ik 
hebbe Boreas al eens daerover gesproken maer hield sig wat traeg daertoe, waerom seer 
gedienstiglijk versoeke, dat UWEd van die goetheit wil believen te sijn en mij daerover 
antwoorden in welkers afwagtinge geve mij d'eere dat mij tekene te sijn die waerlijk ben. 
Wel Edele Heer  UWEd ootmoedige dienaar J. Bloemendal. 
 
11 january 1799 
Aan het intermediar administratif bestuur van het voormaalig gewest Overijssel. 
Geeft zeer eerbiedig te kennen de markenrichter des Karspels Goor dat hij op zijn tijd ontvangen 
heeft uwed extract resolutie van den 7 december 1798 en dit bijlagen den requeste van de 
verwalter landrentmeester van Twenthe in dato den 30 novb. l.l. en het schriftelijk berigt van J. 
Bruggink en J. Bronninkreef gezworens van het Carspel Goor door uwed in des zelvs handen 
gesteld, ten fine om daar over zo schielijk mogelijk eene karspels vergadering te houden en 
aldaar deze stukken te onderzoeken en aan uwed daar over te dienen van bericht voor of ses 
weken nadato van die resolutie; zullende alzo invallen op den 18 january 1799. De markenrichter 
zal zeer gaarne aan deze ordres obteinpereeren en deeze zaak met alle mogelijke accuratesse zo 
veel hem aangaat onderzoeken, maar neent de vrijheid van wegens den bepaalden kosten 
geprefigeerden tijd van ses weeken, zullende op den 18 january aanstaande invallen, zich door 
dezen aan uwed nader te moeten addresseren om daar van prolongatie te verzoeken en tevens 
voorloopig voor te dragen, dat en in deeze zaak voor als nog geen aanwezig periculum in mora is. 
Ja zelvs ook dat het vernieuwen van de brug in questie niet wel met eenige mogelijkheid bij dit 
strenge wintersaison geschieden kan en niet eene kleine reparatie; dit in den aanstaanden zomer 



te onderhouden is, blijkens de twee hierbij gevoegde attesten van twee tuindermans baasen, quo 
relatio. Dat het ook buiten noodzakelijkheid zeer ongemaklijk zoude koomen in dit strenge 
saisoen eene carspels vergadering te moeten houden, dewijl verscheidene goedsheeren daar bij 
zeer apparent niet zouden present zijn, als zijnde na hun winterverblijf vertrokken en tegen eene 
winterreyse na derwaarts niet zonder reden opzien zouden, schoon andersins hunne presentie in 
eene karspels vergadering van veel invloed zoude konnen zijn waar door hunne 
tegenwoordigheid noodzakelijk was. 
Dat onder deze goedsheeren de markenrichter zich mede in dese situatie bevind, als zijnde tans 
nog in 't Haage en voornemens om over een week of wat na Twikkel te gaan. Weshalven 
markenrichter de vrijheid neemt zeer instantelijk te verzoeken dat gij lieden den termijn op den 
aanstaanden 18 january zullende invallen mogen gelieven te prolongeeren dit in het aanstaande 
voorjaar om als dan die carspels vergadering te houden en nader bericht in te zenden ofte zulks 
zodanig te prolongeeren, als gijl. zich gelieven goed te vinden te bepaalen. 
't Welk doende Joan Jacobson namens Wassenaer Twikkel. 
De gelibelleerde termijn wordt voor de tijd van zes weeken geprolongeerd, Deventer 11 january 
1799, 5e J.D.B.V.        W. van Cleeffers     
 
Ik ondergeteekende Jan Hendr. Krajenbelt meester timmerman woonagtig te Goor bekenne en 
verklaare hier meede voor de opregte waarheid dat na mijn beste kennis en weetenschap de 
vernuwinge van de brug liggende in den dijk of passage van Goor na Delden niet wel met eenige 
mogelijkheid bij een winter saisoen kan geschieden, dat deselve ook nog wel een geruyme tijd 
immers seer wel tot in den zoomer aanstaande door kleine reperasien te onderhouden is. 
Des ten waarheids oirconde hebbe dese eygenhandig geteekend. 
Goor den 21 desember 1798.    Jan Hendr. Krajenbelt 
 
Ik ondergeteikene J. ten Zeldam mester timmerman woonagtig te Delden bekenne en verklaare 
hier mede voor de opregte waarheid dat na mijn beste kennis en wetenschap de vernieuwing van 
de brug liggende in den dijk of passagie van Goor na Delden niet wel met eenyge mooglijkheid 
bij een winter saisoen kan geschieden, dat deselve ook nog wel een geruyme tijd immers seer wel 
tot in den zoomer aan staande door kleine reperasye te onderhouden is. 
Des ten waarheids oirconde hebbe dese eigenhandig geteikend. 
Twikelse zaagmoole bij Delden den 21 desember 1798.   Jan ten Zeldam  
 
Wij ondergetekende of gehandmerkte Jan Kevelham en Gerrit Hogehuis woonagtig in 't Karspel 
Goor gerigts Kedingen, attesteeren en verklaaren hier mede ons zeer wel bewust te zijn, dat de 
brug op de Postweg tusschen Goor en Delden in de zogenaamde Brugginks Steeg onder het 
Carspel Goor gelegen voor ongeveer veertig jaaren geheel en al is vernieuwd en dat het daar toe 
toen gebruikte hout is gehouwen op de gemeente ten naasten en weinige passen van de erven 
Houwhedde aan den burger G. van der Sluys tot Westervlier gehoorende en Boswinkel toen een 
eygen geerfden bouwman zijnde, ja dat bij dit laast gem. erve als toen nog is gehouwen een hout 
vlak aan desselfs vaald tot een vonder in de gemeente vaardig zijnde, zulks des vereischt met 
eede te sterken. 
In kennisse der waarheid hebben wij deeze met onze ondertekening bekragtigd den 5 dec. 1798 
Jan Kevelham  dit Y merk is door Gerrit Hogehuis eigenhandig getrokken.   Attestor 
Wilh. Jalink rigter J. Bruggink J. Bronninkreef  
 
.............................  rigter geaddresseerd hebben, die hun als alhier en in de nabuurige marken 



gebruikelijk het daar toe vereischte hout op de gemeente heeft doen houwen. Dat zij dien ten 
gevolge vier eyken stammen hebben geacquireerd bij en aan het erve Moerwinkel den 
markenrigter zelve toebehoorende, vier do. bij en naast strecks het gewestelijke erve Luttikhengel 
en bij het erve Groot Bruggink, thans aan den bouwman zelve behoorende en eindelijk een zouw 
den hebben doen vallen bij het gewestelijke erve Duischate. 
Dat zij deezen laatsten willende aantasten met niet weinig bevreemding hebben moeten 
ondervinden, dat de lands timmerman Teger hun zulks heeft belast en aan den houtvester 
Lamberts deeze zaak zo pervers aangebragt, dat daar op een gerigtelijk interdict is gevolgd en zij 
eerst alhier zijn beklaagd. 
Dat eindelijk, daar het kennelijk en aangaande attest manifest is, dat het benodigde hout tot 
reparatie en in stant houding der algemeine wegen en bruggen en special deezer te vernieuwene 
brug, altoos op de gemeente en wel laastelijk bij en aan de erven Boswinkel, toen aan de 
bouwlieden zelve behoorende en aan het erve Houwhedde waar van den burger van der Sluys tot 
Westervlier eygenaar is, zonder iemands inspraak gehouwen en geemplojeerd is. Daar den 
markenrigter zelfs zulks alnog op den naasten van zijn erve Moerwinkel heeft geleden, gelijk 
mede den tijdelijken eygenaar van 't erve Grootbruggink. De ondergetekende het gedrag van den 
landt timmerman, die van deeze klagte en daar uit geresulteerde kosten voor hun karspel, als 
meer van het oponthout, dat deeze brug binnen den hun geprefigeerden tijd niet heeft kunnen 
hernieuwd worden en de redenen die hem daartoe gedreven hebben, dit hun en voor 't algemeen 
en voor 't bijzonder belang zo nuttig en noodzaakelijk werk te stremmen, niet hebben kunnen 
bevroeden en ook eerbiedig vertrouwen, dat dezelve door ... zullen worden geimprobeerd, 
versoekende derhalven revenst. zeer instantelijk. 
Dat gij de nodige order wild gelieven te stellen het aangewesene en reeds gehouwene hout zonder 
eenige verder beletzel ten meergem. einde door hun nog worden geemplojeerd en gebruikt. 
Dit doende T. Bruggink  J. Bronninkeef 
 
Markenrigter des Carspels Goor. 
Vrijheid, Gelijkheid,  Broederschap 
Extract uit het Register der Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur van het 
voormalig Gewest Overijssel. 
Deventer den 7 december 1798, vierde jaar de Bataafsche vrijheid. 
Bij resumtie gedelibereerd zijnde op het addres van den verw. Land Rentmeester van Twenthe in 
onze notulen van 30 november l.l. breder gerecesseerd. 
En daarop erscheenen de burger T. Bruggink en J. Bronninkreef gezwoorens van het Carspel 
Goor bij onze resolutie van dien dag gelast voor deze vergadering te compareren, dewelke een 
schriftelijk berigt ter hunner verdediging in desen hebben overgegeven. 
Is goedgevonden de originele klagte van den verw. Land Rentmeester van Twenthe en het daarop 
overgegevene berigt te stellen in handen van den markenrigter van het Carspel Goor met 
injuncitie aan dezelve om over deze zaak zo schielijk mogelijk eene carspels vergadering te 
houden en aldaar deze stukken te onderzoeken en ons daar over te dienen van berigt voor of op 
heden en zes weeken. En zal hier van insgelijks extract worden gezonden aan den rigter van 
Kedingen met last van om te zorgen dat het maaken deze nieuwe brug in de zogenaamde 
Brugginksteeg over het daardoor loopend riviertje op de groote postweg van Goor naar Delden. 
Hangende deze zaak niet worden uitgesteld maar aan dit werk zo dra mogelijk worde begonnen 
en met de meeste spoed ten einde gebragt, ten einde alle ongelukken in dezen te preveniceeren. 
M. Sels Accordt met voorschr. register H.G. Jordens 
 



7 december 1798. 
De gezwoorens of boermannen des Karspels Goor gepasseerde zondag uit een afgegaane 
kerkenspraake zijn ontwaar geworden dat de eygenaars van 't erve Geuzendam in het Carspel 
Goor geleegen, voornemens zijn op heden den 7 december 1798 publicq te verkopen eenige 
parceelen opgaande eyken boomen staande op gedagte erve Geuzendam. En vermits daar mede 
vijf stammen zijn aangeslaagen welke op de gemeene en Carspels grond staan, als in Bik een en 
twee vier, so langs 't land en graven van de boer Zenkeldam staan en dan in Bik 3 een staat, 
staande tegen over het Hondemot aan het vondertjen zo na de Vaarhorst gaat. Dat zij gezwoorens 
of boermannen niet kunnen dulden dat deeze vijf voormelde boomen door deeze eygenaars van 
de plaats Geuzendam mede worden verkogten daartoe last hebbende van hun verw. marken rigter 
bij deezen protesteeren tegen die verkoop en meergemelde eygenaars, die geene welke tot deze 
verkoop door haar mogte te zijn gequalificeerd, interdiceeren en verbieden zig daar van te 
onthouden en dese gemelde vijf boomen ten profijte des carspels te laaten verblijven immers en 
ten minsten tot zo lange door de eygenaars van de plaats Geuzendam is aangetoond, dat deze 
grond en boomen voor nogmaals door hun of hun voorzaten van 't carspel staan, gekogt en in 
eyegndom hebben verkreegen. 
Wordende den onderrigter des Carspels Goor met consent en voorkennis van den rigter verzogt 
zig naar de plaats Geuzendam, alwaar deeze verkoop staat te geschieden, te begeven en deeze aan 
dese gemelde eygenaars of hun gequalificeerden voor te leezen, met overgave van 't dubbeld, dog 
inval zijn evenswel mogte kunnen goedvinden met de verkoop van deeze meergemelde boomen 
voort te vaaren, protesteeren zij gezwoorens tegens alle kosten en intres zo hun carspel hierdoor 
mogt komen te lijden.     
Verzoekende exploit en relaas als na regte. 
Was get.  W. Hulsken  
Onderstond, relateer ik ondergeschreeven dat ik op den 7 december 1798 het dubbeld van deezes 
aan de eygenaar van de plaas Geusendam voorgeleezen en een dubbeld overgegeeven.       
Actum Goor.  M van de Sagekuile  onderrigter 
In margine stond   Fiat quvod. petitus  Goor den 7 dec. 1798  get. Wilh. Jalink  rigter. 


