
GA Deventer Markearchieven. 
Kedingen inv.nr. 91. 
1752, 1760, 1765-1767, 1770, 1772. 
Resoluties van de gezamenlijke goedsheren in het gericht Kedingen, ongewaarmerkte 
afschriften en gewaarmerkte extracten uit het resolutieboek. 
NB. Onderstaande extracten van markevergaderingen staan niet in het markeboek van Markelo. 
 
Extract uit het protocol van de goedheeren des gerigts Kedingen. 
Erfgenaemen vergaderinge gehouden in de kerke van Markel den 23 mey 1752. 
Door de prasent goedheeren als namens de stad Deventer de heeren burgemeesteren Jacobsen 
Fockink en de secr. Quesen, de heer Hoevel tot Heekeren, de rentmr. van het Weldam, 
Gorkink, Coenraed ter Zwaeke, burg. Spraekel, Menger en verdere goedheeren. 
Ingevolge gedaene publicatie van de heeren erfgenaemen van het gerigte van Kedingen alhier 
vergadert zijnde, heeft de heer van Hoevel tot Nijenhuis als ontfanger van de reële schattinge 
deses gerigs overgegeven een staat van desselfs ontfangs over den jaere 1749 waervan het 
eerste halve jaer reets op den 1 juny 1751 verreken is en het eerste halve jaer van 1750 en daer 
uit zijnde gesien, dat de verpondingen en contributie, vrijinge en vuersteedegelt voor den jaere 
1749 bedragt een somma van f 13142-4-0. 
Den duisenste penning over den jaere 1748 en 1749 f 241-2-8, tesamen f 13383-6-8. 
En dat daer en tegens volgens gesiene quitansien het gemelde jaer is afbetaelt en dat 
vervolgens het eerste halve jaer van verpondingen, contributie en vrijinge van 1750 volgens 
quitantie is afbetaelt met een somma van f 5033-3-0, zijnde het vuerstedegelt van het geheele 
jaer 1750 door sijn weled wel betaelt dog niet met quitantie gedoceerd, die zijn weled wert 
versogt bij de naeste vergaderinge mede over te leggen. 
Nemende in soo verre de presente goedheeren en erfgenamen daer mede genoegen vervolgens 
door den heere ontfanger bij inhesie zijnde geinsteerd ende versogt dat de respective 
goedheeren van die goedheid geliefden te zijn dat behoorlijke register mogten formeren en 
aen sijn weled overhandigen, waer nae den ontfangts van verpondinge, contributie, 
schoorsteengelt, etc zoude kunnen ontfangen, is goedgevonden bij inhesie van de resolutie 
deser erfgenamen in dato den 1 juny 1761 den tegenswoordigen heer van het Weldam bij 
missive te versoeken dat zijn hoog welg gestr heer als markenrigter van Stockum en Harke 
desselfs rentmr Herbarn of wel Coeraed ter Zwaek mogte autoriseren om met en neffens de 
luitenant Lindeman en verwalter landrentmr Bos bij voorseide resolutie daertoe aengestelt 
ende versogt met den alder eersten te treeden tot het examineeren van de defecten in de lijsten 
van vuerstedengelt, contributie, etc, die te redresseren en als dan daer van exacte registers te 
maeken en die te extrabeeren aen den heer ontfanger van Cedingen voorm. 
Vervolgens gelesen het request van boermannen van Stockum, Harke en Karspel Goor 
gepresenteerd aen de verwalter landdrost van Twente betrekkelijk tot de betalinge van zekere 
f 150-0-0 bij voorseide resolutie van den 1 juny 1751 de erfgenaemen van wijlen de rigter 
Hulsken toegelegt, is nae deliberatie goedgevonden, vermids requestranten zig daer over aen 
de heere landdrost van Twente voorschreven hebben geaddresseerd, deselve al nog aen sijn 
hoogwelgeb gestr te renvojeren om daer in sonder prajuditie te doen en te handelen zo en als 
het aquitabelts zal bevinden te behooren. 
Pro vero extractu Christ. Hulsken. 
 
Extract uyt het prothocol van de goedheeren des gerigts Kedingen. 
Erfgenaamen vergaderinge gehouden van de gezamentlijke goedheeren van het gerigte 
Kedingen in de kerke te Markel den 27 may 1760. 
Ingevolge gedaane convocatien door den heere van Nijenhuis als ontfanger van het gerigte, de 
heeren erfgenaamen alhier vergaderd zijnde, heeft zijn HWGeb aan dezelve overgegeeven een 



rekeninge en verantwoordinge van den ontfang over de verpondingen, contributie, vrijinge en 
vuurstedegeld van den jaare 1751 tot 1757, beyde incluis en daar uyt weezende gezien dat de 
verpondingen en contributie over den jaare 1751, bedraagt de somma van f 10436-10-2, het 
vuurstedegeld f 3173-8-12, totaal f 13609-18-14. 
Daartegens beloopt de betaalinge aan het comptoir van Twenthe volgens geziene quitantien 
met de collecte de somma van f 13637-2-2, dus komt hieraan te kort f 27-3-4. 
De vrijinge beloopt f 115-10-0, daartegen word aan het comptoir betaalt de somma van f 154-
10-0, dus te kort f 39-0-0. 
Dog dit word aan het comptoir gevalideerd voor de huysen Effink en het Weldam. 
Het jaar 1752 beloopt als het voorige jaar en volgens quitantien betaald, dus ook te kort f 27-
3-4. 
Op het jaar 1753 verminderinge in de vrijinge, verpondingen en contributie f 8972-14-10, 
vuurstedegeld f 2380-1-9, totaal f 11352-16-3. 
Hiertegen beloopt de betaalinge aan het comptoir van Twenthe volgens geziene quitantien 
met de collecte f 11371-10-8, dus komt te kort f 18-14-5. 
De vrijinge beloopt f 128-15-0, aan het comptoir betaald f 96-5-0, dit word gevalideerd als 
voren. 
Het jaar 1754 beloopt als 1753, dus hier ook te kort f 18-14-5. 
Op het jaar 1755 beloopt de verponding en contributie f 8972-14-10, vuurstedegeld 
verminderd tot f 1984-6-11, totaal f 10957-1-5. 
Hiertegen beloopt de betaalinge aan het comptoir van Twenthe volgens de quitantien met de 
collecte de somma van f 10967-16-2, dus komt te kort f 10-14-13. 
De vrijinge beloopt f 128-15-0, aan het comptoir betaald f 96-5-0, tekort f 32-10-0, dit word 
gevalideerd als boven. 
Het jaar 1756 beloopt de verpondinge, contributie, vrijinge en vuurstedegeld als het vorige 
jaar, dus te kort f 10-14-13. 
Het jaar 1757 hetzelve zijnde, komt ook te kort f 10-14-13. Hiervan ook de quitantien gezien 
en conform bevonden. 
Dus bedraagt de geheele somma van het geene op de voorenstaande zeven jaaren tekort komt 
de somma van f 123-19-9, hierbij de opstrs f 6-4-0, dus te zamen f 130-3-9. 
Vervolgens geleezen zijnde het request van den heere van Nijenhuis met een bijgevoegde 
memorie en schikkinge over het geene op het vuurstedegeld jaarlijks te kort komt, als mede 
van verscheyden defecte posten op de verponding, contributie en vuurstedegeld in de 
particuliere markten verwilderd en daar uyt zijnde gezien dat op de verponding en contributie, 
zo al die door de respective markten betaald word, eenigen overschot is, dog dat daar en tegen 
op het vuurstedegeld jaarlijks te kort komt zodanig als op gem. memorie is te zien en dezelve 
tegen malkanderen gebalanceerd zijnde, in de jaaren 1755, 1756 en 1757 nu de verponding, 
contributie en vuurstedegeld zo laag is, blijkt dat er maar 12 st. te kort komt, dus een object 
van weynig importantie, dog in de gem. memorie en schikkinge zijnde gemaakt word van een 
register van het vuurstedegeld van de markte Stokkum van den jaare 1717, waarbij gemeld 
staat dat hetzelve zoude bedraagen f 401-18-0, daar deze markte maar betaald  f 389-10-0, dus 
minder 12 gl 8 stuyver, is de verw. landrentmr. van Twenthe geauthoriseerd en verzogt om de 
oude boeken van den ontfang voor den jaare 1717 na te zien, als mede het gem. register om te 
weeten of gem. markte in de voorige jaaren daartegen betaald hebbe of niet en van desselfs 
bevindinge op een volgende goedheeren vergaderinge, tot welkers uytschrijvinge gem. verw. 
landrentmr Bos bij dezen word geauthoriseerd, rapport te doen, zijnde de goedheeren van 
sentment dat wanneer bevonden word dat Stokkum nadat register betaalen moet, daar uyt de 
voorenstaande restant ter somma van 130 gl 3 st 9 penn behoord te worden gevonden, dog dit 
ontstaande, dat als dan dit restant bij generale verdeelinge door de markte zal moeten worden 
betaald. 



Dat ook in jeder markte alwaar deserte posten zijn, die markte alleen dezelve zal moeten 
suppleeren of uytvondig maaken, wordende den heer van Nijenhuys verzogt daar van aan 
jeder markte een extract of rekeninge te zenden van hetgeene daar in defect bevonden word 
om die somma tot den jaare 1757 incluis te voldoen en te bezorgen dat de volgende jaaren ook 
gesuppleerd en effen gemaakt worden, zullende de gem. memorie agter deze resolutie in het 
erfgenaamenboek worden ingebonden en aan dat eenigsints los is, weder hersteld en 
vernieuwd worden. 
Zijnde dan ook de voorgem. rekeingen van den heer ontfanger van 1751 tot 1757 incluis in zo 
verre vereffent en gesloten en de quitantien door zijn HWGeb weer na zig genomen. 
Was getekent W.J. Ittersum, Gerh. Podt, J.H. van Coeverden, F.C. Queysen secr, J.O. van 
Broeckhuisen, Philip Lindeman als markenrigter, Hendrik Jan Bos verw landrentmr, Wolter 
Jalink, J.W. Racer namens zijn excell den heer U.W. Grave van Wassenaer, Coenraad ter 
Swaak, Jan Hendrik Gorkink, Jan Lammers. 
 
Extract uit het prothocol van de goetheeren des gerigs Kedingen. 
Erfgenamen vergaderinge gehouden van de gesamentlijke goetheeren van het gerigte van 
Kedingen in de kerke te Markel op den 10 mey 1765. 
Ingevolge de laeste goedheren vergaderinge en genomene resolutie van den 27 may 1760 , 
dese bijeenkomste ter instantie van wijlen den heere van Nienhuis als ontfanger der reële 
lantschattingen door de verw. landrentmr van Twente zijnde uitgeschreven en belegt om te 
delibereren restaente vuersteedegelt in voorgen. vermeldt, heeft denselven aen dese 
vergaderinge geraporteerd dat de oude boeken van den ontfang van het gerigte Kedingen van 
1706 enz, hadde geëxamineerd en daer uit een extract van het vuerstedegelt geformeerd, waer 
nae in die jaeren de ingezetene van de markten hadden betaelt, welk extract alhier zijnde 
geproduceerd en daer uit gebleken, dat de markte Stokkum in die jaeren heeft betaelt de 
somma van vier hondert gld 10 st, dus 11 gulden minder als tegenwoordig, waer uit beslooten 
word dat het gemelde restant of te kort koomende vuersteedegelt alleen onder de markte 
Stokkum moet zitten en vervolgens daer uit gesuppleerdt worden, dog om zulx in goede order 
te laten geschieden is nae deliberatie goedgevonden de gecommitteerde goedheeren van 
Stokkum te autoriseren en te versoeken om dit oude register met het tegenwoordige waer nae 
ontfangen word te collationeeren, te revideren en met de gecommitteerde te suppleeren of zoo 
zulx niet met zekerheidt kan gevonden worden, als dan het voorn. register met de nieuwe 
woningen te suppleren, dat daer uit het montant kan worden gevonden, vervolgen te besorgen 
dat het restante tot hier toe daer van ten agteren zijnde, door dezelve markte uit die 
gecommitteerde of niewe vuersteeden worden gefourneerd en van derselver bevindinge op 
een volgende goetheeren vergaderinge hier van raport te doen; voorgebragt zijnde dat ene 
Boelink tegen de goedheeren resolutie een huisjen zet bij of op de gront door hem aengekogt, 
zoo worden de gezwoorens gelast hetzelve huisjen van daer te removeren en haer 
gerecommendeert om met de vordere boermannen hem ergens ten minsten schaede van de 
gemeente een plaes daer toe aen te wijsen. 
Aldus gedaen en geresolveerd als boven, onderstont. 
G. Podt, A.J. Weerts, F.C. Queysen, D.J. van Doornink, Derk Hendrik Gorkink, Anthoni 
Mennink, H. Hagedoorn, J.E. Borgerink, Coenraed ter Zwaek, H.J. Bos verw landrentmr, G. 
van der Sluis, Wolter Pothoff, Gerh. ter Horst. 
pro vera extractu Christ. Hulsken. 
 
Extract uit het protocol van de goedheeren des gerigs Kedingen. 
Erfgenamen vergadering van de gesamentlijke goedsheeren in de kerke tot Markel gehouden 
den 28 augusti 1765. 



Ingevolge gedaene kerkenspraeke door de verw. rigter van Kedingen op speciale last van de 
heere drost van Twente, dese vergaederinge gelegt zijnde omme te delibereeren over het 
aenstellen van het getal der arme jagers in den gerigte van Kedingen, ter voldoeninge van de 
resolutie van Ridderschap en Steden en de orders van de heere drost van Twente voorschr. 
elke resolutien beide door den heer gesubstitueerde rigter in deese vergaederinge zoude 
voorgelesen. 
Waerdoor de presente goedsheeren is goedgevonden en verstaen, vermids het getal van drie 
arme jagers voor desen gerigte te lastig zullende weesen en de uitgestreckheid van desen 
gerigte wel door twee kunnende bedient en alsoo aen welgem. resolutie voldaen worden, om 
ten eersten reprasentatien te doen aen haer ed mogende de heeren ordes gedeputeerden en den 
heere droste en te versoeken dat het getal in steede van drie op twee vermindert en vastgestelt 
moge worden. 
En is wijders goedgevonden te committeren soo als gecommitteerd worden bij desen in het 
quatier van Goor de hoogwelg gestr baron van Coeverden tot Wegdam en de heeren Wolf tot 
Westervlier en de heer van der Wijck tot Stoevelaer en proc. Hulsken namens den huise 
Hekeren. 
Midsgaders den hoogwelgeb gestr baron van Ittersum tot Oosterhof, de heer dr Pothoff, 
Willem de Wilde en Gerrit Borgerink namens het Rijsense quatier, om jeder in den haeren een 
convocatie van boermannen uit de respective boerschappen onder jeders quartier 
resorteerende te doen en met overleg van deselve een bekwaem arme jager in jeders district 
aen te stellen, daervan tijdig aen de verw. rigter communicatie te doen om daer op de nodige 
aprobatie te versoeken. 
Vervolgens wordende welgem. heeren gecommitteerden versogt en gequalificeerd om met de 
magistraet van Goor en Rijssen in converentie te treden en deselve daer van kennisse te geven 
om met de gecommitteerdens een armen jager aen te stellen. 
Eindelijk is door de goedheeren geproponeerd dat om het tractament voor de arme jagers op 
eene egale voet te vinden, de verdelinge best zoude kunnen geschieden en geschiet worden, 
nae proporsie jeder in de cont. moet betaelen. 
Onderstonden W.J. Ittersoem, G. Podt, J.C. Pothoff, J.H. van Coeverden, B.E. Dapper, 
Coenraed ter Zwaek, D.J. van Doornink, F. de Wolf, Derk Hendrik Gorkink, C. Hulsken. 
De heer gesubstitueerde rigter daer van copie versogt om daervan aen den heer drost van 
Twente kennis te geven. 
Pro vero extractu Christ. Hulsken. 
 
Extract uit het protocol van de goedheeren des gerigs Kedingen. 
Erfgenaemen vergaderinge gehouden in de kerke van Markel den 6 octob. 1766. 
Door de prasente goedheeren als den hoogwelgeb gestr heer baron van Ittersum, heer van den 
Oosterhof verw. landdrost van Twente en de heer secr Quysen, de heer landschrijver Cramer, 
de secr ter Horst, C. ter Zwaek, D.H. Gorkink, C. Hulsken, Gerh. van Esch, de brander, 
Crabbenbos, Wilhelm Welmers, Hendrik Loos, Hendrik Kistemaker, Sligman en Lambertink. 
Ingevolge gedaene convocatie van sijn hoogwelgeb gestr den heer drost van Twente sijn de 
goedsheeren des gerigs Kedingen in de kerke van Markel vergadert geweest en hebben 
ingevolge resolutie van Ridderschap en Steeden van den 14 nov 1748 den ontfangs des gerigs 
Kedingen, voor soo verre door het overlijden van wijlen den heer R. van Hoevell in der tijd 
rigter van Kedingen sij koomen te faceeren, wederom geconfereerd op den heer J.A. van 
Hoevel als aengestelde rigter van Kedingen en wel op sodane instructie als reeds gemaekt of 
nog gemaekt zal worden, dog met uitlatinge van de woorden tot revocatie als in den 15 art van 
de instructie gevonden worden, sijnde vervolgens goedgevonden dat voor desen ontfangs door 
voornoemden heer nieuwen ontfanger de vereyste cautie op den 1 april 1767 aenstaende voor 



de heeren Queysen, secr ter Horst, de rentmr Gorkink, C. ter Zwaek en de markenrigter van 
Markel sal gepresteerd worden. 
in fedem J.W. Cramer landschrijver. 
 
Actum Markel den 1e april 1767. 
Ingevolge gearresteerde resolutie van den 6 oct. 1766 door de gesamentlijke prasente 
erfgenaemen van het gerigte van Kedingen genoemen de heeren gecommitteerden met 
naemen de heer Quisen, ter Horst, Coenraed ter Zwaek, de rentmr Derk Hendrik Gorkink, op 
huiden den 1 april 1767 tot Markel vergaedert zijnde om den heere J.A. van Hoevel tot 
Nijenhuis in der tijd rigter van Kedingen als aengestelden ontfanger, zijne borgtogt ofte 
verbant voor den ontfangs te zijn prasteeren en geseide heer rigter ten dien einde overgegeven 
hebbende twe gerigtelijke hipoticatien als de eerste van het erve en goed de Groote Plegt of 
volgens daer van meede overgegeven taxatie het erve en goed Tie genaemt voor de leenkamer 
van den hoog adelijke huise Saesvelt in dato den 19 meert gepasseerd en het tweede van het 
vrije en alodiale erve en goed het Plegt genaemt voor het gerigte van Kedingen op dato den 27 
meert beide deses jaers gepasseerd. 
En welk voornoemde erven te saemen volgens daer van mede overgegeven en voor het 
achtbare adelijke gerigte van Rijssen op dato den 25 meert door de ondertekende taxateuren, 
als burg. J.R. Jansen en de secr Gerhard ter Horst bekragtigde taxatie, samen getaxeert op de 
somma van f 8900-0-0, als meede twee certificaten, soo van gemelde lheenkamer als van het 
landgerigte van Kedingen beyde van den 26 deses afgegeven, dat voorgemelde erven en 
goederen met geene andere capitalen als dese bezwaerd zijn. 
Is nae examinatie goedgevonden, soo veel haer prasente heeren gecommitteerden aengaende, 
daerinne genoegen te nemen en als dese mede ten fine van approbatie en tekeninge aen den 
heer secr Queysen als absent zijnde, worden ingesonden en sullen geseide acten van 
verbanden en daer bij overgegeven certificaten per copiam attentiam authenticum tot 
securiteid van de goedsheeren worden geseponeerd onder den hoogwel gestr heere van 
Ittersum tot den Oosterhoff verw drost van Twente, ten fine om bij de eerstkomende 
vergaderinge aen de wijdere goedsheeren van dit alles raport gedaen te kunnen worden. 
Actum Markel den 1e april 1767. 
Was getekent hr Queysen, Coenraed ter Zwaek, Gerhard ter Horst, D.H. Gorkink. 
pro vera extractu Christ. Hulsken. 
 
Extract uit het protocol van de goedheeren des gerigs Kedingen. 
Erfgenaemen vergaederinge gehouden van de gesamentlijke goedheeren van het gerigte 
Kedingen in de kerke te Markel op den 10 sept. 1767. 
Ingevolge gedane kerkensprake de goedheeren alhier vergadert zijnde om te examineeren het 
vertoonde boek en geproduceerde quitantien aen het comptoir van Twente tot den jaere 1765 
incluis door wijlen den heere van Nijenhuis als ontfanger des gerigs Kedingen en naderhand 
door mevrouw douariere van Hoevel tot Nijenhuis wegens verpondingen, contributie, vrijinge 
en vuerstedegelt gedaen en daer uit wesende gesien dat de ordinaris verpondinge met een 
vierde verhoginge bedraegt de somma van f 4969-0-0, ordinaris contributie met ¼ verhoogt f 
3554-2-0, vuerstedegelt ad 3 gl jeder f 1534-15-0, vrijinge met ¼ verhoging f 128-15-0, dus te 
samen f 10190-12-0. 
En daer tegen de quitantien sijnde nagesien is bevonden dat het comptoir van Twente tot de 
jaere 1765 incluis is voldaen, dus in soo verre daer mede tot gemelde jaer incluis effenheid is 
gemaekt, dog hierbij siende overgegeven een memorie van eenige restanten of het geen 
jaerlijt alnog op het vuerstedegelt, nae aftrek van den overschot der verpondingen en 
contributie van 1758 af aen tot gemelde jaer 1765 incluis te kort komt, bedragende volgens 
voorm. memorie jaerlijt 17 gl 15 st 13 penn over de jaere 1758, 1759, 1760, 1761 en 1762 en 



over de jaeren 1763, 1764 en 1765 jaerlijt 6 gl 14 st 12 penn, dus te zamen de somma van 83 
gl 2 st 15 penn met de opstuivers daer bij gerekent. 
Zoo is nae deliberatie goedgevonden de gem. memorie aen de gecommitteerde goedheeren 
van Stockum over te geven met recommandatie om volgens de vorige resolutien en memorien 
te besorgen dat uit de geseide markte dit restant betaelt worde, vermits men meint dat daerinn 
en het gene te kort komt manqueerd, dus daer uit ook behoort gevonden en gesuppleert te 
worden. 
Aldus gedaen en geresolveerd als vooren, onderstonden 
J.J. Fockink, D. van Hoevell, H.J. Bos verw landrentmr, A.F. Ruckersvelder, J. Schuittert, 
Coenraedt ter Zwaek, Derk Hendrik Gorkink. 
pro vero extractu Christ. Hulsken. 
 
Erfgenamen vergaderinge gehouden van de gesamentlijke goedsheeren van het gerigte van 
Kedingen in de kerke te Markel den 5 juny 1770. 
In gevolge gedaene kerkenspraeke de goedsheeren en erfgenaemen vergadert zijnde ten einde 
de rekeninge van de heer J.A. van Hoevel als ontfanger van de reële landsmiddelen des gerigs 
Kedingen exemit bottert en wierden over den jaere 1767 te examineren en af te nemen, 
leggende ten dien eynde over een specificatie bekleet met de quitantien zoo als bij resolutie 
van den 6 may 1769 is gerequireerd. 
Mitsgaders dat alsoo opgemelde heer J.A. van Hoevel in qualiteidt als rigter van Kedingen 
vernoomen hebbende dat er voor eenige jaeren herwaerts door verscheiden goedsheeren 
eenige landerien van de gemeente waeren aengekoft zonder dat door de verkoperen en 
koperen van gemelde landen eenige overdragten gegeven en genoomen is, daer dog hetselve 
bij het reglement van den jaere 1737 zoude vereyscht worden, versoekende derhalven dat daer 
in door de goedsheeren mogte worden voorsien met nog eenige andere poincten breeder uit 
het hierbij gaende request te ersien, hetwelke alhier ten protocollo zoo als het legt zal worden 
geregistreerdt. 
Waerop door de presente goedsheeren nae de rekeninge met de quitantien van den jaere 1767 
geexamineerd hebbende, is bevonden dat de verpondinge met ¼ verhoginge van dat jaer zig 
bedraegt f 4969-0-0, de contributie met ¼ verhoginge f 3554-0-0, de vrijinge met ¼ 
verhoginge f 128-15-0, vuerstedengelt met een vierde verhoginge ad 3 gulden f 1538-15-0. 
En alsoo te samen de somma van f 10190-12-0. 
Volgens dewelke aen het comptoir van Twente zijn voldaen en betaelt, zoo zij de quitantien 
aen den heer rendant wederom terugge gegeven en dus hier meede dese rekeninge van den 
jaere 1767 geslooten en vereffent is. 
En belangende het geene den heer rigter in zijn memorie opgeeft dat te kort schieten zoude de 
somma van f 142-18-0, is goedgevonden tot nader vergaderinge in advys te houden en 
wordende inmiddels de heer rigter versogt uitvindig te maken waer uit dit abuis ontstaet om 
bij volgende vergaderinge tot elucidatie te kunnen dienen. 
Aldus gedaen als boven onderstonden 
J.C. Queysen, J.E. Borgerink, J.B. Auffemort, W.H. van Hoevel, G. ter Horst, D. Petersen, C. 
Hulsken, D.H. Gorkink. 
pro vera extractu C. Hulsken. 
 
Extract uit het register der resolutien van Ridderschap en Steden de staten van Overijsselt. 
Campen den 6 april 1772. 
Geleesen het berigt van den richter van Kedingen J.A. van Hoevell op de requeste van David 
Manuel Joode tot Enter woonagtig aen Ridderschap en Steden gepresenteerd dren 11 maart 
jongstleeden, vervattende dat de requestrant een zeer arm man was en dat uit de verklaring 
den berigte bijgevoegt, konde geblijken dat die van Enter den zoon van den requestrant in de 



requeste en in het berigt van den fiscaal van Zalland (beide deese bijgevoegt) gemeld niet tot 
hunnen laste wilde neemen. 
Waarop zijnde gedelibereerd, is goedgevonden en verstaan dat de gedetineerde Mannes 
Davids uit zijn detentie in het provintiale tuchthuis zal worden ontslaagen, wordende de 
goedheeren en erfgenamen van het gerichte van Kedingen gelast die voorsiening te doen dat 
gemelde Mannes Davids in het vervolg worde in versekering gehouden en belet eenige 
vordere excessen te plegen en dat behoorlijk worde verpleegt en onderhouden. 
En sal hiervan bij extract deses worden kennis gegeven aen de righter van Kedingen, ten 
einde hiervan ten spoedigsten kennis te geven aen de voornoemde goedheeren en 
erfgenaemen om hierop so ras doenelijk de nodige ordre te stellen en daer van dien nae ten 
aller eersten kennis te geven aen de heeren ordinaris gedeputeerden, welke worden 
geautoriseert als dan onse voorschreven ordres omtrent het ontslaan van den gedetineerden ter 
executie te leggen, zullende dezelve tot daer aen toe blijven gedetineert. 
Accordeert met het voorschr. register, was getekent Derk Dumbar. 
pro vera copia Christ. Hulsken scriba. 
 
Extract uit het erfgenaamen boek des gerigs Kedingen. 
Erfgenamen vergaderinge gehouden van de gesamentlijke geerfdens des gerigs Kedingen 
binnen Markelo den 12 may 1772. 
Ingevolge de gedaene convocatie de gesamentlijke goedsheeren vergadert zijnde, ten einde 
om de malkanderen ingevolge resolutie van haer edel mogende de heeren staaten deser 
provintie in dato den 16 april 1772 die voorsieninge te doen, dat eenen Mannus Davids 
gedetineerde in het provintiale tuchthuis, dog daer uit bij gemelde resolutie ontslaagen zijnde, 
in het vervolg worde in versekeringe gehouden en belet eenige verdere excessen te plegen en 
dat behoorlijk worde verpleegt en onderhouden propero prosecundo. 
Dat de gesamentlijke goedsheeren verzogt wierden vervatt binne te koomen omtrent de door 
den heer rigter van Kedingen voor eenige jaeren overgegeven lijst van de verzuimde 
overdragten, ten einde jemant mag worden gequalificeert om de daar op staande lieden hunne 
overdragten te kunnen besorgen, omtrent het eerste poinct gedelibereert en daaromtrent door 
de heeren geerfdens van jeder quartier dese verschillende gevallens in overweginge gebragt 
zijnde, te weten de Goorsche. 
Dat vermits het gerigte van Kedingen kennelijk twee separaten gerigten uitmaakte, ook in 
allen een bijzondere occuronue van de Rijssensche quartieren afgescheiden hebben zonder dat 
die bij de quartieren eeniger maten in diergelijke lasten contribueerde, maer elk de zijne tot 
heden toe gedragen hebben en nog droegen, waardoor de Goorsche quartieren voor 
tegenswoordig met tien kinderen, zoo van gedetineerdens als vlugtelingen gedrukt wierden, 
waarin de Rijssensche quartieren ook niets contribueerden. Dat oversulx van gevoelen waaren 
dat ook deese alimentatie van deese persoon alleenlijk door de Rijssensche quartieren moeste 
gedragen worden, waertegens die van de Rijssensche quartieren staende hielden. 
Dat dit geval een ten eenemael extraordinair geval was, waervan men geen gevolg op andere 
gevallen konde trekken. Dat de resolutie van hun edel mogende hun hier tot een wet 
verstrekte en dat luit inhoudt van dien niet de Rijssensche quartieren separaet, maer het 
gerigte van Kedingen saam genoomen daer mede belast wierd. 
Dat eindelijk andere willen dat elk boerschap zijnen last moest draegen en dat dus de 
boerschap Enter ook daer mede alleen behoorde beswaert te worden. Op dit een en ander 
geresolveert en goedgevonden dat de heer rigter van Kedingen word versogt en geautoriseert 
dese bovenstaende sustenuen aen hun edel mogende de heeren staaten deser provintie in te 
senden en hun edel mogende nader elucidatie nopens de verscheidene beswaernissen te 
versoeken en sal voorts de voormelde resolutie van den 6 april laastleeden agter het 
verhandelde van desen dag worden geregistreerd. 



En belangende het tweede poinct nopens de overgegevene lijst der aengekogte gronden is 
geresolveert dat den heer rigter van Kedingen behoorde te worden gerenvojeert tot elker 
markte in het bijzonder. 
Actum ut supra onderstonden 
F.C. Queysen, J.A. van Hoevell, F.A. van Ittersum, Gerhard ter Horst, J.H. van Coverden, Jan 
Fredr. Hein namens de markt Wierden, G.J. van der Sluis, J.C. Pothoff, J.B. Auffemort, Jan 
Menger, Hendrik Jalink, C.W. Bakker, D.H. Gorkink, C. Hulsken. 


