[Transcriptie: E. Wolbink, dec. 2009]

In naam des Konings
In den jare een duizend acht honderd vijf en vijftig, den zesentwintigsten juny, des voormiddags om
tien uren, op den Huize Heemse, te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in tegenwoordigheid
van
1. Den heer Willem Christiaan Theodor van Nahuys, lid der Provinciale Staten van Overijssel en
burgemeester, wonende te Ommen, in hoedanigheid als gemagtigde van vrouwe Juliana
Louisa van Foreest, zonder beroep, wonende te Dieren, weduwe eerder van den heer Jacob
van Nahuys, thans van den heer Joannes van Driel, ingevolge eene onderhandsche acte van
lastgeving van dato twee october achttien honderd vierenvijftig, ‘Geregistreerd te Ommen den
vierentwintigsten october 1800 vierenvijftig, deel 17, folio honderd vierennegentig, recto, vak
vier en vijf. Ontvangen tachtig cents regt met de 38 opcenten een gulden tien en een halve
cent (een blad zonder renvoyen). De ontvanger (getekend) Van Boven’, welke volmagt is
vastgehecht aan de minuut van een behoorlijk geregistreerd proces-verbaal van verkoop, door
den ondergeteekenden notaris op den drieentwintigsten october achttien honderd vierenvijftig
gehouden en alzoo onder diens minuten berustende.
2. Den heer meester Balthasar Rutger Roijer, advocaat en notaris, wonende te Zwolle, in
hoedanigheid als gemagtigde van vrouwe Christina Louisa van Foreest van Heemse,
echtgenoot van den hoogwelgeboren heer François Henri Corneille baron van Heeckeren van
Brandsenburg, ridder der orde van de eikenkroon, en zonder beroep, beide wonende te
Utrecht, ingevolge onderhandsche acte van lastgeving van dato vijf mei achttien honderd
vierenvijftig, ‘Geregistreerd te Zwolle den achttienden mei achttien honderd vierenvijftig, deel
43, folio negen en negentig, recto, vak twee, houdende een blad geen renvooyen. Ontvangen
tachtig cents regt met 38 opcenten een gulden tien en een halve cents. De ontvanger
(geteekend) Van Meurs’, welke volmagt is vastgehecht aan de minuut van een behoorlijk
geregistreerd proces-verbaal van inzate den negenden october achttien honderd vierenvijftig,
door den ondergeteekenden notaris gehouden, onder wiens minuten dezelve alzoo is
berustende.
3. Den heer Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van Overijssel en
rijksontvanger, wonende te Heemse, in hoedanigheid als gemagtigde van zijne echtgenoote
vrouwe Theodora Sophia van Foreest, met hem tezamen wonende, ingevolge onderhandsche
acte van lastgeving van den veertienden dezer maand, door den heer lasthebber voor echt
erkend in tegenwoordigheid van en ten blijke daarvan door hem nevens de getuigen en mij
notaris geteekend en vervolgens aan de tegenwoordige minute vastgehecht.
4. Den heer meester Balthasar Rutger Roijer voornoemd, in hoedanigheid als gemagtigde van
den heer Karel Fredrik Christiaan Büchner, medecinæ doctor, wonende te Kampen, ingevolge
onderhandsche acte van lastgeving van den elfden dezer maand, door den heer lasthebber
voor echt erkend in tegenwoordigheid van en ten blijke daarvan door hem nevens de getuigen
en mij notaris geteekend en vervolgens aan de tegenwoordige minute vastgehecht.
5. Den heer Dirk Lammers, landeigenaar, wonende te ’s Gravenhage.
6. Den heer Willem Swam, notaris, wonende te Gramsbergen, in hoedanigheid als gemagtigde
van den heer Mozes Simon Frankfort, koopman, wonende te Meppel, ingevolge
onderhandsche acte van lastgeving van den elfden dezer maand, door den heer lasthebber
voor echt erkend in tegenwoordigheid van en ten blijke daarvan door hem nevens de tuigen
en mij notaris geteekend en vervolgens aan de tegenwoordige minute vastgehecht.
7. Den heer Willem Christiaan Theodor van Nahuys voornoemd, in hoedanigheid als
gevolmagtigde van den heer Johann Heinrich Stevens, expediteur, wonende te Emmerik,
ingevolge onderhandsche acte van lastgeving van dato zes juny jongstleden, door den heer
lasthebber voor echt erkend, in tegenwoordigheid van en ten blijke daarvan door hem nevens
de getuigen en mij notaris geteekend en vervolgens aan de tegenwoordige minute
vastgehecht.
Wordt door mij Willem Fredrik van der Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in
tegenwoordigeid van de na te noemen getuigen, overeenkomstig de gedane bekendmakingen,
overgegaan tot de openbare veiling of inzate van de hierna te omschrijven onroerende goederen,
aan de gezamenlijke requiranten of hunne lastgevers in vollen en vrijen eigendom toebehoorende,

invoege als nader zal worden gezegd, ten einde diezelfde goederen op heden over drie weken,
zijnde dingsdag den zeventienden van de volgende maand andermaal te veilen en genoeg
geldende finaal te verkoopen, alles op de navolgende wijze en voorwaarden, welke de koopers
zullen moeten achtervolgen en nakomen, zonder eenige vermindering van kooppenningen.
Artikel een.
De verkoop geschiedt om Nederlandsche guldens volgens plaatselijk gebruik bij inzate,
verhooging en afslag. De inzate geschiedt bij inschrijving, die het hoogst inschrijft is inzetter en zal
daarvoor genieten de bij elk perceel op te geven premie van inzate. De inzetters hebben het regt
om eerst te hoogen, waarvoor door hen even als door alle opvolgende verhoogers zal worden
genoten tien ten honderd van de door hen gehoogde sommen. De gehoogde sommen strekken
geheel tot vermeerdering van den koopprijs, zoodanig dat de laatste hooger verbonden is voor de
inzetprijs en alle daarna op hetzelfde perceel plaats gehad hebbende verhoogingen. Bij de tweede
veiling zal elk perceel op eene hoogere som worden opgehangen en afgeslagen en zal degene,
welke bij dien afslag het eerste ‘mijn’ zegt, kooper zijn voor zoo verre elk perceel later niet onder
een of andere massa begrepen en niet in massa getrokken worden mogt en behoudens het regt
van bedanken dat de verkoopers aan zich voorbehouden, ingevolge artikel negentien.
Artikel twee.
Na den afzonderlijken afslag der perceelen behouden verkoopers aan zich het regt en het
vermogen, om alle of eenige der afgeslagen perceelen tezamen gevoegd opnieuw te doen
afslaan, zonder daarbij door iets beperkt te zijn. Zij hebben daartoe het regt ten aanzien van reeds
tezamen gevoegde perceelen zoowel met afzonderlijke als met andere reeds tezamen getrokken
perceelen; zij kunnen zulks naar verkiezing herhalen, zoo dikwijls zulks voordeelig wordt
geoordeeld.
Artikel drie.
Niemand wordt als inzetter, hooger, mijner, kooper, borg of medestander aangenomen, die niet
bekend staat als genoegzaam gegoed te zijn voor de nakoming der als zoodanig door hem bij
deze aan te gane verbindtenissen en uit kracht dezer op hem rustende verpligtingen en het staat
dienvolgens aan verkoopers vrij om een iegelijk welke hen voorkomen mogt geene genoegzame
waarborg op te leveren, te weigeren zonder opgave van redenen.
Artikel vier.
Elk hooger, inzetter, mijner of medestander is gehouden zijn bod gestand te doen, zoolang
niemand definitief als kooper is aangenomen, zoodanig dat een opvolgend hooger bod de vorige
bieders niet ontslaat en de verkoopers het regt behouden in alle voorkomende gevallen, waardoor
ook veroorzaakt, te handelen naar welgevallen, en zelfs na eene herveiling het bod kunnen
aannemen van wien zij verkiezen, onverminderd der verkoopers regt van verhaal ingeval van
herveiling op eenen in gebreke gebleven bieder.
Artikel vijf.
Niemand zal toegelaten worden voor een ander te koopen, dan onder beding van persoonlijk voor
de prestatie der koop verantwoordelijk te zijn en deszelfs lastgever onmiddellijk of uiterlijk binnen
vierentwintig uren na de definitive toewijzing op te geven, waarvan de buitengewone kosten door
den betrokken kooper boven en behalve alle andere kosten zullen moeten worden betaald.
Zullende zoodanig kooper voor een ander alleen dan van deszelfs personele verantwoordelijkheid
ontslagen zijn, wanneer hij eenen lastgever ten genoegen van verkoopers zal hebben opgegeven
en deze lastgever zich of bij de toewijzing of bij afzonderlijke acte binnen den bepaalden termijn
persoonlijk als kooper voor de nakoming der als zoodanig op hem rustende verpligtingen zal
hebben verbonden.
Artikel zes.
De koopers zullen dadelijk bij de toewijzing moeten betalen de bij artikel een bedoelde
inzetpremie en hooggelden, benevens de kamerhuur, het afslagersloon en het aanwijzersgeld,
hierna bij iedere perceel op te geven al hetwelk door de respective koopers zal moeten worden
betaald boven en behalve de respectivelijk uitgeloofde kooppenningen.
Artikel zeven.

De koopers zullen boven en behalve de betalingen hun bij het vorige artikel opgelegd en boven
den uitgeloofden koopprijs binnen tien dagen na de definitieve toewijzing aan handen en ten
kantore van den notaris, over deze verkoop staande, moeten betalen twaalf percent van de door
hen respectivelijk uitgeloofde kooppenningen, om daaruit te voldoen alle onkosten op deze
verkoop vallende als: de kosten der bekendmakingen en der advertentien in de couranten, de
zegels voor de minuten en uit te geven grosse benoodigd, de registratie en overschrijvingsregten
en kosten, het salaris van den notaris, berekend volgens de wet, en alle andere kosten ter zake
dezer verkoop reeds gemaakt of nog te maken.
Artikel acht.
De door de respective koopers uit te loven volle koopprijs zal door hen moeten worden voldaan en
betaald aan handen en ten kantore van den notaris over deze verkoop staande, in twee gelijke
termijnen op primo november achttien honderd vijfenvijftig de eerste en op primo mei achttien
honderd zesenvijftig de tweede, telkens de helft, de laatste termijn echter met bijbetaling eener
rente tegen vijf percent ’s jaars te rekenen vanaf primo november dezes jaars, alles zonder eenige
vermindering te kunnen vorderen.
Artikel negen.
Alle de voorschreven betalingen zullen moeten plaats hebben in goed gangbaar Nederlandsch
geld, zonder daarbij eenige compensatie of vergelijking van schuld te kunnen doen gelden, zij zijn
gehouden prompt en ten volle als voorschreven de aan hen opgelegde kosten en door hen
uitgeloofde kooppenningen te voldoen en kunnen zich van die betalingen om geene redenen,
welke ook, ontslaan, noch dezelve onder eenig voorwendsel uitstellen; zullende de koopers welke
in gebreke blijven mogten een of meer der voorschreven betalingen prompt op den daartoe
gestelden tijd te voldoen, als een straf enkel op hunne nalatigheid gesteld, hun verschuldigde
moeten betalen met nog een tiende verhooging, onverminderd de gehoudenheid van zoodanig
kooper om te voldoen alle kosten van de tegen hem in het werk gestelde dwangmiddelen en ten
gevolge zijner nalatigheid aangewende middelen van executie, onverschillig of die nalatigheid
moet worden toegeschreven aan onwil, onvermogen of aan eenige andere niet bekende oorzaak,
terwijl ook in dusdanig geval van nalatigheid ten aanzien van den nalatigen koper elke
tijdsbepaling zal komen te vervallen en al het door hem verschuldigde, zoowel kooppenningen als
onkosten, dadelijk ineens aan des verkoopers zijde opvorderbaar zijn zal, onaangezien of de tijd
van betaling al of niet verschenen is.
Artikel tien.
Tot zekerheid voor de prompte voldoening der uit te loven kooppenningen, der hiervoor
genoemde lasten en der getrouwe nakoming dezer voorwaarden, wordt door en ten behoeve van
de tegenwoordige eigenaren aan zich voorbehouden het regt van hypotheek op de te verkoopen
goederen, met de magt om ingeval van niet voldoening aan de gestelde voorwaarden of bij
wanbetaling der kooppenningen, het door zoodanig koopers gekochte dadelijk in het openbaar
volgens plaatselijke gebruiken te doen verkoopen, om uit den opbrengst te verhalen het door den
nalatigen kooper verschuldigde, met de wettelijke intressen en kosten, tot al hetwelk de koopers
worden geacht, de tegenwoordige eigenaren of hunne regtverkrijgenden onherroepelijk met de
magt van substitutie te hebben gemagtigd, terwijl alle verhuringen door de koopers inmiddels
aangegaan zullen zijn nietig en van onwaarde. De krachtens dit beding te maken kosten van
inschrijving in de hypotheekregisters zullen evenzeer als die der doorhaling door de betrokken
koopers boven en behalve alle andere kosten moeten worden gedragen en betaald. De borgen
zullen de inschrijving zelve kunnen doen bewerkstelligen doch het ontbreken der inschrijving
nimmer aan verkoopers kunnen tegenwerpen.
Artikel elf.
Elken inzetter, hooger, mijner of kooper, zal bovendien gehouden worden en verpligt zijn,
desgevorderd dadelijk op te geven twee medestanders of te stellen twee borgen, ten genoegen
van verkoopers, welke medestanders en borgen bij de veiling of toewijzing tegenwoordig moeten
zijn en gehouden zullen worden zich hoofdelijk en onder afstand der voorregten van uitwinning en
schuldsplitsing en alle andere exceptien welke hen voordeelig zouden kunnen zijn, te hebben
verbonden voor de door den respectiven hoofdschuldenaar uitgeloofde volle koopprijs en van alle
onkosten door deze krachtens deze voorwaarden verschuldigd.
Artikel twaalf.

In geval eenig bieder of kooper mogt in gebreke blijven aan de voorwaarden dezer verkoop te
voldoen, zal het aan verkoopers vrijstaan het door zoodanig kooper gekochte dadelijk te herveilen,
het minder geldende in dat geval zal op hem of zijne borgen worden verhaald met de kosten,
terwijl hij in geen geval op het meerdergeldende eenige aanspraak zal kunnen maken noch reeds
betaalde onkosten zal kunnen terugvorderen.
Artikel dertien.
De koopers zullen ingebreke zijn door het enkel verloop van tijd of door de enkele niet nakoming
of overtreding van den inhoud dezer voorwaarden, zonder dat het noodig zal zijn hen door een
bevel of andere geregtelijke acte in gebreke te stellen.
Artikel veertien.
De te verkoopen goederen zijn dadelijk na de definitieve toewijzing ten pericule en risico van de
respective koopers, die hun gekochte in eigen gebruik zullen kunnen aanvaarden op de tijdstippen
hierna bij de omschrijving der perceelen op te geven, onder gehoudenheid om de daarvan
verschuldigde grond en andere lasten te betalen van af den eersten january aanstaande, terwijl
wijders de koopers alle zoodanige bijzondere bepalingen zullen moeten achtervolgen en nakomen
als hierna bij of na de omschrijving der perceelen zullen worden opgegeven.
Artikel vijftien.
De te verkoopen goederen worden verkocht vrij en ontheven van hypotheken, zonder dat de
verkoopers aansprakelijk zullen zijn voor eenige verkeerde opgave van grootte, aard, strekking of
belending, noch achterhaald kunnen worden wegens eenige verborgene gebreken of niet
bekende lasten en erfdienstbaarheden, hetzij voortdurend of niet voortdurend, zigtbaar of
onzigtbaar, alles wordt verkocht zoodanig en in dien staat, als waarin hetzelve zich thans bevindt
en gaat in eigendom over op de koopers met alle daartoe behoorende regten en geregtigheden,
lusten en lasten, zoo als een en ander den verkoopers toebehoort, zonder dat deze tot eenige de
minste vrijwaring willen gehouden zijn, terwijl ook de koopers zelve hebben te zorgen zoo zij zulks
verkiezen dat hun gekochte te zijner tijd door huurders of bruikers worde ontruimd, ook dat blijft
met de opzage daartoe strekkende voor rekening der respective koopers.
Artikel zestien.
Alle eiken, dennen, beuken en verdere opgaande boomen aan, op of om de te verkoopen gronden
staande, zijn niet onder deze verkoop begrepen, als wordende in deze enkel de grond verkocht.
De koopers van den grond hebben echter het regt om de op hunnen gekochten grond staande
opgaande boomen te benaderen en aan zich te houden tegen den prijs welke die boomen hebben
kunnen gelden bij de daarvan op den negentienden dezer maand blijkens behoorlijk geregistreerd
proces verbaal door den ondergeteekenden notaris onder voorbehoud van dat regt van
benadering gehouden voorloopige veiling, mits dat elken kooper die van dit regt van benadering
gebruik maakt, boven den voor de boomen uitgeloofden prijs, ten behoeve der voor de
afzonderlijke boomen aan het bod gebleven bieders, dadelijk bij de toewijzing extra betale drie
percent dier uitgeloofde kooppenningen. De koopers zullen zich bij de tweede veiling moeten
verklaren of zij al of niet van dit regt van benadering gebruik wenschen te maken, zullende dien
overeenkomstig van de boomen de toewijzing plaats hebben bij eene afzonderlijke acte te stellen
aan den voet van het hiervoor aangehaald proces verbaal van veiling en zulks ten aanzien van de
benaderde boomen, onder de bij deze voor den grond vastgestelde voorwaarden, welke ingeval
van benadering ook op de boomen van toepassing zullen zijn en wel speciaal de bepaling bij
artikel zeven gemaakt.
Artikel zeventien.
Alle geschillen bij en over deze verkoop blijven ter beslissing van verkoopers, zonder tegenspraak
van iemand.
Artikel achttien.
Elken inzetter, hooger, mijner, kooper, medestander en borg wordt geacht met de verkoopers voor
de ten uitvoerlegging en alle gevolgen dezer verkoop woonplaats te kiezen op het stadhuis binnen
Hardenberg, alwaar alle aanzeggingen en exploiten tot dezen verkoop betrekkelijk zullen kunnen
worden beteekend, aangezegd en van waarde zullen zijn.
Artikel negentien.

De verkoopers reserveren zich na afloop der tweede veiling en laatste een beraad van veertien
dagen met het regt en het vermogen om naar goedvinden enkele of alle de geveilde perceelen of
definitief toe te wijzen of in te houden, dienvolgens zal die toewijzing plaats hebben op dingsdag
den een en dertigsten july aanstaande, van welke uiterlijke toewijzing of inhouding bij een als dan
op te maken proces verbaal zal blijken, zonder dat eene nadere oproeping aan de daarbij
belanghebbende bieders of mijners zal behoeven plaats te hebben; zullende daarmede ook
worden voortgegaan buiten de tegenwoordigheid dier bieders en mijners, terwijl diegenen hunner,
wier bod aangenomen wordt en die op den zoo even vermelden dag, des voormiddags om tien
uren op den Huize Heemse voormeld, niet tegenwoordig zijn, om de aan hen gedaan wordende
toewijzing aan te nemen, worden geacht daarvan kennis te dragen, zoolang zij aan hunne
verpligtingen voldoen; hunne verpligtingen als kooper niet vervullende zal de toewijzing aan hen
worden beteekend, waarvan de kosten boven en behalve alle andere kosten door hen zullen
moeten worden betaald. Van de ingehouden perceelen zal enkel premie van inzate, doch geene
hooggelden worden uitbetaald.
Op de voorschreven wijze en voorwaarden zullen worden geveild en verkocht de navolgende
onroerende goederen.
a. Landgoed Heemse, Havezathe
Eerste perceel.
De opstal van een heerenhuis, het huis Heemse genaamd, staande te Heemse, gemeente
Ambt Hardenberg, kadastraal bekend onder sectie B numero 1180, gedeeltelijk. De premie
van inzate van dit perceel is bepaald op tien gulden.
Tweede perceel.
De opstal van het noordelijk bouwhuis, staande bij het heerenhuis voormeld, onder Ambt
Hardenberg, kadastraal bekend onder sectie B numero 1180, gedeeltelijk. De premie van
inzate van dit perceel is bepaald op twee gulden.
Derde perceel.
De opstal van het zuidelijk bouwhuis, staande bij het heerenhuis voormeld, onder Ambt
Hardenberg, kadastraal bekend onder sectie B numero 1180, gedeeltelijk. De premie van
inzate van dit perceel is bepaald op twee gulden.
Indien de vorenstaande drie perceelen worden gekocht zonder dat dezelfde kooper mede
aankoopt het volgende perceel, zijnde de grond waarop die gebouwen staan, alsdan moet de
kooper dezer drie perceelen deze gebouwen afbreken en van de plaats vervoeren. Hij heeft
het regt de daarvan komende afbraak te plaatsen op het terrein van numero 1180, doch niet
langer dat tot primo mei achttienhonderd zesenvijftig, alsdan moet alles afgebroken en
weggevoerd zijn, op verbeurte, ten behoeve van den kooper van den grond, van alles wat dan
nog aanwezig zijn mogt, moetende de grond op dat tijdstip vrij en ongehinderd worden
opgeleverd. Deze bepalingen zullen mede moeten worden nageleefd en van toepassing zijn,
wanneer de vorenstaande drie perceelen door twee of drie verschillende personen mogten
worden gekocht, een een dier koopers mede eigenaar worden mogt van het volgende perceel,
als dan gelden deze bepalingen ten aazien van die perceelen, welke niet door den kooper van
het volgende perceel zijn aangekocht.
Vierde perceel.
Een perceel grond, groot zesenveertig roeden, negentig ellen, daaronder begrepen de grond
waarop voorschreven gebouwen zijn staande, gelegen te Heemse, Ambt Hardenberg,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1180. De inzetpremie voor dit perceel wordt
bepaald op een gulden. De kooper van dit perceel moet gedoogen dat de daarop staande
gebouwen, voor zoo verre die door anderen zullen worden aangekocht, worden afgebroken en
weggevoerd en hetzelfde blijft alzoo tot den eersten mei des volgenden jaars ter beschikking
van de koopers der drie vorige perceelen.
Vijfde perceel.
Eene tuin met de daarbij gelegen gracht, gelegen te Heemse, Ambt Hardenberg, achter het
vorige perceel, tezamen groot een bunder, twee en zestig roeden, tien ellen, kadastraal

bekend onder sectie B numero 1177 en 1178. De inzetpremie voor dit perceel wordt bepaald
op een gulden. De kooper van dit perceel kan de boomen benaderen, staande in de laan
achter de tuin en dus aan de oostkant op gronden niet onder dit perceel begrepen.
Zesde perceel.
Een perceel bosch, het Sterrebosch genaamd, gelegen te Heemse voormeld, groot
vijfenzestig roeden, vijftig ellen, kadastraal bekend in sectie B numero 1179. De premie van
inzate voor dit perceel is bepaald op een gulden.
Zevende perceel.
Een perceel weiland, de Groote of noordelijke Veldsink genaamd, gelegen te Heemse
voormeld, groot twee bunders, drie en zeventig roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder
sectie B numero 1181. De premie van inzate wordt voor dit perceel gesteld op een gulden.
Achtste perceel.
Een perceel weiland, de Kleine of zuidelijke Veldsink genaamd, gelegen te Heemse voormeld,
groot twee bunders, drie en dertig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B
numero 1182. De premie van inzate wordt voor dit perceel wordt gesteld op een gulden.
Negende perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, het Zuidelijk Bergge genaamd, gelegen te Heemse voormeld,
groot twee en zeventig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1183. De premie van inzate wordt voor dit perceel wordt gesteld op een gulden.
Tiende perceel.
Eene laan, zijnde de Groote Allée tot aan den Rheeserweg, gelegen onder Heemse voormeld,
groot eenendertig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1184. De
premie van inzate wordt voor dit perceel wordt gesteld op een gulden.
Elfde perceel.
Een eiken akkermaalsbosch om de Luggerskamp, gelegen onder Heemse voormeld, groot
een bunder, achtenvijftig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1185. De premie
van inzate wordt voor dit perceel wordt gesteld op een gulden.
Twaalfde perceel.
Eene laan, zijnde de noordelijke buitenste allee, gelegen te Heemse voormeld, groot
vijfenzeventig roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1187. De
inzetpremie voor dit perceel wordt gesteld op een gulden.
Dertiende perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, de Vossebosch boven Luggerskamp genaamd, gelegen te
Heemse voormeld, groot twee bunders, zesentwintig roeden, zeventig ellen, kadastraal
bekend onder sectie B numero 1188. De premie van inzate wordt voor dit perceel gesteld op
een gulden.
Veertiende perceel.
Een perceel bouwland, de Wijngaarden genaamd, gelegen te Heemse voormeld, groot een
bunder, zeven en zeventig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1189 als
hooiland. De premie van inzate wordt voor dit perceel bepaald op een gulden.
Vijftiende perceel.
Een akkermaalsbosch, boven de Wijngaarden, gelegen te Heemse voormeld, groot een
bunde, acht en zeventig roeden, twintig ellen, kadaster sectie B numero 1190. De premie van
inzate wordt voor dit perceel bepaald op een gulden.
Zestiende perceel.
Een perceel bouwland en ondergrond van boomen, boven de Wijngaarden, gelegen te
Heemse voormeld, groot twee bunders, vijfenzestig roeden, vijftig ellen, kadastraal bekend
onder sectie B numero 1192. De premie van inzate wordt voor dit perceel bepaald op een
gulden.

Zeventiende perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, gelegen in den Brand onder Heemse voormeld, groot negentien
roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1193. De premie van inzet
beloopt van dit perceel een gulden.
Achttiende perceel.
Een perceel grasgrond, zijnde de buiten allee bij het Jagers, met het daarin aanwezige
vijvertje, tezamen groot een en vijftig roeden, dertig ellen, gelegen te Heemse voormeld,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1127 en 1128. De premie van inzate beloopt van dit
perceel een gulden.
Negentiende perceel.
Een huis en erf met bouw- en weiland, het Jagers genaamd, gelegen te Heemse voormeld,
tezamen groot een bunder, vierennegentig roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder
sectie B numeros 1130, 1129 en 1131. De premie van inzate van dit perceel is bepaald op
twee gulden.
Twintigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, bij het Rheeser voetpad, gelegen te Heemse voormeld, groot
zesenzestig roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1132. De premie
van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Eenentwintigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, gelegen aan den Konijnenkamp te Heemse voormeld, groot
eenendertig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1143a. De premie
vaninzate beloopt van dit perceel een gulden.
Tweeentwintigste perceel.
Een perceel bouwland, de Konijnenkamp genaamd, aan het bosch onder Heemse voormeld
gelegen, groot zesendertig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1143. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Drieentwintigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, gelegen te Heemse voormeld, ten zuiden van het vorige perceel
met de heg om Veldsinkkamp, groot zesenzestig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend
onder sectie B numero 1144. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Vierentwintigste perceel.
Een perceel tiendpligtig bouwland, den Veldsink oudenkamp genaamd, gelegen te Heemse
voormeld, groot een bunder, twee en tachtig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder
sectie B numero 1146. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Vijfentwintigste perceel.
Een perceel heide en ondergrond van boomen boven in het bosch onder Heemse gelegen,
groot twee bunders, acht roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1157.
De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zesentwintigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch en ondergrond van boomen, gelegen te Heemse voormeld, groot
een bunder, twee en dertig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1158. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zevenentwintigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch aan den Rheeserweg onder Heemse voormeld gelegen, groot
een bunder, een en zestig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1160. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Achtentwintigste perceel.

Een eiken akkermaalsbosch en ondergrond van boomen, aan den Rheeserweg onder
Heemse voormeld gelegen, groot drie en tachtig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend
onder sectie B numero 1161. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Negenentwintigste perceel.
Twee perceelen bouwland en eiken akkermaalsbosch, de Laankamp aan den Rheeserweg
genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, tezamen groot een bunder, zeven en negentig
roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1165 en 1164. De premie van
inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Dertigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, langs Schreurskamp tot aan het tuinmanshuis onder Heemse
voormeld gelegen, groot veertien roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B
numero 1166. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Eenendertigste perceel.
Een eiken akkersmaalsbosch en ondergrond van boomen bijzijden Schreurskamp onder
Heemse voormeld gelegen, groot vijfennegentig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend
onder sectie B numero 1162. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Tweeendertigste perceel.
Eene laan, zijnde de allée langs het Jagers onder Heemse voormeld gelegen, groot een
bunder, negenendertig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1163. De premie
van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Drieendertigste perceel.
Een perceel gedeeltelijk tiendpligtig bouwland, de kamp bij het tuinmanshuis genaamd,
gelegen te Heemse voormeld, groot een bunder, twee en veertig roeden, twintig ellen,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1167. De premie van inzate beloopt van dit perceel
een gulden.
Vierendertigste perceel.
Een huis en erf, zijnde het tuinmanshuis, staande en gelegen te Heemse voormeld, groot
negen roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1168. De premie van
inzate van dit perceel is bepaald op twee gulden.
Vijfendertigste perceel.
Een stuk grond of ondergrond van opgaande boomen, achter het tuinmanshuis onder Heemse
voormeld, groot vijftien roeden, vijftig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1169.
De premie van inzate wordt voor dit perceel gesteld op een gulden.
Zesendertigste perceel.
Een eiken akkermaalsbosch, het Freulenboschje genaamd, gelegen onder Heemse voormeld,
groot eenentachtig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1170. De
premie van inzate wordt voor dit perceel gesteld op een gulden.
Zevenendertigste perceel.
Een laan of ondergrond van opgaande boomen, zijnde de groote dwars- en zij-allée, vanaf de
Rheeserweg, onder Heemse voormeld gelegen, groot vijf bunders, tachtig ellen, kadastraal
bekend onder sectie B numero 1712. De premie van inzate beloopt voor dit perceel een
gulden.
Achtendertigste perceel.
Een perceel grasgrond op den hoek van het bosch over de grindweg onder Heemse voormeld
gelegen, groot eenentwintig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1711. De premie van inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Negenendertigste perceel.

Een perceel heide, den driehoek boven het bosch onder Heemse voormeld gelegen, groot vijf
bunders, negenenveertig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1248.
De premie van inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Veertigste perceel.
Een perceel heide boven het bosch aan den grindweg onder Heemse voormeld gelegen, groot
twee bunders, acht roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1718. De
premie van inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Eenenveertigste perceel.
Een perceel heide en struellen, den Verloren Arbeid genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, groot vier bunders, drie roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B
numero 1156. De premie van inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Tweeenveertigste perceel.
Eeen perceel grasgrond tusschen het land van het Nagtegaaltje naar Boerman, gelegenonder
Heemse voormeld, groot zeven roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B
numero 1140. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Drieenveertigste perceel.
Een perceel bouwland, vroeger hooiland, de Haverkamp genaamd, en een perceel
akkermaalsbosch, beide gelegen onder Heemse voormeld, tezamen groot zesentachtig
roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1141 en 1142. De premie
van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Vierenveertigste perceel.
Een perceel heide, de Heidenkamp genaamd, ongeveer groot vijf bunders, eenenzeventig
roeden, dertig ellen, gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B
numero 1155a, voor het geheel groot zes bunders, eenenzeventig roeden, dertig ellen, zijnde
het overig onder dit perceel niet begrepen gedeelte van dit numero het land en de woning in
gebruik bij Dirk Busjes, ter grootte van ongeveer een bunder. De premie van inzate van dit
perceel wordt gesteld op een gulden.
Vijfenveertigste perceel
Een perceel heide, het Vennigje voor Grutterskamp genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1155b, groot vierenzeventig roeden, tien
ellen. De premie van inzate van dit perceel wordt gesteld op een gulden.
Zesenveertigste perceel.
Een perceel bouwland, de Lammerweide genaamd, groot negenenzeventig roeden, tien ellen,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1387. Dit perceel is gelegen te Heemse voormeld.
De premie van inzate wordt voor dit perceel gesteld op een gulden.
Zevenenveertigste perceel.
Een vierde van een volwaars aandeel in de onverdeelde markte van Heemse en Collendoorn,
gelegen onder de gemeente Ambt Hardenberg, en kadastraal bekend onder sectie B numeros
233, 234, 1885, 241, 242, 243, 244, 245, 237, 238, 239, 2119, 1892, 1889, 1993, 414, 415,
416, 539, 1251, 536, 538, 525, 2077, 2078, 1936, 533, 532, 531, 530, 529, 1934, 1933, 1930,
503, 504, 1423, 1998, 505, 1951, 2080, 1997, 507, 508, 510, 1382 en 649.
De premie van inzate voor dit perceel wordt bij deze bepaald en vastgesteld op een gulden.
Achtenveertigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Negenenveertigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Vijftigste perceel.

Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Eenenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweeenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Drieenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Vierenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Vijfenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Zesenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Zevenenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Achtenvijftigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde marke. De premie van inzate wordt voor dit
perceel gesteld op een gulden.
b. Erve Schreurs
Negenenvijftigste perceel.
Een huis en erf, het Schreurs genaamd, staande en gelegen te Heemse voormeld, met de
daarbij gelegen tuin, tezamen groot twintig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numeros
1172 en 1171. Onder dit perceel is niet begrepen de opstal van de daarop staande schuur. De
premie van inzate van dit perceel beloopt drie gulden.
Zestigste perceel.
Het noordelijk gedeelte ter grootte van ongeveer twintig roeden van een perceel bouwland met
een schaapschot, tezamen voor het geheel groot vierenveertig roeden, negentig ellen,
loopende vanaf de heg tot aan het voetpad, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende
een gedeelte van numero 2050 en bevattende geheel numero 1176. De premie van inzate
voor dit perceel wordt gesteld op een gulden. Bij dit perceel behoort de opstal van de op het
vorige perceel staande schuur, die door den kooper moet worden afgebroken en weggevoerd
binnen eene maand na de aanvaarding, op verbeurte van het dan nog aanwezige ten
behoeve van den eigenaar van den grond.
Eenenzestigste perceel.
Het zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer vierentwintig roeden, negentig ellen, tusschen
het voetpad voormeld en het land van Hendrik Odink, van hetzelfde perceel bouwland, sectie
B numero 2050. De premie van inzate wordt voor dit perceel gesteld op een gulden.
De beide laatste percelen zijn gelegen onder Heemse voormeld.
Tweeenzestigste perceel.

Een perceel grasgrond, groot achtentwintig roeden, zeventig ellen, de Paardeweide genaamd,
gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1173. De premie
van inzate wordt voor dit perceel gesteld op een gulden.
Drieenzestigste perceel.
De noordelijke helft van een perceel bouwland, de Vischkuil genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, groot voor het geheel negenenzestig roeden, kadastraal bekend onder sectie B
numero 796. De premie van inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Vierenzestigste perceel.
De zuidelijke helft van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 796. De premie van
inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Vijfenzestigste perceel.
Een perceel bouwland, de Zandakker genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
zestien roeden, vijftig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 876. De premie van
inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zesenzestigste perceel.
Een gedeelte van een perceel hooiland, de Hoeksmaat genaamd, en wel het gedeelte vanaf
de weg tot aan de dwarssloot, ter grootte van ongeveer tachtig roeden; zijnde het perceel voor
het geheel groot twee bunders, tachtig roeden, vijftig ellen; kadastraal bekend onder sectie B
numero 1035. Dit perceel is belast met een weg naar en van het volgende perceel. De premie
van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zevenenzestigste perceel.
Een gedeelte van hetzelfde perceel hooiland, de Hoeksmaat genaamd, sectie B numero 1035,
en wel het overige gedeelte vanaf de dwarssloot, ter grootte van twee bunders, vijftig ellen
ongeveer. Dit perceel moet uitwegen over het vorige. De beide laatste percelen zijn gelegen
onder Heemse voormeld. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Achtenzestigste perceel.
Een perceel hooiland, het Spijk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
vierenveertig roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1060. De premie
van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Negenenzestigste perceel.
Een perceel hooiland, de Arriesmaat genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
drieenzeventig roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1102. De premie
van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zeventigste perceel.
Een perceel hooiland, de Vuilemaat genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
negenendertig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1305. De
premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Eenenzeventigste perceel.
Twee perceelen heide of plaggenland, gelegen onder Heemse voormeld, tezamen groot
eenendertig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numeros 1318 en 993, dit
laatste abusief staande ten name van Lubbertus Velsink. De premie van inzate beloopt van dit
perceel een gulden.
Tweeenzeventigste perceel.
Een perceel hooiland, de Vuilemaat genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot negen
roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 858. De premie van inzate
beloopt van dit perceel een gulden.
Drieenzeventigste perceel.
Het middelste een-derde gedeelte, ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden, van een
perceel heide of plaggengrond, gelegen te Heemse voormeld, voor het geheel groot

achtenzeventig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1316. De premie van inzate
beloopt voor dit perceel een gulden. De overige twee-derde gedeelten komen voor onder het
honderzevenenveertigste en tweehonderdderde perceel.
Vierenzeventigste perceel.
Een perceel heide, de Zandakker genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot dertien
roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1297. De premie van inzate
beloopt van dit perceel een gulden.
Vijfenzeventigste perceel.
Een perceel heide, het Stukje op de Vischkuil genaamd, gelegen onder Heemse voormeld,
groot zestien roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 816, thans
bouwland. De premie van inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zesenzeventigste perceel.
Een perceel heide, gelegen op de Norden onder Heemse voormeld, groot zestien roeden,
dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 911, thans bouwland. De premie van
inzate beloopt van dit perceel een gulden.
Zevenenzeventigste perceel.
Een perceel bouwland, gelegen op de Norden onder Heemse voormeld, groot negentien
roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 930. De premie van inzate beloopt van dit
perceel een gulden.
Achtenzeventigste perceel.
Een perceel hooiland, de Kalfsboom genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
zesenveertig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 856. De premie van inzate
beloopt voor dit perceel een gulden.
Negenenzeventigste perceel.
Het zuidelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer vijftig roeden, tien ellen, van een perceel
bouwland, het Hoekstuk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel groot
zevenenvijftig roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1281. De premie
van inzate beloopt voor dit perceel een gulden. Het noordelijk gedeelte van dit numer ter
grootte van ongeveer zeven roeden komt voor onder het honderdvierenzeventigste perceel.
Tachtigste perceel.
De twee westelijke stukken met de heg, ter grootte van ongeveer vijfenveertig roeden van een
perceel bouwland, het zoogenaamde Schreurs aarzel, gelegen onder Heemse voormeld,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1441. De premie van inzate beloopt voor dit perceel
een gulden. De overige stukken van dit numero komen voor onder de zes volgende en het
honderzevenenzestigste perceel.
Eenentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer vierentwintig roeden, naast het voorgaande, uitmakende
een gedeelte van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 1441. De premie van inzate
voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Tweeentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer tweeendertig roeden, naast het voorgaande, uitmakende
een gedeelte van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 1441. De premie van inzate
beloopt voor dit perceel een gulden.
Drieentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer tweeendertig roeden, naast het voorgaande, uitmakende
een gedeelte van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 1441. De premie van inzate
beloopt voor dit perceel een gulden.
Vierentachtigste perceel.

Het stuk ter grootte van ongeveer zeventien roeden, naast het voorgaande, uitmakende een
gedeelte van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 1441. De premie van inzate
beloopt voor dit perceel een gulden.
Vijfentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer zeventien roeden, naast het voorgaande, uitmakende een
gedeelte van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 1441. De premie van inzate
beloopt voor dit perceel een gulden.
Zesentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer vierentwintig roeden, veertig ellen, tusschen het voorgaande
perceel en het Groote Bruchterstuk, uitmakende een gedeelte van hetzelfde perceel
bouwland, sectie B numero 1441. De premie van inzate beloopt voor dit perceel een gulden.
Zevenentachtigste perceel.
Het zuidelijk stuk, ter grootte van ongeveer vierentwintig roeden, van een perceel bouwland,
het Hillegenboom genaamd, groot ongeveer een bunder, vijfenvijftig roeden, veertig ellen,
kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende het westelijk of zuidwestelijk gedeelte, tot
aan de weg van numero 1288, voor het geheel groot een bunder, vijfenzeventig roeden,
veertig ellen. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden. Het overig
gedeelte van dit numero komt voor onder de vijf volgende en het tweehonderdtweede perceel.
Achtentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer negentien roeden, naast het voorgaande, uitmakende een
gedeelte van hetzelfde westelijk of zuidwestelijk stuk van sectie B numero 1288. De premie
van inzate voor dit perceel gesteld op een gulden.
Negenentachtigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer negentien roeden, naast het voorgaande, uitmakende een
gedeelte van hetzelfde westelijk of zuidwestelijk stuk van sectie B numero 1288. De premie
van inzate voor dit perceel gesteld op een gulden.
Negentigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden, naast het voorgaande, uitmakende
een gedeelte van hetzelfde westelijk of zuidwestelijk stuk van sectie B numero 1288. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Eenennegentigste perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden, naast het voorgaande, uitmakende
een gedeelte van hetzelfde westelijk of zuidwestelijk stuk van sectie B numero 1288. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Tweeennegentigste perceel.
Het noordelijk stuk ter grootte van ongeveer eenenveertig roeden, veertig ellen, naast het
voorgaande, uitmakende het laatste gedeelte van hetzelfde westelijk of zuidwestelijk stuk van
sectie B numero 1288. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Drieennegentigste perceel.
Een onverdeeld een-vijfde gedeelte in een perceel hooiland, de Achterzull genaamd, groot
voor het geheel twee bunders, vijfentwintig roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder
sectie B numero 865. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden. De
perceelen numeros 1288 en 765 van sectie B zijn beide gelegen onder Heemse voormeld.
Vierennegentigste perceel.
Een onverdeeld een-vijfde gedeelte in hetzelfde perceel hooiland, sectie B numero 865. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Vijfennegentigste perceel.
Een onverdeeld een-vijfde gedeelte in hetzelfde perceel hooiland, sectie B numero 865. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.

Zesennegentigste perceel.
Een onverdeeld een-vijfde gedeelte in hetzelfde perceel hooiland, sectie B numero 865. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Zevenennegentigste perceel.
Een onverdeeld een-vijfde gedeelte in hetzelfde perceel hooiland, sectie B numero 865. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Achtennegentigste perceel.
Een perceel bouwland, de Kamp in het bosch genaamd, gelegen onder Heemse voormeld,
groot een bunder, zeven roeden, negentig ellen, kadastraal bkened onder sectie B numero
1159. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Negenennegentigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in de hiervoor omschreven markt van Heemse en
Collendoorn. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderdste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde markt. De premie van inzate voor dit perceel
is gesteld op een gulden.
c. Erve Luggers
Honderd eerste perceel.
Een huis en erf, het Luggers genaamd, staande en gelegen te Heemse voormeld, groot negen
roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 787. De premie van inzate van dit perceel
wordt bepaald op drie gulden.
Honderd tweede perceel.
Een perceel bouwland, den Gaarden genaamd, gelegen te Heemse voormeld, groot dertig
roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 787a en 786 gedeeltelijk. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd derde perceel.
De zuidelijke helft van een perceel bouwland, het Vennigjen genaamd, gelegen onder
Heemse voormeld, voor het geheel groot tachtig roeden, zestig ellen, kadastraal bekend
onder sectie B numero 786. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Bij dit perceel behoort de opstal van de op het vorige perceel staande schuur die door den
kooper moet worden afgebroken en weggevoerd binnen een maand na de aanvaarding, op
verbeurte van het dan nog aanwezige ten behoeve van den eigenaar van den grond.
Honderd vierde perceel.
De noordelijke wederhelft van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 786. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd vijfde perceel.
Een perceel bouwland, de Paardeweide genaamd, gelegen te Heemse voormeld, groot twaalf
roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 788. De premie van inzate
voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd zesde perceel.
Een perceel bouwland, de achterste paardeweide genaamd, groot achttien roeden, tachtig
ellen, gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 789. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd zevende perceel.
Het oostelijk stuk ter grootte van ongeveer zesendertig roeden van een perceel bouwland, den
Berg genaamd, en met den kamp voor het geheel groot een bunder, twee en vijftig roeden,

gelegen onder Heemse voormeld en kadastraal bekend onder sectie B numero 791. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd achtste perceel.
Het westelijk stuk aan de allée ter grootte van ongeveer zesendertig roeden van hetzelfde
perceel bouwland den Berg met den kamp, kadastraal bekend onder sectie B numero 791. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd negende perceel.
Het noordelijk stuk ter grootte van ongeveer vierenveertig roeden van een perceel bouwland,
gelegen onder Heemse voormeld, den Kamp genaamd met den Berg voor het geheel groot
een bunder twee en vijftig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 791. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd tiende perceel.
Het zuidelijk stuk ter grootte van ongeveer zesendertig roeden van hetzelfde perceel
bouwland den Kamp genaamd met den berg, groot als voren, en kadastraal bekend onder
sectie B numero 791. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd elfde perceel.
Een perceel bouwland, het Haverstuk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
zesentwintig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 907. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd twaalfde perceel.
Een perceel bouwland op Timmer Esch onder Heemse voormeld gelegen, groot zesentwintig
roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1007. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd dertiende perceel.
Het zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer zevenenveertig roeden, zoo als hetzelve in de
voren is liggende van een perceel bouwland, de Groote Stukken genaamd, groot voor het
geheel vijfentachtig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 814. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd veertiende perceel.
Het noordelijk gedeelte ter grootte van ongeveer achtendertig roeden, negentig ellen, zoo als
dit gedeelte in de voren is liggende, van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 814,
gelegen onder Heemse voormeld. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Honderd vijftiende perceel.
Het zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer zeven roeden, veertig ellen, van een perceel
bouwland op Timmeresch onder Heemse voormeld gelegen, groot voor het geheel
achtentwintig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1002. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden. Het overig gedeelte van dit
numero ter grootte van ongeveer eenentwintig roeden komt voor onder het honderd twee en
zeventigste perceel.
Honderd zestiende perceel.
Een perceel bouwland, het Hammigjen genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
twee en dertig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1025. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd zeventiende perceel.
Een perceel bouwland en ondergrond van boomen, het Loo genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, groot een en veertig roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1039. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd achttiende perceel.

Een perceel heide, het Koepad genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot negen en
vijftig roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 898. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd negentiende perceel.
Een perceel hooiland in de Rheesermaten onder Heemse voormeld gelegen, groot dertig
roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1042. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd twintigste perceel.
Een perceel hooiland onder Timmeresch, groot veertien roeden, gelegen onder Heemse
voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1049. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Honderd eenentwintigste perceel.
Een perceel hooiland aan het Spijk onder Heemse voormeld gelegen, groot vijf roeden,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1057. De premie van inzate is voor dit perceel
gesteld op een gulden.
Honderd tweeentwintigste perceel.
Een perceel hooiland achter de Borgstee onder Heemse voormeld gelegen, groot acht
roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1093. De premie van inzate
is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd drieentwintigste perceel.
De noordelijke helft van een perceel bouwland, de Kamp in het bosch genaamd, onder
Heemse voormeld gelegen, voor het geheel groot een bunder, vierentachtig roeden, zestig
ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1186. De premie van inzate is voor dit perceel
gesteld op een gulden.
Honderd vierentwintigste perceel.
De zuidelijke helft van hetzelfde perceel bouwland, sectie B numero 1186. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd vijfentwintigste perceel.
Het oostelijk stuk ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden van een perceel bouwland, de
Drie stukken genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel groot een bunder
vijftig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1397. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Honderd zesentwintigste perceel.
Het daarop volgend stuk ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden van hetzelfde perceel
bouwland, sectie B numero 1397. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Honderd zevenentwintigste perceel.
Het daarop volgend of westelijk stuk ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden, vijftig
ellen, van hetzelfde perceel bouwland sectie B numero 1397. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden. De drie vorige perceelen loopen allen door tot den weg aan de
zuidkant.
Honderd achtentwintigste perceel.
Het daarop volgend stuk ter grootte van ongeveer elf roeden van hetzelfde perceel bouwland
sectie B numero 1397. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd negenentwintigste perceel.
Het westelijk stuk ter grootte van ongeveer elf roeden van hetzelfde perceel bouwland, sectie
B numero 1397. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden. De beide
vorige perceelen loopen aan de zuidkant slechts door tot het land van diverse eigenaren.

Honderd dertigste perceel.
Een stuk hooiland ter grootte van ongeveer veertig roeden, zijnde een gedeelte van het
perceel hooiland, de Paardeweide genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal
bekend onder sectie B en uitmakende het noordelijk gedeelte van numero 1714, in den hoek
grenzende aan numero 953. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd eenendertigste perceel.
Een stuk hooiland ter grootte van ongeveer veertig roeden, zijnde een gedeelte van hetzelfde
perceel hooiland de Paardeweide genaamd, kadastraal bekend onder sectie B numero 1714
gedeeltelijk. Dit gedeelte ligt tusschen het vorige perceel en het kadastraal perceel 963. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden. Deze twee laatste perceelen zijn
onderling van een gescheiden door polgaten en de grenslijn waardoor dit en het vorige
perceel wordt afgescheiden van het honderd zevenendertigste perceel waaraan dezelve ten
zuidoosten zijn grenzende wordt bepaald door de zuidoostelijke grenslijn van de kadastrale
perceelen 963 en 964, welke grenslijn in eene regte lijn moet doorloopen noordoostwaarts op
over het perceel 1714, waardoor de grenslijn bepaald wordt.
Honderd tweeendertigste perceel.
Een stuk hooiland ter grootte van ongeveer tweeenveertig roeden, zijnde een gedeelte van het
perceel hooiland, de Darenhorst genaamd, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende
een gedeelte van hetzelfde numero 1714 en wel den hoek aan het oosteinde grenzende aan
het kadastraal perceel 950 naast het volgende perceel.
Honderd drieendertigste perceel.
Een stuk hooiland ter grootte van ongeveer twee en veertig roeden, zijnde een gedeelte van
hetzelfde perceel hooiland de Darenhorst, kadastraal bekend onder sectie B uitmakende een
gedeelte van hetzelfde numero 1714 liggende naast het vorige en schietende tot aan het
volgende perceel. De premie van inzate van elk der twee vorige perceelen is gesteld op een
gulden.
Honderd vierendertigste perceel.
Een stuk hooiland ter grootte van ongeveer twee en veertig roeden, zijnde een gedeelte van
hetzelfde perceel hooiland de Darenhorst, kadastraal bekend onder sectie B uitmakende een
gedeelte van hetzelfde numero 1714, liggende tusschen het vorige en schietende tot aan het
volgende perceel. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden. De
noordelijke grenslijn van de drie laatste perceelen wordt daargesteld door de sloot, aanwezig
tusschen die drie perceelen en tusschen het honderd zesendertigste perceel.
Honderd vijfendertigste perceel.
Een stuk hooiland, het Steenstukje op de Darenhorst genaamd, groot ongeveer eenenveertig
roeden, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte van hetzelfde numero
1714, en wel het gedeelte aan de westkant tegen de kadastrale perceelen 981 en 982, en
grenzende ten oosten aan het vorige en de twee volgende perceelen. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd zesendertigeste perceel.
Een stuk weiland, ter grootte van ongeveer twee en vijftig roeden, zijnde een gedeelte van
hetzelfde hooiland de Darenhorst, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende met het
volgende perceel het middelste gedeelte van hetzelfde numero 1714. Dit perceel grenst ten
noorden aan het volgende perceel, ten zuiden aan het honderd drieendertigste, honderd
vierendertigste en honderd tweeendertigste perceel, ten westen aan het vorige perceel en ten
oosten aan het kadastraal perceel 951. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op
een gulden.
Honderd zevenendertigste perceel.
Een stuk weiland, ter grootte van ongeveer tweeenvijftig roeden, tachtig ellen, zijnde het
laatste gedeelte van hetzelfde hooiland de Darenhorst, kadastraal bekend onder sectie B en
uitmakende het middelste of laatste gedeelte van hetzelfde numero 1714. Dit perceel grenst
ten noorden aan het honderddertigste en honderd eenendertigste perceel en aan de
kadastrale percelen 963, 964 en 1314, ten zuiden aan het vorige perceel ten westen aan het

honderd vijfendertigste perceel en het kadastraal perceel 1713 en ten oosten aan het
kadastraal perceel 951. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd achtendertigste perceel.
Een perceel bouwland, het stukje achter den Nieuwengaarden genaamd, gelegen onder
Heemse voormeld, groot acht roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1295. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd negenendertigste perceel.
Het oostelijk gedeelte ter grootte van ongeveer eenenveertig roeden, vijf ellen, van een
perceel hooiland, de Hermen genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel
groot tweeentachtig roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1313. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd veertigste perceel.
Het westelijk gedeelte ter gelijke grootte van hetzelfde perceel hooiland de Hermen, sectie B
numero 1313. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd eenenveertigste perceel.
Een perceel heide, het Haverland genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
eenennegentig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1310. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd tweeenveertigste perceel.
Een perceel heide, het Koepad bij het Haverland genaamd, gelegen onder Heemse voormeld,
groot zestien roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 899. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd drieenveertigste perceel.
Een perceel heide, het Koepad bij het Haverland genaamd, gelegen onder Heemse voormeld,
groot acht roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 904. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd vierenveertigste perceel.
Het noordelijk gedeelte ter grootte van ongeveer zesendertig roeden, vijfenvijftig ellen van een
perceel weiland de Rietboom genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel
groot drieenzeventig roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 895. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd vijfenveertigste perceel.
Het zuidelijk gedeelte ter gelijke grootte van hetzelfde perceel hooiland de Rietboom
genaamd, sectie B numero 895. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Honderd zesenveertigste perceel.
Een perceel heide, het Koepad genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot elf roeden,
vijftig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 900. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Honderd zevenenveertigste perceel.
Het noordelijk een-derde gedeelte ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden van een
perceel heide of plaggengrond, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel groot
achtenzeventig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1316. De premie van inzate
is voor dit perceel gesteld op een gulden. De overige twee-derde gedeelten komen voor onder
het drieenzeventigste en tweehonderdderde perceel.
Honderd achtenveertigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in de hiervoor omschreven markte van Heemse en
Collendoorn. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.

Honderd negenenveertigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde markte. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Honderd vijftigste perceel.
Het zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer vijftien roeden van een perceel bouwland, de
Kalfsboom genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel groot een bunder
twee roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1580. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden. Het overig gedeelte van dit nummer komt
voor onder het honderd vijf-, zes- en zevenennegentigste perceel.
Honderd eenenvijftigste perceel.
De onverdeelde helft van een perceel hooiland, de Vuilemaat genaamd, voor het geheel groot
eenentachtig roeden, zestig ellen, gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder
sectie B numero 2048. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden. De
wederhelft komt voor onder het honderd achtennegentigste perceel.
d. Erve Geerts
Honderd tweeenvijftigste perceel.
Een huis en erf, het Geerts genaamd, staande en gelegen onder Heemse voormeld, groot
acht roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1199. De premie van
inzate van dit perceel wordt bepaald op drie gulden.
Honderd drieenvijftigste perceel.
Een perceel bouwland, den Gaarden genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
vierenzestig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1200, de opstal
der schuur uitgezonderd. Inzetpremie een gulden.
Honderd vierenvijftigste perceel.
Een perceel bouwland, het Kampje genaamd, groot achtendertig roeden, vijftig ellen, gelegen
onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1395. De premie van
inzate voor dit perceel wordt gesteld op een gulden. Bij dit perceel is mede behoorende de
opstal van de schuur op het vorige perceel staande, die door den kooper moet worden
afgebroken en weggevoerd binnen een maand na de aanvaarding, op verbeurte van het dan
nog aanwezige ten behoeve van den eigenaar van den grond.
Honderd vijfenvijftigste perceel.
Een perceel bouwland, het Hekstuk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot vijftig
roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1394. De premie van inzate
van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd zesenvijftigste perceel.
Het zuidelijk stuk, ter grootte van ongeveer zevenendertig roeden van een perceel bouwland,
de Vennigjes stukken genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot voor het geheel een
bunder, zeventien roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1265. De premie van
inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd zevenenvijftigste perceel.
Het middelste of daarop volgende stuk ter grootte van ongeveer veertig roeden van het zelfde
perceel bouwland sectie B numero 1265. De premie van inzate van dit perceel wordt bepaald
op een gulden.
Honderd achtenvijftigste perceel.
Het noordelijk stuk ter grootte van ongeveer veertig roeden van hetzelfde perceel bouwland
sectie B numero 1265. De premie van inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd negenenvijftigste perceel.

Een perceel bouwland, den Langen akker genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
achtendertig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1969. De premie
van inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd zestigste perceel.
Een perceel bouwland, het Berendinenstuk genaamd, gelegenonder Heemse voormeld, groot
negenentwintig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1274. De
premie van inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd eenenzestigste perceel.
Een perceel bouwland achter op de Norden onder Heemse voormeld gelegen, groot
negenenvijftig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numnero 1435. De
premie van inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd tweeenzestigste perceel.
Een perceel bouwland op de Norden onder Heemse gelegen, groot achttien roeden, veertig
ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 924. De premie van inzate van dit perceel
wordt bepaald op een gulden.
Honderd drieenzestigste perceel.
Een perceel bouwland, het stukje achter Wolters gelegen, onder Heemse voormeld, groot
tweeentwintig roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 798. De premie
van inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd vierenzestigste perceel.
Een perceel bouwland, het Kinnigjen genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot acht
roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 810. De premie van inzate
van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd vijfenzestigste perceel.
Een perceel bouwland, het Spijkerstuk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
eenenveertig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 853. De premie
van inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Honderd zesenzestigste perceel.
Een perceel bouwland en heide, de Zandakker genaamd, gelegen onder Heemse voormeld,
groot zesenveertig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numeros 883 en
884.
Honderd zevenenzestigste perceel.
Het oostelijk gedeelte ter grootte van ongeveer vijfendertig roeden van een perceel bouwland
voor het geheel groot twee bunders, zesentwintig roeden, veertig ellen, gelegen onder
Heemse voormeld, welk gedeelte bekend is onder den naam van het Groote Bruchterstuk, en
uitmaakt een gedeelte van sectie B numero 1441. De premien van inzate van de twee laatste
perceelen wordt bij deze bepaald van elk op een gulden.
Honderd achtenzestigste perceel.
Het noordelijk stuk ter grootte van ongeveer twintig roeden van een perceel bouwland op de
Norden, onder Heemse voormeld gelegen, voor het geheel groot zevenenzeventig roeden,
twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 932. De premie van inzate voor dit
perceel is gesteld op een gulden.
Honderd negenenzestigste perceel.
Het zuidelijk stuk ter grootte van ongeveer twintig roeden van hetzelfde perceel bouwland
sectie B numero 932. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden. De twee
overige of middelste stukken van dit nummer behooren aan Albert Waterink.
Honderd zeventigste perceel.

Een perceel bouwland op Timmeresch onder Heemse voormeld gelegen, groot negentien
roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1407. De premie van inzate
voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd eenenzeventigste perceel.
Een perceel bouwland op Timmer Esch onder Heemse voormeld gelegen, het Kleine
Bruchterstuk genaamd, groot tweeentwintig roeden, zestig ellen, kadastraal bekend in sectie B
numero 1011. De premie van inzate van dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd tweeenzeventigste perceel.
Het noordelijk gedeelte ter grootte vanongeveer eenentwintig roeden van een perceel
bouwland Timmer Esch genaamd, groot voor het geheel achtentwintig roeden, veertig ellen,
gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1002. De premie
van inzate van dit perceel is gesteld op een gulden. Het overig gedeelte van dit nummer komt
voor onder het honderdvijftiende perceel.
Honderd drieenzeventigste perceel.
Een perceel bouwland, het Vuilestuk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
tweeenveertig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1279. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd vierenzeventigste perceel.
Het noordelijk gedeelte ter grootte van ongeveer zeven roeden van een perceel bouwland, het
Hoekstuk genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot voor het geheel zevenenvijftig
roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1281. De premie van inzate voor
dit perceel is gesteld op een gulden. Het zuidelijk gedeelte van dit numero ter grootte van
ongeveer vijftig roeden, tien ellen, komt voor onder het negenenzeventigste perceel.
Honderd vijfenzeventigste perceel.
Een perceel bouwland op de Norden onder Heemse voormeld, gelegen groot twaalf roeden,
negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1302. De premie van inzate voor dit
perceel is gesteld op een gulden.
Honderd zesenzeventigste perceel.
Een perceel bouwland achter den nieuwen gaarden, onder Heemse voormeld gelegen, groot
tien roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1972. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd zevenenzeventigste perceel.
Een perceel bouwland achter den nieuwen gaarden, onder Heemse voormeld gelegen,
kadastraal bekend onder sectie B numero 1971, staande abusief ten name van Jan Hendrik
Toeslag, groot elf roeden, vijftig ellen. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een
gulden.
Honderd achtenzeventigste perceel.
Een perceel weiland, het Vennigje genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot zestien
roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1266. De premie van inzate voor dit perceel
is gesteld op een gulden.
Honderd negenenzeventigste perceel.
Een perceel plaggengrond aan de Norn onder Heemse voormeld gelegen, ter grootte van
ongeveer achtenzestig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende
een gedeelte van numero 1399 voor het geheel groot achtentachtig roeden, veertig ellen. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden. Het overig gedeelte van dit
numero komt voor onder het eenhonderd en negentigste perceel.
Honderd tachtigste perceel.
De onverdeelde helft in een perceel hooiland, de Borgsteê genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, voor het geheel groot eenentachtig roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder
sectie B numero 1098. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.

Honderd eenentachtigste perceel.
De onverdeelde wederhelft in hetzelfde perceel hooiland sectie B numero 1098. De premie
van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd tweeentachtigste perceel.
De onverdeelde helft in een perceel hooiland, het Aaksterloo genaamd, gelegen onder
Heemse voormeld, voor het geheel groot eenennegentig roeden, vijftig ellen, kadastraal
bekend onder sectie B numero 866. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Honderd drieentachtigste perceel.
De onverdeelde wederhelft in hetzelfde perceel hooiland, sectie B numero 866. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd vierentachtigste perceel.
Een perceel plaggengrond aan den Norden onder Heemse voormeld gelegen, groot acht
roeden, twintig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 916. De premie van inzate
voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd vijfentachtigste perceel.
De zuidelijke helft in voege zoo als dezelve is uitgepold van een perceel weiland, het
Haverland genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel groot een bunder,
dertien roeden, zeventig ellen; kadastraal bekend onder sectie B numero 953. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd zesentachtigste perceel.
De noordelijke wederhelft van hetzelfde perceel weiland, sectie B numero 953. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd zevenentachtigste perceel.
Een perceel weiland, de Biele genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
eenenveertig roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 957. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Honderd achtentachtigste perceel.
Een perceel heide plaggengrond bij den Bollenkolk onder Heemse voormeld gelegen, groot
zeventien roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 988. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd negenentachtigste perceel.
Een perceel heide, plaggengrond bij den Bollenkolk onder Heemse voormeld gelegen, groot
elf roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 990. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd negentigste perceel.
Een perceel weiland, het Kolkmaatje genaamd, ter grootte van ongeveer twintig roeden,
gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende het
noordelijk gedeelte van numero 1399. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een
gulden. Het overig gedeelte van dit numero komt voor onder het honderd negenenzeventigste
perceel.
Honderd eenennegentigste perceel.
Een perceel weiland, de Sumpel genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot een
bunder, tien roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1290. De premie
van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd tweeennegentigste perceel.

Een perceel heide of plaggengrond tegen Timmeresch, onder Heemse voormeld gelegen,
groot achtentwintig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1006. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd drieennegentigste perceel.
Een perceel bouwland, het Steenstukje genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
twaalf roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1440. De premie van
inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd vierennegentigste perceel.
Een perceel hooiland, de Vuilemaat genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
eenenveertig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 868. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Honderd vijfennegentigste perceel.
Het zuidelijk stuk ter grootte van ongeveer negenentwintig roeden van een perceel bouwland,
de Kalfsboom genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel groot een bunder,
twee roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1580, grenzende ten
zuiden aan het honderd vijftigste perceel. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op
een gulden. De overige gedeelten van dit numero komen voor onder de twee volgende en het
honderd vijftigste perceel.
Honderd zesennegentigste perceel.
Het daarop volgend stuk, ter grootte van ongeveer negenentwintig roeden, van hetzelfde
perceel bouwland sectie B numero 1580. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op
een gulden.
Honderd zevenennegentigste perceel.
Het laatste of noordelijk stuk ter grootte van ongeveer negenentwintig roeden, twintig ellen,
van hetzelfde perceel bouwland sectie B numero 1580. De premie van inzate voor dit perceel
is gesteld op een gulden.
Honderd achtennegentigste perceel.
De onverdeelde helft in een perceel hooiland, de Vuilemaat genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, groot voor het geheel eenentachtig roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder
sectie B numero 2048. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden. De
wederhelft komt voor onder het honderd eenenvijftigste perceel.
Honderd negenennegentigste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in de hiervoor omschreven markt van Heemse en
Collendoorn. De premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Tweehonderste perceel.
Een vierde van een volwaarsaandeel in dezelfde markt van Heemse en Collendoorn. De
premie van inzate voor dit perceel is gesteld op een gulden.
Tweehonderd eerste perceel.
Een perceel bouwland in den Bandel onder Heemse voormeld gelegen, groot elf roeden,
zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1287. De premie van inzate is voor
dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd tweede perceel.
Een perceel bouwland ter grootte van ongeveer twintig roeden in den Bandel onder Heemse
voormeld gelegen, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende het oostelijk of
noordoostelijk over de weg gelegen gedeelte van numero 1288. De premie van inzate is voor
dit perceel gesteld op een gulden. Het aan de overzijde der weg gelegen gedeelte van dit
numero komt voor onder het zevenentachtigste tot en met het tweeennegentigste perceel.
Tweehonderd derde perceel.

Het zuidelijk een-derde gedeelte ter grootte van ongeveer zesentwintig roeden van een
perceel heide p plaggengrond in den Esch onder Heemse voormeld gelegen, voor het geheel
groot achtenzeventig roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1316. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden. De twee overige een-derde gedeelten van dit
numero komen voor onder het drieenzeventigste en honderd zevenenveertigste perceel.
Tweehonderd vierde perceel.
Met de navolgende perceelen uitmakende de losse landerijen en verdere eigendommen.
Een akkermaalsbosch, het Hazenboschje genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
achtenvijftig roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 954. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd vijfde perceel.
Een akkermaalsbosch bij Timmer Esch, het Hazenboschje genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, groot zestien roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 999.
De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd zesde perceel.
Een eiken akkermaalsheg om den nieuwen gaarden onder Heemse voormeld gelegen, groot
negentien roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1031. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd zevende perceel.
Het zuidoostelijk stuk ter grootte van ongeveer vijfentwintig roeden, van een perceel
bouwland, den nieuwen gaarden genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, voor het geheel
groot een bunder, zesentwintig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B
numero 1032. Dit perceel grenst ten westen aan het volgende en ten noorden aan het
tweehonderd negende perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Tweehonderd achtste perceel.
Het zuidwestelijk stuk ter grootte van ongeveer zesenveertig roeden, vijfentachtig ellen, van
hetzelfde perceel bouwland sectie B numero 1032. Dit perceel grenst ten oosten aan het
vorige en ten noorden aan het volgende perceel. De premie van inzate is voor dit perceel
gesteld op een gulden.
Tweehonderd negende perceel.
Het stuk ter grootte van ongeveer vijfentwintig roeden, ten noorden van de twee voorgaande
perceelen, en ten zuiden van het volgende perceel, uitmakende een gedeelte van hetzelfde
perceel bouwland, sectie B numero 1032. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op
een gulden.
Tweehonderd tiende perceel.
Het noordelijke stuk ter grootte van ongeveer dertig roeden, vijf ellen, belend ten zuiden aan
het vorige perceel, uitmakende een en wel het laatste gedeelte van hetzelfde perceel
bouwland sectie B numero 1032. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Tweehonderd elfde perceel.
Een akkermaalsbosch, het Hazenboschje bij het Vreegje genaamd, gelegen onder Heemse
voormeld, groot achtendertig roeden, negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie B
numero 885. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd twaalfde perceel.
Een akkermaalsbosch, den Hazenbosch genaamd, groot eenenzeventig roeden, twintig ellen,
gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numeros 991 en 992. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd dertiende perceel.

Een akkermaalsbosch, den Hazenbosch genaamd, groot drieenvijftig roeden, tachtig ellen,
kadastraal bekend onder sectie B numero 994. De premie van inzate is voor dit perceel
gesteld op een gulden.
Tweehonderd veertiende perceel.
Een perceel bouwland, de Haverstukjes genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
tweeentwintig roeden, veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 908a. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd vijftiende perceel.
Een perceel bouwland, de Disselakker genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, groot
twaalf roeden, zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1584, staande abusief
ten name van Jan Hendrik Toeslag. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Tweehonderd zestiende perceel.
Een perceel heide, groot negentig roeden, tien ellen, gelegen onder Heemse voormeld,
genaamd de Haverlandsbeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1405 gedeeltelijk en
wel het westelijk gedeelte, grenzende ten oosten aan het volgende en ten zuiden aan het
honderdzesentachtigste perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een
gulden.
Tweehonderd zeventiende perceel.
Een perceel heide, groot negenenzestig roeden, twintig ellen, gelegen onder Heemse
voormeld, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte van hetzelfde
perceel numero 1405, grenzende dit perceel ten westen aan het vorige, ten oosten aan het
volgende, ten zuiden aan het honderdzesentachtigste en ten noorden aan het tweehonderd
drieentwintigste perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd achttiende perceel.
Een perceel hooiland, de Bemmaat genaamd, groot vijfentwintig roeden, gelegen onder
Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1405 gedeeltelijk, en wel het
zuidelijk gedeelte aan de oostkant grenzende ten westen aan het vorige en ten noorden aan
het volgende perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd negentiende perceel.
Een perceel hooiland, de Bemmaat genaamd, groot vierentwintig roeden, gelegen onder
Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte van
hetzelfde numero 1405, grenzende ten zuiden aan het vorige en ten noorden aan het
tweehonderd tweeentwintigste perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op
een gulden.
Tweehonderd twintigste perceel.
Een perceel bouwland, groot vierendertig roeden, zeventig ellen, gelegen onder Heemse
voormeld, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte van hetzelfde
numero 1405 en wel aan de oostkant, ten zuiden aan het volgende en ten oosten van het dan
volgende perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd eenentwintigste perceel.
Een perceel hooiland, groot achtentwintig roeden, tien ellen, gelegen onder Heemse
voormeld, ten zuiden van en aan de rivier de Vecht, de Achterzul genaamd, kadastraal
bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte van hetzelfde numero 1405, grenzende
ten zuiden aan het vorige en ten westen aan het volgende perceel. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd tweeentwintigste perceel.
Een perceel heide, groot achtenzestig roeden, zestig ellen, gelegen onder Heemse voormeld,
de Achterzulsbelt genaamd, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte
van hetzelfde numero 1405, grenzende ten noorden aan de Vecht, ten oosten aan de twee

vorige perceelen, ten zuiden aan het tweehonderd negentiende en ten westen aan het
volgende perceel. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd drieentwintigste perceel.
Een perceel heide, groot negenentwintig roeden, tachtig ellen, gelegen onder Heemse
voormeld, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende een gedeelte van hetzelfde
numero 1405, grenzende ten noorden aan de rivier de Vecht en aan het volgende perceel, ten
oosten aan het vorige en ten zuiden aan het tweehonderd zeventiende perceel. De premie
van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd vierentwintigste perceel.
Een perceel grasgrond en heide, liggende aan twee stukken onder Heemse voormeld,
tezamen groot eenentachtig roeden, dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B en
uitmakende een gedeelte van hetzelfde numero 1405 en wel het noordelijk gedeelte langs de
Vecht, ten zuiden grenzende aan het vorige perceel. De premie van inzate is voor dit perceel
gesteld op een gulden. Tusschen de twee stukken van dit perceel is gelegen een klein stukje
grond, uitmakende het laaste gedeelte van gezegd numero 1405, hetwelk behoort aan Evert
Dorgelo en alszoo niet wordt verkocht.
Tweehonderd vijfentwintigste perceel.
Het tiendregt, bekend onder den naam van Oostendorpstiend, gaande uit de navolgende aan
derden behoorende landerijen, gelegen onder de gemeente Ambt Hardenberg, te weten a. uit
ongeveer een bunder tachtig roeden land van de kamp van het erve Kampmans op het
noorden van de kamp naast elkander gelegen, b. uit de Holtstukken uit twee volle stukken aan
de zuidzijde naast de steeg en uit ongeveer zeven roeden land van het derde stuk. c. uit
hooiland aan de oostzijde van de Holtstukken tegen Hesselinksvijver, en d. uit twee en een
half stuk land op Spaarskamp en dus tezamen uit ogeveer drie bunders land. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd zesentwintigste perceel.
Eene manszitbank boven in de kerk te Heemse, noordzijde, welke kerk onder de gemeente
Ambt Hardenberg, kadastraal bekend is onder sectie B numero 752. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd zevenentwintigste perceel.
Eene vrouwenbank in dezelfde kerk, voor de onder het vorige perceel begrepen zitbank. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd achtentwintigste perceel.
Een dienstbodenzitbank, zijnde de achterste in de bak voor de predikstoel in dezelfde kerk. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd negenentwintigste perceel.
Eene zitbank boven in dezelfde kerk, noordzijde, tusschen de ouderlingenbank en de bank
onder het tweehonderd zesentwintigste vermeld, met den last van in en uitgang tot
laatstbedeelde bank. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd dertigste perceel.
Eene zitbank op de Beun, zijnde de voorste aan de zuidzijde in dezelfde kerk. De premie van
inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd eenendertigste perceel.
Eene zitbank aan den muur van het oostelijk blok, noordzijde, in de hervormde kerk te Stad
Hardenberg, kadastraal bekend onder sectie A numero 162. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd tweeendertigste perceel.
Eene zitbank, zijnde de tweede in hetzelfde blok van dezelfde kerk. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.

Tweehonderd drieendertigste perceel.
Eene zitbank, zijnde de derde in hetzelfde blok van dezelfde kerk. De premie van inzate is
voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd vierendertigste perceel.
Eene halve zitbank of het westelijk gedeelte van de vierde bank in hetzelfde blok dierzelfde
kerk. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd vijfendertigste perceel.
Het regt van visscherij of de zoogenaamde fuikstede in de Molengoot, gelegen onder
Heemse, Ambt Hardenberg, loopende van voor en onder de brug het Veer ter Ruine genaamd
en schietende in de Vecht, zijnde niet gekadastreerd. De premie van inzate is voor dit perceel
gesteld op een gulden.
Tweehonderd zesendertigste perceel.
Een perceel heide achter het Keukenbaas onder Heemse, gemeente Ambt Hardenberg
gelegen, groot achtenzestig roeden, tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero
1153. De premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd zevenendertigste perceel.
Een perceel heide of struellen achter het Keukenbaas onder Heemse voormeld gelegen, groot
zevenenzeventig roeden, vijftig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1154. De
premie van inzate is voor dit perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd achtendertigste perceel.
Een perceel heide bij Boerman onder Heemse voormeld gelegen, groot zevenentwintig
roeden, kadastraal bekend onder sectie B numero 1137a. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd negendertigste perceel.
Een perceel bouwland op de Norden onder Heemse voormeld gelegen, groot twintig roeden,
tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1432. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd veertiste perceel.
Een huis en erf, de Lammerweide genaamd, bewoond door Jan Bril, staande en gelegen
onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B numero 1386, twee roeden, zestig
ellen. Inzet premie twee gulden.
Tweehonderd eenenveertigste perceel.
Eene katerstede achter en ten westen van het Heemserbosch, bewoond door Jan Pullen, met
ongeveer een bunder land, staande en gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend
bij het kadaster der gemeente Ambt Hardenberg, onder sectie K en uitmakende een gedeelte
van numero 1003, voor het geheel groot vijftien bunders, drieenveertig roeden, twintig ellen;
het overig gedeelte van dit numero komt voor onder de beide volgende perceelen. De premie
van inzate van dit perceel wordt bepaald op twee gulden.
Tweehonderd tweeenveertigste perceel.
Een perceel heide ter grootte van ongeveer veertien bunders, drieenveertig roeden, twintig
ellen, onder Rheese, gemeente Ambt Hardenberg gelegen, kadastraal bekend onder sectie K
en uitmakende een gedeelte van numero 1003. De premie van inzate wordt voor dit perceel
bepaald op een gulden.
Tweehonderd drieenveertigste perceel.
Eene katerstede achter en ten westen van het Heemserbosch, bewoond door Dirk Busjes,
met ongeveer een bunder land gelegen onder Heemse, gemeente Ambt Hardenberg,
kadastraal bekend onder sectie B uitmakende een gedeelte van numero 1155a, voor het
geheel groot zes bunders, eenenzeventig roeden, dertig ellen, en nog een klein gedeelte van
sectie K numero 1003; het overig gedeelte van sectie B numero 1155a komt voor onder het

vierenveertiste perceel en dat van sectie K numero 1003 onder de beide voorgaande
perceelen. De premie van inzate van dit perceel wordt bepaald op twee gulden.
Tweehonderd vierenveertigste perceel.
Twee perceelen bouwland naast de Driehoek van Velsink onder Heemse voormeld gelegen,
tezamen groot achttienhonderd zeventig ellen of achttien roeden, zeventig ellen, kadastraal
bekend onder sectie B numero 1978 en 1016. De premie van inzate van dit perceel wordt
bepaald op een gulden.
Tweehonderd vijfenveertigste perceel.
Een perceel bouwland bij den nieuwen gaarden onder Heemse voormeld gelegen, groot
negen roeden, zeventig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1033. De premie van
inzate van dit perceel wordt bepaald op een gulden.
Tweehonderd zesenveertigste perceel.
Een perceel bouwland in den Bandel onder Heemse voormeld gelegen, groot zestien roeden,
veertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1427. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd zevenenveertigste perceel.
Een perceel bouwland op de Norden onder Heemse voormeld gelegen, groot zeven roeden,
tachtig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1429. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd achtenveertigste perceel.
Een perceel bouwland in den Bandel onder Heemse voormeld gelegen, groot negen roeden,
dertig ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 824. De premie van inzate is voor dit
perceel gesteld op een gulden.
Tweehonderd negenenveertigste perceel.
Een perceel bouwland achter den nieuwen gaarden onder Heemse voormeld gelegen, groot
negentien roeden, tien ellen, kadastraal bekend onder sectie B numero 1293. De premie van
inzate wordt voor dit perceel bepaald op een gulden.
Tweehonderd vijftigste perceel.
Een perceel heidegrond ter grootte van ongeveer een bunder, twintig roeden, de Lankhorst
genaamd, gelegen onder Heemse voormeld, kadastraal bekend onder sectie B en uitmakende
een gedeelte van numero 1314, voor het geheel groot een bunder, vierendertig roeden, twintig
ellen, behoorende van dit numero ongeveer vierendertig roeden aan Evert Dorgelo en Mollink.
De premie van inzate wordt voor dit perceel bepaald op een gulden.
Van elk der voorschreven tweehonderd vijftig perceelen zullen de koopers ingevolge artikel zes voor
kamerhuur, afslagersloon en aanwijzersgeld moeten betalen een gulden vijftig cents, daaronder
begrepen de wijnkoop, de bediening van het armengeld.
Alle de voorschreven perceelen zijn belast met en hebben het regt op de uitwegen, zoo als die steeds
genomen zijn, zoo als de tegenwoordige ligging der landerijen genoegzaam aanwijst. Mogt het te
eeniger tijd blijken dat een of ander perceel, ten gevolge dezer verkoop, van den algemeenen weg
werd afgesloten en alzoo zonder uitweg mogt zijn, alsdan geldt de regel bij artikel 715 van het
Burgerlijk Wetboek vermeld en de koopers en opvolgende eigenaren der naastbijgelegen landen
moeten alsdan ten dienste van dat ingesloten perceel eenen uitweg aanwijzen, zonder dat de bij
evengemeld artikel bedoelde schadevergoeding zal kunnen worden gevorderd en betaald behoeft te
worden. Die uitweg in dusdanig geval moet genomen worden overeenkomstig het voorschrift van
artikel 716 van het Burgerlijk Wetboek.
Alle de voorschreven perceelen worden verkocht volgens de kadastrale grensscheidingen en die
kadastrale perceelen welke bij gedeelten worden verkocht volgens de in loco bestaande of gemaakte
grensscheidingen, aangeduid door voren of polgaten zoo als op de plaats zelve te zien en aan de
zulks verlangd hebbende gegadingden aangewezen is.
De te verkoopen goederen kunnen door de koopers worden aanvaard op de na te melden tijdstippen,
te weten. De boerenerven en de katersteden met de landerijen bij de meijers en bewoners daarvan in
gebruik op den eersten mei achttienhonderd zesenvijftig. De losse landerijen niet behoorende tot het

voorgaande met Sint Jacob of na inzameling van den oogst van het loopende jaar. Het derde, vierde
en vijfde perceel benevens het tweehonderd vijfentwintigste perceel op den eersten november
achttienhonderd vijfenvijftig. Het zevende en achtste perceel na inzameling van het thans daarop
staande hooigras. De zitbanken in de kerken na expiratie van de loopende huurjaren, zijnde primo
january achttienhonderd zesenvijftig, de koopers zullen echter het genot hebben van de
huurpenningen, vanaf den eersten november aanstaande. De overige perceelen kunnen dadelijk bij
de toewijzing worden aanvaard.
Betreffende de op voorschreven dag van aanvaarding ingezaaide landerijen van de boerenerven en
katersteden, gelden voor de eigenaren en meijers van die eigendommen de regelen volgens
plaatselijk gebruik, bestaande op het laten staan en genieten van garven.
De koopers van grond - welke hetzij door geen gebruik te maken van het aan hen, in voege na te
melden toegekende regt van benadering, hetzij door dat het regt van benadering aan koopers van
andere perceelen is toegekend, onverschillig of daarvan al of niet gebruik gemaakt wordt - geen
eigenaren worden van de op hunnen gekochten grond staande opgaande boomen, moeten gedoogen
dat die boomen door de daarop regt hebbende eigenaren worden gerooid, gehakt en vervoerd,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen bij het hiervoor aangehaalde proces-verbaal van
veiling der boomen vastgesteld, terwijl ook die koopers welke door hun regt van benadering uit te
oefenen, eigenaren worden van boomen welke niet op hunnen gekochten grond staan, verpligt zullen
zijn die boomen voor den eersten maart achttienhonderd zesenvijftig met wortel en al uit den grond uit
te rooijen en van de plaats te vervoeren, op verbeurte ten behoeve van den eigenaar van den grond
van alles wat alsdan nog aanwezig zijn mogt.
Het regt van benadering bij artikel zestien der algemeene voorwaarden bedoeld, wordt bij deze
toegekend aan de koopers van de navolgende perceelen, zoodat onder de lasten en verpligtingen
hiervoor aan die koopers opgelegd kunnen worden benaderd, door de koopers
- van het vierde perceel, het perceel zevenentwintig van de boomen
- van het vijfde perceel, de perceelen zeven tot en met dertien van de boomen
- van het zesde perceel, de perceelen veertien tot en met zesentwintig van de boomen
- van het zevende perceel, het perceel vijftig van de boomen
- van het negende perceel, de perceelen zes en veertig en zevenenzestig van de boomen
- van het tiende perceel, het perceel zestig van de boomen
- van het elfde perceel, de perceelen zevenenveertig, eenenzestig en drieenzestig van de
boomen
- van het twaalfde perceel, de perceelen achtenveertig, negenenveertig, eenenvijftig,
tweeenvijftig en drieenvijftig van de boomen
- van het dertiende perceel, de perceelen tweeenzestig en vierenzestig van de boomen
- van het vijftiende perceel, het perceel vijfenzestig van de boomen
- van het zestiende perceel, het perceel vijfenvijftig van de boomen
- van het achttiende perceel, de perceelen zesendertig en zevenendertig van de boomen
- van het vijfentwintigste perceel, het perceel zevenenzeventig van de boomen
- van het zesentwintigste perceel, het perceel achtenzeventig van de boomen
- van het achtentwintigste perceel, de perceelen achtenzestig en negenenzestig van de
boomen
- van het dertigste perceel, het perceel vierenveertig van de boomen
- van het eenendertigste perceel, het tweeenveertigste, drieenveertigste en zeventigste
perceel van de boomen
- van het tweeendertigste perceel, de perceelen achtentwintig, negenentwintig, vierendertig,
vijfendertig, negenendertig, veertig, eenenveertig en vijfenveertig van de boomen
- van het vijfendertigste perceel, het perceel achtendertig van de boomen
- van het zesendertigste perceel, de perceelen dertig, eenendertig en tweeendertig van de
boomen
- van het zevenendertigste perceel, de perceelen vierenvijftig, zesenvijftig, zevenenvijftig,
achtenvijftig, negenenvijftig, zesenzestig, eenenzeventig, tweeenzeventig, drieenzeventig
en vijfenzeventig van de boomen
- van het eenenveertigste perceel, het perceel zesenzeventig van de boomen
- van het vierenveertigste perceel, het perceel vierenzeventig van de boomen
- van het zesenveertigste perceel, het perceel negenenzeventig van de boomen
- van het negenenvijftigste perceel, het perceel drieendertig van de boomen
- van het zesenzestigste perceel, het perceel tachtig van de boomen
- van het honderd derde perceel, het perceel vier en vijf van de boomen
- van het honderd zesde perceel, het perceel zes van de boomen

-

van het honderd tweeenvijftigste perceel, het perceel eenentachtig van de boomen
van het honderd drieenvijftigste perceel, het perceel tachtig van de boomen, zegge een,
twee en drie.

De requiranten verkoopers verklaren dat alle de voorschreven perceelen aan hen of aan de door hen
vertegenwoordigden gezamenlijk in vollen en vrijen eigendom toebehooren, te weten.
Aan de requiranten of vertegenwoordigden hiervoor onder 1, 2, 3 en 4 opgenoemd, tezamen voor
vier-zevende gedeelten, krachtens de acte van scheiding, hierna onder letter a te vermelden.
Aan de requirant onder 5 opgenoemd voor een zevende gedeelte, krachtens het koopcontract, onder
letter b te vermelden.
Aan de requireanten of vertegenwoordigden onder 1, 2, 3 en 4 opgenoemd tezamen nog voor zesvijfendertigste gedeelten, alsmede erfgenamen bij versterf harer zuster wijlen jonkvrouwe Nannette
van Foreest van Heemse, en krachtens het koopcontract hierna onder letter c te vermelden.
Aan den vertegenwoordigde onder 7 opgenoemd voor een-vijfendertigste gedeelte krachtens de
koopcontracten hierna onder letter c en h opgenoemd.
Aan de vertegenwoordigde onder 3 gebragt nog voor een-zevende gedeelte in de perceelen een tot
en met achtenvijftig krachtens het koopcontract onder letter d hierna te vermelden.
Aan den vertegenwoordigde onder b gebragt voor een-zevende gedeelte in de perceelen
negenenvijftig tot en met tweehonderdvierentwintig, krachtens de openbare verkoop hierna onder
letter e te vermelden.
Aan de vertegenwoordigden onder 1, 2, 3 en 4 opgenoemd nog voor een-zevende gedeelte in de
perceelen tweehonderd vijfentwintig tot en met tweehonderd vijftig, ingevolge de openbare
verkoopingen onder letters f en g te vermelden.
Verklarende de requiranten dat van een en ander aanwezig zijn de nvaolgende eigendomsbewijzen:
a. Eene onderhandsche acte van scheiding, getekend den eersten, zevenden, tienden en
dertienden september achttienhonderd vierendertig in zevenoud geregistreerd te Ommen
zestien september achttienhonderd vierendertig, deel acht, folio honderd vierentwintig, verso,
vak vijf en volgende, houdende zevenentwintig bladen zonder renvooyen. ‘Ontvangen twee
gulden veertig cents voor regt van scheiding met de achtendertig opcenten, drie gulden,
eeenendertig en een halve cents. De ontvanger a.i. (geteekend) van Oudenaller’,
overgeschreven ten kantore der hypotheken te Deventer den twintigsten september
achttienhonderd vierendertig, in deel 46 numero 1.
b. Een onderhandsch koopcontract van dato tien april achttienhonderd zesenveertig,
‘Geregistreerd te ’s Gravenhage den zevenden july achttienhonderd zesenveertig, deel
eenenveertig, folio achtenzestig, vak een, met twee renvooyen, ontvangen honderd
drieenveertig guldens, tweeenvijftig cents. De ontvanger (geteekend) J. Keller’, en
overgeschreven ten kantore der hypotheken te Deventer den dertigsten september
achttienhonderd zesenveertig in deel 48, numero 32.
c. Een onderhandsch koopcontract geteekend den negenentwintigsten, dertigsten en
eenendertigsten july en den achtsten augustus achttienhonderd vijftig. ‘Geregistreerd te
Ommen den achtentwintigsten october achttienhonderd vijftig, deel 15, vijftien folio
eenennegentig, recto geheel, en verder twee bladen met twee renvooijen. Ontvangen
eenhonderd twintig gulden voor regt makende met achtendertig opcenten honderd vijfenzestig
gulden zestig cent. De waarn. Ontvanger (geteekend) A.J. van Marle’, overgeschreven ten
kantore der hypotheken te Deventer den veertienden november achttienhonderd vijftig, in deel
80, numero 5.
d. Een onderhandsch koopcontract van dato twee april achttienonderd vijfenvijftig. ‘Geregistreerd
te Ommen den derden april 1800 vijfenvijftig, deel 18, folio zesendertig recto, vak acht tot
verso vak zeven. Ontvangen honderd zesenzeventig gulden regt van verkoop met de 38
opcenten, tweehonderd tweeenveertig gulden, achtentachtig cents (een blad zonder
renvooyen. De ontvanger (geteekend) A.E. Stheehman’, overgeschreven ten kantore der
hypotheken te Deventer den elfden april achttienhonderd vijfenvijftig, in deel 111 numero 27.
e. Een afschrift der processen-verbaal van openbare verkoop den twintigsten maart, veertienden
en achtentwintigsten april achttienhonderd eenenvijftig door den notaris Willem Swam te
Gramsbergen gehouden, allen behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der
hypotheken, den eenentwintigsten july achttienhonderd eenenvijftig, deel 84, numero 12.
f. Een afschrift der processen-verbaal van openbare verkoop den tienden en vierentwintigsten
october achttienhonderd vierenvijftig, door den ondergeteekenden notaris Van der Muelen

gehouden, beide behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te
Deventer den zestienden january achttienhonderd vijfenvijftig, in deel 110, numero 21.
g. Een afschrift der processen-verbaal van openbare verkoop den zevenden en veertienden april
achttienhonderd vijfenvijftig, door den ondergeteekenden notaris Van der Muelen gehouden,
beide behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Deventer
den zestienden mei achttienhonderd vijfenvijftig, deel 112, numero 99.
h. Een afschrift van een koopcontract den achtsten maart achttienhonderd achtenveertig voor
den notaris Gesinus Pliester te Zevenaar verleden, behoorlijk geregistreerd en bij het kantoor
der hypotheken voor zoo veel blijkt en bekend is niet overgeschreven, zoodat daarvan
hoegenaamd niets kan worden opgegeven.
De aandeelen waartoe de heer Buchner voormeld uit kracht der eigendomsbewijzen sub letter a en c
vermeld geregtigd is, zijn op hem verstorven door het successivelijk overlijden zijner echtgenoote
vrouwe Christina Ebella Cornelia van Foreest van Heemse en zijner kinderen Johannetta en Karel Jan
Ernst Marie Buchner, zonder dat daarvan eenige meerdere bewijzen van eigendom bestaan, zoodat
ook niets bekend is noch kan worden opgegeven van eenige overschrijving ten kantore der
hypotheken.
Nog is bedongen dat elke inzetter en hooger welke zich mogt verwijderen, zonder het proces-verbaal
te teekenen, daardoor verliezen alle regten en aanspraken op de inzetpremien en hooggelden.
En na voorlezing van al het bovenstaande in tegenwoordigheid van de verkoopers is tot de
voorgenomen veiling mede in bijzijn van de diverse gegadigden en getuigen overgegaan in maniere
als volgt.
-

-

Het 1ste perceel, ingezet door Adolph Middendorp, kastelein, wonende te Den Ham, op
4660. Die gehoogd heeft 240 gulden.
Het 2de perceel, ingezet door Simon Bromet, koopman te Hardenberg, op 875 gulden.
Het 3de perceel, ingezet door Berend Venebrugge, koopman te Ambt Hardenberg, op 826
gulden. Die gehoogd heeft 74 gulden.
Het 4de perceel, ingezet door Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse, op 205 gulden.
Het 5de perceel, ingezet door Arend Berends, verveener te Avereest, op 1001 gulden. Die
gehoogd heeft 99 gulden. Nog verhoogd door Berend Venebrugge voornoemd met 75
gulden. Door Bonne Berends, verveener te Avereest met 125 gulden.
Het 6de perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd op 541 gulden. Die hoogt 59
gulden. Nog verhoogd door Bonne Berends voornoemd met 100 gulden.
Het 7de perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd, op 2051 gulden. Die
gehoogd heeft 249 gulden.
Het 8ste perceel, ingezet door Hendrik Meijerink, landbouwer te Hardenberg, op 1826
gulden. Die hoogt 74 gulden.
Het 9de perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 140 gulden.
Het 10de perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 60 gulden. Die hoogt 20
gulden.
Het 11de perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 521 gulden. Die hoogt 29
gulden.
Het 12de perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 105 gulden. Verhoogd door
Derk Pot, schoenmaker te Hardenberg, met 45 gulden.
Het 13de perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins, zonder beroep te Heemse, op 560
gulden. Die hoogt 40 gulden.
Het 14de perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd, op 801 gulden. Die hoogt
50 gulden. En nog 24 gulden.
Het 15de perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd, op 475 gulden. Die hoogt 25
gulden.
Het 16de perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 551 gulden.
Het 17de perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd, op 71 gulden. Die hoogt
20 gulden.
En heeft de inzetter Adolph Middendorp alhier na voorlezing geteekend.
Het 4de perceel verhoogd door Adolph Middendorp voornoemd met 10 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 18de perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 55 gulden.

-

Het 19de perceel, ingezet door Heres Louwes Heres, verveener te Bergentheim, op 1300
gulden. Die hoogt 50 gulden.
Het 20ste perceel, ingezet door Dirk van der Velde, koopman te Hardenberg, op 180
gulden. Die hoogt 20 gulden.
Het 21ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd, op 130 gulden. Die hoogt 10
gulden.
Het 22ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, voor 215 gulden.
Het 23ste perceel, ingezet door Dirk van der Velde voornoemd, op 141 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 24ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 1210 gulden. Verhoogd
door Berend Hofsink, landbouwer te Heemse, met 50 gulden.
Het 25ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 310 gulden.
Het 26ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 201 gulden. Die hoogt 19
gulden.
Het 27ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 355 gulden.
Het 28ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 181 gulden. Die hoogt 19
gulden.
Het 29ste perceel, ingezet door Harm Lamberink, landbouwer te Rheese op 1200 gulden.
Die hoogt 100 gulden.
Het 30ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd op 51 gulden. Verhoogd door
Dirk Zweers Berendszoon, kastelein te Hardenberg met 25 gulden.
Het 23ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 31ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 157 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 32ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 101 gulden. Die hoogt 99
gulden.
Het 33ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 806 gulden. Die hoogt 14
gulden.
Het 34ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 305 gulden.
Het 35ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd, op 51 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 36ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd, op 405 gulden. Die hoogt
25 gulden.
Het 37ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 276 gulden.
Het 38ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge, voor 30 gulden.
Het 39ste perceel, ingezet op 305 gulden door Berend Venebrugge voornoemd. Die
gehoogd heeft 100 gulden.
Het 40ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd, op 125 gulden. Die hoogt
100 gulden.
Het 39ste perceel verhoogd door Berend Hofsink voornoemd met 50 gulden en door Klaas
Vinke, koopman te Heemse met 50 gulden.
Het 41ste perceel, ingezet door Arend Berends voornoemd, op 401 gulden. Die hoogt 25
gulden.
Het 42ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 5 gulden.
Het 43ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 405 gulden. Die hoogt
25 gulden.
Het 44ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 315 gulden.
En hebben de inzetters of hoogers Dirk Pot en Dirk van der Velden alhier na voorlezing
geteekend.
Het 45ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd, op 30 gulden. Verhoogd door
Harm Lamberink voornoemd met 10 gulden.
Het 46ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 515 gulden.
Het 47ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 255 gulden.
En hebben de inzetters en hoogers Arend Berends en Bonne Berends alhier na
voorlezing geteekend.
Het 48ste perceel, ingezet door Gerrit Kamphuis, landbouwer te Collendoorn, op 261
gulden. Verhoogd door Gerrit Seinen, landbouwer te Collendoorn, met 19 gulden.
Het 47ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd, met 20 gulden.
Het 49ste perceel, ingezet door Egbert Odink, landbouwer te Collendoorn, op 280 gulden.
Die hoogt 10 gulden.

-

Het 50ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd, op 285 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 51ste perceel, ingezet door Harm Lamberink voornoemd, op 300 gulden.
Het 47ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 25 gulden.
Het 48ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 49ste perceel verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 50ste perceel verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 52ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer, landbouwer te Heemse, op 391
gulden. Die hoogt 9 gulden.
Het 53ste perceel, ingezet door Gerrit Kamphuis voornoemd, op 355 gulden.
Het 47ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Lamberink, landbouwer te Heemserveen, met
50 gulden.
Het 48ste perceel verhoogd door Albert Waterink, landbouwer te Heemse, met 50 gulden.
Het 49ste perceel verhoogd door dezelfde met 50 gulden.
Het 50ste perceel verhoogd door dezelfde met 50 gulden.
Het 51ste perceel verhoogd door dezelfde met 50 gulden.
Het 47ste perceel verhoogd door Hendrik Scholten, landbouwer te Collendoorn, met 25
gulden.
Het 48ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 49ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 50ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 51ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 39ste perceel verhoogd door Justus Salomon Albertus Boeyenk, landmeter te
Hardenberg, met 95 gulden.
Het 44ste perceel door dezelfde met 85 gulden.
Het 53ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Bouwhuis, landbouwer te Collendoorn, met 20
gulden.
Het 54ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd, op 380 gulden. Die hoogt 10
gulden.
Het 55ste perceel, ingezet door Gerrit Kamphuis voornoemd op 372 gulden. Die hoogt 8
gulden.
Het 56ste perceel, ingezet door Egbert Kampman, landbouwer te Heemse, op 376 gulden.
Die hoogt 4 gulden.
Het 57ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd, op 380 gulden.
Het 58ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 365 gulden. Die
gehoogd heeft 10 gulden.

En is de voortzetting dezer inzate uitgesteld tot en bepaald op morgen den zevenentwintigsten dezer
maand, des voormiddags om tien uren op den Huize Heemse voormeld. En hebben de inzetters en
hoogers onmiddellijk na gedane voorlezing allen alhier getekend. Zijnde de requiranten verkoopers
met de inzetters en hoogers allen aan mij notaris bekend. Gedaan en ingezet te Heemse, gemeente
Ambt Hardenberg, op dag, jaar en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn,
deurwaarder bij het kantongeregt, wonende te Hardenberg, en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der
directe belastingen, te Heemse wonende, als getuigen, dewelke met de requiranten verkoopers
nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
En ten voorschreven jare eenduizend achthonderd vijfenvijftig, den zevenentwintigsten juny des
voormiddags om tien uren, op den Huize Heemse te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in
tegenworodigheid van de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester van Ommen
en lid der Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Ommen, meester Balthasar Rutger Royer,
advocaat en notaris, wonende te Zwolle, Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van
Overijssel en Rijksontvanger, wonende te Heemse, Dirk Lammers, landeigenaar, wonende te ’s
Gravenhage en Willem Swam, notaris, wonende te Gramsbergen, allen in dezelfde hoedanigheid als
is omschreven bij de voorgaande zitting gister gehouden.
Wordt ingevolge de slotbepaling bij de voorgaande zitting gemaakt door mij Willem Fredrik van der
Muelen, notaris residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,
overgegaan tot de voortzetting der op gister aangevangen veiling en inzate op de wijze en
voorwaarden daarbij omschreven, welke even als alles wat voorschreven staat in tegenwoordigheid
van partijen en de getuigen andermaal aan de gegadingden zijn voorgelezen, waarna wederom is
aangevangen, als volgt.

-

-

-

-

-

Het 59ste perceel, waarbij behoort eene begraafplaats op het kerkhof te Heemse,
gemeente Ambt Hardenberg, kadastraal bekend onder sectie B numero 1388, ingezet
door Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse, op 551 gulden.
Het 60ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 180 gulden. Die hoogt 10
gulden.
Het 61ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 161 gulden. Die hoogt 10
gulden. Verhoogd door Berend Venebrugge, koopman te Ambt Hardenberg, met 15
gulden.
Het 62ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 105 gulden.
Het 63ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer, landbouwer te Heemse op 291
gulden. Die hoogt 9 gulden.
Het 64ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins, zonder beroep te Heemse, op 301
gulden. Die hoogt 19 gulden.
Het 65ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman, kastelein te Heemse, op 100 gulden.
Die hoogt 10 gulden.
Het 62ste perceel verhoogd door Berend Venebrugge voornoemd met 10 gulden.
Het 66ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 451 gulden. Die hoogt 19
gulden.
Het 67ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Timmerman, landbouwer te Rheese op 1450
gulden.
Het 68ste perceel, ingezet door dezelfde op 125 gulden. Die hoogt 10 gulden.
Het 69ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 451 gulden. Die hoogt 19
gulden. Nog verhoogd door Harm Lamberink voor zichzelf, landbouwer te Rheese met 50
gulden.
Het 70ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 351 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 71ste perceel, ingezet door Hendrik Meijerink, landbouwer te Hardenberg op 20
gulden.
Het 72ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 26 gulden.
Het 67ste perceel, verhoogd door Gerrit Jan Timmerman voornoemd, met 50 gulden.
Het 73ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 15 gulden.
Het 74ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 5 gulden.
Het 75ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Veltink, landbouwer te Heemse, op 120 gulden.
Die hoogt 20 gulden. Nog verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 20 gulden en
door Egbert Kampman, landbouwer te Heemse, met 40 gulden.
Het 76ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Veltink voornoemd op 80 gulden. Die hoogt 30
gulden.
Het 77ste perceel, ingezet door Gerrit Warnderink, landbouwer te Heemse op 113 gulden.
Die hoogt 12 gulden.
Het 78ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 437 gulden. Die hoogt 23
gulden. Nog verhoog door Berend Nijzink voornoemd met 30 gulden.
Het 79ste perceel, ingezet door Klaas Vinke, koopman te Heemse, op 355 gulden. Die
hoogt 45 gulden.
Het 80ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd, op 210 gulden. Die
hoogt 23 gulden.
Het 81ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 161 gulden.
Het 82ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd, op 226 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 83ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 240 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 84ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 126 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 85ste perceel, ingezet door denzelfde op 127 gulden. Die hoogt 3 gulden.
Het 86ste perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo, koster te Heemse, op 215 gulden. Die
hoogt 10 gulden.
Het 87ste perceel, ingezet door Egbert Kampman voornoemd op 225 gulden.
Het 88ste perceel, ingezet door Egbert Kampman voornoemd op 180 gulden. Die hoogt 10
gulden.

-

Het 89ste perceel, ingezet door Hendrik Hofsink, landbouwer te Heemse, op 191 gulden.
Verhoogd door Hendrik Kampman en Egbert Kampman, beide voornoemd met 4 gulden.
Het 90ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd, op 223 gulden. Die hoogt 7
gulden.
Het 91ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 235 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 92ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 331 guldenl. Die hoogt 9
gulden.
Het 93ste perceel, ingezet door Gerrit Warnderink voornoemd, op 360 gulden. Die hoogt 15
gulden.
Het 94ste perceel, ingezet door Gerrit Warnderink voornoemd, op 375 gulden.
Het 95ste perceel, ingezet door denzelfde op 361 gulden. Die hoogt 14 gulden.
Het 96ste perceel, ingezet door dezelfde op 375 gulden.
Het 58ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Veurink, landbouwer te Heemserveen met 25
gulden.
Het 68ste perceel verhoogd door dezelfde met 65 gulden.
Het 97ste perceel, ingzet door Gerrit Warnderink voornoemd op 380 gulden.
Het 93ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 94ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 95ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 96ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 98ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 701 gulden. Verhoogd door
Mannes Schrotenboer voornoemd met 50 gulden.
Het 99ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 366 gulden. Die hoogt
14 gulden.
Het 100ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 376 gulden.
Het 101ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 406 gulden.
Het 69ste perceel verhoogd door Seine Tempelman, landbouwer te Rheese met 30 gulden.
Het 78ste perceel verhoogd door Albert Odink, landbouwer te Ambt Hardenberg, met 10
gulden.
Het 101ste perceel verhoogd door Harm Lamberink, landbouwer te Rheese met 100
gulden.
Het 47ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 48ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 49ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 50ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 102de perceel, ingezet door Justus Salomon Albertus Boejenk, landmeter te
Hardenberg, op 277 gulden. Die gehoogd heeft 73 gulden.
Het 103de perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 291 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 104de perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 213 gulden. Die hoogt 7
gulden.
Het 105de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voor 48 gulden, de inzetter
voornoemd. Die hoogt 2 gulden.
Het 106de perceel, ingezet door Albert Koers, landbouwer te Heemse, op 71 gulden. Die
hoogt 4 gulden.
Het 107de perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo voornoemd, op 295 gulden. Die hoogt
5 gulden.
Het 108ste perceel, ingezet door Hendrik Odink, landbouwer te Heemse op 293 gulden.
Die hoogt 7 gulden.
Het 109de perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo voornoemd op 350 gulden.
Het 110de perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 291 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 111de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 81 gulden. Die hoogt 10
gulden.
Het 4de perceel verhoogd door Dirk Zweers Berendszoon, kastelein te Hardenberg, 85
gulden.
Het 104de perceel, verhoogd door Berend Venebrugge voornoemd met 50 gulden.
Het 102de perceel, verhoogd door Harm Lamberink voornoemd met 50 gulden.

-

-

-

Het 112de perceel, ingezet door Albert Koers voornoemd op 116 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 113de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 391 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 114de perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 335 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 115de perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 38 gulden. Die hoogt 2
gulden.
Het 116de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd voor 226 gulden.
Het 117de perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo voornoemd op 255 gulden. Die hoogt
15 gulden.
Het 118de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 3 gulden.
Het 119de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 300 gulden.
Het 120ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 51 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 121ste perceel, ingezet door Hendrik Veurink, landbouwer te Rheese op 23 gulden.
Die hoogt 7 gulden.
Het 122ste perceel, ingezet door dezelfde op 25 gulden.
Het 123ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 455 gulden.
Het 124ste perceel, ingezet door denzelfde op 460 gulden. Die hoogt 40 gulden.
Het 123ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 45 gulden.
Het 123ste perceel verhoogd door Harm Lamberink met 25 gulden.
Het 124ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 125ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 231 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 126ste perceel, ingezet door denzelfde op 221 gulden. Die hoogt 9 gulden.
Het 127ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 275 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 125ste perceel, verhoogd door Mannes Schrotenboer voornoemd met 15 gulden.
Het 126ste perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 128ste perceel, het noordelijk stuk groot ongeveer elf roeden belend ten zuiden aan
het volgende perceel en ten oosten aan het vorige uitmakende een gedeelte van sectie B
numero 1397, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 86 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 129ste perceel, zijnde het zuidelijk stuk ter gelijke grootte van hetzelfde kadastraal
nummer grenzende ten noorden aan het vorige en ten oosten aan het honderd
zevenentwintigste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 69 gulden. Die
hoogt 6 gulden. Dit laatste perceel is belast met een overweg en der beide laatste
perceelen, gelegen onder Ambt Hardenberg is de laatste omschrijving de juiste.
Het 129ste perceel verhoogd door Hendrik Kampman voornoemd met 5 gulden.
Het 129ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 130ste perceel, ingezet door Lubbert Stoeten Evertszoon, landbouwer te Rheese, op
150 gulden. Die hoogt 25 gulden.
Het 131ste perceel, ingezet door denzelfde op 175 gulden. Die hoogt 5 gulden.
Het 132ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 321 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 133ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 375 gulden. Die hoogt
5 gulden.
Het 134ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 310 gulden. Die hoogt
20 gulden.
Het 135ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 270 gulden.
Het 136ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 151 gulden. Verhoogd
door Justus Salomon Albertus Boejenk voornoemd met 45 gulden.
Het 130ste perceel verhoogd door Derk Zweers Berendszoon voornoemd met 45 gulden.
Het 131ste perceel verhoogd door dezelfde met 40 gulden.
Het 137ste perceel, ingezet door Justus Salomon Albertus Boejenk voornoemd op 141
gulden. Die hoogt 55 gulden.
Het 138ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 61 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 139ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 206 gulden.

-

Het 140ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 161 gulden. Die hoogt
14 gulden.
Het 141ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 121 gulden. Die hoogt
9 gulden.
Het 142ste perceel, ingezet door Albert Koers voornoemd op 9 gulden.
Het 143ste perceel, ingezet door denzelfde op 5 gulden.
Het 144ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 137 gulden. Die hoogt 8
gulden. Nog verhoogd door Hendrik Kampman voornoemd met 15 gulden.
Het 141ste perceel verhoogd door Harm Lamberink voornoemd met 25 gulden.
Het 142ste perceel verhoogd door Evert Zweers, kleermaker te Heemse, met 10 gulden.
Het 143ste perceel verhoogd door denzelfde met 10 gulden. En heeft de inzetter of hooger
Seine Tempelman alhier na voorlezing geteekend.
Het 103de perceel verhoogd door Mannes Schrotenboer voornoemd met 50 gulden. En
heeft de inzetter Lubbert Stoeten alhier na voorlezing geteekend.
Het 145ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 151 gulden. Die hoogt 9
gulden. Nog verhoogd door Evert Zweers voornoemd met 10 gulden.
Het 146ste perceel, ingezet door Hendrik Bouwhuis, landbouwer te Heemse, op 9 gulden.
Het 147ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd voor 16 gulden.
Het 148ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bouwhuis, landbouwer te Collendoorn, op 382
gulden. Die hoogt 8 gulden.
Het 149ste perceel, ingezet door Berend Hofsink, landbouwer te Heemse, op 389 gulden.
Die hoogt 1 gulden.
Het 150ste perceel, ingezet door Reinder Velsink, landbouwer te Heemse, op 115 gulden.
Die hoogt 5 gulden.
Het 151ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 289 gulden. Die hoogt 11
gulden. Nog verhoogd door Gerrit Warnderink voornoemd met 50 gulden.
En hebben de inzetters en hoogers Albert Odink en Gerrit Jan Bouwhuis alhier na
voorlezing geteekend.
Het 152ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers, landbouwer te Heemse, op 466 gulden.
Die hoogt 34 gulden.
Het 153ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 389 gulden. Die hoogt 36
gulden.
Het 154ste perceel, ingezet door denzelfde op 360 gulden. Die hoogt 10 gulden.
Het 155ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 441 gulden. Die
hoogt 26 gulden.
Het 156ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 321 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 157ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 351 gulden. Die hoogt
9 gulden.
Het 158ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 352 gulden. Die hoogt
8 gulden.
Het 159ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 351 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 160ste perceel, ingezet door Egbert Kampman voornoemd op 275 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 161ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 285 gulden. Die hoogt 15
gulden.
Het 162ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 100 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 163ste perceel, ingezet door Egbert Kampman voornoemd op 215 gulden.
Het 164ste perceel ingezet door Berend Hofsink voornoemd op 55 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 165ste perceel ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 175 gulden. Die gehoogd
heeft 5 gulden.
Het 166ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 311 gulden.
En hebben de inzetters of hoogers Derk Zweers Berendszoon en Justus Salomon
Albertus Boejenk alhier na voorlezing geteekend.
Het 167ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 313 gulden. Die hoogt
12 gulden.
Het 168ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 111 gulden.

-

-

Het 169ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 101 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 170ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 75 gulden.
Het 171ste perceel, ingezet door denzelfden op 115 gulden.
Het 172ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 121 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 173ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 286 gulden. Die hoogt 14
gulden.
Het 174ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 32 gulden.
Het 175ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 46 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 176ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 65 gulden.
Het 177ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 81 gulden. Die
hoogt 9 gulden.
Het 178ste perceel, ingezet door Berend Hofsink voornoemd op 89 gulden.
Het 179ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 12 gulden.
Het 180ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Veurink voornoemd op 176 gulden. Die
gehoogd heeft 9 gulden.
Het 181ste perceel, ingezet door denzelfden voor 176 gulden. Die hoogt 4 gulden.
Het 182ste perceel, ingezet door Albert Geertman, landbouwer te Heemserveen, op 561
gulden.
Het 183ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 511 gulden. Die hoogt
25 gulden.
Het 184ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voormeld op 7 gulden. Die gehoogd
heeft 5 gulden. Nog verhoogd door Albertus Hamhuis, timmerman te Heemse, met 5
gulden.
Het 185ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd, op 113 gulden.
Het 182ste perceel verhoogd door Berend Nijzink voornoemd op 9 gulden.
Het 183ste perceel verhoogd door denzelfde met 34 gulden.
Het 183ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Lenters, landbouwer te Ambt Hardenberg,
met 30 gulden.
Het 182ste perceel verhoogd door dezelfde met 30 gulden.
Het 186ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 113 gulden.
Het 187ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd voor 113 gulden.
Het 188ste perceel, ingezet door Reinder Velsink voornoemd op 10 gulden.
Het 189ste perceel, ingezet door Hendrik Hofsink voornoemd op 10 gulden.
Het 190ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 76 gulden. Die hoogt 4
gulden. Nog verhoogd door Evert Zweers voornoemd met 20 gulden.
Het 191ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 131 gulden. Die
hoogt 89 gulden.
Het 192ste perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd op 16 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 193ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 65 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 194ste perceel wordt niet verkocht.
Het 195ste perceel, ingezet door Gerrit Warnderink voornoemd op 200 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 196ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd op 231 gulden. Die
hoogt 19 gulden.
Het 197ste perceel, ingezet door Gerrit Warnderink voornoemd op 215 gulden.
Het 198ste perceel, ingezet door Hermannes Weelink, landbouwer te Rheeserveen, op 420
gulden.
Het 151ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 25 gulden en door
Hermannes Weelink voornoemd met 25 gulden.
Het 199ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 386 gulden. Die hoogt 14
gulden.
Het 200ste perceel, ingezet door Berend Venebrugge voornoemd op 391 gulden.
Het 201ste perceel, ingezet door Mannes Schrotenboer voornoemd, op 71 gulden. Die
hoogt 9 gulden.

-

Het 202de perceel, ingezet door Gerhardus Evers voornoemd, op 116 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 203de perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 17 gulden.

En hebben de belanghebbenden de voortzetting dezer veiling uitgesteld tot en bepaald op morgen
den achtentwintigsten dezer maand des voormiddags om tien uren op den Huize Heemse voormeld.
En hebben de inzetters en hoogers alhier na voorlezing geteekend. Zijnde de requiranten verkoopers
met de inzetters enhoogers allen aan mij notaris bekend. Gedaan en ingezet te Heemse, gemeente
Ambt Hardenberg op dag, jaar en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn,
deurwaarder bij het kantongeregt wonende te Hardenberg en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der
directe belastingen te Heemse wonende, als getuigen, dewelke met de requiranten verkoopers
nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze tegenwoordige minute hebben
onderteekend.
En ten voorschrevne jare eenduizend achthonderd vijfenvijftig den achtentwintigsten juny des
voormiddags om tien uren op den Huize Heemse te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in
tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester van Ommen
en lid der Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Ommen, meester Balthasar Rutger Royer,
advocaat en notaris wonende te Zwolle, Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van
Overijssel en Rijksontvanger, wonende te Heemse, Dirk Lammers, landeigenaar, wonende te ’s
Gravenhage en Willem Swam, notaris, wonende te Gramsbergen, allen in dezelfde hoedanigheid als
is omschreven bij voorgaande zittingen.
Wordt ingevolge de slotbepaling bij de voorgaande zitting gemaakt door mij Willem Fredrik van der
Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen
overgegaan tot de voortzetting der op gister uitgestelde veiling of inzate op de wijze en voorwaarden
daarbij omschreven, welke even als alles wat voorschrevne staat in tegenwoordigheid van de partijen
en getuigen nogmaals aan de gegadingden zijn voorgelezen, waarna wederom is aangevangen als
volgt.
-

Het 69ste perceel verhoogd door Jannes Tempelman, landbouwer te Rheese, met 75
gulden.
Het 168ste perceel verhoogd door Hendrik Odink, landbouwer te Heemse, met 10 gulden.
Het 169ste perceel, verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 151ste perceel verhoogd door Klaas Vinke, koopman te Heemse, met 25 gulden.
Het 100ste perceel niet verhoogd.
Het 204de perceel, ingezet door Dirk Pot, schoenmaker te Hardenberg, op 161 gulden. Die
hoogt 14 gulden.
Het 205de perceel, ingezet door denzelfde op 51 gulden. Die hoogt 14 gulden.
Het 206de perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo, koster te Heemse, op 20 gulden.
Verhoogd door Dirk Pot voornoemd, met 20 gulden.
Het 207de perceel, ingezet door Hendrik Odink voornoemd op 102 gulden.
Het 208ste perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo voornoemd op 185 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 209de perceel, ingezet door Albertus Hamhuis, timmerman te Heemse, op 106 gulden.
Die hoogt 4 gulden.
Het 210de perceel, ingezet door Hendrik Odink voornoemd op 111 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 207de perceel verhoogd door Klaas Vinke voornoemd met 23 gulden.
Het 208ste perceel verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 209de perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 210de perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 204de perceel door dezelfde met 25 gulden.
Het 205de perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins, zonder beroep te Heemse, met 35
gulden.
Het 211de perceel, ingezet door Harm Jan Dorgelo voornoemd op 121 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 209de perceel verhoogd door Albertus Hamhuis voornoemd met 10 gulden.
Het 210de perceel verhoogd door Hendrik Odink voornoemd met 10 gulden.
Het 212de perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 179 gulden. Die hoogt 46
gulden.

-

Het 213de perceel, ingezet door Dirk Pot voornoemd op 141 gulden. Die hoogt 24 gulden.
Nog verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 25 gulden.
Het 214de perceel, ingezet door Hendrik Kampman, kastelein te Heemse, op 85 gulden.
Die hoogt 5 gulden.
Het 215de perceel, ingezet door Egbert Kampman, landbouwer te Heemse, op 105 gulden.
Die hoogt 5 gulden.
Het 216de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 45 gulden.
Het 217de perceel, ingezet door Albertus Hamhuis voornoemd op 32 gulden. Die hoogt 8
gulden.
Het 218de perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 75 gulden. Die hoogt 10
gulden.
Het 219de perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 87 gulden. Die hoogt 3
gulden. Nog verhoogd door Hendrik Kampman voornoemd met 10 gulden.
Het 218de perceel verhoogd door Hendrik Kampman voornoemd met 15 gulden.
En heeft de inzetter of hooger Dirk Pot alhier na voorlezing geteekend.
Het 220ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 35 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 221ste perceel, ingezet door denzelfden op 15 gulden. Die hoogt 5 gulden.
Het 222ste perceel, ingezet door denzelfde op 3 gulden. Die hoogt 3 gulden. Nog verhoogd
door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 10 gulden.
Het 223ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 10 gulden.
Het 224ste perceel, ingezet door denzelfden op 3 gulden. Nog verhoogd door Gerrit Jan
Bruins voornoemd met 5 gulden.
Het 225ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 425 gulden. Die hoogt
10 gulden.
Het 226ste perceel, ingezet door Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse, op 300
gulden.
Het 227ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 311 gulden. Die hoogt 49
gulden.
Het 227ste perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins voornoemd met 60 gulden.
Het 228ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 200 gulden.
Het 229ste perceel, ingezet door Albert Waterink, landbouwer te Heemse, op 126 gulden.
Die hoogt 4 gulden.
Het 230ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 61 gulden. Die hoogt 14
gulden.
Het 231ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 91 gulden. Die hoogt 9
gulden.
Het 232ste perceel, ingezet door denzelfde op 101 gulden.
Het 233ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 106 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 234ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 41 gulden.
Het 235ste perceel, ingezet door dezelfde op 26 gulden.
Het 236ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 16 gulden. Die hoogt 4
gulden.
Het 237ste perceel, ingezet door denzelfden op 36 gulden. Die hoogt 4 gulden.
Het 238ste perceel, ingezet door Evert Zweers, kleermaker te Heemse, op 10 gulden.
Het 239ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd, op 111 gulden.
Het 240ste perceel, ingezet door Gerrit Jan Bruins voornoemd op 114 gulden. Die hoogt 16
gulden.
Het 241ste perceel, ingezet door Albert Waterink voornoemd op 461 gulden. Die hoogt 39
gulden.
Het 242ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 516 gulden. Die hoogt 34
gulden.

De requirant verkooper Dirk Lammers zich willende verwijderen, verklaart bij eze last te geven aan
den heer Willem Swam voornoemd, speciaal om hem bij de verdere inzate dezer goederen te
vertegenwoordigen, zijne belangen waar te nemen en ook namens hem dit proces-verbaal te
teekenen, onder berband als naar de wet. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.

-

Het 243ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 306 gulden. Die hoogt 14
gulden.
Het 244ste perceel, ingezet door Hendrik Kamphuis voornoemd op 85 gulden. Die hoogt 5
gulden.
Het 245ste perceel, ingezet door denzelfde op 64 gulden.
Het 246ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 76 gulden.
Het 247ste perceel, ingezet door Egbert Kampman voornoemd op 45 gulden.
Het 248ste perceel, ingezet door denzelfde op 55 gulden.
Het 249ste perceel, ingezet door Berend Nijzink voornoemd op 103 gulden. Die hoogt 7
gulden.
Het 250ste perceel, ingezet door Hendrik Kampman voornoemd op 31 gulden. Die hoogt 9
gulden.

Zijnde de requiranten verkoopers en de inzetters en hoogers allen aan mij notaris bekend. Gedaan en
ingezet en dit proces-verbaal gesloten te Heemse, gemeente Ambt Hardenberg, op dag, jaar en
plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der directe
belastingen, wonende te Heemse voormeld en Hendrik Edelijn, deurwaarder bij het kantongeregt,
wonende te Hardenberg, als getuigen, dwelke met den requirant Willem Swam, deze ook als
gemagtigde van Dirk Lammers, in voege voormeld, de overige requiranten verkoopers, de inzetters en
de hoogers nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
Geregistreerd met vierenvijftig bladen zonder renvooi te Ommen den zevenden july 1800 vijfenvijftig,
deel 31, folio 190 verso, vak drie en vier. Ontvanen zevenendertig gulden zestig centen voor 47 regten
van 80 centen voor inzate, en een gulden zestig cents voor twee regten van volmagt met 38 opcenten,
tezamen vierenvijftig gulden en tien centen. De ontvanger, A.E. Stheeman.
En ten voorschreven jare eenduizend achthonderd vijfenvijftig, den zeventienden july des
voormiddags om tien uren op den Huize Heemse, te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in
tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, lid der Provinciale Staten
van Overijssel en burgemeester, wonende te Ommen. Meester Balthasar Rutger Royer, advocaat en
notaris wonende te Zwolle. Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van Overijssel en
Rijksontvanger wonende te Heemse, en Willem Swam, notaris, wonende te Gramsbergen, allen in
dezelfde hoedanigheid als is omschreven bij de vorenstaande behoorlijk geregistreerde processenverbaal van inzate van den zesentwintigsten, zevenentwintigsten en achtentwintigsten juny
jongstleden.
Wordt door mij Willem Fredrik van der Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen overgegaan tot de tweede veiling of afslag van de
blijkens vooraangehaalde processen-verbaal op den zesentwintigsten juny en twee volgende dagen
jongstleden ingezette en geveilde onroerende goederen op de lasten en voorwaarden daarbij
omschreven, welke andermaal door mij notaris in tegenwoordigheid als voren aan de gegadingden
zijn voorgelezen, waarna in de eerste plaats hebben plaats gehad, de navolgende verhoogingen:
-

Het 177ste perceel verhoogd door Reinder Veldsink, landbouwer te Heemse, met 10
gulden.
Het 216de perceel verhoogd door Hendrik Kampman, kastelein te Heemse, met 70 gulden.
Het 220ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 221ste perceel verhoogd door dezelfde met 5 gulden.
Het 93ste perceel verhoogd door Gerrit Warnderink, landbouwer te Heemse, met 20
gulden.
Het 94ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 95ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 96ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 97ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 43ste perceel verhoogd door Seine Lamberink, landbouwer te Heemse, met 70 gulden.
Het 6de perceel verhoogd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst, steenbakker te Zwolle,
met 50 gulden.
Het 15de perceel verhoogd door dezelfde met 50 gulden.
Het 16de perceel verhogd door dezelfde met 50 gulden.
Het 28ste perceel verhoogd door dezelfde met 50 gulden.

-

Het 25ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 41ste perceel verhoogd door dezelfde met 25 gulden.
Het 68ste perceel verhoogd door Hendrik Veurink, landbouwer te Rheese, met 25 gulden.
Het 180ste perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 181ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 31ste perceel verhoogd door Harm Lamberink, landbouwer te Rheese, met 40 gulden.
Het 32ste perceel verhoogd door dezelfde, met 50 gulden.
Het 68ste perceel verhoogd door Egbert Kampman, landbouwer te Heemse, met 10
gulden.
Het 231ste perceel verhoogd door Klaas van ’t Holt, zonder beroep te Hardenberg, met 25
gulden.
Het 232ste perceel verhoogd door dezelfde met 24 gulden.
Het 233ste perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 234ste perceel verhoogd door dezelfde met 9 gulden.
Het 60ste perceel verhoogd door Hendrik Odink, landbouwer te Heemse, met 10 gulden.
Het 61ste perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 13de perceel verhoogd door Gerrit Jan Bruins, zonder beroep te Heemse, met 50
gulden.
Het 23ste perceel verhoogd door dezelfde met 15 gulden.
Het 60ste perceel verhoogd door dezelfde met 40 gulden.
Het 187ste perceel verhoogd door dezelfde met 37 gulden.
Het 211de perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 237ste perceel verhoogd door dezelfde met 30 gulden.
Het 68ste perceel verhoogd door Jan Lenters, landbouwer te Heemserveen, met 15
gulden.
Het 134ste perceel verhoogd door Jan Geertman, landbouwer te Collendoorn, met 15
gulden.
Het 74ste perceel verhoogd door Evert Zweers, kleermaker te Heemse, met 5 gulden.
Het 78ste perceel verhoogd door Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse, met 75
gulden.
Het 39ste perceel verhoogd door Cornelis Johannes van Riemsdijk, zonder beroep te
Hardenberg, met 100 gulden.
Het 27ste perceel verhoogd door Dirk van der Velde, zonder beroep te Hardenberg, met 45
gulden.
Het 225ste perceel verhoogd door dezelfde met 50 gulden.
Het 132ste perceel verhoogd door Hermannes Welink, landbouwer te Rheeserveen, met
70 gulden.
Het 133ste perceel verhoogd door dezelfde met 20 gulden.
Het 134ste perceel verhoogd door dezelfde met 70 gulden.
Het 185ste perceel verhoogd door Hendrik Kampman voornoemd met 10 gulden.
Het 216de perceel verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 218de perceel verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 219de perceel verhoogd door dezelfde met 10 gulden.
Het 117de perceel verhoogd door Harm Jan Dorgelo, koster te Heemse, met 20 gulden.
Het 5de perceel verhoogd door Berend Venebrugge, koopman te Ambt Hardenberg en
Derk van der Velde voornoemd met 75 gulden.

En hebben dezelve hoogers alhier na voorlezing geteekend.
-

Het 32ste perceel verhoogd door Arend Berends, verveener te Avereest, met 100 gulden.
En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.

Vervolgens overgegaan tot den afslag der percelen waarbij is gemijnd geworden:
- Het 6de perceel gemijnd door Arend Berends voornoemd op 794 gulden. En heeft dezelve
na voorlezing alhier geteekend.
- Het 10de perceel gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 90 gulden.
- Het 14de perceel gemijnd door Johan Herman Schildkamp, hoofdcommies te Heemse, op
880 gulden.
- Het 19de perceel gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 1360 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.

-

Het 32ste perceel gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 430
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 35ste perceel gemijnd door Arend Berends voornoemd op 64 gulden. En heeft dezelve
na voorlezing alhier geteekend.
Het 37ste perceel gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 290
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 42ste perceel gemijnd door Salomon Simon Frankfort, koopman te Meppel op 10
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 43ste perceel gemijnd door Hendrik Boerman, landbouwer te Diffelen, op 505 gulden.
En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 44ste perceel gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 405
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 68ste perceel gemijnd door Albert Stoeten, landbouwer te Heemserveen op 255
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 69ste perceel gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 640 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 118de perceel gemijnd door Hendrik Kampman voornoemd op 5 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 124ste perceel gemijn door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 530
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 128ste perceel gemijnd door Hendrikus Woelders, rijksambtenaar te Rijssen, op 96
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 129ste perceel gemijnd door Hendrikus Woelders voornoemd op 82 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 148ste perceel gemijn door Mozes Simon Frankfort, koopman te Meppel, op 395
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 159ste perceel gemijnd door Hendrikus Woelders voornoemd op 375 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 182ste perceel gemijnd door Gerrit Holleboom, landbouwer te Collendoornerveen, op
610 gulden.
Het 183ste perceel gemijnd door dezelfde op 610 gulden. En heeft dezelve na voorlezing
alhier geteekend.
Het 188ste perceel gemijnd door Mannes Schrotenboer voornoemd of landbouwer te
Heemse op 12 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 223ste perceel gemijnd door Heres Louwes Heres, verveener te Bergentheim, op 12
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 225ste perceel gemijnd door Hendrik Kamphuis voornoemd op 490 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 226ste perceel gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 362 gulden.
Het 227ste perceel gemijnd door dezelfde op 362 gulden. En heeft dezelve na voorlezing
alhier geteekend.
Het 229ste perceel gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 132 gulden.
Het 230ste perceel gemijnd door dezelfde op 76 gulden. En heeft dezelve na voorlezing
alhier geteekend.
Het 242ste perceel gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 555
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
Het 245ste perceel gemijn door Berend Nijzink voornoemd op 70 gulden. En heeft dezelve
na voorlezing alhier geteekend.
Het 248ste perceel gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 60 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.

De niet genoemde perceelen zijn niet gemijnd en allen verbleven aan de hoogste bieders. Zijnde de
partijen allen aan mij notaris bekend. De voortzetting dezer veiling is uitgesteld tot en bepaald op
morgen voormiddag tien uren op het Huis Heemse voormeld. Gedaan en geveild te Heemse voormeld
op dag, jaar en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn, deurwaarder te
Hardenberg en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder te Heemse wonende, als getuigen, dewelke met de
requiranten verkoopers nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute hebben
geteekend.

En ten voorschreven jare eenduizend achthonderd vijfenvijftig den achttienden july des voormiddags
om tien uren op den Huize Heemse te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in
tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester van Ommen
en lid der Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Ommen, meester Balthasar Rutger Royer,
advocaat en notaris, wonende te Zwolle, Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van
Overijssel en rijksontvanger, wonende te Heemse, en Willem Swam, notaris, wonende te
Gramsbergen, allen in dezelfde hoedanigheid als bij de zitting van gister is omschreven.
Wordt ingevolge de slotbepaling bij de voorgaande zitting gemaakt door mij Willem Fredrik van der
Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen
overgegaan tot de voortzetting der gister afgebroken tweede veiling of afslag op de wijze en
voorwaarden daarbij bedoeld, welke evenals alles wat voorschreven staat in tegenwoordigheid van
partijen en de getuigen andermaal aan de gegadingden zijn voorgelezen, waarna is begonnen met de
zamenvoeging van perceelen.
-

-

De perceelen 13, 14, 15 en 16 zijn tezamen gemijnd door Fijke Bloemendaal
Wubbenhorst, steenbakker te Zwolle, op 2695 gulden.
De perceelen 20, 21, 22 en 23 gemijnd door Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse
op 750 gulden. En heeft dezelve alhier na voorlezing geteekend.
De perceelen 13, 14, 15, 16, 38 en 40 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst
voornoemd op 2955 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 29 en 30 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 1380 gulden. En heeft
dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 51, 52, 53 en 54 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 1550 gulden.
De perceelen 55, 56, 57 en 58 gemijnd door dezelfde op 1550 gulden. En heeft dezelve
na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 26, 27, 28 en 37 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd
op 1170 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 26, 27, 28, 37, 25, 41, 25, 41 en 44 gemijnd door Fijke Bloemendaal
Wubbenhorst voornoemd op 2365 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier
geteekend.
De perceelen 59, 60, 61 en 62 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd
op 1140 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 66 en 67 gemijnd door Jan Stoeten Lubbertszoon, landbouwer te Rheeze,
op 2110 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 63 en 64 gemijnd door Gerrit Jan Harmen Dorgelo, onderwijzer te Heemse,
op 630 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 93, 94, 95, 96 en 97 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 2055
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 132, 133 en 134 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 1230 gulden.
En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 116 en 127 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 515 gulden. En
heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 148 en 149 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 790 gulden. En
heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.

Zijn de partijen allen aan mij notaris bekend. De voortzetting dezer veiling is uitgesteld tot en bepaald
op morgen voormiddag tien uren op den Huize Heemse voormeld. Gedaan en geveild te Heemse
voormeld op dag, jaar en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn, deurwaarder
bij het kantongeregt en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der directe belastingen, de eerste te
Hardenberg, de tweede te Heemse wonende, als getuigen, dewelke met de requiranten verkoopers
nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
En ten voorschreven jare eenduizend achthonder vijfenvijftig, den negentienden july des voormiddags
om tien uren op den Huize Heemse te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in
tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester van Ommen
en lid der Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Ommen, meester Balthasar Rutger Royer,
advocaat en notaris, wonende te Zwolle, Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van
Overijssel en rijksontvanger, wonende te Heemse, en Willem Swam, notaris, wonende te
Gramsbergen, allen in dezelfde hoedanigheid als bij de voorgaande zittingen is omschreven.

Wordt ingevolge de slotbepaling bij de voorengaande zitting gemaakt door mij Willem Fredrik van der
Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen
overgegaan tot de voortzetting der gister afgebroken tweede veiling of afslag, op de wijze en
voorwaarden daarbij bedoeld, welke venals al het voorschrevene in tegenwoordigheid van partijen en
de getuigen andermaal aan de gegadingden zijn voorgelezen, waarna is voortgegaan met het
zamenvoegen van perceelen.
-

-

-

De perceelen 235 en 244 gemijnd door Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse, op
120 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 204 en 205 gemijnd door Dirk Pot, schoenmaker te Hardenberg, op 305
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 204, 205, 211, 212 en 213 gemijnd door Dirk Pot voornoemd, op 880
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 206, 207, 208, 209 en 210 gemijnd door Klaas Vinke, koopman te Heemse
op 670 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 221, 222, 223 en 224 gemijnd door Gerrit Jan Bruins, zonder beroep te
Heemse, op 65 gulden.
De perceelen 236 en 237 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst, steenbakker te
Zwolle op 110 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 238 en 242 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op
600 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 241 en 242 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op
830 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 238, 242, 241 en 243 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 1440
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 236, 237, 238, 242, 241 en 243 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op
1560 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 236, 237, 238, 242, 241, 243, 225 en 240 gemijnd door Jan Arent baron van
Ittersum voornoemd op 2195 gulden.
De perceelen 13 tot en met 18, 20 tot en met 28, 37, 38, 40, 41, 44 en 45 gemijnd door
Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op 7595 gulden. En heeft dezelve na
voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 123 en 124 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd op
1080 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 123, 124 en 98 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk, landmeter
te Hardenberg, op 1900 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 1 tot en met 58 gemijnd door den heer Fijke Bloemendaal Wubbenhorst
voornoemd, tezamen met de percelen 98, 123 en 124, en alzoo deze laatste drie
perceelen met de eerst 58 percelen tezamen voor 41275 gulden. Welke mijner al dadelijk
verklaarde ingeval van gunning, gebruik te willen maken van het regt van benadering der
boomen, zoo als dit bij de voorwaarden aan den kooper van de door hem gemijnde
perceelen is toegekend. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 63 tot en met 67 gemijnd door Fijke Bloemendaal Wubbenhorst voornoemd
op 2855 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.

Zijnde alle partijen aan mij notaris bekend. De voortzetting dezer veiling is uitgesteld tot en bepaald op
morgen voormiddag tien uren op den Huize Heemse voormeld. Gedaan en geveild te Heemse
voormeld op dag, jaar en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn, deurwaarder
bij het kantongeregt en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der directe belastingen, de eerste te
Hardenberg, de tweede te Heemse wonende, als getuigen, dewelke met de requiranten verkoopers
nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
En ten voorschreven jare eenduizend achthonder vijfenvijftig, den twintigsten july des voormiddags om
tien uren op den Huize Heemse te Heemse, Ambt Hardenberg, ten verzoeke en in tegenwoordigheid
van de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester van Ommen en lid der
Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Ommen, meester Balthasar Rutger Royer, advocaat en
notaris, wonende te Zwolle, Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van Overijssel en
rijksontvanger, wonende te Heemse, en Willem Swam, notaris, wonende te Gramsbergen, allen in
dezelfde hoedanigheid als bij de voorgaande zittingen is omschreven.

Wordt ingevolge de slotbepaling bij de voorgaande zitting gemaakt door mij Willem Fredrik van der
Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen
overgegaan tot de voortzetting der gister afgebroken tweede veiling of afslag, op de wijze en
voorwaarden daarbij bedoeld, welke venals al het voorschrevene in tegenwoordigheid van partijen en
de getuigen andermaal aan de gegadingden zijn voorgelezen, waarna is voortgegaan met het
zamenvoegen van perceelen.
-

-

-

-

De perceelen 69 en 74 gemijnd door Gerrit Jan Timmerman, landbouwer te Rheese, op
660 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 63 tot en met 67, 69 en 74 gemijnd door Berend Jan Nijzink,
zaakwaarnemer te Heemse, op 3560 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier
geteekend.
De perceelen 78, 93 tot en met 97 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 2660
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 68, 70, 72, 78, 93 tot en met 97 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op
3330 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 59 tot en met 62, 63 tot en met 67, 69 en 74 gemijnd door Willem Swam
voornoemd, op 4880 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 99 en 100 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk, landmeter te
Hardenberg, op 850 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 80 tot en met 86 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk
voornoemd op 1500 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 87 tot en met 92 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk
voornoemd op 1510 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 59 tot en met 97, 99 en 100 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk
voornoemd op 12980 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 130 tot en met 134 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk
voornoemd op 1690 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 139, 140, 144, 145 en 151 gemijnd door Willem Swam voornoemd op 1170
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 101 tot en met 117, 119 tot en met 122, 125 tot en met 151 gemijnd door
Justus Salomon Albertus Boejenk voornoemd op 10710 gulden. En heeft dezelve na
voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 199 en 200 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk voornoemd op
800 gulden.
De perceelen 154 tot enmet 158 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk
voornoemd op 1910 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 185, 186 en 187 gemijnd door Willem Swam voornoemd op 400 gulden. En
heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 152 tot en met 203 gemijnd door Berend Nijhuis, landbouwer te Diffelen op
11425 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend. Het perceel 194 als het
eigendom van derden zijnde, en alzoo geheel buiten veiling gehouden, is onder de
vorenstaande combinatie niet begrepen, hetwelk door den mijner Berend Nijhuis
voornoemd wordt erkend, verklarende daarmede genoegen te nemen. En heeft dezelve
na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 217, 221 tot en met 224 gemijnd door den heer Willem Christiaan Theodor
van Nahuys voornoemd op 110 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 204 tot en met 224 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 2610
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 239, 245 tot en met 249 gemijnd door Justus Salomon Albertus Boejenk
voornoemd op 490 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 235, 244, 239, 245 tot en met 250 gemijnd door Justus Salomon Albertus
Boejenk voornoemd op 740 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 226 tot en met 230 gemijnd door Jan Arent baron van Ittersum voornoemd
op 1180 gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.
De perceelen 225 tot en met 250 gemijnd door Berend Nijzink voornoemd op 5350
gulden. En heeft dezelve na voorlezing alhier geteekend.

De tweede veiling of afslag hiermede afgeloopen zijnde, wordt het tegenwoordig proces-verbaal
gesloten. Zijnde alle partijen aan mij notaris bekend. Gedaan en geveild te Heemse voormeld op dag,

jaar en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn, deurwaarder bij het
kantongeregt, wonende te Hardenberg, en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der directe belastingen,
wonende te Heemse, als getuigen, dewelke met de requiranten verkoopers nevens mij notaris
onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
Geregisteerd met dertien bladen zonder renvooi te Ommen den drieentwintigsten july 1800 vijfenvijftig
deel 31 folio honderd vijfennegentig verso, vak een. Ontvangen vijftien gulden, twintig cents met 38
opcenten, twintig gulden, achtennegentig centen. De ontvanger, A.E. Stheeman.
Op heden den eenendertigsten july des jaars eenduizend achthonderd vijfenvijftig zijn voor mij Willem
Frederik van der Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen
getuigen verschenen de heeren Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester van Ommen
en lid der Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Ommen, meester Balthasar Rutger Royer,
advocaat en notaris, wonende te Zwolle, Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van
Overijssel en rijksontvanger, wonende te Heemse, en Willem Swam, notaris, wonende te
Gramsbergen, allen in dezelfde hoedanigheden als bij het vorenstaande behoorlijk geregistreerde
proces-verbaal van den zeventienden dezer maand en drie volgende dagen is omschreven, zijnde de
daaraan vastgehechte volmagt ‘Geregistreerd zonder renvooi te Ommen den drieentwintigsten july
1800 vijfenvijftig, deel 31 folio vijfenzeventig recto, vak acht. Ontvangen tachtig cents met 38
opcenten, een gulden tien een-tweede cents. De ontvanger A.E. Stheeman’.
Welke comparanten verklaarden dat van de bij het vorenstaand behoorlijk geregistreerd procesverbaal van den zesentwintigsten juny jongstleden geveilde onroerende goederen, ingevolge artikel
19 der veilingsvoorwaarden in dat proces-verbaal vervat, worden ingehouden de perceelen 1 tot en
met 58, 123, 124, 98, 204 tot en met 250. Verklarende de comparanten die perceelen alzoo aan zich
te houden en de bieders voor hun respectievelijk gedaan bod te bedanken en zulks uit hoofde zij
comparanten niet eenstemmig tot de gunning kunnen besluiten.
De comparanten verklaarden verders de overige perceelen, zijnde de perceelen 59 tot en met 97, 99
en 100, 101 tot en met 117, 119 tot en met 122, 1118, 125 tot en met 193, 195 tot en met 203 aan de
hoogste bieders of hunne lastgevers voor de achter elk perceel uit te drukken prijs en onder de
voorwaarden bij het vooraangehaald proces-verbaal van den zesentwintigsten juny jongstleden, alles
zoo als hierna, blijkens de verklaringen van de bieders zal blijken. Zijnde daarna voor mij notaris in
bijzijn van partijen en de getuigen verschenen:
a. De heer Justus Salomon Albertus Boejenk, landmeter, wonende te Hardenberg, dewelke
verklaarde de perceelen 59 tot en met 97, 99 en 100 te hebben gemijnd voor en namens en
als mondelingen lasthebber van Evert Schonekamp, landbouwer, wonende te Holtheme,
gemeente Gramsbergen, voor de som van 12.980 gulden. Welke mondelinge lastgever alhier
tegenwoordig verklaarde dien last te erkennen en de voorschreven perceelen voor dezelve
som onder de voorbedoelde voorwaarden in koop aan te nemen, wordende de op zijnen
gekochten grond staande boomen door hem benaderd. En hebben beide lastgever en
lasthebber alhier na voorlezing geteekend.
b. De heer Boejenk voornoemd, dewelke verklaarde de perceelen 101 tot en met 117, 119 tot
122, 125 tot en met 151 te hebben gemijnd als mondelingen lasthebbende van na te melden
lastgevers, te weten:
- het 101ste tot en met het 110de perceel voor Hendrik Jan Koerts, landbouwer te Heemse;
- het 112de tot en met het 116de perceel, het 128ste, het 130ste, het 131ste, het 136ste, het 137ste
perceel, het 141ste tot en met het 143ste perceel en het 146ste tot en met het 149ste perceel voor
denzelfden Hendrik Jan Koerts, alles tezamen voor 6092 gulden.
- het 111de, het 125ste tot en met het 127ste, het 138ste en het 150ste perceel voor Evert
Schonekamp voornoemd, voor 1087 gulden.
- het 119de tot en met het 122ste perceel voor Hendrik Timmerman, landbouwer te Rheese,
voor 419 gulden.
- het 132ste tot en met het 135ste perceel voor Hendrik Timmerman voornoemd en Hermannes
Welink, landbouwer te Rheeserveen, elk voor de onverdeelde helft, voor 1545 gulden.
- het 139ste en 140ste perceel voor Evert Gerrits, landbouwer te Heemse, voor 399 gulden.
- het 129ste perceel voor Hendrik Kampman, kastelein te Heemse, met het 144ste perceel
tezamen voor 251 gulden.
- het 145ste perceel voor Evert Zweers, kleermaker te Heemse voor 177 gulden.
- het 151ste perceel voor Gerrit Warnderink, landbouwer te Heemse voor 446 gulden.
- het 117de perceel voor Harm Jan Dorgelo, koster te Heemse, voor 294 gulden.

Welke mondelinge lastgevers allen alhier tegenwoordig verklaarden dien last te erkennen en
de voor hen respectivelijk gekochte perceelen voor de bij elk uitgedrukte som onder de
voorbedoelde voorwaarden in koop aan te nemen. En hebben de lasthebber en lastgevers
voormeld alhier na voorlezing geteekend.
c. Berend Nijhuis, landbouwer te Diffelen, dewelke verklaarde de perceelen 152 tot 193, 195 tot
en met 203 te hebben gemijnd als mondelingen lasthebbende voor na te melden lastgevers,
te weten:
- het 152ste, 153ste, 154ste, 156ste, 157ste, 158ste, 161ste, 166ste, 167ste, 168ste, 170ste, 171ste,
173ste, 174ste, 178ste tot en met het 181ste, het 185ste, 186ste, 188ste, 190ste tot en met het 192ste,
het 199ste en 200ste, 202de en 203de perceel voor Gerhardus Evers, landbouwer te Heemse,
voor 6322 gulden.
- het 155ste en 169ste perceel voor Albert Waterink, landbouwer te Heemse, voor 625 gulden.
- het 159ste perceel voor Hendrikus Woelders, rijksambtenaar te Rijssen, voor 400 gulden.
- het 160ste, 195ste tot en met het 197ste perceel voor Klaas Vinke, koopman te Heemse, voor
1016 gulden.
- het 162ste en 175ste perceel voor Hendrik Odink, landbouwer te Heemse, voor 170 gulden.
- het 163ste, 165ste, 172ste, 187ste en 201ste perceel voor Egbert Kampman, landbouwer te
Heemse, voor 803 gulden.
- het 164ste en 189ste perceel voor Hendrik Hofsink, landbouwer te Heemse, voor 76 gulden.
- het 176ste perceel voor Reinder Veldsink, landbouwer te Heemse, voor 80 gulden.
- het 177ste perceel voor Albertus Hamhuis, timmerman te Heemse, voor 96 gulden.
- het 182ste en 183ste perceel voor Hendrik Hulzebosch, landbouwer te Rheeserveen, voor
1298 gulden.
- het 184ste perceel voor Jan Hamhuis, bakker te Zwolle, voor 18 gulden.
- het 198ste perceel voor Gerrit Warnderink voornoemd, voor 447 gulden.
De mondelingen lastgevers Hendrikus Woelders en Jan Hamhuis niet tegenwoordig zijnde,
wordt voorschreven respectivelijk voor hen aangekocht perceel door zijnen of hunnen
mondelingen lasthebber in koop aangenomen. De overige lastgevers allen alhier
tegenwoordig, verklaarden dien last te erkennen en de voor hen respectivelijk gekochte
perceelen in koop aan te nemen, alles onder de bij elk perceel uitgedrukte som en onder de
voorschreven voorwaarden. En hebben de mondelinge lasthebber voormeld, benevens de
tegenwoordig zijnde lastgevers na voorlezing alhier geteekend.
d. Hendrik Kampman voornoemd, dewelke verklaarde het door hem gemijnde 118de perceel te
hebben gemijnd voor zichzelf en als mondelingen lasthebber voor Jennigjen Kromhof,
weduwe van Engelbartus Ribberink, landbouwersche te Rheese, Ambt Hardenberg en Evert
Zweers voornoemd voor de som van 5 gulden. Waarvoor Kampman voormeld dat perceel
voor zich en zijne gezegde lastgevers onder voorbedoelde voorwaarden in koop aanneemt.
En heeft dezelve Hendrik Kampman alhier na voorlezing geteekend.
En na eenig beraad zijn de verkoopers met eenparig goedvinden te rade geworden om de hiervoor
ingehouden perceel mede toe te wijzen aan de hoogste bieders die hun bod nog willen gestand doen,
alzoo terugkomende op het hiervoor daaromtrent bepaalde, verklaren alzoo nog toe te wijzen onder
de voorbedoelde voorwaarden en voor de sommen hierna te melden:
Aan den heer Fijke Bloemendaal Wubbenhorst, steenbakker te Zwolle, de perceelen 1 tot en met 58,
98, 123 en 124, voor de geboden som van 41.275 gulden. Welke heer Wubbenhorst alhier
tegenwoordig al dadelijk verklaarde deze koop te hebben gedaan:
1. als mondelingen lasthebbende van de mede-eigenaresse voor elf-vijfendertigste vrouwe
Theodora Sophia van Foreest, echtegenoot van den heer Jan Arent baron van Ittersum
voornoemd, voor zooveel betreft een en een halve waar van de hiervoor omschreven markte
van Heemse en Collendoorn, voor eene som van 2756,50 - welke heer Van Ittersum
verklaarde die een en een halve waar voorzichzelf voor gezegde som en onder voorbedoelde
voorwaarden in koop aan te nemen, als mondelingen lasthebber zijner echtgenoot voormeld.
2. alle de overige perceelen door hem gemijnd voor den heer meester Isaac Antoni van Royen,
Commissaris des Konings in de Provincie Groningen, wonende te Groningen, als daartoe
gemagtigd bij onderhandsche volmagt van den zevenden dezer maand door den heer
lasthebber voor echt erkend in tegenwoordigheid van en ten blijke daarvan door hem nevens
de getuigen en mij notaris geteekend en vervolgens aan de tegenwoordige minute
vastgehecht; verklarende de heer Wubbenhorst dienvolgens voor zijnen lastgever onder de
voorbedoelde voorwaarden in koop aan te nemen de perceelen 1 tot en met 58, 98, 123 en

124 (daarvan uitgezonderd de een en een halve waar, hiervoor aan den heer Van Ittersum
toegewezen), voor de som van 38.518,50. En heeft de heer Wubbenhorst voornoemd alhier
na voorlezing geteekend.
Voorts wordt aan den heer Berend Nijzink, zaakwaarnemer te Heemse, onder voorbedoelde
voorwaarden toegewezen: de perceelen 204 tot en met 224 voor 2610 gulden. De perceelen 225 tot
en met 250 voor 5350 gulden. Welke Nijzink alhier tegenwoordig, verklaarde die toewijzing aan te
nemen onder voorbehoud van zijnen lastgever, nader op te geven.
De verkoopers verklaren nog dat onder het 101ste en 152ste perceel mede behoort bij elk eene
begraafplaats op het kerkhof te Heemse, Ambt Hardenberg, kadastraal bekend onder sectie B numero
1388. Gedaan en toegewezen te Heemse, Ambt Hardenberg, op den Huize Heemse, op dag en jaar
voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn, deurwaarder bij het kantongeregt te
Hardenberg en Gerrit Jan van Wijhe, deurwaarder der directe belastingen te Heemse wonende, als
getuigen met alle partijen aan mij notaris bekend. En hebben de verkoopers, de heer Nijzink voormeld,
de evengemelde getuigen nevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute
geteekend.
Op heden den eersten augustus des jaars eenduizend achthonderd vijfenvijftig, is voor mij Willem
Fredrik van der Muelen, notaris, residerende te Hardenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen
getuigen verschenen, de heer Berend Nijzink, zaakwaarnemer, wonende te Heemse. Welke
comparant de magt aan zich voorbehouden hebbende om ten aanzien der bij het vorenstaand procesverbaal de dato gister aan hem toegewezen perceelen zijner lastgever nader op te geven, verklaarde
als nu bij de tegenwoordige acte ingevolge artikel 5 der veilingsvoorwaarden omschreven, bij het
behoorlijk geregistreerd proces-verbaal van den zesentwintigsten juny jongstleden, hiervorenstaan,
dat de aan hem toegewezen perceelen door hem zijn aangekocht, als mondelingen lasthebbende
voor na te melden lastgevers, wie hij alzoo in zijne plaats als koopers stelt, alles in voege zoo als
volgt.
-

-

-

-

de perceelen 204, 211, 212 en 213, aangekocht voor Dirk Pot, schoenmaker en Dirk van
der Velden, zonder beroep, beide wonende te Hardenberg, voor 777 gulden.
het perceel 205, aangekocht voor Evert Bruins, koopman te Heemse, voor 103 gulden.
de perceelen 206 tot en met 210, aangekocht voor vrouwe Theodora Sophia van Foreest,
echtgenoot van den heer Jan Arent baron van Ittersum, rijksontvanger, tezamen wonende
te Heemse, voor 670 gulden. Zijnde genoemde vrouwe in deze perceelen voor zesvijfendertigste gedeelten mede-eigenaresse.
de perceelen n214, 217, 220, 221 en 223, aangekocht voor Mannes Schrotenboer,
landbouwer te Heemse, voor 499 gulden.
het perceel 215 aangekocht voor Egbert Kampman, landbouwer te Heemse, voor 130
gulden.
het perceel 216 en 219 aangekocht voor Jan Hamhuis, bakker te Zwolle, voor 258 gulden.
het perceel 218 aangekocht voor Dirk Zweers Berendszoon, kastelein te Hardenberg,
voor 110 gulden.
het perceel 222 aangekocht voor Hendrik Odink, landbouwer te Heemse, voor 55 gulden.
het perceel 224 aangekocht door Harm Jan Dorgelo, koster te Heemse, voor 8 gulden.
het perceel 225 voor Seine Lamberink, landbouwer te Heemse, voor 600 gulden.
de perceelen 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 243 en 245 voor
vrouwe Theodora Sophia van Foreest, echtgenoot van den heer Jan Arent baron van
Ittersum voornoemd voor 3120 gulden. Zijnde genoemde vrouwe in deze perceelen medeeigenaresse voor negenentwintig-eenhonderdveertigste gedeelten.
het perceel 229 voor Albert Waterink, landbouwer te Heemse, voor 200 gulden.
het perceel 230 aangekocht door Gerrit Veurink, landbouwer te Rheese, voor 120 gulden.
het perceel 236 aangekocht voor Albert Jonkeren, landbouwer te Heemse, voor 110
gulden.
het perceel 238 aangekocht voor Seine Lamberink, Dirk Zweers Berendszoon, beide
voornoemd, en Evert Zweers, kleermaker te Heemse, voor 75 gulden. Voor elk dezer drie
laatste koopers dat gedeelte van dit perceel hetwelk aangrenzende is tegen hunne
respectivelijk toebehoorende eigendommen.
het perceel 239 aangekocht voor Jennigjen Meijerink, weduwe van Jan Bouwhuis,
landbouwer te Heemse, voor 185 gulden.

-

het perceel 240 aangekocht voor den heer meester Isaac Antoni van Royen, Commissaris
des Konings in de provincie Groningen, wonende te Groningen, voor 130 gulden.
het perceel 244 voor Hendrik Kampman, kastelein te Heemse, voor 200 gulden.
het perceel 246 aangekocht door Hendrik Odink voornoemd, voor 180 gulden.
het perceel 247 en 249 aangekocht door Jan Hamhuis voornoemd, voor 300 gulden.
het perceel 248 aangekocht voor Albertus Hamhuis, timmerman te Heemse, voor 60
gulden.
het perceel 250 aangekocht voor Albert Waterink en Egbert Kampman, beide voornoemd,
voor 70 gulden.

En zijn alhier mede voor mij notaris in bijzijn van de getuigen verschenen:
1. Harm Jan Dorgelo, voor zich en als mondelingen lasthebber van Evert Bruins en Gerrit
Veurink.
2. Albertus Hamhuis, voor zich en als mondelingen lasthebber van Jan Hamhuis.
3. Jan Arent baron van Ittersum, als mondelingen lasthebber van zijne echtgenoot vrouwe
Theodora Sophia van Foreest en van den heer Van Royen, alle welke comparanten met
hunne lastgevers voornoemd zijn.
4. Hendrik Bouwhuis, landbouwer te Heemse, als mondelingen lasthebber van Jennigjen
Meijerink, weduwe van Jan Bouwhuis voornoemd.
5. Alle de overige mondelinge lastgevers, voor wie, als hiervoor gemeld, perceelen aangekocht
zijn.
Welke comparanten verklaarden bij deze de aan hen of aan hunne gezegden lastgevers toegewezen
perceelen voor zichzelve of voor hunne principalen in koop aan te nemen voor de sommen hiervoor
achter elk perceel uitgedrukt of vermeld, en onder de voorwaarden bij het hiervoor aangehaald
proces-verbaal van den zesentwintigsten juny omschreven, zich of hunne gematigde alzoo in plaats
van den heer comparant als koopers stellende bij deze respectivelijk zoo als hiervoor staat uitgedrukt,
verklarende de comparant Berend Nijzink nog het hiervoor gemelde 229ste perceel mede te hebben
aangekocht voor Hendrik Scholten, landbouwer te Collendoorn en alzoo voor deze en voor Albert
Waterink voornoemd, elk voor de helft, welke laatste zulks mede voor eerstgemelde als mondelingen
lasthebber is aannemende, onder dezelfde voorwaarden.
Gedaan en verleden te Heemse, Ambt Hardenberg, ten huize van Hendrik Kampman op dag en jaar
voorschreven, binnen 24 uren na de toewijzing, in tegenwoordigheid van Hendrik Edelijn, deurwaarder
te Hardenberg, en Gerrit Jan Veltink, landbouwer te Heemse wonende, als getuigen met partijen aan
mij notaris bekend. En hebben partijen en de getuigen nevens mij notaris onmiddellijk na gedane
voorlezening deze minute getekend.
Volgt afschrift der vastgehechte volmagten:
Ik ondergeteekende Theodora Sophia van Foreest, echtenoot van en ten deze bijgestaan en
gemagtigd door den heer Jan Arent baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten van Overijssel en
Rijksontvanger, tezamen wonende te Heemse, geef bij deze last en volmagt aan mijnen gezegden
echtgenoot, speciaal om voor en in mijnen naam met de overige eigenaren gemeenschappelijk in het
openbaar of uit de hand te verkoopen het voor een gedeelte aan mij toebehoorend landgoed Heemse
met de daarbij behoorende boerenerven, katersteden, hooi-, wei- en bouwlande, veldgronden,
akkermaalsboschen en boschen met opgaand hout en alle verdere aan mij toebehoorende
onroerende goederen, zoowel waarregten als kerkenzitplaatsen, niets daarvan uitgezonderd, alles
staande en gelegen in Heemse, gemeente Ambt Hardenberg, en zulks op zoodanige tijd, wijze en
voorwaarden en voor dusdanige prijzen als de geconstitueerde in mijn belang zal nuttig en raadzaam
oordeelen, hypotheek voor onbetaalde kooppenningen te bedingen, de goederen definitief toe te
wijzen, ingeval van wanbetaling over te gaan tot herveiling, ten lasten van de nalatig gebleven
koopers, de koopers in het bezit en genot van hun gekochte te stellen en te vestigen, kooppenningen
te ontvangen en daarvoor te kwiteren, vrijwaring te beloven, domicilie te kiezen, ter zake voorschreven
alle noodige acten, contracten en processen-verbaal te doen opmaken, te helpen verlijden en mede te
teekenen en tot voorschreven einde alles verder en meerder te doen en te verrigten wat noodig zijn en
vereischt worden zal, en ik zelve tegenwoordig zijnde, zoude kunnen mogen en moeten doen, alles
met magt van substitutie onder belofte van goedkeuring en schadeloossteling, onder verband als naar
de wet. Gegeven te Heemse, den 14 juny 1855.

Ik ondergeteekende Mozes Simon Frankfort, fabrikant, wonende te Meppel, provincie Drenthe,
verklaar bij deze te bevolmagtigen den heer W. Swam, notaris te Gramsbergen, speciaal om voor en
namens mij te adsisteeren en mijn persoon te vertegenwoordigen bij de eerlang te houden verkoop
van mijn een-zevende gedeelte in de erven het Geerts, het Luggers en het Schreurs, benevens in
eenige losse landerijen, alles gelegen te Heemse, door mij aangekocht van jonkheer J. van Foreest
van Heemse bij proces-verbaal ten overstaan van notaris Swam te Gramsbergen verleden den 28
april 1851.
Ik ondergeteekende Johann Heinrich Stevens, expediteur, wonende te Emmerik, geef bij deze last en
volmagt aan den heer Willem Christiaan Theodor van Nahuys, burgemeester, wonende te Ommen,
speciaal om voor mij en in mijnen naam met de overige eigenaren gemeenschappelijk in het openbaar
of uit de hand te verkoopen, het voor een gedeelte aan mij toebehoorend landgoed Heemse, met de
daarbij behoorende boerenerven, katersteden, hooi-, wei- en bouwlanden, veldgronden,
akkermaalsbosschen, en bosschen met opgaand hout, en alle verdere aan mij mede toebehorende
onroerende goederen, zoowel waarregten als kerkenzitplaatsen, niets daarvan uitgezonderd.
Ik ondergeteekende Juliana Louisa van Foreest, zonder beroep, wonende te Dieren, eerder weduwe
van den heer Jacob van Nahuys, thans van den heer Joannes van Driel, geeft bij deze last en volmagt
aan mijnen zoon Willem Christiaan Theodor van Nahuys te Ommen, speciaal om mij in mijne
hoedanigheid van benificiaire erfgename van wijlen mijnen vader jonkheer Jacob van Foeest van
Heemse te vertegenwoordigen bij de verkoop van alle tot diens nalatenschap nog behoorende
roerende en onroerende goederen, tot die verkoop met de overige benificiaire erfgenamen over te
gaan met inachtneming der formaliteiten bij de wet voorgeschreven.
Ik ondergeteekende Christina Louisa van Foreest van Heemse, echtgenoot van en ten deze
bijgestaan door den mede-ondergeteekenden François Henri Corneille baron van Heeckeren van
Brandsenburg, ridder der orde van de eikenkroon, wonende te Utrecht, verklaar hierbij tot mijnen
bijzonderen gemagtigde te benoemen den weledelgestrenge heer meester Balthasar Rutger Royer,
advocaat en notaris, wonende te Zwolle. Aan wie ik last geef om in alle boedels en nalatenschappen,
waarin ik zuiver en eenvoudig of onder het voorregt van boedelbeschrijving alsmede erfgename mogt
zijn geinteresseerd, en wel bepaaldelijk in die van mijnen vader den hoogwelgeboren heer jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, mijn persoon te vertegenwoordigen en mijne regten en belangen
waar te nemen, ten dien eind emet de medebelanghebbenden over te gaan tot den verkoop, zoowel
der roerende en onroerende goederen als van degene welke door den heer van Foreest van Heemse
in vruchtgebruik zijn bezeten en waartoe ik voor het geheel of ten dele geregtigd ben.

