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886-887. MARKEBOEK 1609 - 1804.
Anno 1609 den 16 Augusti sinnen toe Marckelloe Erschennen die Edele Erentveste unde
achtbare Wolter Splinter und Hermen Pinninck, D. Arnoldus Kistenius, Arnold die Reyger,
Johan Stour, Berend van Colen, Lambert van Swiersen, Hermen Goesens als Amptman des
Cloosters Diepenveen en Berent Goeten, Gerrit Gelterink van weegen Georgien van Munster
unde Johan toe Wruchte, als erfgenaemen en Goedheeren der buirschap Marckelloe unde
door gemeine vota unde stemmen tot sijnen markenrichter gecozen Wolter Splinter, unde sijn
Ed. in markensaeken sind geadjungiert Arnold de Reyger und sijn Ed. last gegeeven het
marckenboeck bij handen te krijgen.
Ten 2. Wort den Holtrichter unde sijnen adjuncten voorgt. verordiniert die geswoerene
informatie te nemen van den gehouwen boom in die marcke, soo eenige van Stockum gedaen
hebben.
Ten 3. Sullen allen ingesetten huisluyden und kaetters die tochgraevens van die slege van
Sigginck Slach an bis an die ruyls Loismaet den maaten opruimen, dat het waeter synen
afftoch hebben kan bis in die Becke unde solches in den tijd van drie weeken a dato deses bij
die poene van enen orth thaler die erste reyse te verbeuren unde zoo ymantz daerna in
gebrecke blift, sall Ed Holtrichter macht hebben op dubbelden oncosten des ongehorsamen
die opruiminge te laaten doen, des sal den holtrichter soo veele die kaetters angaet alle
behoorlijke discretie gebruikt worden.
Ten 4. Sall de Holtrichter sijns besten vermogens invorderen alle der marcken opcomsten
vermoogende naewijsinge des marckenboeks, wie van gelijken, sollen alle gebruykeren van
thoslagen ende andere landerijen in derselver marcke buyten consent ende believen des
gemeinen erfgen. unde guetheeren angeslaagen van den Holtrichter ten sekeren dage gecitiert
worden, omme haar bewijs daarvan the vertonen unde daervan ten naasten Holtink den
Goedheeren behoorlijk rapport te doen, omme na bevindinge der saeken den gebruikers den
toeslaagen, deselve te validieren oft wedderomme in toe treeden.
Ten 5. Sollen die marckepaelen soo die van Holten eygenen authoriteit tusschen haar luiden
unde die limiten den Bourschap Marckuloe gesettet, van die Holtrichter unde synen adjuncten
met die geswoerene unde andere oldere huisluiden in ogenschijn genomen worden omme
negecomstiger tijdt, daarvan te relatieren, ofte dieselve, dennen van Marckuloe, tho nae
gesettet sinnen oder nicht, sollen ook alle uitheemschen soo eenig torff in die marcke graven
daar uitvoeren ofte eenigsins die gemeente gebruiken, nae olden gebruike unde
markenrechten, van den Holtrichter arbitralick gestraft worden.
Ten 6. Sal den Holtrichter macht hebben synen schutter te stellen omme alle biesten, peerde,
koenen, verckens, schapen als anders in die Esschen schaeden doende the mogen schutten,
nemende van een peerd 3 St, van een koe 1½ St, van een schaap eenen halven St, den
geswoorenen dubbelt gelt.
Wegens dien heeft Adolph Berck aengegeeven eene particuliere schult van 34 daald. omtrent
zoo eenige erfgenamen bij hem verteert hebben.
Belangende het versoek van den Burgemeester Dotenchem konnen die Erfgen. vermelt haere
geringe aantal sijn Ed. daeran nicht wyll voeren, doen continueren sijn Ed. al nog heyde en
weyde, voor de zelve meyerluiden op die Haspet, over eygene lasten tot revocatie der voorgt.
Erfgn. alles in conformsheit van die voorgl. acte in dato 1604 den 15 Juny sijn Ed. daarvan
gegeven zonder derselve meyerluiden eenige schapen ofte vrembden beesten in die marcke
van Marckuloe zullen mogen drijven bij poene van schuttinge.
Voor zoo veel aangaat die onderholden des bantuyns bij des Cremers hecke waar van
tusschen den Richter Gruiter en die huisluyden questie is, word geresoleert dat die meyers
van die vier erven buten die kontschappen by den voorgl. Richter vermelt, den bantuyn voor
deese reyse bis den eersten holtink sonder presudicie van den eenen ofte den anderen sollen
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maecken unde onderholden unde op voorgt. holtink ten beyder sijden en hebbende bescheyt
bijgebracht sijnde, wijders nae markenrechts thoe disponieren.
Anno 1609 am 10 Decembris sinnen den voorglten Holtrichter unde synen adjunct Arnold
de Reyger tot geswoerene gecontinueert Gert Wissink, Evert Wijmerink unde daer neffens
gecozen Bartholt Volckerink unde Hendrick ter Luesmaet.
Anno 1610 am 29 May is eenen holtink toe Marculoe geholden bij die Ed. Wolter Splinter,
Holtrichter Jacob van Coeverden wegens Johan van Munster, Herman Ruin, Gerhard de
Gruiter, Arnold Kistemaeker, Doctor Berend van Colen, Gosen Cremer, Johan Stuir und
andere Guetheeren der marcke van Marculoe unde hebben op naevolgende arthiculen en
poincten geresolveert.
Irstlich op ´t versoek van Arnold die Reyger dat sijn E. het thoslach soo hem hier bevoorens
is toegeweesen voor die hondert daeler sijnes gevallens uit te graeven ende bevruchten sal
moegen.
Ten tweeden angaande dat onduchtige Toeslagh welckes die kercke van Marckuloe met 6
dall. eenen orth verpersinueren moet, sal men op eenen anderen bequamen orth op die gront
nae Holten op tenminsten schaeden eenen hoek grondes tot hondert daelers toe op behaech
der samptliche erffgen. besichtigen unde netotieken omme ´t zelve tot aflossing der voorgem.
honderd daelers ´t verkoopen waertoe neffens den Holtrichter gedeputiert sinnen die
Gerrichter van Kedingen Gerhard de Gruiter unde Johan Stuyr omme daer van rapport te
doen.
Ten derden geresolveert dat Hendrick Schulte in´t Hof in ´t hoff thoe Stockum unde Hendrick
Liefferinck binnen den tijd van drie weeke geholden wesen, van den Holtrichter unde
erfgenamen gedeputeerd, behoorlijke afdragt te maaken van den gehouwenen laeckeboom bij
de poene van executie en volgens eenige telgen ter plaatse daer die voorgem. laeckeboom
gestaan heeft ter presentie van Holtrichter en erfgenaemen toe setten tot eene scheidinge der
marcke voorgt.
Ten 4. sollen alle tochgravens van die ruyls Leusmaate bis aan Sigginckslach opgeruimt
worden, drie spit diepe boeven ses voet unde onder vier voet bret binnen den tijd van 10
daagen wie van gelijcken die binnengravens tusschen den haverlanden bij de poene van eenen
g.gulden und dat alle schouwe dubbelt.
Dan ist vercoft an den Zal. Drost van Sallant Warmeloe die toeslach groenlanden bij die
landen Straaten naast die Schotmatter, lanck weesende 60 roeden und 18 roeden breet waar
voor betaalt sint 240 g.gld.
Ten 5. sollen die marcken opcomsten angemaent und gevordert worden van die gebruykeren
nae luid des registers.
Ten 6. Belangende het versoek van vrouwe Splinters wegen des Erves Loyenck ofte in
ruiminge van seeckere vijf toeslaagen bevinden sich Holtrichter und erfgn. hoich beswaert,
daerinne echter wes te ordinieren sondren remettieren parthijen an der competenten richter
omme voor denselven hare actie te institueeren ende mulyteiten des processes waarop sich
vrouwe Splinters referierende is tegens Johan van Gesscher thoe disputieren soo als sie toe
raede bevinden sall.
Angaande de oncosten van verteeringe der Goedheeren bij Berent Helmichs in
marckensaaken voor en nae geschiet als oock die seventig daelers, soo bij Roelof Schroer bij
Raesvelts tijden van die gesworene in seven jaeren, als oock seeckere verteringe bij Adolph
Berc gedaan, sollen dieselven betaelt worden met het toeslach soo van den kerckmeesteren
van Marculoe tot behoeft der kercken wijsen sal het welke dese thoe grooter sal uitgesteecken
worden, alles ad repordandum gelijk voorgt.
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Ten 8. is geresolviert dat aen yder van die angeslaegen landerijen vermooge des Registers
binnen den tijd van drie weecken haar schijn unde bewijs daervan den Holtrichter sollen
vertoonen, ofte sullen daetlicke wederomme ingetreden worden.
Ten 9. Angaande het hecke tusschen Meynerinck kempken sall die holtrichter nae die
contschappen und dieselven daarinne benoempt tot maekonge desselven met executie holden.
Ten 10. Sall den kaetter niet meer holden dan drie koene unde drie guste runder und gien
vrembde biesten annemen, oock geene peerden holden, ten sij hij bewijs brengen can van
olden tijden daar thoe berechtigt te wesen.
Ten 11. Sal nu voortaan een meyer drie dachwerck, ein halff erve twie und een kaetter ein
dachwerck schadden in die marcke meyen mogen und solches alles tot wyder ordonnantie
van die erffgen.
Ten 12. Sall den torff soo in´t vene bestaen blijft und nicht daer uit gevoert worden, sal die
genne soo denselven gegraven heeft, denselven wederomme in die cuyle te leveren, schuldich
zijn.
Ten 13. Sollen allen die genne soo van oldes haer geene Erfgenaemen geweesen sinnen, elck
op den eersten holtinck betaelen 2 olde schilden tot vordell van die gemeene Erfgenaemen
soo wall die geenen die het guet ofte goederen angestorven ofte deselver angecoft hebben
unde alle die genne die nae dato van huyden door versterff ofte coop nije erfgenamen
worden, sollen ten enemale pro introitu den gemeenen Erfgen. eenen gueden ancker rinschen
wijnes.
Ten 14. Sall die Holtrichter macht hebben die geswoerene zijns gevallens af unde an thoe
setten.
Anno 1611 am 30 May.
Is bij den Edelvesten Wolter Splinter als Holtrichter thoe Marculoe und gemeine Erfgen.
einen holtinck geholden unde op naevolgende puncten geresolveert.
In ´t eerste sinnen neffens den Holtrichter gedeputiert die Edele Erenveste achtbaere Hermen
Pinninck, Arend die Reyger und Goosen Cremer, umme die saeck tusschen die van Elsene
und Markeler marcke thoe gaende unde voort alle questieuses marckensaecken ten besten
helpen dirigeeren.
Ten twieden sollen geene uitsettingen van eenige particuliere buyrsaeken ofte swaarigheeden
gemaakt worden, zonder presentie van twie naeste gesettene Erfgen. als Wolter Splinter unde
Johan Stuyr, dewelcke daer boeck van holden unde op alle Holtingen den Erfgen. daervan
reeckenonge reliqua doen sollen, omme alle fraude thoe vermijden.
Ten 3. Sollen alle Kuntschappen die hecken und bantuinen omme den Esch in ´t marken
boeck registriert worden, ten waare eenige reden ofte bewijs ter contrarye hadden, hetwelcke
zij desen dach over die maent geholden sollen wesen, in handen des Holtrichters und
Erfgenamen aver te leveren.
Ten 4. Sall niemant enige plaggen meyen op den brinck und dat die ene die anderen mit
plaggen meyen und holt houwen van sijne vrugtgraeven und thuynen verblijven sal XXV
voet, uytgenoomen in het Marckeler broeck bij eene poene van 11 olde schilden.
Ten 5. Alle klachten van die gemeente vervalt van de groote uitdrifft van de Haspet wort
geresolviert, dat die geswoerene vindende die biesten van die meyerluyden opte Haspet in de
Marckeler marckte sollen schutten und deselve niet relaxeeren off und bevorens die gelt.
meyers met Ede bevesticht hebben haer luyden de biesten in ´t geheel toe te commen.
Ten 6. Sollen alle opcumsten der marcke gesuivert ende bij de voorglt. gedeputierden neffens
de Holtrichter daar van informatie genomen unde volgens ter boecke gestelt worden.
Ten 7. Sollen alle die geenen soo eenige nije landerijen hebben ingeslaegen und gebruicken
binnen de tijt van een maant oer schijn oft bewijs daarvan, in handen der Holtrichter leveren,
bij poene dat deselve soo suymhafft bevonden worden, haere angeslaagen landerijen
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wedderomme in treeden und ter marcken gelecht worden, waer van een yder huysman sijnen
lantheeren sall advertieren.
Ten 8. dat die gemeene wech tusschen Kuypers en Oynck binnen de tijt van deese weeck oft
op gesinnen des Holtrichters sal worden gemaakt bij de poene van een g.guld. bij eenen
iederen soo uitblijft te verbuiren.
Ten 9. Sall niemant, hij sij, wie hij dan zij, verdriften eenig gras mit seyssen op die gemeinte
te meyen end hetselve met karren ofte waegen van daar te voeren ofte an enige uitheimsen te
vercopen bij de poene van eenen olden schilt ende daar en boven het gras ofte hoy verbuirt
thoe hebben.
Ten 10. Sollen geene kaetters ofte brincksitters meer biesten hetsij koene, peerde ofte anders
in die marcke mogen holden dan van olden gebruyckliken en daar van Holtrichter und
gedeputierden Erfgen. informatie nemen sollen.
Ten 11. Soll het angegraeven toeslach soo an den Zal. Drost van Sallant uit de marckten
vercoft bij Holtrichter und Gedeputierden Erfgen. in ogenschijn genomen en avermaels
gemeeten worden vermits geklaget wort dat hetselve toeslach veele grooter als ´t vercoft
uitgegraven is.
Ten 12. Sall het gras ofte hoy in die Marckeler Slagen soo bij die van Holten gebruickt
worden bis ten tijt unde soo lange de gebruyckers van deselve Slagen bewesen hebben van
denelicke die schuttinge der Marckeler biesten an lesten geschiet und wie dat peert het bien in
stucken hebben gehouwen.
Ten 13. Sall an ieder die sijne quota van die Bolcksbeeke vuil geschouwt wort verbuirt
hebben, den Holtrichter unde Ergen. die eerste reyse eenen goldgld. van sijnen tochgraeven
und van die eschvrugten eenen halven goltgld. unde die anderen reyse dubbelt unde
daarenboven een geswoerenen van die becke eenen orth goldes und van die vruchte ofte
tochgraevens ein half oort goltz.
Ten 14. alsoo de Erfgen. in Ervaronge commen dat die Ed. Johan van Raesfelt toe Twickloe
solde sustineeren Erffholtrichter der Bourschap Marckel te weesen, wort gesustiniert dat
voorgem. Johan van Raesfelt op ´t eersten holtinck als ein Erfgen. sal worden verwitticht
ende sijn Ed. eenich bewijs van Erfholtrichter te wesen mocht hebben, solches alles den
gemeinen Effgen. aldan te verthoonen.
Ten 15. Sall op´t versoeck van Mons. Arent de Reyger wegen ener toeslages van hondert dall.
in alsulcks quantiteit als het eerste toeslach gecoft is en dat uit sonderlicke erheffeliche
oorsaecken die diensten in reijsen en verschottene penningen soo die voorgem. Reiger den
Erffgen. en huisluiden in onderscheyden rijsen gedaen heeft, op ´t minnes ten schaden van
den Marcke ter eersten bijkomst van Holtrichter und Gedeputierden den toeslach te
contentieren van Reyger uit de marcke besichtiget und daer van den samplichen Erffgen. daer
van rapport gedaan worden.
Ten 16. Op ´t anholden van die Wolter Splinter sall oir Dochterman Johannes Hambden uyt
den olden Marckenboick, den inholt van sijn regt. belangende die toeslaegen indien mogelick
bewijsen soo nicht als dan met gerichtlicke contschappen wanneer solches bij Holtrichter
unde gemeene Erfgen. gesien is sall daer op wijder geresolviert worden nae behooren.
Ten 17. geresolviert bij de gemeene Erffgen. dat nu voortaen allen Meyerluiden in Marculoe
soo tentbaere Erven gebruycken die derde garve sollen betaelen und die tentvrije Erven die
olde garve sollen geven, nae olden gebruycke und sal ´t selve angaen toecomende jaers 1612.
Ten 18. Wort Mons. Splinter alnoch voor ein jaer door gemeene vota tot eenen Holtrichter
gecontinuiert.
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Anno 1612 am 23 Aprilis.
Is op tegenwoordigen am bestemmeden holtinck erschenen die Edele und Erenveste Johan
van Raesfelt thoe Twickloe Drost der heerlicheyt Haxbergen, Diepenhem etc. neffens sijn Ed.
broeder Adolph van Raesfelt unde heeft bester forma rechtens geprotestiert dat gesien haer
Edele voorolderen omtrent van sestich ofte seventich jaeren herwaerts und van der tijt aff
denselve erfgen. tot Marckel gewest yder tijt succesive, het Marckengericht bedient hebben,
dat haer Ed. wesende doenmaels in heeren dienst als buyten landes die Electie van eenen
anderen Holtrichter van derselven gerechtigheyt niet sall praejudiabel zijn, versoeckende nu
voortaan haer Ed. plaats te continueeren.
Angesien die erffgen. in geringer antall bij een ander wesende unde welgemelten broeders
van Raesfelt protest angehoort hebbende, sich beswaert bevinden in absentye der andere
Erfgen. hier inne te resolvieren, wort avermael eenen Holtinck angestelt op den 6sten May
negestcomende, omme met gelijcke vota haer Ed. hier op nae behoir te bejegenen derselver
recht unde gerechticheyt in alle gevalle reserviert blijvende.
Worden oock alle swericheyden derselven marcke, soo die Geswoerene nu avergegaen bis
ancommenden Holtinck gesurchiert.
Anno 1612 am 6 May.
Wort bij de meeste stemmen van Erffgen. geresolviert na den maele bij alle Documenten als
oock segell en brieven kan bewesen worden, dat die van Rhoode als oock van Laer het
Holtgerichtampt van Marckell bedient hebben, dat als Jr. Johan van Raesfelt Drost van
Haxbergen in zijn Ed. versoeck belangende de Erfholtgerichtsampt niet ontfanckelick, bis
daer an de zijn Ed. nader bewijs desvalts bijgebracht hebbe, jedoch een Erffgen. unde zijn Ed.
hebbende rechtens in alle gevallen gereserviert.
Wort Jr Wolter Splinter alnoch beswijder entscheidinge der gemeine Erffgen. belangende het
Erffholtgerichtampt soo Jr. Johan van Raesfelt thoe Twickeloe pretendiert alnoch
gecontinuiert.
Sinnen wijders in alle Marckensaecken tot naderen revocatie neffens den Holtrichter
gedeputiert Mons. Arent de Reyger, Johan Stuir und Goossen Cremer.
Sollen sich alle Ingesetten der Buirschap Marculoe alle uytheemsche angenoemen biesten
quit maecken binnen den tijt van drye daegen nae gedaene kerkenspraecke bij verbeurte van
yder beest eenen goltgld.
De voerige resolutie van schadden meyen wort gecontinuiert, mitsdien dat ieder sal
verwachten die kerckenspraecke van den Holtrichter und dat sie ´t samenderhant meyen
sollen bij die poene van 1 goltgld ehehaffte noit uytbescheiden.
Ingevalle iemant bewijslichen bevonden worde bij nachte anderluyden tuynen lossgebroeken
unde haere biesten in ander landen gedreven te hebben sal verbeurt hebben aen den
Marckenrichter 4 olde schilden der hoichheyt haere actie voorbeholden.
Alle biesten, schaapen so nae Meydach in de Esschen ofte gemeente te houden ofte geweyden
worden, sullen geschuttet worden, die gansen so bevonden worden imants schaede te doen
doot slaen unde an den naesten tuyn ofte boom te hangen.
Die van Raesfelt van Twickeloe protestieren wall expresselich in den besten formen rechtens
van den voorgenomene resolutie der Erfgen. dat Holtgerichte betreffende, als Berent
Helmichs van oir Ed. als de tegenwoordige vermeinte Holtrichter bij provisie van sommige
Erfgen. gestelt is worden, doenmaels oock well expresselich wegen welgemt. van Reasfelt
geprotestiert heeft van vyr wolhergebrachte possesien, recht unde gerechticheyt, dergestelt sal
mogen turbieren, want haar Ed. in ´t geringste niet geholden sinnen haer Erffgerechticheyt
daer so ongeveerlich van ´t seventich jaeren onbespierlich van iemant succesive gelijck den
meesten huysluiden van Marckell kundich in rouliche possessie te gewesen.
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Dat wegen de Erffgen. contrarie geallegiert wort, eene van Rhoode in voortijden Holtrichter
geweest toe sijn, cen woll wesen dewijle de Rooden op den tuyn Hulsbecke eertijts gewoont
hebben, welcke voorgem. guet hem oock mogelick noch toebehoort hebben, dewijlen dat
voorgem. Erve van olden tijden oock schat- en dienstvrij, waaronder het Holtgerichte
ressortiert is geweest, und als een particulier manshuys begraven geweest is unde alsoo de
Erffgen. van Marckell tegenwoordich swach in het getall sijnde, haer onbehoorliche
voornemen continuieren, sullen die van Raesfelt genootdronget worden haer Ed.
gerechticheyt jegens deselve Erffgen. voorgem. mit gebeurlichen rechte wijders toe jveren.
Anno 1612 am 12 Augusti.
Hebben die Ed. Eeruntveste unde Achtbaere Wolter Splinter Marckenrichter, voorts Arent de
Reyger, Gerhart de Gruiter Richter, Johan Stuir, Gerhard van Laer Amptman der Jonkeren
van Rhede toe Brantlicht, Laurens Borgerinck, Johannes Hembden unde Theodorus
Schrunder Predicant, als Erffgen. op eenen nootholtinck naevolgende resolutie gemaackt.
Ten eersten een ieder tegens sijn vredebroich die Bulcksbeeke nae nootwendichheit opgraven
en ruymen sal, binnen den tijt van 14 daegen bij de poene van 4 g.gl. und nae die gedaene
schouwinge bij die versuimden te verbruecken alle daege dubbelt, belangende die beecke
tegens die gemeente, sall oock door de ingesetenen der gehelen Bourschap Marckell mit
assistentie van eenige uytheemschen gerichts bourschaften gemaeckt worden, und worden
neffens den Holtrichter tot dien eynde gedeputiert die Ed. Arent de Reyger, Gerhardt die
Gruyter Richter unde Johan Stuir.
Ten 2. Belangende het toeslach van Arent de Reiger verblijfft men alnoch bij de resolutie soo
al Ed. am 30 May daarvan genomen.
Ten 3. alsoo bevonden wort dat bij voorige verscheyden holtingen ten huise van Berend
Helmich die somma van 177 keyser gld. 18 St. vertiert sinnen, waarvan hij satisfactie
versoekt, wort vermits den geringen antall der guetheeren voor eerst geaccordiert dat men den
gem. Berent Helmichs unde op die gemeene buyren van Marckel in minderinge van sijne
restierende penningen verdielen sall de somma van hondert keysers gl.
Ten 4. geresolviert wegen die questieuse Slage alwaer geen consent van die Erffgen. blijcket
dat dieselve in conformiteyt van die vorige resolutie marckengront sullen verblijven tot
naardere dispositie der samptliche Erffgen.
Ten 5. Belangende de toeslaechen van vrouw van Gesscher profitiert bij die voorige meninge
voor deesen van die samptliche goetheeren.
Entlicke heeft Jr. Wolter Splinter gerenunciert van zijn Ed. officie angaende het
Holtgerichtampt.
Anno 1612 am 29 octobris.
Hebben de Edele Erenveste unde Achtbaere Wolter Splinter Markenrichter, Arnolt de Reiger,
Gerhardt de Gruiter Richter, Borghart van Coolen, Goossen Cremer unde Berend Helmichs in
plaats Johan Stour, bij openbaeren opslaege vercoft naevolgende parceelen so in voortijden
eygener autoriteyt angegraeven sinnen erstlich einen hoeck gaerdenlants an Harmen
Hiddincks gaerden gecoft Evert Wijmerinck voor 40 goltgl.
Item noch eynen Camp in den Achterhoeck an ´t veld agter Volckerinck nije lant met den
bescheyde dat men sall blijven 25 voet van Volckerinck nije lant, gecoft bij Berend Helmichs
voor 79 goltgld.
Item Berend van Coolen gecoft eenen hoeck gaerdenlants an Elkinck huisstede voor 20
daaler.
Unde heeft Berent Helmichs dese voorgem. penn. ´t saemen ontfangen.
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Anno 1613 am 13 May Holtspraecke geholden.
Unde sinnen in ´t jaer unde dach voorgem. erschenen Jr. Jacob van Coeverden, Johan van
Raesfelt Drost thoe Haxbergen under protestatie wegen des Holtgerichtes als ter voorna toe
boecke gestelt is, Wolter Splinter, Arent de Reyger, Herman Pinninck, Johan Stour Borgemr.
tot Goor, Goosen Cremer, Berent van Coolen unde Laurens Borgerinck als Erfgen. unde
Goetheeren tot Marculoe unde hebben te samen op navolgende articulen geresolviert.
In ´t eerste dat den Meyer Henrick Goete verbooden sall worden, sich des toeslaachen aen ´t
Suytvenne met toe bekracdigen hem ter tijt dat bewesen wort met Holtrichters und Erfgen.
segell unde brieven daer toe berechtiget thoe sijn.
Ten 2. hebben Mons. Pinninck, Goosen Cremer unde Berent van Coolen op sich genoomen
wegen die boengange der Schipbeeke uytt den Bloemendael den Wachtmeester Dotichum te
begrooten in desen antwoort wederomme te reparieren an de Erfgen. op den Stockumer
Holtinck.
Ten 3. Sall op een ieder volle whar ein hondert en op een halve whar vijftich schaepen
geholden worden, nae older gewoonheyt und sollen des jaers op Lamberti getellet worden
welcke aver bovengen. tall bevonden worden, sollen die broeckhaftigen van ieder schaep
eenen dubbelden st. thoe betaelen en daer en boeven binnen den tijt van 14 daagen sich
evenwell den schaepen bij dubbelden poene ontslaan und quyt maecken.
Ten 4. Sullen Vockincks bieste uyt den Bloemendaal opgedreeven worden und in val dieselve
eenich recht van de uitdrift vermeent te hebben, sal ´t selve in den tijt van 14 daegen
bijbrengen.
Ten 5. belangende die ingetredene toeslaechen persisteren die Erffgen. bij derselver voorige
resolutie.
Ten 6. Sall Berent van Coolen sijne kuntschap van ´t hekke an Meinerinck kempken angeven
bij het Marckenboick.
Ten 7. wort vrouw Splinters haer versoeck wegens des Erves Loynck belangende de
toeslaechen van zall. vrouw van Gesscher uytgestellet bis den eersten Holtinck, vermits den
geringen antall der Goetheeren.
Ten 8. Is den Smit Mr. Christoffer Claessen geconsentiert eene smitte te setten alwaer in
olden tijden de Smitte gestaen heeft omme alle perykel van brant te vermijden, mits
betaelende daer van jaerlyx tot eene kentenisse ein paer hoender.
Ten 9. Sall alnoch de quastie van den gehouwenen Laeckeboom tusschen Stockumer en
Marckeler Marcke op den ersten Holtinck tot Stockum geremonstriert worden ende daernae
daerinne te doene als ´t behooren sall.
Ten 10. Sall niemant onbehoorlicke wegen aver eenige Landerijen maecken in ´t selve bij
kerckenspraecke verbooden worden bij de poene van een goltgl. en daer voor datelick worden
geexecutiert halff tot profijte der geswoerene ofte anbrengers en half van den Erffgen.gem.
Ten 11. Op ´t anholden van Arent die Reyger wegen sijnen bewesenen toeslaeches hebben
anwesende Erfgen. geconfertiert sijn Ed. daer van te geven Segell und brieven vorts toe
wachten en waeren nae Lantrechts na inholt voriger reslolutien de dato 1611 am 30 May.
Ten 12. angaende het Holtgerichtampt heeft Jr. Wolter Splinter daer van gerenunciert unde
hebben dan noch die Erfgen. begeert het Marckenboeck te bewaaren tot den naesten holtinck.
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Anno 1614 am 18 May.
Sinnen nae gedaene Kerckenspraecken op eenen Holtinck erschenen die Edele Erenveste
achtbaere und vrome Wolter Splinter, Arent die Reyger, Johan van Gesscher, Bernhart van
Coolen, Goossen Cremer, Theodorus Scrunder Predicant unde Laurens Borgerinck alle
Erffgen. en Goedheeren van Marckell unde heeft Bernhart van Coolen enviert voor den Heer
Docter Listinia unde Lambert van Rensen unde ´t samenderhant op navolgende articulen
geresolviert.
Ten 2. geresolviert dat alle die geenige soo die kerckenspraecke van Holtrichter und Erffgen.
niet achtervolgen tot elcker reysen sollen verbuirt hebben eenen goltgld.
Ten 3. dat niemant sich sal verdrijsten eenige torffwegen int venne met torff te stocken toe
brengen unde aen ieder Bouwman sittende op een volgewaert Erve niet meer jaerlix dan 12
dachwerck, item een halve waer 8 dachwerck und een kotter 4 dachwerk sall mogen stecken
und soo iemant dair en boeven dede, sall van ider dachwerck verbroeket hebben 1 goltgld. als
oock die geenige soo de torff wegen behouwen.
Ten 4. Sall niemant nae dato en dach van deses geoorloft weesen eenige schadden in den
Marcke toe stecken ofte weyde, bij de poene van 1 goltgld. op ider dachwerck.
Ten 5. Sall niemant sich onderstaen nae May eenige schaepen ofte biesten in den Esch toe
drijven ter tijt thoe, dat die boeckweyte uyt den Esch en onder dach gebracht is, alles bij de
poene van schuttinge van ider schaep 1 St. und ider biest een goltgld. te verbuiren, gelijcke
gestalt sall oock met die bevrijonge der Brincken, sollen oock paelen gesettet worden in het
groenlant van der schaepe driften.
Ten 6. Sall niemant nae dato deeses geene welten schoppen und borchstede sal moogen uyt
tuynen op den marcken gront bij de poene van 10 goltgld. buiten consent des Holtrichters.
Ten 7. Sollen de Broeckhaftigen soo die geswoerene van verleeden winter und sommer
angegeven hebben, daetlichen geexecutiert worden voor alsulcke amenden soo daer op
gesettet sinnen.
Ten 8. van die peerde unde beeste holdinge van die kaetters als oock van het anneemen van
uytheemsche beesten, verblijven die Erffgen. bij derselvigen vorigen resolutie.
Ten 9. wort Lambert Goosens und andere soo den waterwech achter Hermen Geerlichs huys
herghaande thoegedijcket hebben, denselven waterwech binnen den tijt van 14 daegen sollen
opruymen, gelijck deselve van oldes gewesen is bij de poene van 4 goltgld. soo vaecke
daerinne versuimenisse bespeurt wort.
Belangende de questie van den gehouwenen Laeckeboom tusschen Marckell en Stockum,
sinnen gedeputiert Arent de Reiger en Berent van Coolen omme als morgen op ´t Holtinck
thoe Stockum de gelegenheyt daervan te remonstrieren als oock dat die van Stockum,
Hederke und dorp Diepenhem haer contingent moogen betaelen, tot reparatie van die kercke
toe Marckell van het gewelfte unde andere nootwendicht te reparieren, waer toe die
Goedheeren van Marckell 100 Daelers gegeven hebben.
Ten 10. hebben anwesende Erfgen. met Jr. Wolter Splinter huyden dato affrekeninge
geholden van zijn Ed. verschottene penn. als oock eenige verteeronge soo ten huyse van de
Scholte Berent Helmichs und Roloff Schroer geschied hierinne gereeckent 59½ kanne bier an
Roloff Schroer, 5 St. an Berent Helmichs und 20 St. aen Lambert Oynck und bevonden dat
men sijn Ed. schuldich blijft 66 keyser gld. 11 St. waer sijn Ed. voor Eerst avergewesen in
affcortinge te ontfangen de opcomsten van die Marcke deses jaers.
Ten 11. Sall avermaels kerckenspreacke geschien dat eenen ieders huysman alnoch sijnen
Landheren ansage omme op woensdach nae anstaenden Pinxteren ofte eenige schrifftelicke
volmacht aver te senden bij de poene van ´t verliess haerer stemmen nae older gewoonheyt
omme als dan op verscheydent swaricheden te resolvieren waarinne sich dese in geringer
antall anwesende guetheeren beswaert bevinden und sal een ider huysman de Sondach voor
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Pinxteren schrijven van sijnen Lanter aen Jr. Splinter brengen en sulckes gedaen te hebben bij
de poene van 2 goltgld. waer voor de ongehoorsaemen datelichen sullen worden geexecutiert.
Anno 1614 am 10 Juny.
Irstlich tot entscheidinge van die saecke tusschen die van Marckell und Stockum gedeputiert
die Ed. Wolter Splinter, Arend de Reiger und Bernhart van Colen als oock van wegen de
reparatie der kercken en des afgelesenden breven toe Holten und andere vervallende saeken.
Ten 2. is alnoch voor een jaerlanck tot een Holtrichter gecoosen und gecontinuiert Jr. Wolter
Splinter unde sijn Ed. geadjungiert Berent van Coolen waer tegens erschenen die Woled. Jr.
Johan van Raesfelt toe Twickeloe Drost, unde heft avermaels geprotestiert aver die pertubatie
aver die Erffmarckenrichter ampts gerechticheyt gelijck sijn Woled. voordien verscheyden
gedaen.
Ten 3. Sinnen opte propositie der Gelderschen belangende de gravinge van die Bulicksbeeke
in de Schipbeeke bij den Bloemendaell gedeputiert die Woled. Jr. Splinter, Arent die Reyger
unde Berent van Coelen omme met de Geldersche Jonckeren daer van te communiceren en
bij soo veren sie met deselve connen accordieren alsdan ´t selve an de Heeren van die
Magistraet der Stad Deventer te remonstrieren omme met derselven advys wijders het
graeven in ´t werck thoe stellen unde is volgens dien Joncker Wolter Splinter voor dit jaer tot
eenen hermaet gestelt, omme neffens den Dijckgraven de schouwinge te doen.
Ten 4. Sinnen die Edele Wolter Splinter, Gerhart de Gruiter Richter und Bernhart van Coelen
gedeputiert omme Arent de Reyger zijn toeslach thoe wijsen.
Ten 5. is opt versoeck van Johannes Richters schrijver van den Heer Drost van Sallant
geaccordiert dat het toeslach bij de Lange Straete het welcke die Saell. Drost Warmeloe van
die Erffgen. gecoft en bij sijn leven begraeven laeten sall verblijven in qualiteyt en quantiteyt
het selve tegenwoordich begraeven is und soo het grooter begraeven mocht zijn als ´t vercoft
is geweest sall die geutte Johannes die verbetterschap nae billicken Erkentenisse den
Erffgenamen soo hetselve in ogenschijn neemen worden betaelt, oock heeft die gemelte
Johannes angenomen den voorwegh beneffens het beslach met rijsen und santvooren toe
reparieren en toe verbeteren.
Ten 6. geresolviert dat alle toeslaechen waer van alnoch geen deuchdelick bescheyt den
Erffgenaemen bijgebracht in conformiteyt van die vanwege resolutien wederomme sollen
ingetreden unde ter Marcken gebracht worden angemaeckt nae gedaene kerckenspraecke
niemant sijn bewijs vertoont ofte bijgebracht heeft.
Affrekenonge met Berent Helmichs Schulte tot Marculoe.
Ao 1615 den 11 Aprilis hebben die WolEdele Erenveste unde seer diserate Adolph van
Raesfelt, Arent die Reyger, Berhart van Coelen, Goossen Cremer und Gerhard de Gruiter
Richter eene generale suivere belichde affrekenonge geholden alsoo ende dergestallt, dat wij
van wegen verscheyden marckensaecken verteeringe als andere koste soo in de tijt van
ongeveerlich drie jaeren herwaerts op gemeene Holtingen als bijcomsten gedaen, den
Scholten van Marckell Berend Helmichs schuldich sinnen die summa van hondert unde
tachentich keis. gld. negen St. den gem. ad 20 St. gerekent, hier mede sinnen alle actien,
pretentien soo die oock eenen namen mogten hebben, tot huyden desen dach doot unde te
niette gerekent, erstlich 3 goldgld. soo gem.Schulte aan Arent Odinck wegen een gebruyck
des groenlandes avergeweesen, item nog 8 gld. ad 2 St. ´t stuck soo Jr. Wolter Splinter van
die opcomsten der Erffgen. aen den schulte betaelt, item noch 6 G.gld. hem gepassiert wegen
het copyergelt soo den Schulte sochte betaelt te hebben unde dat van wegen verscheydene
gerichtlicke gepassierde brieven, item noch 10 Car. gld. soo die Schulte die Erffgen. van die
voorige rekenonge schuldig golden voor ende die Erffgen. gem. Schultis wegen sijner moyten
en onkosten in´t opgraven van die Bulcksbecke vereert, hierop de Scholte avergewesen van
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den Scholte Hinrich Haene te ontfangen vijfftien goltgld. ad achtentwintich St. ´t stuck,
dieselve tot Car. gld. gerekent is 21 gld. aftreckende deselve, blijven wij hem suyver
schuldich hondert achtentsestich keis. gld. negen St. Actum ut supra waer met verscheyden
handen onderschreeven.
Adolph van Raesfelt
Goossen Cremer
Gerhatrdt de Gruiter Richter
Bernart van Coelen
Berend Helmichs
Anno 1615 am 16 May.
Holtspraecke geholden bij Holtrichter die Ed. Wolter Splinter.
Die Ed. Johann die Baecke Rentmr. ´s Landes Twente und Arnolt de Reyger Coornoten.
Und sinnen neffens voorgem. Holtrichter und Coornoten Erschennen als Gootheeren der
Marckuler marcke die Woledele Erenveste voort Achtbaare unde Diserate Jr. Johan van
Raesfelt toe Twickeloe Drost der Heerlickheyt Depenhem und Haxbergen, Gerhart de Gruiter
Richter des Ampts Kedongen, Henrick Pinninck, Berend van Coelen, Johan van Gesscher,
Goossen Cremer, Johan Steur, Berent van Laer Amptman der Jonckeren van Rheede thoe
Brantlecht, Sacharias ter Haer Amtman des Stiffts Metelens, Laurens Borgerinck unde
Theodorus Scrunder Predicant tot Marckuloe unde op navolgende poincten geresolviert.
Erstlich hebben gemeine Erffgenaemen und Goedheeren den WolEdelen unde Erenvesten Jr.
Johan van Raesfelt toe Twickeloe Drost der Heerlickheyt Diepenhem und Haxbergen
wederomme gestellet in den possessien van ´t Marckengericht tot Marckell gelijck sijn
Weled. voorolderen ´t selve gebruickt hebben sonder prajudicie nochtans van Emant van die
andere Gootheeren soo naerder bewijs (tot het Holtgerichtampt berechtiget toe sijn) mochten
kunnen bijbrengen.
Ten 2. Alsoo die Elsene sich verdrijsten buyten reedenen und richt in die Marckeler toe
stecken, is geresolviert dat die van Elsen soo daemaels sie daer so bevonden worden haar
torff spaenen door die Geswoerenen sullen afgepandet und die gesteckene torff wederom in
die cuylen geworpen worden und sinnen neffens de Heer Holtrichter hen toe gedeputiert die
Ed. Wolter Splinter, Arent de Reyger und Johan Steur.
Ten 3. wort Jr. Wolter Splinter, Henrick Pinninck unde Berent van Laer amtman der
Jonckeren van Rhede thoe Brantlicht geauthorisiert als morgen op de holtinck toe Stockum de
Goetheeren aldaer an toe dienen omme allnoch enige medelievende personen mit derselven
getalle deputieren dewelcke neffens die verordente Goetheeren van Marckell bij der sits
kuntschappen belangende den afgehouwenen Laeckeboom sollen visiteren en soo mogelick
bij geutlichen compositie die quastie entscheyden.
Ten 4. Sall niemant nae dato van huyden voor S. Vitidach eenich gras ofte hoy op die
gemeynte mogen meyen ofte winnen, bij verbeurte van ´t hoy ofte gras ende daerenboven
verbuirt hebben van ider dachwerck ein goltgld. unde voor die geswoerene eene vaene biers.
Ten 5. Sinnen neffens den Heeren Holtrichter gedeputiert die Heer Rentmr. Johan de Baecke,
Wolter Splinter, Arnold de Reyger, Goossen Cremer und Berent van Coelen omme het schijn
en bescheyt van die Marckelsche olde buyrschulden te visiteren, examineeren ende volgens
van die gelegentheyt verslach den semptlichen Erffgen. ter Eersten bijkomst rapport te doene
und is tot den Eynde den dach binnen Marckuloe angestellet drie weecke nae deesen
anstaenden Pinxteren wesende dinsdagh op ´t 20 Juny.
Ten 6. is besloeten dat tot allen tijden wanneer de ingesetenen van Marckell uyt den naeme
van den Holtrichter verbaedet sinnen offt worden, omme de gemeinte in´t graeven soo in´t
maecken en reparieren van de wege ofte andersints ter verbetteren, dat alsdan een ider
ingesetter van Marckell, niemant uytgesondert so belde die klocke angetogen wort, sall
coomen graeven ter plaetsen daar ´t haer luyden bevollen wort bij de poene van eenen halven
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goltgld. bij eenen jaeren uitblijvenden te verbreucken op ider halven dach unde die te laete
comen sall verbrukett hebben einen orth goldes.
Ten 7. hebben Holtrichter unde Erffgen. uyt seeckere goede consideratien vrouw Splinters
Erfflicken toegeslaechen unde geaccordiert ein stucken bouwlandt an Loynck gaerden naest
den wech soo van Meynerinck nae Goor gaet, waer van die Ed. Johan van Gesscher haer Ed.
sall contentieren nae luit haer luyden gemaeckede bescheyd in bijwesens Wolter Splinter
waer van sich vrouw Splinters goeden betaelinge bedanckt.
Unde sinnen voor dit jaer tot geswoerene gecosen Johan Loninck, Hans Volckerinck, Albert
Oeynck unde Ruloff Schroer die welcke am 6 Augusti Anno 1615 desen Eet gedaen hebben.
Volgt het accord soo tusschen die van Marckell en Elsene am 6 Augusti 1615 belangende die
laecke van die beyde marcken opgericht is.
Alsoo und nae dem tusschen die respective Marcken Marckell unde Elsen seeckeren
misverstantenisse sinnen erresen, de limiten en palonge derselven beyden marcken
belangende, soo hebben op huyden den 6 Augusti Ao 1615 beyderzijts heeren
Marckenrichteren sampt gedeputierden Erffgenaemen der marcken van Marckell die
quastieuse limiten in oculaire inspectie genomen en nae Examinatie des saecken gelegentheyt
ende geholdene communicatie Entlich ´t samenderhant omhellich geaccordiert verdraegen
unde ingewilliget gelijck dan solches ten beyden seyden onverbroecken vor dan sal worden
geholden, dat nu voortaan die Laecke tusschen die van Marckell unde Elsene unde van daer
af op die cruytscuilen achter Geese Tieselinges weduwe Splinters camp unde van daer aff op
den paell staende in ´t midden van vier cruytscuilen op die haer ant Brand venne unde so
voorts op den paell, genaamt den Croesenplaets, wesende die Laecke tusschen die Marcken
van Holten, Marckell unde Elsen gelijcke de drie voorgem. marcken voor desen ´t saemen
geaccordiert sinnen und sollen die Laecke van den eenen Laeckpael linie recht laecken op
den anderen, alles sonder argelist in oirconde der waerheyt deses hebben beyden voorgem.
Marckenrichteren und respective Gedeputierde Erfgen. dese acte met handen und namen
onderschreven unde sollen daerinboeven in beydersijts marckenboecken geprothocolliert
worden, actu ut supra en met verscheyden handen onderschreven.
Johan van Raesfelt
Lubbert van Rensen
Adolph van Raesfelt
Arent de Reyger
Warner Hoefslach
Johan Steur
Johan van Laer
Goosen Cremer
Gerhardt de Gruiter Richter
p. mij Berend van Coelen.
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Verdrach tusschen die van Stockum unde Marculoe gemaecket Ao 1615 am 7 Augusti.
Alsoo bij seecker abuys der ingesetten van Stockum die Laeckeboom op die holtreyse,
diewelcke Stockumer en Marckuler marcken is scheydende, affgehouwen weswegen tusschen
die beyde marcken voorgem. ennige quastie weesen, is huyden dato onderget. van die beyde
Marckenrichteren und Gedeputierde Goetheeren in deser saecken als namelich die Edele
manhafte unde Erenveste Johan die Baecke wegen der Hoocheyt holtrichter Stockumer
Marcke Johan van Raesfelt toe Twickeloe Drost van Haxbergen unde Diepenhem als
holtrichter Marckuler Marcke, Johan van Coeverden toe Scherpenseel, Johan van Batenburch
toe Warmeloe, Ritmeister Wolter Splinter ten Oldenhaeve, Arent de Reyger, Berent van
Coelen unde Goosen Cremer und gedaene oinlaire inspraecke is geaccordiert dat toe plaetsen
daer den afgehouwenen eykene Laeckeboom gestaen heeft, in dat selve gach eine Eykene
telge tusschen 2 Esschen in einer rijgen sollen gepottet worden, dewelcke aen die Marculer
zijt sollen Laecken op den Gellekinck stien an den Vosselberch und an die andere zijde op
den hoeck van die graffte van Splinters broeck, naest die laecke staande deses hebben wij
voorgem. Holtrichter unde Gedeputierden voorgem. Erffgen. unse eigen handen hier onder
geschreven, Actum Marculoe den 7 Augusti 1615.
Was met verscheiden handen ondergem.
Johan die Baecke Rentmr.
Johan van Raesfelt
Johan van Coeverden
Godert van Batenborch
Wolter Splinter
Arent die Reyger
Goossen Cremer
Berent van Coolen.
Marckengericht geholden Ao 1616 am 14 May.
Holtrichter die WolEd. Jr. Johan van Raesfelt toe Twickeloe Drost van Haxbergen, voorts
alle Erffgen. sijn WolEd. Broeder Jan van Raesfelt Cornet, Johan die Baecke Rentmr. van
Twente, Wolter Splinter, Engelbert van Dotinchem und Jacob van Lyt Borgemr. der Stad
Deventer, Arent de Reyger, Arnoldus Kistenius, Gerhart de Gruiter Richter, de weduwe
Pinnincks, Goossen Cremer voor sich en wegen des Convents Diepenvenne, Berent van
Coolen, Joan van Gesscher, Berent van Laer wegen die van Rhede toe Brantlicht, Zacharias
ter Haar wegen des Stiftes Metelen, Laurens Borgerinck unde Theodorus Schrunder Recktor,
und hebben geresolviert als volgt.
Ten 1. op ´t remonstrantie int Hellendoorn en daarop afgegeevene Applic. des Heeren Drost
van Twenthe is gesolviert dat avermaels in conformiteyt des voor deesen gedaenen berichts
aen die Heer Drost omme die saecke met marckengerichte te remiteren, sal angeholden
worden und soekes door Gerhart ten Rattinck op ´t papier gebracht volgens an den Heeren
Marckenrichter unde Erffgen. umme solches eerst te visiteren en naer gevallens te corrigeeren
aver te senden.
Ten 2. hebben Holtrichter unde Erffgen. ein hellich vercoft ersslichen een toeslach
groenlandes gehieten den Roobuss soo unde als datselve tegenwoordich begraeven is, mit die
Eyne Zijde an Johan van Coeverdens Slach unde mit die andere zijde ant gemeyne Marckeler
broeck aen handen van de Ed. Gerrit Dickers Elisabeth sijner huysfrouwe unde oeren Erven
voor die somma van 237 K. glds., sal daer van betaelen 100 C. gld. binnen acht daegen an
den Schulten Berent Helmichs unde die Eerste desen aanstaenden Michailis an Wolter
Splinter, uytgesondert 18 C. gld. soo gem. Berent Helmichs nog van die reste toecommen
waarmede als dan beiden partijen affrekenonge vuldaen en betaelt sinnen und sollen hier aver
neffens den Marckenrichter versegelen Johan de Baecke Rentmr. unde Wolter Splinter.
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Ten 3. wort alnoch geconfirmiert de resolutie van ´t inwerpen der toeslaagen waer van alnoch
den Erffgen. geen deuchdelick bescheyd bijgebracht sinnen, waer thoe omme deselve in toe
treden neffens den Marckenrichter versegelen Johan de Baecke Rentmr. unde Wolter
Splinter.
Ten 3. wort alnoch geconfirmiert die resolutie van ´t inwerpen der toeslaechen waervan
alnoch den Erffgen. geen deuchdelick bescheyd bijgebracht sinnen, waer thoe omme deselve
in toe treden neffens den Marckenrichter gedeputiert sinnen Wolter Splinter, Arent de Reyger
und Goesen Cremer, die welcke oock geauthorisiert sinnen, omme het gecoffte toeslach van
den Zall. Drost van Sallant in ogenschijn te neemen en met Johannes Richters als
tegenwoordich eigener desselve wegen die verbetterschap te accordieren en tot betalinge van
Lambert Budde en het salaris van Gerhart Rattinck als schrijver te imployeren.
Die gesworene worden dit jaer gecontinueert.
Ten 4. Alsoo die Erffgen. van Raesfelt toe Ruitenborge sustinieren haer Ed. vaeder Zall. sijn
toeslach uyt der marcken van de gemeene Erffgen. toegestaen toe wesen sonder noch een
eenig blijck und schijn daer van bij thoe brengen und daer en baeven bij die Erffgen. verstaen
wort het olde Marckenboeck op ´t huys Ruytenborch te wesen und alnoch voor corten jaeren
van Gerrit Claassen oeren volmachtiger op seeckere bijcompstich der erffgen. soo tot Holten
und Marckell getoont is en wederomme te rugge genomen und den erfgen. van Marckell unde
dan noch verontholden wort, is geresolviert dat het selve toeslach gelijck andere oock sall
ingeworpen worden ter tijt unde soo lange uyt den olden Marckenboeck beweesen is dat
hetselve toeslach oer Ed. Zall. vaeder van die Gemeine Erffgen. toegestaen sij offte door wat
titull hetselver besittende sinnen.
An is die seyte heeft Wolgem. holtrichter unde zijn WolEd. Broeder Adolph van Raesfelt,
Wolter Splinter, Gerhart de Gruiter Richter, Bernhart van Laar wegen die Jr. van Rhede tot
Brantlicht und Zacharias ter Haer wegen des stifts Metelen als gedeputierden voor de tijt van
drie jaaren verpachtet an Harmen Meenerinck de Scholtmaet voor 22 goltgld. jaarlix unde sall
de pacht van het eerste tegenwoordige jaer betaelt worden binnen acht daegen nae dato
deeses unde die restierende twee jaeren elck jaer oock 22 goltgld. op Martiny thoe betaelen
bij soo verne averst nae ommeganck des eersten jaars (het welcke vaste staen sall).
Die Scholtmaete bij consentie van Holtrichter unde gemeene Erffgen. vercoft ofte op
waertallen vernadeilt sall offte mochte worden, sall dese pachtonge niet langer als ein jaer
duyren und den pachtener die bij sijner tijt gemaecket vruchten tot billicke kentenisse
vergeudet worden.
Op dese bijkomsten doemaels bij den Scholte Berent Helmichs verteert 8 gld. 8 St. unde mit
Roloff Schroers eine tonne dunnebier, die buiren verdroncken sal van de broicken betaelt
worden.
Gerhart Rottinck sall van ´t eerste termien Harmen Meenerincks pachtonge ontfangen 11
goltgld. voor sijn salaris.
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Ao 1617 am 4 May bij Holtrichter Jr. Adolph van Raesfelt toe Twickeloe Drost, Wolter
Splinter, Gerhart de Gruiter Richter, Arnol de Reyger, Hinrich Pinninck, Johan Stour,
Borchart van Laer amptman die van Rhede toe Brantlicht, Laurens Borgerinck unde Gerhart
Rottinck als volm. van Jr. Georgien van Munster ter Suerenborch, als Erffgen. op wien
uytgeschreven Holtinck op navolgende puncten geresolviert.
Irstlich verblijven Holtrichter unde anwesende Erffgen. bij die resolutie Ao 1614 van
schadden meyen und stecken op eenen Holtinck genoomen.
Ten 2. Sall die ieder ingesettene sijne angevangene torffcuylen bis op ´t sant toe vervolgen
unde uytstecken alles bij die poene van eenen goltgld.
Ten 3. Sollen alle uitheimsche biesten soo in die marcke bevonden worden door de
Geswoerene vermoogens voorige resolutie geschuttet worden als oock geschien sall moogen
door andere ingesetten der Marcken.
Ten 4. Omme continueeren die possessie van ´t Slach an de Lange Straete en te wheeren de
schaede van coorn so tegenwoordich daer op staende, sal ´t selve eeniger maeten tot 2 of 3
plaetsen ingeworpen worden als oock heel in te werpen het thoeslach Groenlandes so die van
Raesfelt van den Ruetenberge sich aanmaeten in confirmitie van die resolutie Ao 1616 am 14
May genomen, waer toe neffens den Holtrichter gedeputiert sinnen die Ed. Borchart van Laer
unde Laurens Borgerinck.
Ten 5. die weduwe van Curt van Curbach alnoch vermoogen die voorige resolutien den grond
van die Huysstede in aller gestelt Berent Hoeten dat huys op Zall. Bartelt Jacobsen Huysstede
getimmert hadde, voorbeholden den wech Hinrich Moyen Jans landerijen nae olden
gewoonte.
Unde sinnen tot Geswoeren gecoesen Johan Hiddinck, Johan Ovinck, Johan Sigginck und
Geert Krabbenbuss.
Ten 6. Sinnen alnoch gedeputiert neffens den Holtrichter Wolter Splinter, Hinrich Pinninck,
Johan Stour umme Monsieur Arent de Reyger sijn thoeslach te wijsen nae luyt der voorige
resolutien als oock an compstichen Dinsdaege tusschen die Buyrschappen Stockum unde
Marculoe die sacke van den Gielckinck Stien off bis op de Bulderman te gaene.
Vermits den geringen anthall der Erffgenamen wort die Resolutie van die voorgemelte
Laecke toe gaane geresolviert.
Anno 1605 (1625?) den 2 Marty.
Is tot Marckell erschennen die erentveste Arent die Reyger, Diederich van Achtervelt ende
Gerhardt de Gruyter sampt die Geswoeren ende hebben ordre gestelt belangende die vrucht
van die Marcken als oock wie schuldich zijn alle saecken in ´t particulier te maecken.
Eerstlich het hecke in´t imgat daer toe is schuldich thoe maecken Baade, het Erve
Kerkemeyers, Plasmans, Luesmaats, Rijtmans, Klumpers, Tijmans ende an die eene zijt van
´t hecke nae Volckerinck Camp moeten die beyde Volckeringe die vrucht maecken en ande
andere zijt nae Baeden kamp moet Loevelinck die vrucht maecken.
Ten 2. het hecke voor Tijmans genoempt Oevincks hecke is Oevinck alleene schuldich toe
maecken met die vruchte tot an sijnen kamp, die vruchte an die ander sijde is het Erve ofte de
besitter van Klumpers schuldich toe maecken.
Ten 3. het hecke in Cuypers Steege moet die besitter des Erves Kuypers alleene maeken ende
den bantuyn langes Baeden wuert moet die Bade maecken van Oevinck Camp aff ende naast
de Baade, Hiddinck Erve, daer naast Lammerdinck Erve, der naast het Loe, der naast Cuypers
Erve, der naest Wimerinck Erve, der naest Hulsbecke, Meyer Berendes, Erve Loevelinck.
Ten 4. hett Hiddinck offte Roessinck hecke is schuldich toe maecken het Erve Roessinck, het
Erve Hiddinck, het Erve Loeninck, Meyer Berendes.
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Ten 5. hett Ellekinck hecke is den besitter des Erves Ellekinck alleene schuldich thoe
maecken ofte sall den besitter ofte den Lantheere vrijstaen thoe bewijsen dat iemant plichtich
zij het voorschreevene hecke hem thoe moeten helpen maecken.
Ten 6. hett hecke an Menerinck kampken secht Roloff Schroer ende Albert Boelinck dat sij in
het cranck ofte dootbedde van Zall. Egbert Elkinck gehoort hebben dat aen Zall. Jan Oevinck
op ´t Erve Oevinck metter voorne gecoemen zij ende Hermen Oevinck van ´t Erve Oevinck
der halven op ´t Erve Schrijvers getaagen heeft, voorschr. Hermen het hecke van der plaetsen
willen afneemen, hetwelcke Johan Oevinck niet heeft willen lijden ende hoe op ´t kerckhoff
twistich daeromme geworden, alsoe dat sie malcanderen wollen stecken ofte slaen, ick hier
tegen secht Jan Loevelinck dat hem wall bewust dat dat voorschr. hecke schuldich is toe
maacken und gemaeckt hebben Lammertinck, Meyer Berendes und Slichtmans.
Ten 7. hett Boomhecke voor den Darper Esch moet den gebruycker van ´t Erve Baeden
maecken.
Ten 8. hett Quemers hecke geleegen tusschen Wissinck en ..... lant is dorch Zall. Johan
Crijchsmans ende Egbert op ´t Lutticke Schrijvers (ter tijt als hij het lant gehorende tot de
Pastorie gebruickte) gemaeckt worden.
Ten 9. datt hecke bij Broeckinck maecken Broickinck, Wissinck en Loeninck.
Johan Schenck van Nijdegge gesubstituerende Markenrichter attestiere ick undergeschr. dat
ick dit hier bijgelechte cedulken an den Ed. Johan Schenck hebben aevergelevert um in ´t
marckenboick thoe laten antekenen.
Wolter Splinter.
Bekenne ick ondergeschr. dit voorschr. sedulken in mijn prasentie is op dato voorschr. aver
gelevert.
Henr. Wichman.
Op dato deses ick bekenne dit baeven geschreven in mijn prasentie waer toe zijn.
Jan ter Morsch.
Anno 1628 am 9 Octobris.
Heeft die WelEdele Gestrenge Jonker Johan van Raesfelt toe Twickeloe, Droste des Landes
van Vollenhaeve, naest vergaende kerckenspraecke uyt naemen unde van wegen zijner
WolEdelen Zall. Broeders Jr. Adolph van Raesfelt tot zijne levendes capp. onmondige
nagelaeten kinderen als Erfmarckenrichter der Boerschap Marculoe Holtspraecke geholden,
die banck gespannen nae marckenrechte en older gewoonheyt bij coornoten Jr. Wolter
Splinter en Jr. Johan Schenck als mede ter prasentie van naebeschreven Erffgen. die Ed.
Gerhart die Gruiter Richter des Ampt Kedongen, Herman die Reyger, Wilhelm ten Noever
Borgemr. der stat Goer, Wolter Berentsen, Laurens Borgerinck.
Binnen in den selvegen Holtgerichte die Geswoerene der voorgem. Marcke Erscheenen en
hebben die naevolgende clachten laeten teykenen.
Erstlichen dat ein huysken soo Jan Klumper bij den Nijencamp aen die Langestraet buyten
consent van die Erffgen. gesett is.
Op die Eerste propositie resolvieren ende ordonnieren die Erffgen. dat Jan Klumper naer
insinuatie en ancondinge sall ´t huysken ruymen und affbrecken na dato deeses op ende
aenstaenden belaecken Paesschen, pracise bij poene dat hij ´t huysken bij gebroek van
deesen, verblijvende sall verbeurt hebben.
Ten anderen Luycken Hiddinck ein huysken geseth op den Brinck tusschen Crijchsman en
Schrijvers.
Gerrit Jansen ofte Kastelein een huysken in ´t dorp op gemiene gront gestelt, sal daer van
betaelen alle jaer 1 goltgld. ofte afbrecken und betaelen die broecke tot revocatie.
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Hier op resolviert ten ansien en seeckere consideratie hier aver draegende dat hij een olt en
vermoogen man en alhier gebourtich is, hem luycken bij provisie en op revocatie vergunt ´t
huysken te moogen bewoonen.
Noch Lambert Broeckinck ein huysken gestelt an Wissinck camp.
Wort oock Lambert die woonplaets bij provisie en revocatie vergunnet mits dat hij jaerlyx
twee goltgld. an die Erffgen. sal betaelen op alle Mey, die Eerste betaelinge daer van
verschijnende op Mey anstaende Ao 1629 op welcke tijt en jaer voorgem. an ider ´t zijne daer
hij op gestellet voldoen sal verennden sijn en wort deesen als volgenden alles gepermittiert,
vergunt en toegelaeten bij provisie, revocatie naerder ordere ende besith.
Noch Wilhelm Crijchsmans Eene schoppe bij sijn huys op den Brinck geseth.
Willem Chrijchsmans wort ingelijckes gepermittiert die woonplaets enen halven rijxdaelder
ad 24 st.
Noch Hans Hoeten eene schoppe op den Brinck geseth.
Wort Hans Hoeten die wooninge vergunt mits daer voor jaerlyx tot een recognitie van twaalff
st. betaelt worden.
Noch Pungert den thuyn thoe steren buyten geseth en sijn schoppe op den Brinck.
Pungert sall jaerlyx om en wegen dat hij den thuyn thoe stere gesett twalff st. en twalff st. van
die schoppe samen 24 st.
Noch Esken te Nijenhuys sijn huys op den Brinck gesett an Splinters Paepencamp genoempt.
Esken voorgem. sall jaerlyx daer van uytkeeren en betaelen twie goltgld.
Hermen Cloicken sijn huys met die schoppe op die Gemeinte gesettet, sall daer jaerlyx van
betaelen eenen halven ryxdaeler.
Geert Rietman eenen hoick van sijn affdack op die Gemeinte getimmert, sall daer jaerlyx van
geven 8 st.
Noch Krabbenbuss ein schaepschott op die Gemeinte gesett staende op Schrijvers waertall
ergo hier op Nihil.
Noch Loeynck bij sijne bavendoor einen tuyn buyten het huys gesett.
Wort Loeynck geordonniert en gemondiert den tuyn wederomme in thoe treden ofte sall
jaerlyx daervan 4 st. geven, alles op conditie en reservatie als vooren.
Noch klaegen die voorgem. geswoeren dat het Venne te grunde gantslichen verdorven wort
daer den kaetters den mesten schaeden thoe doen.
Die Wolgem. Heer Holtrichter qualitate dicta mit anwesende Erffgen. refereren sich op die
puncten en ordren hier aver voor deesen genomen ende in het marckenboeck geteyckent.
Noch Derrick de Rijt sijn huys staende op den Erffgen. gront.
Wort oock Derrick toegelaeten die woonplaetse te holden mits dat hij in plaetse van vyr st.,
die hij er duss voor daer van gegeeven sall, nu jaerlyx eenen goltgld. ad 28 st. betaelen.
Noch die Geswoeren gedoliert dat die tochgraevens niet gesuivert ende geruymt worden.
Wort resolviert ende vastich ordonniert dat een ieder Zijnen tochgraeven sall ruymen en
opgraeven alle jaer twie maell bij die poene van twie goltgld. die Eerste reyse ten anderen te
dubbeleren.
Angaende Jan Hendricksen Montenije sijne onbehoorlicke timmeronge ende uytwech
persistieren die Holtrichter en Erffgen. bij die voorige resolutie.
Oock proponiert die wolgem. Heer Droste wegens sijner Zall. Broederen onmondigen
kinderen, dat hem moege geconsentiert worden een huysken te setten aen den Bloemendael
neffens die Bulcksbecke in Marculer Marcke omme Eenen war daer in thoe setten die op den
kindren voorgem. maete goede opsicht conde draegen en reguard nemen.
Is van die prasente Erffgenaemen den Droste van Vollenhove toegestaen dat zijn WolEd. bij
die Drosten maete gelegen bij den Bloemendaell neffens op den hoeck an de Bollicksbecke
en Schipbecke.
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Opdat dat Horstcken ein huysken setten laeten ´t selve Horstcken begraeven en gemeten daer
bij kaetters uytdrifft ende gebruicken´t selve vrij drye jaeren lanck ten respectiven van die
oncosten soo daer angedaen moeten worden en nae ommeganck der drie jaeren sall daer van
jaerlichs en alle jaer aen die Erffgenaemen betaelen een pont groot ofte ses guldens.
Joncker Wolter Splinter begeert oock van Zijne substitutie des Marckenrichtersampt
ontslaegen te worden.
Waerop die Heer Droste Raesfelt voorgem. versocht heeft dat zijn Ed. bij die Administratie
noch wilde continueeren aengesien die Droste voorgem. als ther geseeten thoe Vollenhaeve
vromhafftich het voorgem. Holtrichterampt im naemen der onmondige kinderen sijn Zall.
Broeders niet in kan waarnemen en bedienen naer behooren ende alsoo Jonker Splinter
voorgem. ´t selve zijner onvermogentheyts halven alleene niet an can beloopen en berijden, is
Borgemr. Wilhelm ten Noever tot een adjunct versocht, omme voorgem. Splinter in die
bedienonge en opsicht te assisteeren die oock neffens Jr. Splinter solches heeft angenaemen.
Item heeft Jr. Splinter bovengem. op dato voorgem. zijn liquide Rekenonge gedaen van Anno
21 aff te reeckenen tot seven en twintich incluis wegen zijnen ontfang en uytgaeven, te
weeten van de Marculer Marcken jaerlyx opcomsten, als oock van de hondert daeler
hercomende van een dachwerck hoylandes soo Bloemendael gecofft gelegen aen Splinters
Slach zoo Helle toe Becke tegenwoordich besit en gebruickt.
Alsoo bevonden dat voorgem. Splinter die erffgen. van den ontvanck gecontentiert en
voldaen dat den eene den anderen in reste nicht schuldich blifft van jaeren voorm.
Die Edele Richter Gruyter sustiniert dat hij comparant een secker stucke landes gelegen
tusschen zijn Ed. hoffte in Splinters Slach, soo die Richter angecoft ende voor Eenige jaeren
met consent der Gemeinte well aengeslaegen, versoecket dat die Woled. Heer Marckenrichter
en Erffgen. hem toestendigen willen dat het voorgem. stucke landes moege opgemaecket en
begraeven worden.
Op ´t versoeck van den Richter Gruyter antwoorden die Erffgen. alsoo ´t voorgem. stucke
landes an den wech en uytdriffte is gelegen en de geinterfeerde goetheeren tegenwoordich
absent zijn can voor ditmaell hier inne niet gedisponiert worden.
Oock claegen die geswoerene dat die Laecke tusschen Marculer en Stoccumer Broecke
staende op die holreyse afgehouwen is, wort daeromme versocht dat die baevengen. heer
geinstitueerde Marckenrichter wil gelieven met een adjunct en Geswoeren beneestichen dat
eenen pael in dieselve plaetse wederomme opgerichtet ofte eenen steen daer thoe gebracht
worden.
Wort oock versocht dat de uyttdrifft van die meyers op die Haspe moegen afgeschaffet
worden waer van se jaerlix daevoor eene Tonne bier gegeeven.
Alsoo bevonden wort dat de Beclaegede meyers dit jaer vergangen over die sestich biesten op
die Marcken geweydet ´t selvige tot grooten schaeden in naediell de marcken is streckende,
is resolviert dat men oir luyden die uytdriffte sall opseggen en hen vorders oer bieste te
schutten waer thoe die Geswoerene goede opsicht sollen draegen.
Op ´t anholden van Albert Kuyper und Scholte in´t Hoff wegen het derden deell van den
Schoiltmaete hebben die anwesende Guetheeren geresolviert dattatt selve derden deel van die
maete sall opgeslaegen an den miestbiedenden sall verpacht worden.
Also den Camp an die Haspe gelegen van den ontvangier David Scholier alle jaer nae
insmijtonge wedderomme wort opgemaeckt streckende tott grooten schaeden en naedeel van
die ingesettene der Marcken ende aldewijle Scholier hier thoe in´t minste niet berechtiget is,
en deels dat die voorgem. Camp van die huisluyden buyten consent der Erffgenaemen
Eerstlichen is angeslaegen ende nietthoe min die pratense coopers tegens genoegsaeme
erstandunge die pratense coop die Goedheeren heeft opgedraegen wedder ingemijmet en
daervan affstant gedaen vermoegens het Marckenboeck anders deels dat Scholier die pratense
actie gecoft heeft van eener genoempt Kastelein, die selver ontkennet hem sodaenen camp toe
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te behooren, wort dierhalven hier ter gecommittiert ende authorisiert die Ed. Jr. Wolter
Splinter en Borgemr. Willem ten Noever alsmede Erffgen. omme nae Deventer toe trecken
ten fine met goet advijs van die ander Erffgen. binnen Deventer residerende, voorts met
consulatie van eenen Richtsgelierden die Woled. van Scholier naer goeden reede te
beantwoorden ende resolviert dat den voorgem. camp nae voorgaende communicatie van die
Erffgen. aldaer ten Eenen maele sall ingetreden en nader gesmeten worden.
Ende sinnen tot Geswoerenen gestellet volgende persoonen.
Geert die Bae
Johan Roessen
Berend Slichtman
Dirrick Broeckinck.
Unde hebben die Geswoerenen den Heeren Holtrichter ende Erffgenaemen oiren Eet
geprastiert te willen ´t gemeene beste voorstaen ende den schaeden derselver op ende ´t allen
tijden te schutten acte coram quite als boeven.
Johan van Raesfelt
Wolter Splinter
Gerhart de Gruiter
Johan Schynck van Nijdeggen
Hermen die Reyger
Willem ten Noever
Wolter Berentsen
Laurens Borgerinck.
Anno 1628 am 29 May hebben Holtrichter unde Erffgenaemen eenen hoeck op den
Coolenborch langes den Paepencamp gelegen 20 treede breet wesende ´t welcke te vooren
uytgesteecken is, op voorwaarden ende manieren als volcht, ende is dat op den Coolenborch
opgeslaegen bij brannender keersen en ´t selve bij daelers ad 10 st. ´t stuck en die betalonge
sall geschieden op aenstaenden Jacobi en de hoogste insaeten sall genieten 2 dall. en voor die
verhooginge van 5 cent.
Willem ten Noever Borgemr. verhooget 75 daeler, noch Willem ten Noever verhooget op 5
daeler, is deesen coop voort off datelicken avergelaeten an Geert die Baede und heeft die
penn. datelicken an die Erffgen. betaelt en hebben die voorgem. penn. daetelick uygekeert tot
profijte van die Gemeinte in bijwesen voorgem. Holtrichter unde Goetheeren.
Anno 1629 am 19 May.
Op die angeschrevene Holtspraecke deser Marculer Marcke gecompariert die naevolgende
alhier te lande resideerende Erffgen. Joncker Wolter Splinter en Borgemr. Wilhelm ten
Noever als resp. substituierde Marckenrichter, Gerhart de Gruiter Richter in Kedongen, Johan
Schenck van Nijdachen, Hermen die Reyger, Jan Pothoff wegen den Lantrentmr. Joncker Jan
de Baecke, dewelcke zijnen principaelen will van deese handelonge veradverteren tot zijn
WolEd. ratificatie Wolter Berentsen Kuyper, oock Jan thoe Marsche Rentmr. des WolEdelen
Heeren Joan van Raesfelt toe Twickeloe Droste des Landes Vollenhove, Willem ten Noever,
hebben votum van Laurens Borgerinck, Wolter Berents wegen die Wed. Stuirs.
Dit welcke baevengeschreven uyt qualiteyt voorschr. persisteren en in hareren oire
affgegevene resolutien ende orderen op den jongsten Holtinck alhier geprothocolliert den 9
Octobris 1628, ter prasentie en congregatie aldaer genominiert.
Joncker Wolter Splinter versocht is en bij deese vergaderinge der opgem. Goetheeren
affslagonge ende quitonge zijner administratie uyt redenen en causen hem daer thoe
causerende wegen sijne debiliteyt.
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Die Wolgem. Erffgenaemen blijven bij die Continuatie met desselven adjuncten ten Noever
in deese administratie ende oock anders nicht konnen resolveeren als op naedere ende
meerdere vergaderinge der Erffgen. deese bedienonge mede versoeckende alsoo op die
instantie ingewilliget.
Item wort van die samentliche Gemeinte geclaeget dat die schaepen ende vercken onder die
Beesten op die brinck en Esse ende Groenlandt gaen, en aengesien voor deese Eene poena
daer op ende tegens solche attenteeren gestelt, begerende dat Wolgestelde substituierde
Holtrichter met anwesende Goetheeren die poene op dieselvige vermeerderen.
Op deese querele wort ordonniert dat den Heer van die schaepen voor ider ende ider reyse
twie stuyver verboort hebben sal, als dat oock bij solchen amende een ieder bij ordinaris
tijden, die vercken sollen gecrammet benomen hebben.
Wort ferners ter abundantie geresolviert en mandiert iterativolichen, dat niemant in deese
Marcke sall schadden ofte hunden stecken oder meyen bij poena van ider reyse vier goltgld.
te verbueren.
Anno 1630 am 29 May.
Geesstat die WolEdele Erentrijcke Bernardina van den Bongaert als erffmarckenrichtersche
wegen haer onmondigen kinderen met Jr. Wolter Splinter als gesubstitueerder Marckenrichter
van den WelEdelen Jan van Raesfelt tott Twickeloe Droste des Lands Vollenhove etc. daer
toe gestelt als Momber wegens zijner Zall. Broeders Jr. Adolph van Raesfelt Capiteyn tijtt
zijner levendis, naegelaetene onmondige kinderen als Erffmarckenrichter der Buirschap
Marculoe, holtspraecke geholden, die banck Gespannen nae Marckenrechte nae older
gewoonhyet bij coornoten Joncker Johan Schenck en Jr. Hermen die Reyger als mede toe
prasentie van de naebeschreven Erffgenaemen, die Ed. Gerhart die Gruyter Richter des
Ampts Kedingen en Monsieur Hendrick Wichmans.
Binnen der Geswoeren in dien selven Holtgerichte Erscheenen derselver voorschr. Marcke
ende hebben oire naevolgende clachten laeten aenteykenen.
Erstlichen geven sie an het angraeven aen den Rottinck door Hans Rottinck geschied sijnde.
Wort geresolviert den Ed. Holtrichter en Erffgen. ´t selver lant wedderomme daele te werpen
im dien tijtt van 14 daegen post dato deeses ende bij de poena van 10 golden guldens.
Ten anderen woe dat Klumperken intt velt anbouwt.
Wort geresolviert ´t selve angraeven met hett huysken in te smijten en daele toe trecken.
Ten derden oick het hoecksken daer Loninck schoppe heeft gestaen woe dat nootsaeckelick
voor die Gemeinte vercoft is.
Naedermael hett voor die Gemeinte vercoft is voor die somma van 40 daeler ende tott profijtt
van die gemeinte waer van 42 gld. gegeeven is voor het ransoen van die peerde daer Brants
vrouwe op gevoert is nae Deventer, dewelcke die soldaeten voor die waegen hebben
uitgespannen.
Daer op geresolviert heeft hettselve hoecke sall blijven staen en vercoft worden, die overiche
blijvende penningen sinnen gecomen tott betaelonge als nemptlich 46 8 st. aen Hendrick
Menger soo die van Marculoe van den Heere Droste en gemeyne Goetheeren sinnen
opgelecht thoe betaelen.
Ten vierden geeven sie aen woe dat die Holter haere biesten altijt schutten und drievens hen
tott an Holten en haelen se uyt de Marckeler Marcke uyt haere sleege die in onse Marcke
liggen, begeerten datt ons die Erffgen. willen helpen dat ze ons die beeste niet nae Holten
drijven want haere vruchte niet an doech ende niet bestaen can.
Wort daer op geresolviert datt men ter eerster tijtt dieselve aen den Droste van Vollenhove als
Marckenrichter wegen zijn saell. Broeders kinderen sall adverteeren omdat sij
Woledelheeden datt voorschr. moetwillige voorneemen an den Drosten van Sallant sall
gelieven aver te schrijven ende daer aver te dolieren.
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Eodem versocht als noch die Ed. Gerhart de Gruiter Richter des Ampts Kedongen an die
WelEd. en Gestringe Marckenrichter sampt die anwesende Erffgen. wegen datt stucksken
lants tusschen zijn Ed. Hoffte en Splinters Slach gelegen van die voorige Erffgen. gesetener
der Buirschap Marckeloe vercofft is geworden, versocht derwegen als noch gelijck versocht,
Anno 1628 am 9 Octobris gedateert, luit het Marckenboeck tott Marckeloe, dat die Ed.
Richter voorschr. ditt voorbenoemde stucksken landes op maecken en te begraeven laeten,
mits doende daer voor tott kennisse van die Sampticke Erffgen. het Zij jaer gelt ofte
onverdeelde penn. en dat om reden datt den Richter hier door van Verckens en andere bieste
an zijn hooylant groote schaede lijtt.
Wort geresolviert op versoeck van den Ed. Richter Gruyter bij de naesten bijeencomste van
die Erffgen. in ogenschijn te neemen ende als dan daer nae te resolvieren.
Blijvende noch Marckenrichter en anwesende Erffgen. van wegen die disordre soo in die
Marcke geschiett en voor desen geschiett is en aver geclaecht bij die Resolutie daer aever
gedaen.
Anno 1633 XIII Juny ingevolge gedaaner kerckenspraecke is tot Marckloe Eenen Holtinck
geholden.
Bij Bernardina van den Bongert Erffmarckenrichtersche.
Coornoten Johan die Baecke en Wolter Splinter voort ter prasentie van
Johan Schenck, Gerhart de Gruiter Richter, Johan die Meyer, Christoffer van Munster,
Hendrick Cuyper, Laurens Borgerinck, Wessel ten Noever.
Eodem heeft die vrouw Marckenrichtersche met Jr. Johan die Baecke rentmr. des landes
Twenthe, Wolter Splinter en andere anweesende Goetheeren geresolviert den proces tegens
den Heer ontfanger David Scholier te prosequeeren in primo petitien hebbende tot den unde
geconstitueerd ende volmachtich gemaeckt voor den Ed. Gerhart de Gruyter Richter thoe
Kedongen, Johan ten Noever en Will. ten Noever Coornoten, omme op Marcken costen den
proces ´t intentieren ende te prosequeeren daervan aen volmacht en debita forma te
verveerdichen.
Eodem met Monsieur Wichman afgereickent wegen het gecofte lant sulcker gestalt dat zijn
Ed. den Guetheeren schuldich blijven suyver 23 gl. sonder keronge etc.
Eodem gereeckent met die Weduwe van Zall. Willem ten Noever, nopende die proceduyre
van David Scholier en anders en bij slott van Reeckenonge, bevonden dat die Gemeine
Goetheeren die voorschr. weduwe schuldich blijven hondert negen en dertich gl. seventien
stuyver salvo calculo, des heeft die weduwe te pretenteren der Marckenpachten incompst van
´t 1633 monterende ter somma van 43 gl. 10 st.
Alsoo Zall. Wilhelm ten Noever groote moeyten en ongunsten gehat wegen die proceduyre
tegens den Ontfanger David Scholier hebbende oock geene vacatien in rekenonge gebracht,
versocht daer voor Eene uytdrifft bij sijnen camp soo affgeslaegen is en wort die weduwe
voor een recompeus gestaedet 50 daeler tot 30 st.
Die sequentie is aen Hendrick op die Langestraete verpachtet dien camp ende uytdrifft soo
hie is gebruicket, sulcker gestalt dat hie jaerlyx op Martini tot profijtt der Marcke ter pacht
sall geeven vijff Car. guld. verschijnende het Eerste jaer op ancomenden Martini geduyrende
tot revocatie en approbatie van samptlichen Goetheeren.
Eodem is an Johan Clumper an der Langestraete verpachtet Eenen camp ende uytdrifft soo
hie tegenwoordich gebruyckett voor 4 gld. tott profijt der Marcke jaerlyx te betaelen
verschijnende het Eerste jaer op anstaenden Martini geduirende tott revocatie ende approbatie
van den samptlichen Goetheeren.
Eodem is vercofft aen Geert die Baede hoexken grondes der Rottinck te lande gemaeckt unde
gelegen bij Rottinck omme en voor die somma van viertich daeler tot 30 st. het stuck, daer aff
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in minderonge te betaelen an den Rentmr. Jan ter Marsche negen Rijnse daeler unde die rest
op anstaenden Michailis tegens genoechsaemen en nae Marckerecht behoorlicke swissinge.
Anno 1634 den 20 May.
Heeft die WolEdele Eerentrijcke Juffer Bernardina van den Bongert weduwe Raesfelts, als
Erffmarckenrichtersche tot Marckell eenen Holtinck geholden ter prasentie van die
Erffgenaemen unde Goetheeren Joncker Jan Schenck, Hendrick Wichman, Jan die Meyer
hoffmeyer tott Goor wegen Juffer Bertha die Reyger, Laurens Borgerinck, Hendrick Cuyper,
Herman van Bronckhorst, Lubbert Nijlant als Rentmr. van Lammert Klooster unde hebben op
die aengegevene poincten geresolviert gelijck volcht.
Eerstelijck is door die Geswoerene geclaegt en aengegeven dat die van Diepenhem haer
hebben verdrijstet ende onderstaen Geert Ickinck in het Marckeler Broeck die bijle wedder ´t
lijken aff toe neemen.
Hier op wort geresolviert dat bij so verne die van Diepenhem hiervan geen affdracht maecken
dat men alsdan tegens die Delinquanten als andere nae raedt bevinge sall procederen en is
gescheit door Jan Backers ofter Hoffmans und meer anderen waer van Bruyn van Laer
rentmr. is.
Marckenrichter unde Goetheeren hebben voor deesen geresolviert dat een ieder niet meer als
acht dachwerck torff solden graeven allent bij poene ´t welcke gheensints wort gepareert
maar een ieder graafft soo veele als ´t hem belieft.
Wort verstaen dat ditselvige mogen schijn sall genoomen worden ende die penningen soo
bevonden worden baeven voorgaende resolutien torff gegraeven toe hebben, sollen in den
Broecke daer toe staende vervallen zijn ende geexecuteert worden.
Is oock voor deesen op den Holtinck geresolviert datt niemant tot verderff van die Gemeente
steenen solde graeven waer met den gront ende veltlanden nicht bedorven worden, ´t welck
geensints wort geachtervolcht.
Ende hebben deese naevolgende steenen gegraeven wie woll haer luyden der
kerckenspraecke was verlaeden op poene van 4 goltgulden, geen steen uytt die plaetse te
voeren, maar deselve aldaer te laeten verblijven tott naerder ordonnantie, ´t welck geensints is
gepariert.
Volgen die nhaemen.
1. Dries Roesinck
2. Henrick Loevelinck
3. Jan Sigginck
4. Jan Volckerinck
5. Luyken ter Loesmaete
6. Jan Casteleyn
7. Derck de Reytt
8. Hermen Rijttman
9. Boelinck.
Wort hier op geresolviert dat deese voorschr. persoenen als oock anderen soo noch bevonden
mochten worden, steenen gegraeven toe hebben in die Broecke van vier golt guldens
vervallen sollen zijn, daer oock iemant nae dato deses worde bevonden meenen toe graeven
sal telcker reyse verbourt hebben 8 goltgld. ende sonder eenige conniventie worden gestraft,
Edoch voor ditmael van den gesubstitueerden Marckenrichter Jan Schenck ende sijnen
adjunct Hendrick Helmichs.
Eloft Hendrick is door die Geswoerene verclaecht datt hij sijnen tuyn nicht heeft willen
maecken.
Wortt verstaen datt zij voor dit mael toe broocke sal geeven Eenen goltgld. ende nae deesen
tijtt soo offt und vaecke wedderomme geschege sall verbuyren 2 goltgulden.
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Eloft Hendrick oock door die Geswoerenen angeclaegt dat hie mett schip uyth die Gemeente
torff heeft gevoert nae Deventer.
Hierop is geresolveert dat hij voor dittmaell toe broicke sall geven twie goltgld. Ende voort
daer sich Eemant nae deesen deeses worde verdrijsten ende onderstaen sall verbroeckt
hebben 4 goltgld.
Roeloff Schroer is verclaecht zijnen bantuyn nicht gemaeckt toe hebben.
Wort gheordonneert in ghelijcker qualite van broecke gelijck voor dieselve saecke van Eloff
Hendrick is geresolviert.
Hans Hoeten heefft sich onderstaen mett schuyten torff en steen van die Gemeente ende uyt
die Marcke te voeren ´t welcke express is verbaeden.
Op deese anclachte wort verstaen dennoch Hans Hoeten die kerckenspraecke die nicht heeft
separeert, ergo wagen des torff voeren is gelijcke poene als Eloyls Hendrick vervallen te zijn.
Angaande hett steen voeren sall in die poene van twie goltgld. van ditmaell verbroecktt zijn.
Jan Dijckinck tott Stockum is verclaecht datt hij op die Marckeler Marckte streyong gemeyett
heeft.
Sall vervallen b... die boite haer aver voor desen gestattueert zijnde twie goltgld.
Jan Voorthuys is door de Geswoerene angeclaecht datt hij op die Marckeler Marckte plaggen
heeft gemeyt.
Wortt hier op geresolviert en hem Jan Voorthuys geconsenteert datt hij hett een jaer tott sijn
lant alhier in die Marckte gelegen, plaggen sall moegen meyen ende hett ander jaer mett
stallmess messen ende daer hiebaeven worde bevonden plaggen te meyen om in andere
landen toe imployeren, sall den broecke daer toe staende, die betaelen en geboetel worden.
Jan Gelkinck verclaecht op die Marckeler Marckte streyonge und plaggen gemeyet als oick
rijsen gehouwen te hebben.
Sall gelijck Dijckinck voor dittmaell twie goltgld. wegen het meyen der streyonge betaelen,
belangende het plaggen meyen tott sijn lant alhier in die Marckte gelegen, wort hem in
gelijcker qualite als voorens geconsentiert en toegestaen te verstaen hett eene jaer daer toe
plaggen te meyen, het ander jaer mett stallmess te messen ofte andersins gelijck voorens
geboetet worden.
Arent Meenderinck angeclaecht dat hij van die Gemeente an zijnen Schrijvers camp etwas
angegraeven heeft.
Sal in ogenschijn genoemen worden om vorders nae vereysch van seacken toe disponieren als
behoort.
Arent Meenderinck is door den schuiter verclaegt dat hem sijn volck die verckens soo hij
geschuttett hadde met gewelt wederomme hebben affgenoemen.
Soll hier aver tot kennisse van den gesubstitueerden Marckenrichter geboetet worden.
Arent Meenderinck is noch hier baeven um die schuyters vrouw verclaecht dat zijn volck
haar hebben gestooten ende geslaegen ende die schaepe in een Ess mett gewalt wedderomme
affgenoemen.
Sall gelijckfals tott kentenisse gestraft ende geboetet worden.
Henrick Loevelinck heeft den schuitter oock mett gewalt die schaepen uytt den Ess
genoemen.
Sall oock als baeven gestraft worden.
Die weduwe van zall. Willem ten Noever gifft toe erkennen datt haer voor deesen seecker
penningen (soo zij met de Heeren Erffgen. affgereeckent hefft) binnen geaccordeert soo sij
alnoch nicht heeft kunnen machtich weesen ofte becoomen, versoeckende dienstlych
betaelinge gelijck haer voor deesen belooft is.
Op dit versoeck wort verstaen ende geordonneert datter eenige landerijen tot den minsten
schaede van de Marckte versoch ende Eerster gelegentheyt vercofft worden waermeede deese
als andere schulden worden betaelt en worden hier toe Gedeputiert Joncker Wolter Splinter,
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Joncker Jan Schenck dewelcke neffens ende met die Geswoerenen alsulcke landerijen sollen
verscheen ende uytstecken ende door kerckenspraecke als´t gebuyrt volgens vercoopen.
Wort oock angegeven datt het Marckeler Venne met opgravinge Eener leydonge grootelyx
kan verbetert worden, wort derwegen versocht datter geordonneert mach worden om ´t
selviche door den Marckenrichter und Geswoerenen in oogenschijn te nemmen unde voort als
bequaemlicken tott der Marckten beste gescheen conde, die gantsche Gemeinte niemant
exempt bij poene te belasten waar met soodaene gradeert intwedder der het venne offt velt
lant moeste gescheen.
Aver dit versoeck wort verstaen datt sulcks door die Gedeputierden neffens und met die
Geswoerenen in oegenschijn genaemen sal worden om sulcks in voorhaelter qualiteyt tot der
Marckten besten toe effectueren.
Wort oock angegeven gants nodich toe zijn om te resolveeren dat de achterste Becke
opgeruymet mach worden, streckende tott grooten voordeel der Gemeente wiermet het
Marckeler Broeck veele verbeetert can worden ende daer alsulck opgraevent mochte geschien
dat den Erffgen. wolle gelieven te ordonnieren datt mannen unde knechten niemant exempt
daer toe sollen helpen graeven offt anders die penninge die des verweygerden telckens reyse
soo offt vaecke des geschiede, die poene van eenen goltgld. vervallen toe zijn ende daetelick
geexecutiert worden.
Dit werck in reden bestaende wort op voorgaende poene geaccordiert ende sall sonder
vertoich Eerster gelegentheyt in ´t werck gestelt en geeffectueert worden.
Wort oock gelast geclaecht dat die schaepen baeven older gewoonte an sommige plaetsen
worden gehet ende onder die beeste in die weyde gedreven worden, streckende tot groot
verderff der Gemeente als wort versocht dat bij Marckenrichter ende Goetheeren bij poene te
ordonneren datt niemant Eenige schaepen tot eener anderen schaede und nadeel op die Brinck
sall drijven oft hoeden.
Die Heeren Erffgen. persisteren bij die resolutie hier aver Anno 1629 den 19 May genoemen.
Datter oock seeckere limiten mochten worden gestelt hoe wijtt ende veer die schaepen sollen
moogen weyden unde gedreven worden off daer ter contrarie geschehe telcker reyse sullen
geschuttet unde gestrafft worden.
Die Gedeputierden sullen nae older gewoonthe die limiten en bepalinge stellen hoe wijtt en
veer die schaepen sollen gedreven unde geholdet worden, alles bij poene daer thoe staende,
soe sich eemant daerenboven worde verdrijsten.
Sall oock niemant Eenige verckens op die Gemeente laeten gaan off sij sollen gaerant zijn
allent bij poene van 6 st van ieder vercken verboert toe hebben.
Geert die Baede heeft uyt die Gemeente gecoft een stucke Bouwlant gelegen bij den Paepen
camp ende noch een stuckesken bij Kottinck gelegen, ´t welck hij ten vollent tot genoegen
van Marckenrichtersche und Erffgen. oprecht en ten vollen heefft betaelt, sall derwegen coper
sodaenige lantvrijen voor hem und zijne Erffgen. en Erff Ervelicke possessie hebben
beholden en gebruycken belaevende sulcks te staen wachten und waeren als ´t behoort ende
alltoos des versocht zijnde beter vestenisse te doen, sonder argelist in metiori forma.
Jan Egberts heeft in ´t gebruyck en waeren eygendom een stucke bouwlant gelegen an ´tt
Aepen Goor ende Splinters Maete, het Tusschler genoempt, uyt die Gemeente bij
aepenbaaren opslach vercofft zijnde ´t welck hij cooper ten vollen unde oprecht heeft betaelt
ende sall hem unde zijnen Erffgen. perpetuelijcken geerft zijn unde blijven oock in
Erfflijcken possessien beholden, met beloffte sulcker te staen wachten und waeren en altoos
beter vestenisse te doen als ´t gebuyrt, allent in meliori forma semper salvis.

26

Anno 1635 den 12 May.
Holtinck geholden binnen Marckell.
Die WelEdele veel Eer und deuchtrijcke Jufrou Bernardina van den Bongert weduwe
Raesfelts Erffmarckenrichtersche etc.
Anweesende Jonckeren und Goetheeren Joncker Wolter Splinter, Joncker Jan Schenck van
Nijdeggen, Gerhart die Gruyter Richter, Henrick Wichman, Jan ten Have rentmeyster; Jan
Meyer hofmeyer tott Goor, Herman van Bronckhorst, Laurens Borgerinck, Henrick Wolters
Kuyper, Bruyn van Laer ende hebben opanimiter geresolviert gelijck alhier volchen.
Anclachten.
Eerstlich wort geclaechet dat door die quade vruchten wegen des Richters Kempken in den
Ess grooten schaeden geschiet, versoeckende oversulcks datter geremedieert mach worden
omme die vruchten toe maecken.
Hierop Erschenen die Ed. Henrich Wichman en heeft geprotestiert wegen hunden und
schadden, soo het wegen die vrucht heeft geleden, exhiberende tot die Ehede seeckere
kuntschappen daer aver beleyt zijnde, versoeckende vorders van die Marckenrichtersche und
Erffgen. restitutie wegen zijnen geledenen schaeden.
Waerentegens vrouwe van Raesfelt Marckenrichtersche en de samptliche Erffgenaemen
reciproci protestieren ende seggen datt sie tott alsulcken Eygendom gantsch nicht gerechtiget
nochte geholden binnen te maecken, edoch Jan ten Haeve Rentmr. heeft alleenich
geprotestiert wegen die vier meyeren luyt alhier gegeevene kuntschappen.
Wie gelijckfals protestiert vrouw van Raesfelt in ´t particulier wegen haers meyers Hiddinck
van die schadden soo hij daer door geleden heeft ende die hie alnoch ferners lijden mochte.
Noch wort geclaecht dat hett Thijm hecke in den Achterhoeck voor Geert Volckerincks huys
nicht wort gemaeckt.
Hier aever wort geresolviert datt die penningen soo alsulcken hecke toe maecken competeert
´t selviche an de tijtt van 8 daegen sollen maecken offte in die poene van Eene tonne
Deventer bier vervallen sijn ende daetelicken geexecuteert worden.
Wort gesecht ende geclaecht dat den meyer woonende op den Pott sijne beesten unde peerden
alhier in de marckte drijfft ende doet weyden.
Angesien den Heer Predicant vorentlichen versocht ende begiert datt hem mochte
vergunstiget worden, drie Beesten in die Marckte te moegen gaen, ´t welck weynig soude
schaeden.
Soo ist solchs voor dittmaell bij provisie geconsenteert.
Wort oock geclaecht dat die Holter luyden haere hoylanden alhier in die marckte gelegen
qualicken vruchten ende soo wanneer eenige Marckeler biesten vermits die quade vruchte
daerinne kommen datt alsdan die Holter dieselve slaen vermits eenemael bedreven,
versoeckende datt daer inne geremedieert mach worden.
Op deese clachte is geresolviert dat men an die Marckenrichter van Holten en die
Gedeputierde aldaer seeckere missive sall doen verveerdigen omme op seeckeren dach ende
tijt malkanderen bij die Haspet te bejegenen ende die quastie soo wegen dese vruchte als oock
wegen die Laecke paelen in ogenschijn te nemmen ende als dan aen die questien ten beyden
sijden absoluytelicken tott vermijdinge van wijdere onheylen te remedieren als ´t gebuyrt.
Alsoo verstaen wort dat die gemeene Huysluyden Marckell all voor Ettliche jaeren van den
Geerfften Scholiers camp vijfftich guldens hebben uytgedicht ende betaelt, soo wort
geordonneert dat den Huysluyden alsulcke 50 guldens sullen gerestitueert en wederomme
betaelt worden.
Joncker Wolter Splinter verclaert wegen Elckinck hecke thyen gulden verschaeten toe hebben
ende alnoch aen Henricus Schutte wegen het proces van Scholier 5 rijxdaeler, soo wort
geordonniert dat zijn Ed. alsulcke verschotene penningen sollen gerestitueert en betaelt
worden.
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Belangende wegen de 10 gulden wegen het voorschr. hecke is voor ditmael geaccordeert met
alsulcken reserve dat andere unde dergelijcke hecken te maecken niet in consequentie sullen
getrocken worden.
Ende daer bevonden wort datt andere alsulcken voorschr. hecke behooren te maecken,
deselve solden sodaene thijn gulden wederom an den Erffgenamen restitueeren ende betaelen.
Berend Helmichs schulte wort geaccordiert datt hem zijne resterende penningen vermogens
aver gegeevener Rekenonge ter somma van negen unde dertich gulden seventien stuyver,
sollen worden voldaen en betaelt.
Monsieur Wichman worden geaccordiert aen zijn Ed. toe betaelen negen gld. 8 stuyvers
gelijck hij ter begeerte van den Heeren Drost van Twenthe verschooten heeft.
Alsoo Johan Klumper van der plaetsen moet ruymen alwaer hie tegenwoordich woont,
vermits sodaene plaetse und lant an den Ontfanger Scholier vercoft, soo is hem geordonniert
datt hie in dien tijt van 3 of 4 daegen ten hoochsten die plaetse sall ruymen dan noch door het
ootmoedige bidden en versoeck van Klumpers frouwe is goed gevonden datt den
Marckenrichter neffens unde mett die Geswoerenen tott den minnesten schaeden ende sonder
prajuditie van Emant een plaetsken verscheen alwaer die Klumper mett zijne frouwe een
hutteken mogen setten ende die beyde olde luiden haer leventlanck mogen woonen en nae
haer beyden doot sall ´t selvige an die Erffgen. zijn und blijven, mits dan noch hie Klumper
nicht meer sall angraeven als hem sal geweesen zijn allent bij poene daer hie daer boeven
sulcks deede daetlicken die plaetse sall ruymen daer oock deselve Klumper, ader zijne
frouwe, haer onderstonden soo int torffvenne als andere plaetsen eenige schaede tott lase van
der Marckte offte iemant anders te doen ende daerover bevonden worden datse alsdan terstont
uyt Marckell sollen trecken, hett hutteken afgebroecken worden ende dat sonder Eenige
conneventie.
Joncker Schenck gesubstitueerde Marckenrichter heft eene rekeninge gedaen van den eersten
termijn der penningen so zijn Ed. van Scholier ontfangen, alsoo datt bevonden is deselve
ontfangene penningen ter somma van driehondert vijfftich gld. Suyver en claer wederom
uytgelecht ende tott dempenonge der Marckte und Erffgenaemen schulden betaelt.
Belangende die reparatie van die Wedeme ter requisitie van die Heeren pradicant sall in
ogenschijn genoomen worden ende sall deselve worden gerepariert door die geenige die des
competiert.
Lambert Dercksen sall op zijn offter maelige ootmoediche versoeck sonder iemant prajuditie
een plaetse worden geweesen alwaer hie een hutteken sall timmeren omme de tijtt sijnes
levens daer inne te wonnen moegen und wijders nicht.
Sich dennoch unde alsoo draegende datt niemant aver hem sall hebben te doleeren omme
anders daerinne toe versien tott believent der Erffgen.
Bernardijn van den Bongert weduwe van Raesfelt
Johan Schenck van Nijdeggen Gesubstitueerde Marckenrichter
Wolter Splinter
Henrick Wichman.
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Anno 1636 den 25 May.
Holtinck geholden binnen Marckeloe.
Joncker Jan Schenck van Nijdeggen Gesubstitueerde Marckenrichter ende anwesende
Goetheeren hebben op seeckere punten geresolviert als volcht.
Alsoo die Ed. David Scholier Ontfanger Generaell des Land Twenthe voor deesen
vermoogens opgerichtede coopcedulle van Holtrichter und Erffgen. tott Marckell heeft
ghecoft seeckere landerijen op die Lange Straete, te weten een quastieuse camp ende twie
kottersteden allent nae inholt der coopzedulen daer van zijnde en conditione nochtans datt
men tott die Eigentlijcke gecofte landerijen uyt den Marckeler Marckte nootdrufftelick daer
toe van doene zijnde, plaggen solde mogen meyen und wijders nicht Enige plaggen van den
Meyer en andere landerijen te imployeren, allent bij die boete daer toe staende.
Alsoo dan die Erffgen. in anvaronge kommen datt sich die meyer onderstaet meerdere
plaggen uyt die marckte toe meyen gelijck hie tott die landen van doende is, soo is ´t alsoo bij
die Guetheeren ende Heeren Ontfanger Eendrachteluk avercommen, datt soo wanneer sich
die meyer nae dato deeses voordrijsten en onderstaen Eenige meerdere plaggen uyt diese
Marckte toe gewinnen offte meyen als hij tott die lande van doende heeft, sall hij telcker
reyse verbourt hebben 50 goltgld. ende daer voor sonder Eenige appositie geexecutiert
worden ende indien daer men alsulcke broecke bij den meyer nicht conde becommen ende
daer voor nicht solvent waare, sal men an den Heeren Ontfanger als Lantheer sijn Ed. de
Erffgenaemen guideren mogen verhaelen, allent tott genoechsaem contentement van
Marckenrichter und Goetheeren ende alsoo bij den Heeren Cooper Borgemr. eenen dijck bij
langes die landen begust is toe graeven, is bij de prasente Guitheeren en Erffgen. guit
gevonden en geresolviert dat Scholier soodaenen dijck sall moogen voortgraven en besitten
met deser expresser conditien und bescheydenheyt, dat een dijck und daer op staende
plantasien Erffgenaemen gront en tott der Marcke perpetuelicken sall zijn und blijven sonder
dat iemant anders in´t geringst eenige gerechticheyt sall konnen moneeren oder konnen
pratendeeren, den allent oprecht thoe orcunde bij parthijen onderteeckent in fero et die ut.
supra.
Johan Schenck van Nijdeggen.
Wolter Splinter.
David Scholier hebbe die geteeckent onder reserve dat bij den voorgaenden Holtinck
toegestaen is datt die schaepen van suvieren eenige mochten ontstrijcken in die Marckeler
Marckte datt dieselve voor die Eerste ofte twiede mael niet sollen geschutt worden dan voor
die derde mael en voorders altoe schuttbaer sullen zijn.
Henrick Wichmans
Adriaen van Laer
Herman van Bronckhorst
Jan die Meyer uyt last van die Rentmr. van Twenthe
Laurens Borgerinck.
In die saecke van Monsieur Henrick Wichman tegens Broeckinck, Meinerinck, Schrijvers
ende Elkinck wegens die vruchten tegens het lant van Monsieur Wichman bij hett Cremers
hecke is geordonneert datt parthijen ten beyden ´t zeyden siemulteeren haer schijn en bescheit
als hier dan over drie maenden ter handen van den Gesubstitueerden Marckenrichter Mons.
Schenck ende die Ed. Johan Meyer hoffmeyer tot Goor, sollen aver leveren ende in gelijcken
tijtt daer nae van 3 maenden die Ene bij den anderen te moogen dienen van straffe ende drie
maenden daer nae bij salvatie, omme op den naesten Holtinck bij Erffgenaemen unde
Goetheeren nae raedt bevindinge door Rechtsgeleerden daer inne te doen watt rechtens is.
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Op die clachten der Geswoerenen wegen hett onbehoorlicke plaggen meyen van Jan Gelkinck
in Boesbergen is bij de prasente Heeren Erffgenaemen geresolviert, dat Gelkinck tott hett
ongecoffte lant van Gesscher alhier in die Marckte gelegen alle ses jaeren die messinge daer
toe van doende zijnde, uytte die Marckeler Marcke sall moogen gewinnen mett alsulcken
strickten verbant, daer hij Gelkinck sich worde verdrijsten en onderstaen binnen die ses
jaeren eenige plaggen toe meyen off ´t doe meyen, oock meerdere plaggen worden meyen, als
hij tott hett voormt. lant nootdrufftelijck und doende mochte zijn, sall hij waegen ende
peerden verbeurt hebben ende alsoo geexecuteert ende tott contentement der Erffgenamen in
voorhalter gestallte gestrafft worden, `t welck alsoo van Jan Gelkinck in verhalter gestallt
deliberatie is ingewillicht ende sich daer inne gesubmittiert, Actum ut supra enz.
Johan Schenck van Nijdeggen
Wolter Splinter
Jan de Meyer uyt last den Heeren Rentmeester
Herman van Bronckhorst
Laurens Borgerinck
Hindrick Cuyper.
Anno 1637 den 12 Aprilis.
Holtinck geholden die WolEdele Eerentrijcke Juffrouw Bernardina van den Bongaert
weduwe Raesfelts Erffmarckenrichtersche ende anwesende Goetheeren und Erffgenaemen
unde hebben op die avergegevene en aengebrachte clachten unanimiter geresolviert gelijck
volcht.
Eerstlich wort geresolviert datt een ieder man, soone offte knecht (geene kinderen offte
vrouwens) soo offte vaecke zij verboedet worden selver tott der marckten beste sollen
graeven ende soo vaecke zij des verweygeren te verbuyren 2 goltgld.die helfte tott profijte der
Marckenrichter ende die andere wedderhelfte voor die Erffgen.
Ten 2. aever die anclachte van ´t steen graeven soo woll huyssteenen als andere soo uytt der
Marckte op andere plaetsen worden hergebracht, is geresolviert datt alle die genniche soo van
nu voordan daer aever worden bevonden, sollen telcker reyse verbuyrt hebben 4 goltgld. ten
profijte als boeven en sonder eenige conniventie worden geexecutiert.
Ten 3. Jan van Gesscher wort voor het jaer in voorige ter meines wegen die schaepe
gecontinueert, mits dan noch dat die Erffgen. hen ferners claegeloos sollen geholden worden
ende wort dat selve niet geconsentiert om redenen.
Ten 4. Alsoo in der daett wort bevonden dat haer die van Verwoolde als andere
uytheemschen wedder achtlijcken verdrijsten ende onderstaen door solchs hensenden solches
datt die beesten sollen opgehaelt, geschuttet en geboetet worden, waervan an den Heer
Verwoolde tott vermijdonge van ´t selve, schrifftelijck advertissement sall geschien en
worden gedaen om daer nae toe regulieren.
Ten 5. alsoo haer die kotters onderstaen meerdere peerden unde beesten op die Marcke toe
drijven als haer luyden is veroorlofft ende geconsentiert, so persisteren die Heeren Erffgen.
bij die resolutie Anno 1610 den 29 May nae luyt des 10 punts daer aever genoomen ende soo
daerenboeven etwas worde geattenteert, sollen deselve van ider peert unde beest verbuirt
hebben 5 goltgld. te profijte als boeven.
Ten 6. Sollen van nu voortaen die volle bouwluyden in het Venne 14 dachwerck torff
graeven, die halve Erven 8 dach, die kotters 4 dach mitts dannoch dat geene kotters eenige
torff nae Deventer ofte elders om te vercoopen ter marcke sullen moogen brengen bij
verbuyrte van den torff en 4 goltgld. daer en boeven, soo vaecke sie daer aever worden
bevonden.
Ten 7. Die Heeren Erffgen. in eervaeronge kommende datter groete disordre en schaede in
die Marckte geschiett wegen des holthouwens, soo is ´t geresolviert datt sich van nu voortaen
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niemant sall verdrijsten nochte onderstaen anders als driejaerich holtt te houwen ende pracijs
oock niett anders offt wijders houwen offt doorhouwen als haer luyden van den
Marckenrichter sall worden toegesatt ende gewesen worden, allent bij poene van enen ideren
te verbuiren 6 goltgld. te profijteren als boeven.
Ten 8. ´t angesien die Ed. Henrich Wichman vermoge die resolutie Anno 1636 den 25 May
bij Holtrichter und Erffgen. (wegen die vruchte bij hett Cremers hecke) sijn, hebbende schijn
oder bescheit waermede hij sich vermeent te bewegen naer behooren, niet heeft ingebracht,
soo is alnoch geresolviert ende wort aevermaels Monsieur Wijchman bij deesen perempteren
geinjungiert om nae dato deses zijn hebbende deforsie schijn en bescheit in den tijtt van 6
weecken an den Gesubstitueerden Marckenrichter aever toe leveren ende daer hij des in
worden verblijven, sollen Holtrichter und Erffgenaemen van der stantie geabsolviert ende
Mons. Wichman in alle eesten und schulden gecondemniert worden ende sall inmiddels die
quastieuse vruchte (dannoch sonder emants prajuditie) op costen worden gemaeckt om
entlicht so in onrechte wortt bevonden, dieselve op te leggen ende thoe betaelen gelijck des
nae rechte gebuyrt.
Ten 9. Alsoo die Ed. Henrich Wichman sonder consent van Holtrichter und Erffgenaemen
eene lantweer an en bijlanges zijn huys uytt die Marckte angegraeven heeft, soo wort verstaen
dat het selvige door die Geswoerene ende Gemeente wedderom ingesmeeten sall worden
ende wort hem sodaene angravens geensints gestaedet.
Ten 10. Dewijll van verscheyden persoenen wort geclaecht dat hett lant soo Henrich
Wichman van die Erffgenaemen gecoft, genoemt den Dinxelberch, geheel ende gantz
vruchteloos is, waer aever sie luyden grooten schaeden lijden, soo wortt verstaen en
geordonniert dat Monsieur Wichman soodaene vruchten sall maecken ende tot zijnen laste
nemmen waer mett niemant nae deesen tijtt etwas sall hebben toe claegen ende
onbeschaedicht mogen blijven, mits dannoch dat zijn Ed. van desen als voorigens die
insinuatie sall doen om op den tijtt als voorschr. voor den Gesubstitueerden Marckenrichter
sijn tegenbericht daerop te doende, als ´t behoort, excepto datt angraeven voluntair ghedaen.
Ten 11. Een ieder Huysman sall zijne peerden als toecomende vrijdach aever 14 daegen ten
huyse van Henrich Helmichs alhier opbranden laeten offt andersints daer nae dato van deesen
ennige ongebrande peerden int Broick op die marckte bevonden aldaer gecregen worden,
sollen geschuttett en in die broecke van ieder peert 4 goltgld. gestrafft en geboetet worden
ende datt sonder Ennige conniventie ten profijte gelijck voorens. Aldus geresolviert en bij ons
onderteeckent in Anno et die ut supra.
Ende was deselve mett verscheyden hande und naemen onderteeckent.
Bernardina van den Bongart wed. van Reasfelt
Johan van Raesfelt
Joan Schenck van Nijdeggen
Wolter Splinter
Johan ten Haeve Rentmr. en provisoir
Laurens Borgerinck uyt den naeme van Mijn Heer van Rheede van Brantlecht
Hendr. Helmichs
Cathrina Leefftinck wed. van zall. Evert Cramer
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Anno 1639 den 24 Aprilis.
Holtinck geholden die WelEdele Eeruntrijcke Juffrouw Bernardina van den Bongart weduwe
Raesfelts Erffmarckenrichtersche en anwesende Goedheeren und Erffgen. ende hebben
geresolviert gelijck volcht.
Eerstelijck alsoo door die Geswoerenen wort verclaert, datt die van Holten haer hebben
onderstaen eygener autoriteyt Laeckepaelen toe setten, soo wortt verstaen datt solcks door
Eenige Gecommitteerden in ogenschijn sall worden genoemen om des gesien hebbende
wijders toe disponeeren als ´t gebuyrt waer mett niemant sall gepracipitiert zijn.
Op ´t voorstell van Joncker Jan Schenck uyt den naeme en van wegen Borgemr. David
Scholier wegen den ancoop van Eene halve waer unde ettlijcke mudde landes bij Klumpers
uyt der Marckten an toegraeven und dieselve voor behooren te betaelen, wort geordonniert
dattett selvige door die Gecommitteerden als Joncker Schenck, Henrick Kuyper, Borgemr.
Wessell ten Noever, sall in ogenschijn worden genoomen ende ´t selvige lant op seeckeren
dach unde tijtt uyt te stecken unde alsdan an die samptliche Erffgen. rapport te doen.
Ende worden die voorschr. Gecommittierden geauthorisiert om die settonge des Laecke
paelen gelijckfals in ogenschijn toe nemmen.
Angesien Joncker Splinter veele getrouwicheyt ende diensten tot der Marckten besten heeft
gedaen unde bewesen, soo wort om sonder lange consideratie zijn Ed. die optimmeringe des
huistekes unde het lant daer bij (uyt der Marckten bij Splinters boom an die Loesmaete als nu
angegraeven) geaccordiert ende toegestaen.
Angaende wegen aengraevent bij Monsieur Wichman gedaen, blijft in terminus gelijck ´t
selvige als nu tegenwoordich is, bis tott die kumpste van den Heere van Rheede tott
Brantlecht unde andere geinteresseerde Goetheeren mits den datt Mons. Wichman wort
verstaeden nicht meerder an toegraeven off ´t doen angraeven allentt bij verbuirten van 50
goltgld.
Den caetters wortt bij provisie geaccordeert unde toegestaen dat zij 6 daegen in die marckte
of Venne torff sollen mogen graeven.
Op ´t versoeck van permutatie bij de vrouw van Raesfelt wegen die Drosten Maethe (bij den
Bloemendaell geleegen) gedaen unde datt ter cause dieselve qualicken in vruchte kan
geholden, dieselve Belmundich tott der Marckten beste te laeten liggen und Enen andere in
die plaetse tott kennisse der Erffgenaemen weder uytt der Marckte an toegraeven, wort
verstaen und an den voorschr. Gecommitteerden geordonniert Enen hoeyck hoylandes tott
den minnesten schaeden der Marckten in ogenschijn toe nemmen unde tot der naester
vergaderinge daer van te rapporteren, doende alsdan daerinne als ´t gebuyrt ´t welck alsoo der
Marckenrichtersche frouw van Raesfelt wort om redenen vergunt en geconsenteert.
Is oock gesolviert datt alle die caetters soo meer als een peert holden, jaerlyx van ieder peert
sollen betaelen een daeler ad 30 st., ten waere datt emant van glijcken conde bewijsen Eenige
gerechticheyt toe hebben ´t welck hem wortt gereserviert.
Wort oock bij die Heeren Erffgenaemen verstaen datt die broeckhafftich (bij faute van
goetwillige betastinge) datelijcken sollen geboetett en tott haer luyder costen unde schaeden
geexecutiert worden.
Ende binnen tott Geswoerenen gestalt Aelbert Oeynck, Jan Loevinck, Slichtman unde Roelof
Boelinck diewelcke tott alles tott der Marckte beste goede en getrouwelijcke opsicht sollen
draegen ´t genige haer officie betaemt sonder Enige conniventie daerinne te gebruycken
daerop zij Eenpaerlijck den Eheet daer toe staende met opgerichten vingeren hebben
gepesteert.
Ende wort den Geswoerenen bij deese well Express gelast unde geordonneert van nu voor
dan geen schuttinge ofte etwas anders den angaende in ´t geringste toe attenteren off niemant
te laeten vederven off ´t sal sulx mett goede kennisse van Herman Helmichs (als adjunct van
den Gesubstitueerden Marckenrichter) gescheen unde gedaen worden bij den welcken alle
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broecken sollen angegeven unde angeteykent worden und den volgent an den Marckenrichter
aver te geven, omme nae Marckenrechte unde bevindinge van saecken toe disponeeren; Ende
daer hiertegens etwas ter contrarie mochte gescheen, sollen dieselve voor Eerst nae
Marckenrechte ende voorts als meenedichers worden gestrafft.
Oock alle t´genige den Geswoerenen als anderen ingesetenen tott der Marckten favour unde
beste door den Gesubstitueerden Marckenrichter und zijnen adjunct Herman Helmichs sall
worden gelast, sollen sij ´t selve datelijcken sonder Enige cogniversatie so offt unde vaece
des mochte gebuyren effectueeren ende te doende geholden weesen bij onvermoetlicke
verweygeringe unde oppositie, sollen sonder Eenige conniventie wegen haerer
ongehoorsaemheyt gecorrigeert unde gestrafft worden.
Belangende wegen die qastie unde proceduyre van den bantuyn bij Demmers hecke is
geresolviert datt die beyder zeyts stucken wie gelijckfals andere asten unde astituten tott der
saecken diendende op ankumpstichen maendach over den maant alhier tott Marckell ten
huyse van Herman Helmichs sollen geinventariseert gheslaaten unde tott costen van parthijen
en onpartijdichsten rechtsgeleerden worden gesonden om daer voor te erkennen gelijck
rechtens is unde gebuyrt.
Aldus geresolviert ende bij ons onderteyckent in Anno et die ut supra.
Ende was deselve met verscheyden handen en nhamen onderteykent gelijck volcht.
Bernardijn van den Bongert wed. van Raesfelt
Johan van Raesfelt
J. van Hemert Rentmr.
Wolter Splinter
Henrich Wichman
Johan Schenck van Nijdeggen
Laurens Borgerinck
Henrick Kuypers
Wessel ten Noever
Lubbert Nijlant als Rentmr. van Lammer Clooster.
Anno 1639 den 27 May.
Demnach op vergangen Holtinck den 24 Aprilis hujus op ´t versoeck van den Ed. David
Scholier Ontfanger Generael des Landes Twenthe wegen ancoop van waertall en ettelicke
mudde landens bij Clumpers an toegraeven, ist geresolviert omme ´t selvige in ogenschijn te
nemmen doende rapport an die samptliche Erffgen. alles in conformite des Marckenboecks,
so ist nu op huyden in termine door den Marckenrichter unde anwesende Goedheeren in
gecomener deliberatien en oculien inspectien desselvigen landes, geaccordiert en unameter
ingewilget der maete dat dieselve steede, vast, Erfflick ende onwederroepelick vercoopers,
gelijck haer Ed. alnoch in crachte van deesen vercoope sonder eenige genaede van
wedderlosse met machte van desen an den Ed. Heeren Ontfanger Scholier Heesche Scherffs
Eheluyden, ende der ´t selvige ´t saemenden Erffgenaemen seecker velt und venne lant, in
alles gestalt die selvigen landerijen bij ende omme Klumpers hecke an den Langstraete met
kuylen uytgesteecken en gelimiteert sinnen met noch een volcome waertall alhier in die
Marckeler Marckte daer bij omme ´t selvige waertall toe heyde, weyde, venne und broecke te
gebruycken, also ende dergestalte gelijck van welgewaert bouwman alhier in die Marckte
gerechtiget unde gepmliziert is, mits nochtans desen expresse conditien unde bescheydenheyt
dat den ancumstigen meyer ende gebruycker der vereste landerijen alhier in die Marckte
gelegen geene plaggen meerder sal meyen moogen, alleenich versoecke hij tot nootdrufft van
messonge totdie selve van doende, wert sijn allent halve bij poene (soo well plaggen meyen
als anders alwaerinne den meyer in onrechte mochte bevonden worden) van 50 goltgld., sall
vervallen zijn unde gecorrigiert worden, sall oock den meyer ofte gebruycker alle loopende
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swaericheyden geen daervan exempt, hoedanich deselve mochten genoempt oder verpachtet
worden, die geldonge en swaericheyden alhier tott Marckell sonder eenige oppositie oder
contradictie goet opleggen en betaelen gelijck andere meyeren unde ingesetenen alhier doen
moeten; is ´t oock in deesen coop unde vercoop geconditioneert en voorbeholden dat die
Clumper unde zijnen vrouw den tijtt haerer levens und langer nicht, het plaetsken offt
steecken allwaer sij tegenwoordich wonen, sollen sonder Eenige perturbatie gebruycken
gelijck zij biss haer gedaen, sonder inspronge van iemant, vorder is oock Expresselijcken
geconditioneert ende heeft cooper zijn Ed. deliberatie angenoemen bij langes hett nije
angecofte lant eenen dijck te laeten graeven ende maecken tott zijn Ed. costen in alsocher
gestalte dat men denselven dijck soo wall winter als sommer daer aever sall konnen vaeren
und drijven, passeren und repasseeren, waer aever niemant sall hebben toe claegen ende den
selvigen dijck perpetuelicken in alsulcken gestalte onderholden blijvende, dannoch Evenzeer
Erffgegrunt, mits dan noch wall cooper daer op watt potten, sall zijn Ed. hebben te
profiteeren voor den welcken ancoop van den vollen waertall ende gelimiteerde landerijen
den cooper zijn Ed. oprecht en pracijs sal erleggen unde betaelen die suyvere somma
seshondert vijftich Car. gld. tott twintich stuyvers ´t stuck dewelcke 600 gld. belaeft cooper
sijn Ed. tott contantement der Heeren Erffgenaemen promptlijcken te betaelen, des belaeven
Marckenrichter unde Guytheeren den Heeren cooper nae gescheener betaelinge van deesen
als voorens genoechsame opdrachte, cessie, voorts renunciatie te doen, waer mett zijn Ed.
cum suis genoechsaemen en ´t allen tijden vast unde genoechsaem well versoecket sollen
wesen, sijn unde blijven, allent oprecht sonder eenige fraude, arch ofte list, hebben die
Heeren vercooperen und coopere deese mett selbst handen unde naemen onderteykent, den 27
May 1639 Anno et die ut supra.
Johan van Raesfelt
Johan Albrecht v Rheede
Johan Schenck van Nijdeggen
Henr. Wichman
Garrit Hissinck
Hendr. Cuyper
Wessel then Noever
Jan de Meyer
David Scholier als cooper
Palick van Hoevell als Getuyge
Joannes Tremperus pastor in Marckuloe
Wolterus Burchardu cans. tanquam testis.
Demnach op vergangen 24 Aprilis lopenden jaers bij die WelEdele Eerentrijcke Vrouw van
Raesfelt tott Dodeweert is versocht cautatie wegen Droste Maete bij den Bloemendaell
gelegen, tot cause deselve qualicken in vruchte kan worden geholden onder gebuirlicke
prasentatie dieselve belmundich tottet Marckten beste te laaten liggen ende eene andere tott
kennisse der Heeren Erffgen. uyt der marckte an toegraeven, allent in conformite van ´t selve
op ´t welcke rechtlijcke unde instantelijcke versoeck bij den Heeren Erffgen. und
Goedsheeren is geresolveert, geconsenteert en geapprobeert datt vrouw van Raesfelt met haer
wel Ed. Erffgenaemen in plaetse derselver Drosten Maete wedderom in Erffelijcken possessie
Eygendom en gebruyck sall hebben die Groote Schoolt Maete soo geleegen bij die Lange
Straete an ´t wijler, soo tegenwoordich Henrick Vincent, onderscholte tott Holten, en zijn
broeder Jan Vincent in pacht en gebruyck hebben, dewelcke hoeymaete in voorhaelter qualite
und nu voordan sall moegen laeten Eenen und weyden als ´t haer Woledele des gelieft,
sonder in fractie ader ingeditie van geene al niett nochtans deese conditien dat den
voorschreven genoempten pachteren die pacht jaeren soo zij daer an rechtelijcken nog hebben
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volstaen en geholden sall worden mits betaelende deese verschennene pacht voor dit
comende jaer aen die Heeren Erffgen. offt an denselven daer toe Gecommittiert zijn Ed.; ist
oock vorder well expres geconditioneert daer vrouw van Raesfelt met goede gelegentheyt tott
haerer commoditeyt die voorschr. Drostenmaete konde ofte worde vercoopen, soo sall die
hoymaete Groete Schooltmaete wedderom an die Heeren Erfgen. vervallen weesen, gelijck
deselve voor deeser gewest is andersins belooven parthijen ter eener den anderen te staen
wachten unde waeren onder submissie en verbant nae rechte daer toe staende. Allent oprecht
supra in miliore forma selus.
Johan Albrecht van Rheede
Johan Schenck van Nijdeggen
Henrick Wichman
David Scholier
Garrit Hissinck
Wessel then Noever
Henr. Cuypers.
Offt woll van deesen quastie is geweest wegen den bantuyn in saecken Goetheeren Erfgen.
die saecke concernerende ende Mons. Wichman tot Keppels waer over soo verre is
gependeert, datt hette en dato op huyden in termen solde gelaeten und an rechtsgeleerden tott
costen derselven parthijen worden gehouden, soo ist dannoch door intercessie van guider
luyden die saecke totte vermeidonge van wijdere excessive costen und schaeden, vaste ende
absoluyt, gecompromittiert unde in handen van compromissarien gestelt is, alsoo haer
manniere allet genige bij dezelve gedaen en uytgesproocken worde nu nimmer mehr ´t
selvige te contrarieren bij dewelcke compromissarien dese geringe quastie wall rijpelijck is
gepondereert und gesproocken und verclaert dat soodaene quastieuse vruchte door die vier
meyeren als Broeckinck, Menerinck, Schrijvers und Elkinck nae en ten Ewigen daege sal
gemaekt in een ieder per quota onderholden worden, waer mett niemant nae deesen tijtt in ´t
geringste wegen quade vruchten sall hebben oft cunnen maneren, allent onder ´t verbant nae
rechte daer toe staende, allent oprecht sonder eenige fraude, arch of list en alsoo dieselve
perpetuelicken achtervolcht sall worden, soo hebben wij deselve acte wettelijcken unde nae
naemen onderteykent den 24 May 1639 ut supra. Beyder zijds costen om redenen
compenserende.
Johan van Raesfelt
Johan Albrecht van Reede tot Brantlicht
Johan Schenck van Nijdeggen
Henrick Wichman
Garrit Hissinck
David Scholier
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Holtspraecke geholden binnen Marckell Ao 1642 den 10 May.
Die WelEdele Geboren Eerentrijcke Juffrouw Bernardine van den Bongaert weduwe
Raesfelts tot Dodeweert Erffmarckenrichtersche en anwesende Guitheeren en Erffgen. ende
hebben geresolviert gelijck volcht.
Alsoo verstaen wort datt die van Holten Eygener auctoriteyt Een Laeckepael sonder die
prasentie van die van Marckell hebben doen setten tott prajuditie van die Marckeler
Gemeente, soo wort geordonneert dat den Marckenrichter mett Eenige Gecommitteerden
wegen het factum mett die van Holten conferentie sollen holden waer met die paell
rechtlijcken gestalt unde gesatt gelijck des behoort.
Wegen het onbehoorlicke schutten soo die van Holten en Marckell tegens malcanderen
attenteeren, wort verstaen datt die Eene van den anderen nicht meer sollen profityren als van
een peert 6 st., van een koebeest 4 st , van een varcken 3 st. und van een schaep 1 st. und
anders nicht.
Geert Cornelissen Foppe is voor Erffgen. angenoemen mits vereerende den Heeren
Erffgenamen een goeden anker wijn.
Belangende die gennige soo met haer bijlen in ´t Broeck hebben gehouwen als ´t behoirt,
sollen met den Heeren Marckenrichter wegen die onbehoorlicke attenteren accordeeren.
Oeynck en Luycken Esskes sollen mett den Marckenrichter in billickheyt accordieren und
niemant van nu voor den meerder te moegen doen oft Eenige stobben den angaende toe
marck te brengen bij verbuyrte telcker maell van 6 g.gld.
Roesinck heeft verbuirt Een goltgld., maer wort hem voor ditmaell voor Eenen halven
goltgld. gelaeten.
Belangende die schuttinge der Boesberger beesten sall den broecke daer toe staende van ieder
beest betaelt worden 4 stuyver halff ende halff.
Watt angaet dat angraevent soo eenige Eygener auctoriteyt gedaen, wort verstaen dat den
Marckenrichter neffens und met Monsieur Wichman und twie Borgemr. van Goer ´t selvige
in ogenschijn sollen nemen omme nae vereysch van saecken vorders te disponieren.
Luycken Eskes en Evert Dercks moeten accordeeren.
Angaende dat Henrick Cost zijn brouwhuys met den Eenen ende op die Gemeente solde
gesatt hebben, sall door den Marckenrichter en verschreven Gedeputierden in ogenschijn
genoemen worden omme daer aver te disponeeren als ´t gebuyrt.
Albert Oeynck moet den broecke betaelen verstaende 6 goltgld. unde met den
Erffmarckenrichter derwegen affdracht toe maecken.
Den meyer van mijn Heer Scholier moet wegen den torff graeven tegens die kerckenspraecke
geschiet zijnde affdracht maecken.
Den Rentmr. Flodorp sall gelijckfalls wegen den torff graevens moet accorderen met den
Marckenrichter.
Watt belangende is wegen het torff graevent persisteeren die Heeren Erffgen. bij die resolutie
den 12 Aprilis Anno 1637 daer aver genoemen haeren die geheele Erven halve en die catters
sollen angraeven und wijders nicht allent bij verbuirte van 6 tert daer van verhaelt.
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Angaende den vercoop van ´t Kerckengoordeken bij Arent Ellekinck sen huis gelegen, wort
verstaen dat daer aever bij den Marckenrichter ende Gecommitteerden sall gedisponiert
worden.
Watt belanget hett steengraeven soo in die Marckte geschiet, is geresolviert dat sie sulcks
moogen doen, mits dan noch dat die plaetsen waer uyt den steenen gegraeven worden,
wederom geeffent unde toegelijcket sollen worden, den besten gront baeven als ´t behoort,
allent bij die poene van 6 goltgld. bij Eenen iederen verbuirt te hebben soo des niet worden
achtervolcht.
Op die prasentatie van ´t bolvis Crabbenbus wort verstaen datt soo lange die gepackte
uytdrifft van Mons. Wichman duyrt, sall verblijven anders ter reparatie van ´t selve, sall hij
meer als Een peert holden bij den broecke daer toe staende, heeft dannoch nae genomener
resolutien guit bewijs bijgebracht datt hij meerder peerden mach holden.
Die brincksitters sollen nicht meer als een parthije in een huys woonen moegen, ende die
anderen sollen ruymen tusschen den ancumpstige Jacobi loopenden jaers, allent bij poene van
10 goltgld.
Op ´t versoeck en anholdent van Borgemr. Jan van Gesscher is bij provisie geaccordiert en
geconsentiert, dat die beesten unde peerden van den meyer op den Laecken brinck meer
geene schaepen op die Marckeler Gemeente moogen weyden und gaen, sonder dat deselve
nicht geschuttet sollen worden, allent nochtans tot revocatie van Holtrichter und Erffgen. mits
vereerde jaerlix an die Heeren Erffgen. Eenen ancker wijn.
Het versoeck van Monsieur is affgeslaegen.
Die beesten unde peerden voorts gansen van den Bloemendaell is bij Marckenrichter en
Guetheeren goet gevonden en geresolveert, dat men haer luyden hier van door die voor
gestalte Marckenrichter en Gedeputierden sall laeten anseggen en waerschouwen geene van
die Marckeler Marckte te laeten inkommen ofte gaen, allent bij poene van ieder peert 8 st. en
van een beest 4 stuyver telcke mael verbuirt thoe hebben.
Aldus geresolviert ende bij ons onderteeckent den 10 May Anno 1642 ut supra.
Bernardijn van den Bongaert weduwe van Raesfelt
J. van Raesfelt
Jellis Nilant
Garrit Hissinck wegen der armen
David Scholier
Henr. Wichman
Jan de Meyer
Laurens Borgerinck
Derk Bolen als momber van S. Jan ter Vruchtes kinderen
Hendrick Cuypers
Wessel thoe Noever als momber der kinderen van zall. Willem te Noever
Gerrit Cornelissen Foppe
Catrina Liefftinck weduwe van Geert Cremers.
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Anno 1645 den 15 July.
Holtspraecke geholden tot Marckell.
Erffmarckenrichter die WelEdele gebooren Jan van Raesfelt tott Dodeweert bij cornet die
WelEd. Jan Albrecht de Rheede tot Brantlicht en Jellis Nilant Dr., voorts anwesende
Goetheeren en Erffgen. und hebben geresolviert als volcht.
Eerstelick tott settonge van den scheydepael tusschen die van Holten en Marckell
gecommittiert neffens den Marckenrichter den Heer Jellis Nilant Dr., Monsieur Wichman,
Wessel ten Noever en Henrick Cuyper, dewelcke hebben angenaemen omme met
Marckenrichter tot Holten Eenen seeckeren dach aff toe spreecken om in conferentie te
commen en wort bij provisie mett believent van die van Holten den dach gestelt op den 7
August ancumpstich.
Jr. Wichman is toegestaen hett lant soo hij bij zijn huys heeft angegraeven in Erfflicke
possessie en eygendom sall beholden und betaelende an die Heeren Erffgen. die somma van
50 Car. guldens eens, des sall hij geholden wesen Eenen apenen dijck en wech te maecken,
oock Eene brugge en apen hecke op zijne costen te maecken unde aldaer onderholden
waermett datt alle die huysluiden soo daer toe berechtiget sinnen, tot allen tijden onbehindert
daer aever in en uyt kunnen drijven en vaeren soo offt unde vaecke als ´t haer gelieft sonder
Eenige insperonge.
Alsoo daer quastie valt van een vruchte aldernaest bij hett kerckenlant soo sullen die
Geswoerenen tegens den 7 August ankumpstich 4 mannen soo an beyden ´t zijden daer naest
angeleegen binnen verwettigen om voor die Gecommitteerden te Erschijnen.
Die ruyminge van den tochgraeven off waeter leydinge sall door een Marckenrichter en
Gecommitteerde nae die waertall verdeelt worden en sall den setters een bijsonder per...
worden toegelecht en sall die schouwinge daer van door den Marckenrichter en
Gecommittierden geschieden.
Die setters sollen geener settonge mogen doen offt sollen die Gedeputierden daer bij
verwettigen und den dach daervan bij tijts ancondigen.
Den Marckenrichter heeft zijn reeckeninge gedaen en bedraecht soo zijn WelEd. van
Borgemr. Scholier wegen marcken saecken ontfangen heft 500 gld. ick segge vijffhondert
gulden afgetrokken, de voorschr. ingebrachte rekeninge soo bedraegt ter somma van 155-15
stuyver.
Dat kosters huysken wort verstaen tott een schoele te sollen blijven en de pachtenaer
opgesecht solden worden.
Hermen Helmichs heeft angenaemen van zijne rekeninge so ontfanck als uytgaeve pertinent
tegen den 7 Augusti ancumstigen aen den Marckenrichter und Gedeputierden over te leveren
en stuyten waerinne die resteerende hondert daeler soo boeven die voorschr. 500 guldens
ontfangen binnen alles can geliquideert ende geslooten worden.
Alsoo voorgestelt is wegen hett nije getimmerte huys bij den Bloemendaell soo den Heer
Marckenrichter aldaer heeft laeten setten, persisteren die Erffgen. bij die resolutie Anno 1639
genaemen.
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Ende heeft den Heer Marckenrichter daer aever en tegens geprotesteert dat die buytenschap in
zijner minderjaericheyt is geschied sonder bijweesen der mombaeren.
Alsoo soo geclaecht wort datt Henrick Cuyper op een Erve twee huisjes getimmert heeft, soo
ist verstaen dat hett Een huysken sall blijven staen soo lange de olde man leeft, mits onder
tusschen niet meer als een waer sall gebruyckt worden.
Op ´t versoeck van vrouw Cremers omme te moegen verbuyten seeckere hoymaete die
Luichte, so geresolviert dat der Heer Marckenrichter en Gedeputierden tegens den 7 Augusti
Eene andere bequame plaetse sollen verseen.
Wie gelijckfals in ogenschijn toe nemmen dat kempken van Hendrick op ´t Ende.
Alsoo Esken Nijenhuys jaerlix an die Erffgenaemen wegen een huysplaetse heeft betaelt twie
gulden, soo verclaert hij deselve plaetse te willen verlaeten, dat hem oversulx in ´t
Marckenboeck uytgedaen mach worden, blijvende Erffgen. gront.
Jan Buers en Scholten Jacob tot Holten sollen tijdens den 7 Augusti haere coopbrieven van
den Reebus bijbrengen. Den Marckenrichter heeft verclaert dat voor hem en Gedeputeerden
die brieven binnen vertoont en in weerde gecant.
Alsoo over Hermen Helmichs wegen verscheyden misbruycken geclaecht wort, heeft den
Marckenrichter hem ontslaegen en selver die bedienonge angenoemen.
Hermen Helmichs protestiert van soodaenich aever gesecht misbruyck ende versocht
onparthijdich bewijs.
Jr. Wichman en Laurents Borgerinck sinnen gedeputiert tott asistenten und die
Marckenrichter.
Monsieur Wichman is gedeputiert over die schouwe van die Markelsche beecke als
heimraedt.
Lambert Dercksen Looper sinnen toegelecht voor zijne moyte twie ryxdaeler.
Tott Geswoerenen sinnen gestalt Jan Lambertinck, Albert Tijmans, Meenerinck ende Jan
Cloosters ende hebben Aelbert Tijmans, Menerinck den Eet geprasteert, coram den Heeren
Marckenrichter Jr. Jan Casper van Rheem en Herman Helmichs coornoot den 16 July 1645.
Aldus geresolviert ende bij ons onderteyckent den 15 July Anno 1645 ut supra.
J. van Raesfelt Marckenrichter
J. Albrecht van Rhede zu Brantlicht
Henrick Wichman
Laurents Borgerinck
Wessel thoe Noever momber van frouwe thoe Noever
Hendrick Cuyper
Jellis Nilant Dr.
Gerhart Sloet Lantrentmr.
David Scholier
Gerrit Hissinck
Peter ter Smitten
Sibert van Boeckholt
39

Henrick Cremer uyt naeme van zijn moeder
Jan Borgerinck volmachtiger van Geert Foppen.
Anno 1645 den 7 Augusti.
Marckenrichter die WelEdelgebooren Jan van Raesfelt tot Dodeweert, Henrick Wichman,
Wessel ten Noever en Henrick Cuyper Gecommittierden.
Achtervolchet die resolutie vergange 15 July op die Holtspraecke wegen die quastie van die
vruchten alder naest bij hett kercken lant, binnen gecompareert Geert die Bade, Henrick
Loevelinck, Jan Sigginck, Albert Cuyper unde hebben op die examinatie van den Heeren
Marckenrichter en Gecommittierden verclaert en becent daer van geene kennisse draegende,
alleenigen dat Zall. Jan thoe Laer Eenmael een hecke daer voor heeft laeten hangen, waer
voor hij doen ter tijt in ´t Marckeler Venne torff gegraven unde dat zedert den tijt geene
anderen hebben daer voor gewest sinnen. Deese verclaeringe alsoo geschiet zijnde wort bij
den Heeren Marckenrichter en Gecommittierden verstaen, dat die vruchte toegemaeckt sall
worden ende die gennige soo dieselve loss breeckt unde daer door vaart sal geholden wesen,
sonder Eenige oppositie, een hecke daer voor te doen maecken.
De Scholtinne van Holten heeft wegens de Reebus Eenen verzegelden brieff ingelevert, soo
geleesen dewelcke in weerden is gecant en geapprobeert den coop dochtig te zijn.
Die divisie van den leydonge is door den Heeren Marckenrichter en Gecommittierden
bevonden die Eene leydonge soo nae het Broeck angaet lanck te zijn 2000 treden.
Die andere leydonge van Klein Veer aft 1650 schreden of treeden.
Waervoor ieder bouwman sall maecken en onderholden
half Erven
ider kotter

92 treden
46 treden
23 treden

Verstaende van deese Eerste leydonge namentlijck 2000 treden sollen gemaeckt ende
onderholden worden van deese nae volgende persoenen.
Kloot een geheel waer
(Stockum)
92
Morsman
(Stockum)
23
Straeten Lambert
46
Plas Egbert
23
Hans Coster
23
Hendr. Timmerman
23
Kloss Hendrick
92
Hendrick die Weever
23
Hendrick Montenij
23
Albert Oeynck
92
Bartelt Schreur
23
Hermen Wever
23
Paepen Driess
23
Jan Huisken
23
Snijder Jan
23
Henrick Hallers
23
Hulsbecke
92
Wijmerinck
92
Eevert Driess
92
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Slichtman
Lambertinck
Elkinck
Looininck
Meenderinck
Hiddinck
Roesinck
Krijsman
Pongert
Broockinck
Wissinck
Henr. Kreyensanck
Lambert Broeckinck
Krabbenbus
Hans Hoeten
Bedraegende deese voorschr. parceelen alsoo 2000 treden.

92
92
92
92
92
92
92
46
23
92
92
23
23
46
46

Die andere leydonge van ´t kleyn Veer aff biss an die beecke 1650 treden.
Waer van naevolgende persoenen sollen maecken ende onderholden gelijck volcht.
Hoptman
23
Jan Schrijver
46
Berent Kloicken
23
Bussinck
23
Esken Nijenhuys
46
Boelinck
92
Kuypers
92
Henrick Nijhuys
48
Brinck Driess
92
Die Bae
92
Boom Jacob
23
Hans Kottinck
23
Rijtman
46
Meyer
46
Berent Klumpers
92
Oevinck
92
Tijman
92
Loevelinck
92
Sigginck
92
Henr. Volkerinck
92
Derck die Rijtt
92
Kerckenmeyer
92
Jan Volkerinck
92
Luycken Luesmaete
92
Henr. op ´t Ende
23
Henr. Nijlant
92
Bedraecht als boeven 1723 treden.
Noch sullen die Bouwluyden, halven ende kotters die andere Kleyne ende Kleyne leydonge
soo volle in ´t Broeck als in ´t Groenlant unde veere gelijck maecken.
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Van welcks aller wie voorschr. parthij ende alle jaer door den Heer Marckenrichter unde
Gecommittierden die schouwe sall geschieden ende daer een ieder zijn gerechte andeel na
gescheenen kerckenspraecke nicht mochte opgegraven ende gemaeckt hebben sall de broecke
daer toe staende betaelt unde sonder Einige conniventie gestraft worden.
Anno 1646.
Anno 1646 den 8 7bris.
Holtinck geholden tott Marckell.
Erffmarckenrichter die WelEdele geboren Eher und rijcke juffrouw Bernardina van den
Bongart weduwe van Raesfelt tot Dodeweert, geassistiert met haer WelEd. oldeste sonne
Joan van Raesfelt bij coornoot Jellis Nijlant Dr. Borgemr. stads Deventer ende Joncker
Henrick Pinninck, voorts anwesende Guytheeren ende hebben geresolviert als volcht.
Voor Eersten is op ´t nije geresolviert dat die Heeren Marckenrichter van Marckell ende
Holten ´t saemen Eenen dach sollen stellen omme Eenen paell toe setten tusschen die Haspet
en het Veene als zijnde die scheydonge tusschen die voorschreeven beyde marckten.
Ende binnen daer toe gecommittiert den Heer Borgemr. Jellys Nijlant Dr., Borgemr. Scholier,
Monsieur Wichman, Hendrick Cuyper ende Laurens Borgerinck Borgemr. tot Goor.
Ende sollen die Gecommittierden meede in ogenschijn nemmen den dijck van Monsieur
Wichman als oock die brugge offte dieselve oock naer behooren gemaeckt binnen, gelijck het
marckenboeck verclaert.
Die verdeylonge bij die Gecommittierden ende Geswoerenen gedaen sal geachtervolchet
worden ende sal ingelijck zijn saeck suyveren ten Eersten bij poene van eenen goltgld. ten
twieden maell twie goltgld. verbuirt te hebben.
Angaende van vrouw Cremers versoeck sall door die Gecommittierden in ogenschijn
genaemen worden ende op den naestcomenden Holtinck daer van rapport te doen.
Die Gedeputeerden van die marckpaelen sollen mede in ogenschijn nemmen den Kapper
dijck ofte wech, daer aever verscheyden huysluyden claegen dat zij daer bij toe cort komen.
Die gennige soo die Veene weegen opgegraeven hebben sollen soo als met den
Marckenrichter afmaecken.
Wolter Luyckes wort bij provisie geconsenteert dat zijn huysken en schoppe sall blijven
staen, mits dat hij niet meer sall angraeven, waer van hij jaerlix an die Heeren Erffgen. sall
betaelen enen goltgld. alles nochtans tott verhooginge en opslage der Erffgen.
Niemant sall moogen holthouwen op die Gemeente tenzij dattet 3 jaeren olt is unde datt op al
solche tijden als de Marckenrichter sall anstellen, allent bij poene van vijff goltgld. ende
verbuyrte des holts.
Oock sall niemant Eenige groote steenen uyt die Marckte vervoeren sonder consent des
Marckenrichters bij poene van 2 goltgld., in absentie des Marckenrichters met kennisse der
Gecommittierden.
Coert Meyer sall wegen hett schadde graeven als oock wegen zijn messen in ´t Veene den
broicke te betaelen.
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Hermen Helmich sall zijn rekeninge veerdich maecken tegens datt die settonge der poene sal
geschieden.
In plaets van Lambertinck ende Jan Klossers worden tott Geswoerenen gestalt Henrick
Volckerinck en Tonnys Oeynck.
Aldus geresolviert ende bij ons onderteyckent den 8 September Ao 1646 ut supra.
Bernardijn van den Bongaert weduwe van Raesfelt
J. van Raesfelt
Henrick Pinninck
Catrina Liefftinck weduwe Geert Cremers
Joan van Vlodrop nomme principalis.

Anno 1648 den 20 Septembr.
Holtinck geholden tott Marckell.
Erffmarckenrichtersche die WelEdele Geboren Eer unt rijcke Juffrouw Bernardina van den
Bongaert weduwe van Raesfelt tot Dodeweert, geassisteert met haerens WelEd. soene
Wenmer van Raesfelt bij coornooten Jellys Nilant Dr. ende Gerrit Hissinck Borgemr. stads
Deventer, voorts anweesende Goetheeren en hebben geresolviert als volcht.
Bij die resolutie voor deesen genaemen wegen die scheydepaelen tusschen die van Marckell
en Holten, persistieren die Heeren Erffgen. waer toe angestempt is de dach donderdachs
Margerit aever 14 daegen, zijnde den 5 Octob. ende sall men de dach dennen van Holten
bekent maecken.
Angaende het versoeck van vrouw Cremers belangende een kempken daer Hendrick op ´t
Ende op woont, sall door den Marckenrichter ende dieselve soo zijn weled. daer toe wort
versoecken in ogenschijn genaemen worden.
Ende is voorts vrouw Cremers sodaene kempken Erfflijcken toegestaen ende vercofft voor 60
Car. gld. ende sal morgent door den Marckenrichter den Richter Henrick Wichman ende
Hendrick Cuyper geconsenteert worden.
Geresolviert dat den Keppelsdijck ofte wech alnoch gevisitiert sall worden, vermogens die
resolutie vergangen Holtinck daer aever genaemen.
Hermen Helmichs sal zijne rekeninge veerdich maecken tegens morgen aever 14 daegen.
Hermen Meenerinck ende Albert Tijmans als Geswoerenen worden affgedanckt ende worden
in haere plaetse gestalt Hans Costers ende Joan Loevelinck ende hebben Jan Costers en Jan
Loevelinck den Eet informa als ´t behoort geprastiert Coram den Heeren Marckenrichter,
Joannis Tremperus ende Herman Helmichs Coornooten den 21 Septemb. 1648.
Hermen Helmichs wort omme redenen wedderomme in zijne olde bedieninge gestelt als
verwalter.
Die Geswoeren sollen moegen copie hebben van die ordonnantien haeren dienst rakende ende
die broecken zo zij verswijgen an toe graeven, soo sollen zij zodaene broecken solvest
betaelen allent nae inholt des marckenboicks.
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Is geresolviert datt die cotters een peert sollen wij hebben ende daer zij meer peerden holden
van ieder peert Eenen daelder laerlix betaelen.
Den Heeren Pastoor Joannes Tremperus wort zijn versoeck wegen die vergrooteninge der
kempkens buyten het Guemmers hecke gelegen geaccordiert, mits dannoch datt die gemeene
wegen vrij ende onbeschaedicht sollen blijven.
Die schulte Jan Brant versoeckende te coopen een dachwerck hoylant, dat welcke sall in
ogenschijn genaemen en den naesten Holtinck daer op gedaen worden.
Op ´t versoeck van den coster sall die plaetse in ogenschijn genaemen worden om die
Costerije met een hoecksken hoylants te beneficeeren.
Aldus geresolviert ende bij ons onderteyckent den 20 September Anno 1648 ut supra.
Angaende over die waeterlossinge angaende die Weebroecken sall den Marckenrichter order
stellen om solchs te effectueren.
W. van Raesfelt
Jellys Nijlant Dr.
Bernardin van den Bongert wed. van Raesfelt
Sibert van Boeckholt
Henr. Wichman
L. Quadackersemer
Joan van Gesscher als van wegen Borgemr. David Scholier
Henr. Nilant
Laurens Borgerinck
Henr. Cremers
J. Wilbrenninck
Thomas Gijze.
Anno 1654 den 5 July.
Holtinck geholden tott Marckell.
Erffmarckenrichter die WelEdel gebooren Heere Wennemer van Raesfelt, voorts anweesende
Goetheeren ende hebben geresolviert als volget.
Die resolutie van den 20 Sept. lastleden geholden Holtinck wegen den paell tusschen die
Marckte van Holten en Marckell, wort bij den Heeren Erffgenaemen geapprobeert sulx datt
paell, anstaende maendach over 8 daegen door die Gecommitteerden aldaer ter plaetse sall
worden gesett.
Den Keppels Dijck ofte den wech wort die Heer Richter bij die Heeren Erffgenaemen
toegestaen.
Hermen Helmichs heeft zijn rekeninge geexhibiert ende zijn bij provisie gestelt viere van die
Erffgenaemen, naementlick den Heer Arent Jorrien van Haersolte ´t Oldenhaeve, Henr.
Wichman Richter, Joan van Gesscher ende Henr. Cuyper als Gecommitteerden dewelcke
deselve rekeninge sollen naesien om op den eerstcomenden Holtinck hem rapport te doen,
sollen meede die Gecommittierden op voorsijden tijt den paell setten.
Hermen Helmichs sall in zijn bedienonge voorts als verwalter continueeren mits dat hij
jaerlix ofte wanneer Holtinck wort geholden, rekeninge en annotatie voor de Heeren
Erffgenaemen van die broeckhafftichen sall bijbrengen ende vertoonen.
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Verders geresolviert datt die caeters van nu voortaen geen meer peerden sollen moogen
holden als een oude bij aldien bevonden wort dieselve twie ofte drie peerden te holden, sullen
neffens die volle Gewaerden mett dienst die andere Heeren last worden beswaert sonder van
die peerden te geven.
Hett hoylant soo den schulte Jan Brant heeft angegraeven sall in scholen worden genoomen
ende daerinne doende nae raede.
Op ´t versoeck van den coster tott Marckell wort hem geaccordeert ende toegestaen een
hoeck hoylants an te graeven ´t welck gedaen zijnde sall alsdan van den Heer Marckenrichter
ende Goetheeren besichticht worden.
Op ´t request door de Heer van Verwoolde over gegeeven, sal de voorschr. Heere in den tijt
van veertien daegen offt langesten een maend bewijslijcken den Marckenrichter en
Goetheeren hebben bij te brengen ´t geene deselve van alsodaene recht en gerechticht wegen
die uytdriffte, is hebbende onder tusschen die meyer sich ontholdende van het uytdrijven der
biesten.
Belangende het vercoffte stucke hoylant an Arent Wijmerinck waervan die penningen
volgens rekeninge ende quitancien an die kercke toorn en weemenhuys Zijn geemployeert
ende angewendet, sal in stand blijven op den naesten Holtinck als meede ´t geene de Heer
Lutenant Collonell Haersolte heeft laeten angraeven en ´t selve mede in visiten te neemen.
Is geresolviert ende goet gevonden datt die voornoemde Gecommittierden met die
Goetheeren van Stockum in conferentie sollen komen om een straete te maecken regelrecht
door Marckell.
Op ´t versoeck van den Heer Richter Wichman wegen de Dijck directelijck aen Oeyncks
slach is hem denselven om op te maecken toegestaen.
Allent geene op heeden dato is gepassiert wort men bij die Heer Marckenrichter wegen die
Gecommittierden bij provisie gestelt, ter cause dieselve in zijn olde recht en gerechticheyt
nopende hett marckenrichterampt well ongepracupiteert zijn en dien aengaende
ongemolesteert ofte geturbeert will blijven, geregustedeert ´t geene bij de voorschr.
Erffmarckenrichters an te ceseren (vermoge ende inholt des marckenboecks is gepassiert)
ende gedaen daer nae sich de Heer Marckenreichter in deesen doet refereeren en verners niet,
mett protestatie soo hier en tegens onvermoetlick mochte worden gedaen, sall den Heer
Erffmarckenrichter worden genootsaeckt daer aever te doleren ter plaetse daer ´t behoort.
W. van Raesfelt.
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Anno 1658 den 12 July.
Volgens gedaene kerckenspraecke Marckengerichte geholden.
Erffmarckenrichter die Weled. Heer Joan van Raesfelt Heer tott Niuwe, als momber wegen
die onmundige kinderen van sijn zall. lieve den Heer Wennemaet van Raesfelt ende Juffr.
Elsebe van Raesfelt.
Geresolviert die resolutie van lestleden Holtinck weegen ´t setten van de paell tusschen die
van Holten is geresolviert ´t dat sulx nochmaels sall ten effecte gebracht worden.
Die Gecommittierden tott die Rekenonge van Hermen Helmichs volgens resolutie van den
laesten Holtinck, in plaets van Zall. Jan van Gesscher de provisoor Jan de Wilde, worden
nochmaels geauctoriseert en versocht om sodaene rekeninge te examineeren en ´t geene van
marcken incumpsten te profiteren, zij daertegens toe doen innen en executeren om ten
naesten Holtinck dienaengaende een suyveren staet toe stellen.
Angaende ´t vergelden der broeckhaftichen sullen die voorschr. Gecommittierden hebben
ordre toe stellen dat sulx voortaen ordentlijck geschiede.
Wegen het hoylant bij schultus Jan Brant angegraeven idiregen voyeert an die
Gecommitteerden.
Wegen die coster ad idem.
Angaende ´t geene bij de Heere Lutenant Collonell Haersolte wort versocht an toe graeven,
sall bij de Gecommittierden worden gexamineert ende soo eenige interessenten zij daer over
verstaen om volgens daer in toe resolvieren.
Op clachten van die ingesetenen van Marckell des 7 onbehoorlick plaggen meyen, schaepen
en beesten weyden van Struyck op die Lange Straete, sullen voorschr. Gecommitteerden over
die geschaepenheyt van dien haer hebben ´t informeeren en ten naesten Holtinck rapport dat
omdien angaende resolutie genomen toe worden, oock hem ondertusschen doen interdiceeren
het plaggen meyen tott lant buyten de Marckte geleegen offte toe weyden, over die limiten
met schaepen offte andere sonder vertoeninge van ´t speciael recht.
Op clachte van die Richter Wichman over ´t setten van een hutte bij Wessel achter zijn
hoylant tott zijn ende andere Goetheeren prajuditie, zijn de Gecommitteerden geauthoriseert
mett toetreckinge der interessenten daer inne toe voorsien.
Op hett therativelick versoeck van die coster toe Marckell om eenig hoylant in die Marckte
tott beneficieringe van die Costerie, sullen die Gecommittierden hebben toe sien waer sulx
ten minsten schaede sal geschieden.
Nae deesen sall van jaer tot jaer omtrent in die Meymaent Marckengerichte geholden worden,
buyten costen van die Marcke, ieder Goetheer op zijn eyen costen.
Die Gecommitteerden zijn versocht ende hebben angenaemen toe bevorderen dat die Beecke
langes die Broeckstege worde gesuyvert ende sullen voorts besien op watt wijse dieselve best
sullen kunnen worden becaedet.
J. van Raesfelt
A.J. van Haersolte

Maria Elsbe van Raesfelt
Jellys Nijlant
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Henr. Wichman
Ludolph van Metelen
volmr. van Heere Rhede
Hendrick Cuyper

Gerrit Hissinck
Johan Sticker
Hendr. Jordens
Wessel ten Noever
Laurents Borgerinck.

Anno 1659 den 14 July.
Ingevolch ghedaene kerckenspraecke Holtinck geseeten tott Marckell.
Die HoochEdel Jacob van Coeverden ten Stuveler Erffmarckenrichter, Coornoten Br.
Hissinck en Jr. Joach. Adr. de Rheede.
Eerstlick is alnoch bij die Heer Erffmarckenrichter ende Goetheeren goet gevonden dat den
Marckenrichter ofte den Geswoerenen van Holten sal gedenuntieert worden den Laecke paell
te willen helpen richten ter plaetse alwaer bevoorens dieselve gestaen heeft, waer bij die
Geswoerens van Elsen meede sollen gekent worden.
Is meede geresolviert dat soodaene summa ad 1107 gld 14 st. als bij die Gecommittierden
bevonden is, dat die weduwe van Zall. Marckenrichter noch wegen die marckte ten achteren
solde zijn, onder den Heer coper sall gearrestiert worden ter tijt bij die Weled. weduwe ende
Gecommittierden Erfgen. behoorlicke liquidatie daer aever sall zijn geschied hebbende die
schulte Jan Brant angenomen, soodaenich arrest behoorlick in ´t werck toe stellen, blijvende
hier toe gecommittiert deselve Heeren als bevoorens ter rekenonge hebben bij gewoont ende
is bij absentie van de Heer Arnolt Jorrien van Haersolte geauthoriseert Br. Laurents
Borgerinck.
Die Heer Marckenrichter en Goetheeren hebben die schulte Jan Brant het toeslach ofte
hoylant an Rijtmans slach voor zijn goede diensten in het opgraeven van die Beecke en
leydonge, als anders toe gestaen en in vollenkomen eygendom aver gegeeven.
Angaende het angraeven soo die Heer Lutenant Collonel Haersolte heeft versocht, waer van
die Heeren Gecommittierden rapport hebben gedaen, wort verstaen dat hetselve
onangegraeven sall blijven tot zij HoogEdele wedercumpst, om als dan bij die Erffgen. in
ogenschijn genomen te worden.
Is nochmaels goet gevonden dat een ieder zijn broeck langs die Bullicksbecke sall becaeden
en indien emant daerinne sich naelaetich stelde, sall op desselver costen door de Heer
Marckenrichter selve bestaedet worden.
Noch is goet gevonden dat in plaets van twie ses Geswoerens des verstant hebbende op den
marckten costen sollen gewonnen en den ingesetenen tot het becaeden der Bullicksbecke
geadjungiert worden.
Belangende het versoeck van Richter Wichman on een Dijck langs zijn lant tot op den hoeck
an ´t hecke van Loyncks slach te moogen graeven, daer op kan bij die Heer Holtrichter en
Erffgen. niet worden gedisponeert.
Cloots en Morsman sollen an die Heer Marckenrichter hebben te vertoonen haer bewijs dat
zij tot het drijven, weyden ende plaggen in deese Marckte berechtiget zijn ofte sich anders
daer uyt ontholden, alsoo bij die ingesetenen daer over word gedoliert.
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Alsoo bij natte jaeren en bij winter tijden in ´t dorp Marckell die wegen heel vuyl vallen, soo
is die Heer Marckenrichter geauctoriseert en versocht middelen te beraemen ende
bevorderinge te doen, dattet tot gerijf der ingesetenen eene straete gemaeckt worden.
Die visscherije van de Schipbecke ende Bullicksbecke tot an den Bloemendael soo wijt hett
Marckelsche gebiett streckt, is an de Heer Marckenrichter verpachtet den tijt van 3 jaeren
jaerlix voor een ancker rinse wijn, sullende tot dien eynde inhibitie gedaen worden dat een
ander daerin niet sall visschen.
Den kinderen van Zall. Burgemeester Jan van Gesscher wort voor dit jaer noch toegestaen en
gecontinuiert dat die beeste van die Borckell in deese Marckte sollen moogen weyden, maer
datze daer nae wanneerse in diese Marckte bevonden worden, opgehaelt en als vremt en
ongewenst vehe sollen geschuttet en geboetet worden.
Jacob van Coeverden
Joachim Adriaen de Rheede
Henr. Wichman Junior Richter
Gerrit Hissinck
Johan Sticke
J. van Boeckholt
Hendr. Jordens
E. Marrienborgh
Henricus Cremers.
Gerrit Jordens
Hendr. Cuyper
Laurents Borgerinck.

Anno 1660 den 16 May.
Holtinck geseten tott Marckell door die HoogEdele Jacob van Coeverden ten Stuveler als
Erffmarckenrichter, Borgemr. Joan Sticke en Joachim Adriaen die Rheede assessooren,
neffens d´andere prasente Goetheeren derselver Marckte.
Eerstelick op deese Holtinck met gemeene Erffgenaemen en eenpariche stemmen
geresolviert, dat Cloots en Morsman sich sollen ontholden haere biesten in die Marckeler
Marckte te laeten weyden off sullen geschuttet worden, alsoo deselve alhier niett gewaert
sinnen.
Vorders is afgesproocen datt die Heer Marckenrichter sall gelieven het perfecteren van straete
te bevorderen en die penningen daer toe van nooden voor die Marckte tegens behoorlicke
rente, naementlijck 4 ofte 5 van het hondert te verschieten.
Die anwesende Goetheeren verstaen datt die weduwe Gesschers niet gevoocht is die halve
wahr van Boelinck of Struyck te verleggen.
De Heer Marckenrichter is versocht ende gecommittiert over die schouwe van die
Markelsche becke als heymraet.

48

Die opcumsten van die Marckte importiert sich voor den jaere 1658 ter summa van 42 gld. 7
stuyvers, hier tegens heeft die H. Marckenrichter volgens overgelechte reeckeninge
uytgeschooten 131 gld. 6 st., soo is meer uyt gegeeven als ontfangen 88 gld. 19 st.
Jacob van Coeverden
Johan Sticke
J. van Boeckhorst
Henr. Jordens
D. Berdenisser
Hermen Pinninck
Jacob Cremer
Garrit Jordens
Henr. Cuyper.

Henr. Wichman Junior Richter
Joes Mighorus
Laurens Borgerinck
Gerrit Velthuis
Johan Husmans wegens Langen van Munster
van Suyrenborch sijn marck
Ÿ

Anno 1661 den 6 Juny.
Erffmarckenrichter die Hoog Ed. Gestr. Jacob van Coeverden toe den Stuveler.
D ´Hooch Edelgeb. Arent Jorrien van Haersolte ten Oldenhaeve, lutenant collonel.
De Heer Joan Sticke, Borgemr. tot Deventer.
Die puncten opten voorgem. Holtinck beslooten geresumiert Zijnde, is eerstelick wegen het
maecken van die straete geresolviert, dat op ten eerstcomenden Holtinck tot Stockum den
Goetheeren sulx sall worden gecommuniciert om over die costen, verdeelinge en effeninge te
maecken.
Alsoo die vrouw weduwe van die zallige Marckenrichter nog enen merckelicks wegen
ontbeeringe aen de Marckte schuldich is, soo hebben Marckenrichter ende anwesende
Goetheeren besloeten datt Haer Hooch Eed. vijffhondert Car. guldens an die Marckte sall
hebben uyt toe keeren, waer met alle pratensien ten wederzijden sullen affgedaen en
geslechtet zijn, ´t welck van parthije mede is angenoomen.
Is voor geslaegen datt een griffte tusschen die Marckeler en die Stockumer Marckte van den
Gellekinck steen tott op den Laeckeboom in Roelevinx slach met toedoen der Stockumer sall
gegraeven worden, waer toe neffens de Heer Marckenrichter gecommittiert worden d´Heer
Overste Luitenant Haersolte, d´Heer Burgemr. Hendrick Jordens, Rentmr. Jan de Wilde ende
die Ed. Henrick Cuyper om sulx ten meesten dienste van de Marckte toe bevorderen ende
indien Eenige particuliere haer lant vergraeven moet worden, dieselve deswegen vreedich te
maecken ende sall nae die inspectie van die Gedeputierden een noot Holtinck geholden
worden.
Voorts is goet gevonden dat een dijck van ´t Broeckinck aff tott an die Beecke nae het
Bloemendaell an sall gegraeven ende datt die naebuyrige buyrschappen om te helpen graeven
sollen versocht worden.
Meede is beslooten datt voortaen ieder meyer sall draegen tott costen voor zijn lantheer opten
Holtinck een gulden en voor een knecht thien stuyvers, blijvende wijn ende bier soo
gedroncken wort tott last van die gemeine erffgenaemen.
Wegen het exorbitant plaggen meyen daer op sollen die Geswoeren hebben thoe letten, sollen
oock geen plaggen in andere marckte vervoert worden, alles op boete nae bevindinge van
saecken.
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Op hett versoeck van die Heer Marckenrichter om een horst an die Bullicksbeecke te moogen
uytgraeven, is geresolviert dat sulx door die gestelde Gecommittierden over die Bullicks
beecke in ogenschijn sal genomen worden om op den naesten Holtinck daer van rapport te
doen.
Tott Geswoerens zijn gestelt Evert Loninck, Hendrick Volkerinck, Jan Wijmerinck ende
Bartelt Schreurs.
Is goet gevonden datt een nij marckenboeck sall gemaeckt worden, waerin die voorschr.
Holtincks resolutien geschreven en vervolcht sollen worden, gelijck mede die rekeningen van
die Marckte.
Jacob van Coeverden
A.J. van Haersolte
Johan Sticke
Jellys Nijlant Dr.
Sib. van Boeckholt
Hendrick Jordens
Rudolph van Hoevell
Gerrit Jordens
Gosuinus Cremers
Jacob Cremers
Hardane Cremers
Hendr. Cuyper
Johan de Wilde
Joes Michorius supria sul
Joan van Sloet uyt naeme mijn Heer Principael die Heer Lantrentmr. van Twenthe
Joannes Tremperus pastor.
Nootholtinck geholden den 10 July 1661 door die Heer Erffmarckenrichter Jacob van
Coeverden ten Stuveler ten overstaen van die anwesende Goetheeren van Marckell.
Ingevolge resolutie den 6 Juny laestleeden genoemen is alnoch goet gevonden datt een griffte
tusschen die Stockumer ende Marckeler Marckte nae dat hett eerst bij Marckenrichter ende
wederzijts Gecommitteerden Erffgenaemen in ogenschijn is genoomen van den Gellekinck
steen tot an den Lichtendam, bij provisie bij deese bequaame ende drooge tijt sall gegraeven
worden, naementlijck die wijte van 20 voet 4 spit diepe en een boim aen iegelicke zijt van
drie voet, oock sall aen beyde sijen een zeegraeven van 10 voet wijt sijn.
Alsoo bij die Heeren Gecommittierden seecker Horst, die Stoolhorst gnt., achter an die
Bullicksbecke in ogenschijn is genoemen, so wort de Heer Marckenrichter Coeverden
soodaene horst voor pennincks weerde toegestaen, mits datt die geene soo suslange der wech
daer over hebben gehad, denselve voortaen onbespiert sullen holden, als meede dat zij bij
natte jaeren haer hoy daer op moogen voeren en droogen.
Wort meede geconsentiert dat die Heer Overste Luytenant Haersolte een toeslach bij den
Lichtendam sall moogen uytsteecken, soo hett zijn Hooch Ed. belieft, d´welcke hij voor
pennincks weerde sall moogen aenvaerden.
Die anwesende Goetheeren approberen den vercoop van ´t holt, ´t welck de Heer
Marckenrichter uyt die Marckte heeft vercoft, sullende die coopers daar voor betaelen drie
hondert ryxdaelers.
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Die Laeckepaele tusschen die van Holten en deese Marckte zijn mett bewillinge van
wederzijts Erffgen. gerichtet, waer van de eene in ´t Veene tegens de Borckell is gesatt.
Is meede goet gevonden dat die gront liggende tusschen die oude en nije Bullicksbeecke bij
den Bloemendael sall beslaegen ende tott voordeel van de Marckte sall verpachtet worden.
De Heer Marckenrichter wort geauthorisiert penningen tott laste van de Marckte te negotieren
om die costen van ´t doorgraeven daer mede uyt te voeren.
Jacob van Coeverden
Jellys Nijlant Dr.
Jan Sticke
S. van Boeckholt
Hendr. Jordens
Ludolph van Hoevell
Wessel ten Noever
Laurents Borgerinck
Garrit Jordens
Johan de Wilde
Hendrick Cuyper.
Anno 1662 den 26 Juny.
Holtinck geholden tot Marckell door die Erffmarckenrichter die HoochEd. Jacob van
Coeverden ten Stuveler, assessooren die HoochEdelgeb. Arent Jorrien van Haersolte ten
Oldenhaeve Overste Luitenant en die Ed. Joan Sticke Borgemr. tot Deventer.
Is goet gevonden datt die dijck en greffte tusschen die Stockumer ende deese Marckte bereets
tot aen den Lichtendam gemaeckt, voort tot an die Bullicksbecke sall voltrocken worden ende
worden die Heer Markenrichter neffens die Heeren Gecommittierden, toe weeten die Heer
Haersolte, de Heeren Henr. Nilant rentmr., Jan de Wilde ende Hendrick Cuyper, versocht ´t
selve nae behoer te bevorderen ende sall op ten graeven an die Bullicksbecke nae de zijde van
Marckell een sluysken gemaeckt worden tott costen van de Erffgenaemen.
De anweesende Goetheeren vinden goet dat ´d Heer Marckenrichter ende Gecommittierden
als gister over drie weecken wesende den 16 July anstaende tott Marckell sollen saemen
coomen en die waertallen van deese Marckte sollen examineren, maeckende als dan een ieder
erffgenaem zijn waerthall bij missive bekent, volgens ´t welck met assumptie van die
lantmeter hett gemetene Broeck in soo vele deelen gelecht en vervolgens op ten eersten
Holtinck desen somer noch toe holden gelottet sal worden, soo iemant met uytvinninge van
dit waerthall niet toe vreeden mocht zijn, sall bij bewijs van naerder recht uyt die Marckte
van Marckell daer over vergoedet worden.
Gellekinck ende Wanninck, coopers van het holt in´t Marckeler Broeck, wort alnoch vijfftich
daeler booven hett voorgem. aen die cooppenningen geremittiert, soo datt zij daer voor op 1
Jan. 1663 sollen betaelen ses hondert vijff en seventich Car. gld.
Het slach soo bij die Smitte is opgegraeven sall weder ingesmeten ende hem vergoedinge van
zijn vergraevene maethe gedaen worden door die Gecommittierden op behaach van die
Erffgenaemen.
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Den beld liggende bij Egbers kempken alsmede die toeslage van die Heer Marckenrichter en
die Heer Haersolte sullen van die Gecommittierden in ogenschijn genomen en geprisiert
worden.
Wort verstaen datt bij hett getimmer soo der Richter Wichman in ´t Broeck heeft gesatt, niet
geplaggett sall mogen worden, angaende het uytdrijven van die bieste ´t selve wort in
bedencken genomen ende gestelt totten naesten Holtinck ende sullen die Geswoeren sich
inmiddels van ´t schutten die selver ontholden.
Alsoo die predicant voorgevatt datt aen die wehme reparatien van nooden sinnen, soo sullen
die Heeren Gecommittierden ten overstaen van die Stockumer Gecommittierden sich daer
over gelieven te informeeren, ten eynde daer in voorsien worde opdat die reparatie nae
vereisch geschieden.
Die Gecommittierden worden geauctorisiert om die rekeningen van die Marckeler marckte op
te nemen en als dan te boecke te registreren ende voorts voorslaage te beraemen op wat wijse
die bijeencompsten voortan sollen geholden worden totten minsten beswaer van Marckte.
Jacob van Coeverden
Johan Sticke
A..J. van Raesfelt
Henr. Nilant
Gerrit Hissinck
Hendr. Jordens
Laurents Borgerinck
B. van Steenbergen
Gerrit Jordens
B. Hagedoorn
Johan de Wilde
Niclaes van Ommeren in naemen van die Erffgen. van Zall. vrouw Cremers
Hendrick Cuyper
Den 16 July 1662 sijn die Heeren Marckenrichter van Marckell en Gecommittierden den hier
ondergeschr. ingevoech commissie van den laest geholdenen Holtinck tot Marckell
gecompareert die welcke die waertallen hebben geexamineert en bevonden als volgt.
Tibben Jan en Hendrick
Volkerinck
Derrijck op te Rijt
Plasman
Stoffer Sigginck
Sigginck
Lambert en Jan Lavelinck
Lavelinck
Oevinck
Oevinck
Aelbert Tijman
Tijman
Jan die Baede
Baede
Arent Cuyper
Cuypers
Jan ende vrouw van Gesscher
Boelinck
De H. Haersolte Oldenhaeve
Oldenhaeve
Roessinck
Roesinck
Richter Wijchman Schrijver
Schrijvers
Evert Loeninck
Loeninck
Hendrick Wissinck
Wissinck
Broeckinck
Broeckinck
Menerinck
Menerinck
Hiddinck
Hiddinck
Loeninck die Smit
Loeninck
Arent en Harmen Casteleyn
Ellekinck
Lammerdinck
Lammerdinck
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Slichtman
Slichtman
Wessels
Wessels
Wijmerinck
Wijmerinck
Hulsbecke
Hulsbecke
Kerckemeyer
Kerckemeyer
Die predicant sall voor sijn leven lang die halffte van die Wehme profiteeren.
Wort goetgevonden dat het Broeck in 5 egaele deelen door den lantmeeter uytgemeeten en
met slooten van 40 voet gesepariert en rondom gegraeven sal worden, sullen den aenstaende
sondach kerckenspraecke tot Deventer, Lochum, Goor, Diepenheym gedaen worden, ten fine
door d´Heer Marckenrichter en anweesende Gecommittierden die bestaedinge van het
uytgraeven van slooten volgens besteck door den lantmeeter op te stellen op den 25 July daer
aen volgende ten huyse van de schulte van Marckell mooge geschieden.
Vorders is geresolviert dat tegens den 8 Augusti een Holtinck uytgeschreeven en deese
deelinge geperfecteert sal worden, worden de Heer Marckenrichter inmiddels versocht en
geauctoriseert om door die Geswoeren ofte an dese kennisse van ´t lant hebbende, die
bleecken te laeten besichtigen en te waerdeeren omme op den naesten Holtinck te coemen
bericht doen wat ´t eene bleeck beter is als ´t ander.
Is oock goetgevonden dat die blocken gedeylt zijnde, op ´t anholden van den participant,
sonder eenige contradictie door graeven en naer haer respective waertallen en op derselver
gemeine costen gesubdivideert sall moeten worden.
Het geene de Heer Haersolte heeft uytgegraeven sall bij die lantmeeter gemeeten en als dan
oock ieder morgen 60 Car. gld. tot vordel van Marckte betaelt worden, mits datt den
Lichtendam tot an die Bullicksbecke sall doorgegraeven en wegens ´d helffte an die
Marckeler Marckte niet gepretendiert worden sus gelijcken, sall het uytgegraevene van Heer
Marckenrichter oock van lantmeeter gemeeten en van ieder morgen worden betaelt, als boven
verhaelt hebben d´Heer Marckenrichter versocht den Dijck an die Stoolhorst te moegen
bepaelen ´t welcke ad referendum angenoemen om op den eersten daer over gedisponiert te
worden.
Die Belt bij Egbers kempken blift staen totten naesten Holtinck, gelijck mede die Smits
maete omme alsdan daer van te disponeeren.
Is goetgevondendat nae deesen die meyers van respective lantheeren opte ordinaris en
extraordinaris Holtingen die costen en verteringen van derselve respective Goetheeren en die
met haer comen sullen betaelen volgens resolutie van den 6 July 1661, blijvende wijn, bier,
haver en hoy tot laste van marckte, nae welcke resolutie die Schulte van Marckell sich sall
konnen regulieren.
Is geexaminiert een afrekeninge wegens d´oncosten van den gemaeckten Dijck an den
Gelckinck steen, als mede een concept contract over het maecken en onderholden denselven
dijck tusschen Gecommittierden van Stockum en Marckell ter prasentie van Marckenrichter
opgestelt en hier nae van woort tot woort geinscriert tot welcke angenomen en getendiert is.
Is goetgevonden en geresolviert dat die costen ten wederzijden van die Stockumer en
Marckeler Marckte voor die halfscheyt sullen gedraegen worden en sullen voort an die noch
te doene costen, reparatien, verhogingen, als mede meliratien totten voornoemden dijck ten
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halve schaede en profijt van beyde marckten vallen, die particulieren sullen voor haer
afgegraeven lant mede van de wederzijds marckten vergoedet worden nae behooren, waer toe
geauctorisiert worden die wederzijts Gecommitteerden uytte marckten om die estimatie en
satisfactie daer van te doen, sall mede op den Holtinck te Stockum geresolviert worden over
het graeven en becadinge tusschen die van Gelseler en Stockum, t´welck bij die van Marckell
sal worden gesecundiert, actum den 25 Juny 1662.
Sijn mede geexamineert die rekeninge der oncosten van verteeringe ten huyse van de schulte
van Marckell als andersins gedaen, daer van die registratie en slott gestelt is in het
reeckenboeck van die marckte quotisatie.
Is mede gevisiteert volgens dieselve commissie die wehme van Pastoor welcke reparatie aen
deser zijde wort geconsentiert voor soo veele des quota van deese marckte sall bedraegen.
Jacob van Coeverden
A.J. Haersolte
Henr. Nilant
Johan die Wilde
Hendrick Kuyper.
Reeckeninge van de opkumpsten uytgaeve der Marckeler marckte voorgevallen voor die
Erfmarckenrichter d´ Heer Jacob van Coverden toe den Stuvelaer.
Volgens afrekeninge op den 16 May 1660 geholden op eenen gemenen holtinck tot Marckel
is die marckte aan den Heer Erfmarckenrichter schuldich gebleven die sa. van 88 gl. en 19 st.
Verteringe opten holtinck in 1660 den 16 May voorgevallen volgens rekeninge van die
schultz Jan Brant bedraegent ter sa. van twie en seeventich car. gl. en 4 st.
Ingevolge resolutie van den 14 July 1659 is die straete toe Marckelo gelecht welcke costen
door die Heeren Gecommittierden sin opgenoemen die sich bedraegen ter summa van
driehondert vijfftich car. gld.
Volgens resolutie bij die Goetheeren Ao 1659 genoemen over het verdiepen en becaeden der
Bullixbecke langs het Hiddinx en Lavelinx broeck, brengt d´Heer Erfmarckenrichter in van
hondert roeden becadinge tot laste der saementlicke Erfgenaemen acht en twintich gl., voor
het nije marckenboeck f 3-3-, voor den marcken schrijver van 1660 f 6-0-, voor bellecijne an
die schulten huys tot Marckel f 4-0-.
Hyer comt noch bij een jaer verto van 88 gl. en 19 st. wesende verschot van ´t jaer 1660 ad
f 4-8- .
Is een jaer interest van drie hondert vijfftich car. gl. voor het maecken van straete tot Marckel
ad f 17-10-.
Waer tegens ontfangen die opkumpsten van Marckeler marckte bedraegende voor ´t jaer 1660
ter sa. van 34 gl. en 18 st., soo afgetrocken van uytgave blijft die marck verschuldich
vijffhondert seeven en dertich gl. en 6 st.
Van dese 537 gl. en 6 st. mach die marckten vrij aftrecken draegen de selve oncosten en
interest van straete van Marckel bedraegende f 183-13-.
Hyer bij gedaen d´inkompsten van Martini 1661 ad f 34-14-.
Welcke afgetrocken van 537 gl. en 6 st. blijft die marcke alhyer schuldich f 318-13-.
Aldus gerekent en geslooten den 17 July 1662.
Den 16 July 1662 hebben Heer Marckenrichter en gecommittierden volgens resolutie
commisserende van den 26 Juny laestleden g`examiniert en opgenoemen die schuldich en
lastich daer meede die marckte van Marckel tegenwoordich beswaert is, en daer tegens
gecompensiert t`geene die marckte te goede best.
Die schulte van Marckel competiert voor verteringe van den 6 Juny 1661 f 87-9-.
Voor verteringe van den 10 Juny 1661 f 54-9-.
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Die oncosten van het geven van den dijck en verteringe daerop ten huyse van schulte,
getallen bedragen wel gegeven vier tegen hondert 37 gl., 2 st. en 8 p.
Daar van die helfte voor die van Marckel bedraegen seevenhondert en agtien gl., 11 st. en 4 p.
Noch voor 2 ancker wijn so bewijs van ´t selvigen jaer en ´t geene soo die lantmeter gekregen
hebben f 50.-.
Noch voor verteringe van ´t selve jaer so in ´t setten van marckpael tusschen Elsen en
Marckel getallen is f 19-8-8.
Noch voor verteringe op de laesten holtinck van den 26 Juny 1662 f 80-6-.
Pro scriba f f 6-.-.
In de herberge verteert f 1-16-.
Hijen bij die schult van ´t voorgaende blad tot f 318-13-,
En is bevonden dat die marckte van Marckel schuldich is derthien hondert en ses en dertich
gl. twalff st. en 12 penn.
Hijde tegens te goede eerstlich van olde marcken richter soo die tegenwoordige h. marcken
richter al bereets in handen heft vijffhondert gl.
Noch van ´t vercofte holt uit Marckeler Broeck f 675-.-.
Welcke afgetrocken van de schult blijft die marckte te quaeden hondert een en sestich gl., 12
st. en 12 p.
Jacob van Coverden
A.J. van Haersolte
Henr. Nilants
Johan de Wilde
Hendrick Kuypers.
Voor badelven nae Deventer en noch thoe Diepenhem is van ´t publiceren der
kerckenspraken als het graeven in de Suytgoors solde bestaedet worden f 2-.-.
Achter anden Lichtendam die becke gestopt betaelt 20 daegen ad 8 st. des daegs f 8-.-.
Reparatie van den dijck volgens rekeninge f 43-10- voor de halfscheit f 21-15-.
Die voede dijck van den Lichtendam 2 gl. 10 st.
Ongeperseviert p. memoria.
Voor een nij marcken en reeckenboeck betaelt doch dit hyer verens gestelt voor het
describeren den olden marckenboeck ad bladeren ´t blat 4 st. fac.
An Haeterinck toegestaen voor sijn extraordinaris meyten in 4 jaeren herwaerts ten diensten
van de marckte geschreven en gevaciert hebbende van ´t bestaeden van straete, dijcken,
slooten te graven etc.
Hyer tegens op yder waertal ad 27 wahren omgeslaegen 25 car. gl. bedraegende f 675-.-.
Het angegravene landt van heer colonel Haersolte f 340-.-.
Het angegravene lant van heer marckenrichter f 330-.-.
D´opkomsten der marcke van ´t jaer 1662 bedraecht f 34-18-.
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Ao 1662 d. 8 Augusti.
Holtinck geholden door d´Heer Erffmarckenrichter die WelEd. geb. Jacob van Coeverden ten
Stuvelaer ten overstaen van anwesende Goetheeren van Marckeler Marckte.
Is uytgevonden dat Volkerinck een volle waertal is en indien die eygeners iets meer
pretendeeren sullen sulx op den naesten Holtinck hebben in te brengen.
Mede geresolviert dat die vijff blocken sullen worden gemaeckt in lottinge dewelcke geschiet
is als volgt.
1. Baede, Loman, Schrijver, Kerkemeyer, Wissinck, Boelinck halve waer wesende dat het
eerste bleeck van boeven van die Bullicksbeecke af te rekenen en is dit beswaert met twie
hondert vijfftich Car. gld. tot vordel van het vierde block.
2. Volkerinck, Cuypers, Loeynck, Wessels, Tijman, Boelinck halve waer, vrouw van
Gesscher beswaert met drie hondert gld. tot vordel van het vijffde block.
3. Oldenhaeve, Sigginck, Ovinck, Hiddinck, Plasman, Casteleyn halve waer.
4. Broeckinck, Nijlant, Loeninck, Menerinck, Roussinck die Erffgenaemen halve waer die
treckers van dit block sullen in die hant hebben 250 gld.
5. Hulsbecke, Wijmerinck, Slichtman, Lammerdinck, Loevelinck, Arnt Ellekinck halve
waer sal in die hant hebben drie hondert gld.
Tott vervall der costen van ´t graeven sall ieder waer hebben te betaelen 25 Car. gld.
dewelcke terstont en die oplaege der penn. van blocken tusschen dit opsicht moeten sullen
betaelt worden, of sal die scholte van Marckel de naelaetichen haer meyers daer voor
executieren blijvende die blocken daer voor verobligiert.
Den Heere Marckenrichter is toegestaen den dijck bij Stoolhorst mit dijcken telligen namit
yder zijt eene rijge te moogen bepooten blijvende nochtans den dijck gemeen.
Wegen het getimmer van Richter Wichman in ´t Broeck wort alnoch in bedenken geholden
totten naesten Holtinck sonder prajuditie van Marckte en is Wichman daer mede weedich
geweest.
Den Scholte Jan Brant is toegestaen seecker hoeckjen in de Suytgoor gelegen an ´t vijffde
bleeck aen die sijt nae Marckell hen an, doch wort noch uytgestelt totten naesten Holtinck.
Het geene op den 16 July 1662 bij die Heeren Marckenrichter en Gecommittierden is
verrichtett ´t selve wort bij die saementlijcke Erffgenaemen gelandiert en geapprobiert
sullende sulx alhier vervolchlick van woorde tot woorde toe beecke gestelt worden.
Jacob van Coeverden
A.J. van Haersolte
Gerrit Hissinck
Hendrick Jordens
Johan Sticke
Sibert van Boeckholt
Henr. Nilant
Jan van Duyren
H. Marrienburch
Johan die Wilde
B. Hagedoorn.
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Ao 1663 den 6 May.
Holtinck geseten tot Marckell Erffmarckenrichter die Heer Jacob van Coeverden ten Stuveler.
D´Heer Arent Jorrien van Haersolte ten Oldenhaeve Collonel.
De Heer Joan Sticke Borgemr. der stat Deventer.
Alsoo Henr. Wichman Senior, cessie, pretendiert en sustiniert wegens Keppell gewaert te
sijn.
Soo is bij Holtrichter en anweesende Goetheeren verstaen dat die Richter Wichman
onvermindert sijn pretendierende recht geen cessie sall mogen hebben en sall sijn bewijs an
Hr. Marckenrichter hebben over te geeven on ´t selve den Gecommittierden te communiceren
en den naesten Holtinck daer van rapport te doen om daer op alsdan te resolvieren.
Wort alnoch verstaen alsoo sommige in mora blijven, d´oplaege van d´eerste en 2. bleeck in
die Suytgoors uyt te leveren dat sij sullen geholden sijn in tijt van 2 maenden sulx an den
Heer Marckenrichter betaelen, bij faute van dien sullen die bleecken ten overstaen van die
Gecommittierden opgeslaegen en vercofft worden, waer van publicatie sal geschieden.
In cas die Richter Wichman Junior het getimmer in´t Broeck van selfs niet wil afbreecken of
sijne biesten binnen holden, is goet gevonden en verstaen dat die bieste, verckens, etc., van
Evert in ´t Broeck sullen geschuttet en voor die 2de mael op dubbelde boete en telcks
verhoeget worden, alsoo die Erffgen. hem aldaer in ´t Broeck geen uytdrifft konnen toestaen
en wort den Geswoeren gelastet deese resolutie van Goetheeren door het voorschr. schutten
van de beesten ter executie te stellen en daer van geentsints in gebreck te blijven.
Op die clachte der huysluyden dat die sich tot Wichman haer beswaert met het afhaelen van
ga(r)sten, so is bij d´ Erffgen. verstaen dat die Richter daer niet toe gerechtiget is.
Angaende ´t plaggen meyen van Struyck is verstaen dat Struyck die plaggen soo hij in deese
marckte meyt, oock in ´t lant hier geleegen sal brengen sonder dieselve in die Holter marckte
te moegen vervoeren en soo hij contrarie deede, sal daer voor worden angehaelt, gelijck mede
die bieste en schaepen sollen uyt deese marckt blijven of anders geschut worden.
Angaende ´t schutten van die bieste van Borckell wort alnoch gepersistiert bij die resolutie
Ao 59 genomen.
Is verstaende dat het toeslach van Smit door den Marckenrichter en Gecomm. in ogenschijn
sal worden genoomen daer nae bevindinge in te disponieren en den Smit te contentieren.
Die kleine Stoolhorst is nae pennings weerde an Heer Marckenrichter toegestaen.
Het hoeckjen in Suytgoors hier voorens in ´t Marckenboeck vermelt, ´t selve wort den
Schulte Jan Brant als nu vereert.
Die Marckenrichter sal gelieven kerckenspraecke te laeten doen, dat alle biesten van Stockum
of Busberge soo opten Dijck of in die Suytgoors aen die Marckelsche zijt gevonden worden,
sullen worden geschuttet bij dubbelt schutgelt waer op die Geswoerens sullen letten.
Is geresolviert dat voortaen alle Holtingen elck op sijn eygen costen sal holden.
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Is verstaen dat ieder huysman int jaer in plaets van schrach en schouw an becke sall geven, 12
st. sulx voor dit jaer waer van die becke sall worden gediept daer ´t van nooden is welcke
penningen die Schulte voor die gemeene gunst sall invorderen.
Die Gecomm. hebben angestemt om op donderdach nae Pinxteren neffens die Hr.
Marckenrichter bij een te comen en te over slaen in wat voegen den dijck best sall kunnen
worden conserviert en voort over het maecken van sluyskens als mede wegen, het repareeren
van de toorn te delibereeren.
Angaende die saecke van Loesmaets over die gesustineerde gerechticheyt van de waertall
daer op sall ten naesten bij eencumpste der Gecommittierde Erffgenaemen gedisponiert
worden.
Jacob van Coeverden
Joan Sticke
A.J. van Haersolte
Henr. Nilant
Carl Wilhelm van Rippda
Joan van Duyren
uyt naeme van den Heere van Suyrenborch
Hendrick Jordens
B. Lesplarie
Gerrit Jordens
protestiert Ed. Cremer tegens
Johan die Wilde
dese resolutien
Gosuinus Cremers
Joan ter Vrucht
Hendr. Kuyper
Dit ondergeschr. der vorige resolutien datter uytgedaen is, alsoo het waer geschreven buyten
last van Marckenrichter en gemeene Erffgenaemen, is het selve iedem dato gedaen met
gemeene stemmen.
Jacob van Coeverden
Johan Sticke
A.J. van Haersolte
Henr. Nilant
Henr. Jordens
Hendr. Cuyper.

Anno 1677 den 29 May.
Holtinck geseten tot Marckell Erffmarckenrichter de Hoog Ed. Heer Jacob van Coeverden tot
Stuyvelaer.
De Hoog Ed. Heer Volkier van Haersolte tot Oldenhave.
De Heer B. van Steenbergen Borgemr. der stadt Deventer.
Bij naeder resumtie wort van Holtrichter en saementlijke Goedheeren gearrestiert het geene
anno 1663 op den laetsten Holtinck is geresolveert.
Tot Gecommitteerde in deese Marckte worden geauctorisiert de H.E. Heer van Haersolte,
Henr. Nilant Doctor continuiert, de H. Arent van Suchtelen tot Deventer, den Borgemr.
Wijchman tot Rijssen.
Wort bij Holtrichter en saementlijcke Goedheeren geannulleerd en vrugteloos geholden alle
ancoop van toeslagen, uytdriften, als anders onwettelijcken of sonder consent sedert den
laatsten Holtinck bij de bourmannen ondernomen.
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Worden dien volgens de Gecommittierden den Heeren geauctorisiert sodaene toeslaegen als
anders in ogenschijn te neemen en nae bevindinge van seacken ten meesten dienste van de
marge daerinne te disponeren.
Alsoo eenige clachten over de onwettelijke particuliere of lands waegen dienst sijn voor
gevallen, soo wort de Heer Marckenrichter versocht sich hier over t´informieren en naeder
voorsieninge te doen.
Word mede gerecommandiert aen de Heer Marckenrichter omme ordre te stellen tot reparatie
van den Dijck in ´t Broeck.
Doordien Kreyensanck sijn huys afgebroocken ende op de gemeente weder getimmert heeft,
soo wordt denselven verbooden gienen gemeinen gront daerbij an te slaen.
De Gecommittierde Heeren worden geauctorisiert de rekening van reparatie, costen tot de
wegen met de Heer Marckenrichter te revidieren en te sluyten.
Daerbij om in ogenschijn te neemen wat nog te reparieren staet.
Tot Geswoerens worden gecontinueert Broeckinck en Loesmaete, daerbij aengestelt
Slichtman en Crabbenbus.
Die Heeren Gecommitteerden sullen gelieven te nomineeren de nieuwe prasente Goetheeren.
Ick Borchard Arnold van Coeverden Heer van Stoevelaer ende Hengeloo etc.
Erffmarckenrichter der Marckeler Marckte doe mits deesen te weeten, dat ick hebbe
goetgevonden tegens aenstaende Saturdag, zijnde den 22 deser, des morgens ten thijn uren tot
Marckeloo in de kercke mits deesen een Holtspraecke aen te stellen van de Marckeler
Marckte, yder op sijn eygen kosten om alsdan te delibereren ende concludeeren over het
geene wegens voorschr. Marckten quota nog manqueert tot betaelinge van de timmeringen
van de nieuwe wheme ende over het geene vorders tot den Marckten met ende voordien
mogte worden dienstig geagt, met inthimatie dat met den presente Goedheeren sal worden
geconcludeert ende de uytblijvende van haere stemme voor deese reyse sullen sijn
verstooken. Ende op dat niemand hier van oneindig mochte sijn, soo sal deesen worden
verkerckenspraeckt.
Ende worden daer en boven de respective Boermannen gelast ieder zijn Goedheer hier van
tijdelijke kennisse te geeven ende op den aenstaenden Holtinck daer van doen blijcken bij
poene van een tonne bier, voor die hier van blijft in gebreeke.
Actum Stoevelaer den 15 September Ao 1708.
B.A. van Coeverden.
Anno 1703 den 15 February.
Hebbende binnen Geerfden van Markel en Stokkum goedgevonden op ´t versoek van Dr.
Jacob Fokkinck aan eene van desselves zoon te defereren den ontfangst van verpondinge en
contributie van voorschr. Markten met January 1702 te beginnen op navolgende conditien.
Dat deselve vooraf sal hebben te stellen ter affecuratie personele cautie binnen dese stad.
Dog indien sulx niet mogte kunnen bekomen ten genoegen van de Geerfden aan te tonen dat
sodaene bij sijn Ed. opgegevene goederen als ´t halve erve Roeterinck, het halve Hare en het
erve den Grooten Ham sijn onbeswaart, als mede dat ieder waardig sijn sodane summa als
waarop bij sijn Ed. geestimeert staan.
Dat aanstonds eene van sijn soons sal moeten nomineren voor dien ontfangst versoekt.
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Dat uit de conditien waerop de Heeren Edelen als Geerfden reeds den ontfangst op eene van
sijn Ed. soons hebben gedefereert sal worden gelegt den 3 artikel houdende.
Den ontfanger sal moeten ontfangen na alsulcke register en als sijn Ed. door de respective
Goedheeren sullen worden ter handen gestelt welke deselve sullen mogen veranderen,
vermeerderen en verminderen na haaren goeden rade, wanneer sal goed vinden.
Alsmede dat uit den 4den artikel sullen worden geligt de woorden

soo veel moogelijk
En eindelijk dat den ontfanger niemant op sijn eigen auctoriteit sal vermogen te substitueeren
om dien ontfangst waar te nemen.
Anno 1703 den 6 Maart.
Zijn de Geerfden van Markel ende Stockum binnen Deventer woonende wederom op het
raadhuis aldaar vergadert geweest en hebben na resumtie der bovengen. conditien goed
gevonden daer op den ontfangst boven gemeld aan eene der soons van Dr. Jacob Fockink te
defereeren ende begeeven waar van aan de Heere Droste van Twente als Erfmarkenrichter
met den eersten kennisse gegeven worden.
Onderstond in was getekend.
J. van Boekholt Jaere 1703.
Onderstond
Pro memoria
Aan de Erfmarkenrichter te schrijven dat de binnen Geerfdens van voorschr. markten tot het
vergeeven van dien ontfangst in ´t toekomende niet gedenken te treden voor en aleer door de
Erfmarkenrichter een samentlijke vergaderinge der Geerfdens sal sijn geconvoceerd en bijeen
vergadert.
Anno 1704 den 26 maart.
Zijn de Goedheeren van ´t Gerichte van Kedingen na voorgaande kerkenspraken in de kerke
tot Markel vergaderd geweest. Als wanneer door de Heere Droste van Twente als
Erfmarkenrigter geproponeert sijnde, dat de Heer Hoevel tot Nienhuis den ontfangst van
verpondinge en contributie van ´t Gerigte van Kedingen soude kunnen resigneeren in faveur
van eene der soons van Dr. J. Fokkink in handen der Erfgenamen, sijn geleesen de conditien
en voorwaarden, waarop bij de de Erfgenamen den ontfangst voorschr. soude geconfereerd
worden op eener der soons van Dr. Jacob Fokkink. Ende dan over de form ende wijse van den
meergem. ontfangst te confereren ende te begeeven gedelibereerd sijnde.
Is goedgevonden om de voorschr. conditien en voorwaarden te examineren ende op
den 15 May alhier wederom rapport te doen ende de Erfgenamen van hare
confideratien te dienen te committeren uit het Carspel Goor, de Heeren Droste van
Twenthe en Coeverden tot het Wegdam, uit Markel de Heeren van Oldenhof en
Burgemr. Rud. Jordens uit Stokkum, de Heer Th. Sloet Prov., Henr. Tijdeman, uit
Harcke de Heer .....
CONDITIEN
Waarop den ontfangst van Kedingen aan den Richter Ass. Fokkink gegeeven en gedaan in de
kerke te Marckel den 13 May 1704.
Dewijl de Welgebooren Heer Heuvel tot Nijenhuis afstand heeft gedaan van den ontfank van
die aan sijn Welgeb. vertrouwde middelen des Gerichtes Kedingen, soo hebben de onder
benoemde prasente Heeren en verdere Goedheeren en Erfgenamen daar toe bij publicatien
geconvoceerd goedgevonden te defereeren aan de Ed. ....... den ontfangst van de verpondinge,
beginnende met den eersten Jann. 1703 ende van de contributie die laastleden Paschen sijn
aanvank heeft genomen alle met die daarop gestelde ende nog te stellen verhogingen en sulx
opvolgende conditien en voorwaarden.
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1.
Den bovengen. ontfanger sal hebben te prasteeren aan de resp. Goedheeren sufficiente
borgen, hetsij wel of personeel ende sal de geprasenteerde borgtogh nader worden
geexamineerd en sodanig binnen den tijd van 4 dagen geperfecteerd soo en als de
Gecommitteerden met namen de Heer Borgemr. Jordens en Dr. ten Brinke sullen instellen en
formeren al bevoorens den gedestineerden voornoemden ontfang sal mogen aanvaarden.
2.
Den ontfanger sal voor collecte deeser middelen genieten 5 ten honderd voor welke an
tantum sal gehouden sijn deselve te innen boven welke 5 ten honderd den ontfanger uit geen
der hande hoofde iets meerder sal kunnen of moogen neemen ofte pretendeeren.
3.
Den ontfanger sal moeten ontfangen naar alsulke registeren al sijn Ed. resp. Goedheeren
sullen worden ter handen gesteld.
4.
Den ontfanger sal gehouden sijn de resolutien van Ridd. en Steden van Heren Ed. Mog.
Gedeputeerden soo ver het meerderen der middelen genomen sijn ofte van tijd tot tijd
genomen moghten worden te agtervolgen.
5.
Den ontfanger of desselves Erfgenamen sullen bij het afgaan van den ontfang gehouden sijn
alle haare restanten te suiveren ende geene mogen brengen tot luste van ´t gerechte in ´t
geniaal ofte van Bourschappen in ´t particulier nog ook van eenige Goedheeren, vorders als
dieselve ingevolge reslolutie van Ridd. en Steden daar toe gehouden sijn.
6.
Den ontfanger sal gehouden sijn de executien met alle moderatie te doen en alle vixatien en
dirordres daar omtrend te wheeren, die alleen te dirigeeren tegens die geene, die int middel of
middelen waar over moet worden geexecuteerd verschult sijn ende dan ieder na advenant van
haare schuld ende sal geen executie mogen volgen tot taste van het gerechte of Boerschappen
in ´t generaal en sal over onbehoorlijke executie aan de resp. Goedheeren mogen worden
geklaagd omme na vereisch daar inne te voorsien.
7.
Den ontfanger sal gehouden weesen een correcte en pertinente aanteikeninge te houden van
sijnen ontfang daer toe een bequaam boek toestellende ende voor ieder Boerman ende
ingesetene onder sijn ontfang gehoorende een blad a twee apart laatend, daarinne alle jaar
optekenen de specifice wat ieder in dat jaar en ieder middel moet geven ende daarop
vervolgens de betaalinge settende met bijvoeginge van den datum en op wat jaar de betalinge
geschied ende sal niet generalijk op rekeninge mogen ontvangen en niet declineren de
betalinge bij kleine parceelen al of de schuld groot is en sodaane betaalinge op die post
hebben af te schrijven dewelke de betalers cligeren.
8.
Den ontfanger sal ook niet mogen ontfangen of sal ´t in boekjes der meyeren setten en die
geene soo daar van niet voorsien sijn, boekjes op haar kosten besorgen en sal in den meyeren
boekjes dieselve ordre houden als in bovenstaande articul is gespecificeert al soo dat
voorschr. boekjes in alles met ´t boek van den ontfanger sullen accorderen.
9.
Den ontfanger of derselver executeur sullen van geene Boermannen executie mogen
ontvangen of daar voor aan ´t geld dat ten comptoire gebragt word, korten ofte sullen sulx
tekenen ter eene sijde van ´t aan de Boeren toegelegde boekjen met specificatie van de
somma, den datum en op wat middel executie geld is ontvangen.
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10.
Den ontvanger sal aan de executeurs van den ontfanger Generaal buiten quitantie daarvan te
nemen, geen executie gelden betaalen, daar op doende specificeren waar over de executie
gelden sijn ende sal van desen allen pertinente aantekeninge moeten houden.
11.
Den ontfanger sal niemand tot den ontfangh van ´t Gerichte int generaal of van eenige
Boerschappen in ´t particulier of van eenige middelen voor dese waar van den ontfangh sijn
Ed. is gedemandierd mogen substitueren, maar wel de resp. Goedheeren, wanneer sulx nodig
oordeelen en sal den ontfanger vervolgens de administratie deser middelen selfs niet
wederom mogen aanvaarden sonder voorgaande consent der Goedheeren voorm.
12.
Den ontvanger of desselves gesubstitueerde sullen alle jaar op dinsdag na Pinxsteren
geholden sijn, de Erfgenaamen of desselves Gecommitteerden van haren ontfang opening te
doen, het boek hares ontfangs voor te leggen, haare restanten opgeven en hunne uitgave met
quitancien toonen.
13.
Voorts sullen den ontvanger ende desselves gesubstitueerde voor ´t aanvaarden deese ontvang
als luiden van eere belooven haaren aanbetrouwden ontfang getrouwelijk te sullen
administreeren, niemand bij haar weeten te beswaaren, de ontfange penn. tijdlijk ten
comptoire van den ontfanger generaal ofte op desselves op die uittelling ende tot geenen
anderen ende diverteeren, die collecte penningen sijn nogtans niet in begriepen ende vorders
sich te sullen gedragen als een goed en getrouw ontfanger behoord te doen.
14.
Voorts blijft de Heeren Erfgenaamen en Goedheeren gereserveert en voorbehouden dat haar
ten allen tijden sal gepermitteert sijn, dese instructien te mogen ampliceren, verminderen en
veranderen soo als dieselve sullen dienstig of vaag oordelen.
15.
Den 13 Mey 1704 sijn de Heeren Erfgenaamen des Gerichts Kedingen daar toe op verlos van
stemme bij publicatie geconvoceerd wederom binnen Markelo bijeen geweest om over den
ontfang deselven Gerichts te disponeren.
16.
En is voorts goedgevonden dat de Richter geen derhande diensten, garven of iets anders sal
moogen afvorderen voor en aleer door de Goedheeren sij g´examineert of sijn Ed. dieselve
the komen of niet en daar over met eenpaarigheid van stemmen resolutie genoomen is ten
waare voorm. Richter dieselve in de respective markten van de Goedheeren nader konden
obstineren.
17.
Op deese geprojecteerde conditien word deesen ontfang van voorm. middelen met
meerderheid van stemmen gedefareerd aan de Ed. Assuerus Fockink, Rigter van Kedingen,
en sulx tot revocatie en word daarin bij provisie voor den tijd van twee jaaren gesubstitueerd
de Ed. Jacob Fockink der beiden Richten Doctor, mits dat de geprasenteerde borgtogt binnen
den tijd van 14 dagen sodanig werde geprasteert, als bij dese conditien gereguliert is. Aldus
gedaan in de kerke tot Markel den 13 Mey 1704.

Ingevolge gearresteerde resolutien voorleeden jaare en gedaane publicatie sijn op heeden dato
den 2 Juny 1705 alhier binnen Markeloo de Gecommitteerden van de respective
Boerschappen over de rekeninge van de Ed. Fockink bij een geweest en desselves ontfank,
uitgave en restant g´examineert en bevonden dat sich den gedemandeerden ontfank van
verpondinge en contributie van den jare 1700 bedraagt eene somma van 10080 gld 11 stuv.
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11 penn., de uitgave een summa van 10513 gld. 19 st. en ´t restant 2836 gld. 12 st. 11 penn.,
waarin de resp. prasente Gecomm. en verdere Erffgen. contentement hebben genomen en de
quitancien de uitgave conform bevonden en word de Ed. Fockink gerecommandeerd gem.
restanten, ten eersten en soo ras doenlijk te innen en blijft wijders desen dingsdag na
Pinxsteren gearresteert om daarop jaarlijx door Gecommittierden de rekeningen van den Ed.
Fockink te examineeren mits dat hier over 14 dagen te vooren door de Rigter publicatie
worde gedaan, dat een ieder geinteresseerde dog op sijn eigen kosten deese sal kunnen
bijwoonen.
En heeft de Heer Burgemr. Jordens alhier de chartres en papieren den borgtogt van den
ontfang concerneerende en van sijn WelEd. en Dr. ten Brinck naar voorgaande commissie
gexamineerd bestaande pro 1. in een verbale van het erve de Heurne in ´t Scholtampt van
Zutphen, pro 2. in ´t erve den Grooten Ham in ´t Ampt van Voorst, pro 3. in ´t halve erve en
goed Roterink in Haarle Boerschap Hellendoorn lheenhorig aan de Praabsdije van Deventer,
pro 4. bestaan in twee distincte volmagten op Ass. Fockink om voor deesen ontfank
hypothecatioe van de erven Heurne en Roterink te passeeren, pro 5. bestaan in 3 attestatien
soo van Klappenburg, Dr. Seb. Tichler en Christine Roggen wed. Alberti dat geen 50 penn.
van hypothecatien in Veluwe betaalt worden, pro 6. in attestatien dat soo wel ´t erve de
Heurne als Grooten Ham onbeswaard sijn, pro 7. den afstand van de vrouw wed. Heuvel in
faveure van Fockink, pro 8. de instructien waarop den ontfang van verpondinge en contributie
aan de Ed. Fockink gedemandeerd is, wederom over gegeeven en sijn gem. genummereerde
chartres bij den Heere Droste van Twenthe tot securiteit van de Goedsheeren overgenomen
om ten voorgem. fine bewaart te worden.
Geleesen ´t regt van Ber. Meyer alhier tegens Arend Jorrissen geprasenteert over de middelen
in redemtie, sijnde van de Boerschap Markelo is goed gevonden de Heere Drost van Twenthe
en de heer van Stoevelaar te versoeken parthijen hier over te vergelijken, bij ontstentenisse
sal ´t regt gesteld worden in handen van Dr. Smit om hier op binnen 3 weeken te berigten om
´t selve aan handen van den Heeren Droste van Twente over te geeven.
Voor de prasente Goedheeren in deliberatie gelegt sijnde, waaruit de onkosten tot de
aangevangene nieuwe wheeme en een school sonder kunnen gevonden worden, is
geresolveert over dese saak, navolgende Heeren Gecommitteerden aan te stellen als uit
Markeloo de Heer van Stoevelaar en Dr. Seb. Tichler, uit Stokkum de Heer Drost van Twente
en serviesmr. Marrienburg, uit Harcke den Heer van Hengelo en pastor Remink, ten einde om
hier over, ten eersten buyten kosten van de kerke en karspel binnen Markeloo, bij een te
komen de rekeninge van de kerke van Markelo van den jare 1691 tot dato deeses
t´examineerenen, verders te delibereeren waar uit de verdere onkosten souden kunnen
gefourneert worden, die sig buiten ´t geenige de kerke bereits bekostiget heeft, sig ruim 600
gld. sullen koomen te bedragen en sijn vorders voorgem. Heeren Gecommitteerden versoght
tot deese saake Gecommitteerden uit het Dorp van Diepenheim te versoeken wanneer
hierover besoigneeren.
Is vorders goed gevonden der prasente Gecommitteerde Goedsheeren tot de wheeme en
schoole van Markeloo te authoriseeren, dat ten eersten de oude wheme willen verkopen om
de penningen daarvan komende tot gesinde nieuwe wheeme geemploreerd te worden.
Is gearresteert deese en voorige resolutien in een boek te registreeren om bij de Heere Droste
van Twenthe bewaard te worden.
Nog is bij de Rigter aangenomen een dubbelt van ´t geexhibeerde slot sijner rekeninge in
handen van de resp. Goedheeren te stellen om tot derselver narigtinge bewaard te worden.
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Anno 1706 den 25 May.
Zijn de Goedheeren der respective Boerschappen van ´t Richterampt Kedingen naa
voorgaande kerkenspraken in de kerke tot Markel vergadert geweest om af te hooren en te
sluiten de rekeninge van ontfank en uitgave over den jaare 1704 (nadat bij quitancie van den
Heer ontfanger van Twenthe aangeweesen was, dat ´t jaar 1703 ten vollen afbetaalt is ter
somma van f 2836-11-11), waar van den ontfanck bevonden is te bedragen de So van f126803-8. Ende de uitgave of betalinge aan ´t comptoir van de Hr. ontfanger van Twente daar tegen
f 9436--1-3. Zulx dat de meerdere ontfank bedraagt f 3251-12-8, welke resteerende en nog
niet ontfangen sijn bedragende de generale restanten volgens de restant cedulen door sijn Ed.
over gegeeven de anno 1703 en 1704.
Voor welke restanten de Erfgenaamen ingevolge resolutie van Ridd. en Steden niet
responsabel sijn.
Waarvan geresumeert sijn de besoignes en resolutien op den 2 Juny 1705 gevallen en
genomen. Door de scholtus Jabbinga en weduwe Hoppenberg gedoleerd en versogt sijnde van
derselver rekeninge van gedane vertering over ´t begeeven van den ontfank aan de Richter
Fockink is goed gevonden te persisteeren bij de resolutie voorleeden jaar daar over genomen
en de Heer Drost versogt de betaalinge van dien te willen besorgen.
Prasent de Heeren
Drost van Twente, van Stoevelaar van Hengelo, Drost van Haxbergen, van Elsen, van ´t
Wegdam, Burgem. G. Jordens, J. Wijdenbrugge, J. Hoefslag, Dr. Hulsken wegens ´t Huis te
Rechteren.
Anno 1707 den 17 May.
Zijn de Goedheeren van de resp. Boerschappen van ´t Gerichte Kedingen naa voorgaande
kerkenspraaken in de kerke van Markel vergaderd geweest als wanneer de Hr. Richter
Fockink sijn rekeninge heeft gedaan over den jaare 1705 van verpondinge en contributie en
bevonden de totale ontfank te sijn volgens ´t register van den Heer ontfanger van Twente
f 12689-4Hier op betaald volgens quitancie van den ontfanger van Twente
f 9443-.Ergo rest aan ´t comptoir van den ontfanger voornt.
f 3370-9-10
Hier afgetrocken het geene rendant aan ´t comptoir van Twenthe schuldig blijft f 3246-4Ergo meer bij rendant uitgegeven als ontfangen
f 124-5-10
Hier bij de restanten van 1704 soo tot nog toe niet sijn ontfangen monterende f 646-16-10
---------------f 771- 2- 4
Nb. in ´t comptoir van die Rigter is nog berustende 500 gld welke sijn betaald na ´t opmaaken
van de restant cedule.
MEMORIE
De Hr. Richter Fockink heeft volgens quitancie de dato den 4 Sept. 1706 van ontfanger van
Twenthe aangetoond dat den jare 1704 volkomen heeft gesuiverd en afbetaald.
Dr. Tichler rapporteerd dat ingevolge commissie heeft nagesien de kerken rekeninge van
Markel tot ´t jaar 1706 en bevonden dat niet meer komt over te schieten als een somma van
f 57-8waar van nog moet afgaan
f 23- . rest f 34-8 Zoodat de timmeringe van de wheme onmogelijk daar uit kan vallen.
Den ontfangst jaarlijks van de kerke bedraagt
f 177-13orde uitgave
f 89- 5daaronder een lijfrente van f 45- .------------64

f 88- 8 1200 guld. moet nog worden betaald als de schulden van de timmeringe van de wheme en de
schoole kunnen worden voldaan te weeten door die van Markel, Stockum en Harcke.
Op deese 1200 guld. is te goed 100 guld. door die Nijenhuisen van Diepenheim te betaalen.
Goed gevonden om deese penn. ad 1100 guld. te vinden eenige stukjes landt te doen
verkoopen publicquelijk, mits en onder die conditie, dat niemand van de resp. Erfgenamen
daar bij eenig nadeel kome te lijden.
Voor die van Markel word voorgeslagen te doen verkoopen de Sanderie omtrent den
Bloemendal gelegen.
Voor die van Harcke en Stockkum word voorgeslagen om te verkoopen een stuk lands tussen
den Koekoek en de Potbeeke.
De resteerende penn. vermits de gedesidereerde somma uit de verkoopinge niet sal kunnen
vallen, te negotieren op de inkomsten van de kerke.
Verdeelinge tussen de 3 Boerschappen
Markel
f 300- . Stockum
f 300- . Harke
f 200- . -----------f 800- . te negotieeren
f 300- . -----------f 1100-. Anno 1708 den 7 Juny.
Zijn de Goedheeren en Geerfden der resp. Boerschappen van het Gericht van Kedingen, naa
voorgaane convocatie bij kerkenspraake in de kerke tot Markelo vergaderd geweest als
wanneer de Richter Ass. Fockink sijn rekeninge gedaan heeft van verpondinge en contributie
de Ao 1706 gedaan.
Waar van den ontfang bevonden is sig te bedragen
f 12689- 4 Ende de uitgave met quit. van de Hr. ontfanger van Twenthe aangetoont
daartegens
f 9158-18sulx dat meerder ontfangen heeft ende schuldig blijft
f 3558- 6 Alle de restanten der huisluiden
f 1700-4-5
en 6 bedragen
f 5422- 8 waarvan afgetrokken de bovenstaande meerder ontfangen
f 3538- 6 Zo is bij den Richter vooruitbetaald
f 1938-14Door de Richter Fockink voorgedraagen sijnde dat van eenige posten geen betalinge kan
bekoomen is geinhareert de resolutie in den jaare 1706 aangaande genomen, heeft de Heer
Drost van Twenthe voor soo veel sijn HWG Gestr. in den sijnen aangaat ...... die ordre te
stellen dat de Richter tussen dit en aanstaande vergaderinge contentemen t’ bekome.
Door de setters en Boermannen van Markel voorgedragen sijnde dat de Hr. Dr. Richter Jac.
Fokkink weigerig en gebrekig blijft te betaalen ´t hoofdgeld, dienstbodengeld, geld van
peerden beesten en reliqua, verschuldigt van de jaaren 1702 tot 1707 incluis bedragende de
so. van f 124-19-10.
Ende dan tegen gelesen sijnde ´t antwoord sustinne in contra pratensien daar tegens gemaakt
ende voorgedragen door de Rigter Fokkink.
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Hebben de Goedheeren en Geerfden geoordeelt dat Dr. Jac. Fokkink de voorschr.
verschuldigde middelen behoord te betalen en dat deselve tegens de pratensien door de Rigter
voorm. gemaakt, niet ingehouden kunnen worden.
Op de Regt. van de Landschrijver Willem Hulsken versoeken deesen recompens voor de
moeiten die hij suppliant als scriba in dese vergaderinge in het registreeren der resolutien
ende gedane rekeningen in een bijsonder boek bij hem gekogt. Hebben de Goedheeren en
Geerfden denselven daarvoor jaarlijks toegelegt 5 Car. gld aanvank nemende met den jaare
170. over het geheel Gerigte uit te zetten. Hetwelk de Heeren van Deventer hebben
overgenomen om daar van favorabel te rapporteeren.
PRASENTIBUS DE HEEREN
Drost van Twenthe, Coeverden toe Stoevelaar en Hengelo, Secr. Borgerink, Bmr. Dr. van
Duuren, Bmr. G. Niland, Bmr. D. van Duuren rentmr van Suchtelen, Coeverden toe Wegdam,
Prov. Jac. Marienburgh, Prov. Hendr. Scharff Drost van Haaxbergen, Drost van
Isselmuyden, Teunis Janssen Bmr van Rijssen.
Anno 1708 den 22 Septemb.
Zijn op een extraordinaris vergaderinge de volgende Goedheeren ende Geerfden naa
voorgaande kerkenspraake in de kerke tot Markel vergadert geweest.
De Heer Erfmarkenrigter B.A. van Coeverden Heer toe Hengelo en Stoevelaar voor sijn
Welgeb. selvs en mede als gevolmagtigde van de Heer Linde toe de de Placke ende de Heer
Munster toe den Surenborgh.
Wegens de stad Deventer Bmr. A. van Duuren, Bmr. G. Nilant, Bmr. D. van Duuren, Bmr. en
rentmr. R. Jordens.
Wegens den Oldenhof de custor Hendrik Gorkink.
De kerkmr. Jan ter Vrught.
Dm. Sertorius, Gerrit ter Loo, Arent Arents Smit.
Als wanneer door de Erfmarkenrichter voorm. geproponeert sijnde dat dese vergaderinge
door sijn HWG is aangelegt, om eens nader op te neemen de kosten der timmerage van de
wheme ende vervolglijk soo veel dit carspel Markel aangaat, tot de voordere betalinge
derselve ordre te stellen.
Daartoe getreeden sijnde is bevonden dat de voorschr. timmerage omtrent gekost heeft een
so. van
f 2419-15-4
Ende dat daarop uit de kerkegoederen betaald sijn omtrend
f 1337- 6 En alsoo omtrent nog te betaalen staan
f 1082- 9 Waarin de Boerschap Markel pro quota circum circa sal moeten dragen 375 gld. Om welke
penningen uit te vinden ende te fourneren eenparig goedgevonden is, in ´t openbaar te
verkoopen een seker stuks lands van de Gemeente van Markell, de Sanderije genaamt,
omtrent den Bloemendaal tussen de oude en nieuwe Bolks Beeke gelegen. Om welke
vercopinge met de conditien vandien te reguleeren ende te doen, de Goedheeren en Geerfden
benevens de Heere Erfmarkenrigter versogt ende geauctoriseerd hebbende de Heeren Bmr. en
Rentmr. R. Jordens ende de gevolmagtigde van den Oldenhof.
Soo wijders volkomen alle magt gegeven is om alles wat de voorschr. timmeragie van de
wheme is betreffende, te vereffenen ende alles liquide te maken.
Door de Heer Erfmarkenrigter vorders voorgedragen, dat sijn HWG tot ´t huis Keppels in
Markel (waarbij wijlen de Rigter H. Wichmans in sijn tijd gesustineert heeft een volle whaare
te sijn), het waartal van ´t erve Schrijvers digt daar aan gelegen gekogt ende gelegt heeft met
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die conditie dat de kotters whare van ´t huis Keppels bij changement wederom op ´t erve
Schrijvers sal sijn en liggen met versoek dat de Geerfden´t selve alsoo mogten approbeeren.
Soo hebben de Heeren Gecommitteerden der stad Deventer op behaech en approbatie van de
Heeren haare principalen daar in nevens de andere Geerfden geconsenteert.
Anno 1718 den 26 April.
Holtink geseten tot Markeloo.
Erfmarkenrigter de HWGeb. Heer J.P.C. van Keppel Heer van den Stoevelaar en van de vrije
Heerlijkheid Loenen.
Assessoren
De Hr. Burgemr. Nilant en
Hendr. Lindeman.
Alhier van de Hr. Markenrigter voorgebragt sijnde, hoe dat wegens de Erfgenamen van
Verwoolde, Laaren en Oolde wederom instantien worden gedaan, waarbij deselve de verkofte
sogenaamde Sanderije komen te contesteeren ende voor haar marktengrond debiteeren.
So is goedgevonden dat de Heeren Gecommitteerden van dese markte neffens de Heer
Erfmarkenrichter met de Gecommitteerden van Verwoolde, Laaren en Oolde in loco en
conferentie te komen ende haar desesijds bewijsen te communiceeren en in cas daar in geen
contentement sullen neemen, daarvan aan de Erfgenaamen op een nadere vergaderinge
rapport te doen. Voorm. Erfmarkenrichter ende Hr. Gecomm. sullen alsdan ook met de
Heeren Gecommitteerden van Verwoolde, Laaren en Oolde willen gelieven te spreeken over
derselver sustinue en den brief van den 5 febr. 1718 vermelt, waarbij sustineeren, dat dese
markte sigh niet soude mogen afgraven om daar van aan de Goedheeren van deese markte
almede rapport te doen.
Is vorder goedgevonden ende bij de Heer Erfmarkenrigter aangenoomen, alle 2 jaaren in de
maand van augustus een holtink te houden tot het reguleren van alle voorvallende markten
zaken.
Tot Gecommitteerden in dese markt word in plaats van de overledenen geauctoriseert de Heer
Haarsolte tot den Oldenhof, de Hr. Bmr. L. Nilant ofte iemand anders wegens de stad van
Deventer gecommitteert ende de andere gecontinueert.
Aldus gearresteert op den holtink binnen Markelo gehouden den 26 April 1718.
J.P.C. van Keppel als Erfmarkenrigter.
L. Nilant
H. Gorkink namens de Here Haersolte toe Oldenhave.
H. Lindeman
B. Pothoff.
Ingevolge kerkenspraken den 4 July ende den 11 dito gepubliceert, Holtink gehouden tot
Markelo.
Erfmarkenrigter de HWG Heer J.P.C. van Keppel toe Stoevelaar den 14 July 1723.
Assessoren
..... Hoevel van Wesevelt
de Hr. Bmr. R. Jordens.
Prasentibus.
De Heer Bmr. L. Nilant, de Hr. Secret. Borgerink, de Predicant Sartorius, Christ. Holbergen
wegens ´t Keppels, D.W. Hulsken namens Bmr. Chr. Sprakel, Mr. Arent Smit, Gerrit
Loosman, Slichman namens de Hr. van den Surenborg.
Is goetgevonden dat bij dit fatsoen en de ..... van ieder eygens sijn land ende verdeelde
hoeken sijn graven naar behooren zal uit- ende opgraaven ende daarin geen dijken maar .... of
bruggen om het sluis uit te haalen, te leggen op een boete van 5 ggld.
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Sullende de geene dewelke sig onderstont tegens dese resolutie de graven te dammen
derselve op de ..... door de markte ..... uitgesmeeten worden geexecuteerd.
Is wijders goedgevonden den Markenrigter ende Gecommitteerden te auctoriseeren om den
dijk langs de Bulx beeke als mede den dijk tusschen deese markte en Stokkum in ogenschijn
te nemen ende in conformite van voorige markten resolutien jaarlyx te schouwen. Ende tot
dienst van ´t gemeen die ordre te stellen dat de dijk langs de beeke tegens het water bestand
sij ende den anderen dijk best gepasseerd kan worden, gelijk ook den ...... dijk en ..... dijk en
alle beyde togtgravens die ´t water in de Schipbeeke moeten brengen als ook over de
gemeene afgedeelde landtuinen en hekkens.
Wegens het steeken van plaggen, houden van schapen ende het uitmodderen van turf worden
geinhareerd de voorige resolutien daar over genomen ende de markenrigter gerecommandeert
dieselve ter executie te stellen.
Wordende wijders de Marktenrigter en Gecommitteerden gerequireert om sorg te dragen, dat
geen gewaarde caters boven haar antall van vhee de marcke bedrijven ofte beswaaren in
conformite van voorige resolutien hier over genoomen.
Ende dat ten respecte van de ongewaarde caters sig de Markenrigter en Gecommitteerden soo
over het getal als groote willen geinformeert ende op een nadere holtink van haar
consideratien te dienen of dieselve tegens een jaarlijkse tantiem sullen worden geduldet dan
gearceert ende geweest.
In reguarde van ´t opbranden der beesten en paarden word gepersisteert bij de vorige
resolutien daar over genomen.
Ende is ten reguarde van de halve whare in ´t vijfde ..... de .... Erfgenaamen toekomende,
goedgevonden de Markenrichter en Gecommitteerden te auctoriseeren om dieselve aan de
interessenten in ´t vijfde .... te verpachten of voor een convenabeler en lijdelijker prijs te
verkoopen.
Ende ten reguarde van de nieuwe aangeslaagene van den om dieselve te visiteeren en de te
priseeren ende op de naaste vergaderinge rapport te doen of dieselve daar voor sullen worden
toegestaan of worden ingesmeeten, sullen de hier vorders geen verdere aangravinge op een
boete van 20 ggld. mogen geschieden en daar en boven voort wederom ingesmeten worden.
Is nog goedgevonden om de nodige gravens door de horsten op dagloon te doen maaken ende
uitgraven, alsmede de monden van deselve te laaten vergrooten, ten einde daar door den
aftogt van ´t water uit de .... worde verbetert ende ´t geld daar toe uit de een of andere fons te
vinden ´t geene men na overslag vermeent met 40 a 50 gld te kunnen worden gedaan.
Dewijl de Klumper en Crabbenbos haar hebben aangegeeven, dat vermeenen in dese markte
gewaart te weesen, soo worden de Markenrigter en Gecommitteerden geauctoriseert haarer
stukken te examineren en daar van te rapporteeren.
Alsoo hier voorgebracht word, dat door deese en geene de mest uit deese markte werd
vervaaren ende elders gebragt, soo is goedgevonden sulx op een boete van 10 ggl. voor ieder
voer te verbeuren, te verbieden.
Wordende voor dit jaar de Geswoorens gecontinueert ende in plaats van .... aangesteld Jan ...
Tot Gecommitteerden worden de Markenrigter toegevoegd de Heer van den Oldenhof, de
Heer van Wesevelt en de Hr. Bmr. L. Niland of die daar toe van de Heren van de magistraat
gecommitteert word. Actum ut supra.
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J.P.C. van Keppel als Erfmarkenrigter
O.E. van Hoevell
R. Jordens
Sam. Sertorius Pastor
Lamb. Nilant
Christ. Hoppenberg
Eil. Borgerink
Ar. Arentsen voor mij en voor Sligman als qualitate qua.

Holtinck gehouden in de kerke van Markelo den 16 Septemb. 1727 in conformite van de
gedaane publicatie en kerkensprake.
Erfmarkenrichter de Heer Keppel tot Stoevelaar.
Assessoren
De Heer Haersolte tot den Oldenhof.
De Heer Patkul tot den Kranenborgh.
Prasentibus.
De Rentmr. Dr. Putman wegens de stad van Deventer, de Rentmr. Vordink wegens de Hr.
van den Surenberg, Dom. Meilink namens sijn schoonvader Sartorius, Berend Loos, Jan
Arentsen weegens sijn schoonsuster, Nic. Jabbinga namens sijn moeders Jan Glumper.
Alhier van de ingesetenen van deese markte bij requeste sijnde voorgebragt dat haar ieder,
vermits de erven Hulsbeke en Wijmerink van Lindeman van Deventer ingekoft, wederom uit
malkanderen getrocken ende stukswijse verkoft heeft, waardoor in de middelen sijn beswaard
geworden ende haar daarom van de provincie eens 100 gulden afgeschreeven sijn, die sij
gemeent hadden dieswegens jaarlyx toegelegd te weesen, waarom ´t sedert ´t jaar 1720
jaarlyx in de somma van 100 guld. sijn verloopen, versoekende dat ´t aangegraaven land ende
opgeslagen huisjen van Jan in ´t Veld met een uitdrift daar toe ad competam moge verkogt
worden. Welk versoek aan de Gecommitteerden word gesteld om hier in na bevindinge van
saken te ordonneeren ende resolveren.
Alhier van de Heer Patkul toe den Cranenburg voorgedragen sijnde, dat dieselve om ´t
Keppels bij sijn Welgeb. gekoft regulier te maaken, versogte een hoek gemeene markegrond
voor ´t Keppels liggende, tegens een convenabele prijs, door de Heer Gecommitteerden te
stellen, te moogen hebben, soo is deese saak mede aan de Heeren Gecommitteerden gesteld,
om in deesen na bevindinge te resolveeren ende te disponeeren.
Worden ten opsigte van de verdere markten ten saaken gem. harent de vorige resolutien, in
specie van den 11 July 1723.
Tot gesworen sijn gecontinueert Slichman en ..... ende deselve toegevoegd Boelink en
Berend Berentsen.
Tot Gecommitteerden word gecontinueerd de Heere Haersolte tot den Oldenhof ende in
plaats van wijlen de Heer van Weseveld de Heer Patkul toe den Cranenborgh ende sulx met
magh van substitutie. Ende die geene de welk de stad van Deventer sullen goedvinden uit den
haare te auctoriseeren.
J.P.C. van Keppel Erfmarkenrichter van de Markeler markte.
W.S. van Haersolte
Zeno Meilink namens mijn schoonvader
Nic. Jabbinga voor mijn moeder
Jan Arentsen voor mijn suster
Berent Loos
1729 den 1 Aug.
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1729 den 4 October.
Vergaderinge gehouden door de Erfgenamen des Gerichts Kedingen in de kerke te Holten.
Gedelibereerd sijnde over de restanten van de Rigter van Kedingen en den resolutien
deswegens van Ridd. en Steden en de Heeren Ordr. Gedeputeerden genomen.
1. Zullen door Heeren Gedeputeerden de boekjes der boeren met de overgegeven restant
cedulen geconfereerd en geexamineerd worden.
2. Zal de Rigter Fockink biinen agt weken uiterlijk ´t comptoir generaal moeten voldoen en
de resol. van Ridd. en Steden naleeven.
Of is dan Rentmr. Putman geauctoriseerd om de verborgde goederen in Veluwe en de
Graafschap daar voor te executeeren en met die daarvan te pravenueeren penningen het
comptoir generaal so veel mogelijk te voldoen of sal ondersoek ten eersten over den ontfangst
gedisponeert worden.
1730 den 23 May.
Vergaderinge gehouden door de gesamentlijke Geerfden des Gerichts Kedingen te Markell.
Gedelibereerd sijnde over ´t doen van ´t bestek over de reparatie van de tooren, sijn
gecommitteerd de Heer Keppel van Stoevelaar, de Heer Ripperda van ´t Weldam
landrentmeester en de Heer Burgermr. Jordens om de bestedinge daar van op ´t menagunste
te laaten doen.
Als mede om haar te informeeren hoe ten meesten menage de gebarsten klokken te laaten
vergieten en daar van ter vergaderinge rapport te doen.
En vervolgens goedgevonden om tot verval der kosten deswegens na te wehden t´employeren
der voorhanden sijnde 300 gld., welke de Steden Campen en Zwolle sullen komen te geven
en dat de rest door de markten moesten worden gevonden.
Dat van de 150 gld. van de stad Deventer sullen worden betaald 130 gld. aan de leyende toren
en de rest geemployeert ten volsten als boven.
1730 den 2 Septemb.
Holtink gehouden ingevolge gedane convocatie in der kerke tot Markel.
Erfmarkenrigter de Heere Keppels tot Stoevelaar.
Assessoren
De Heer Major Harsolte
De Heer Burgemr. Jordens.
Prasentibus.
Do. Sertorius, secret. Jordens der stad Deventer, Helmich van Heek wegens Sourenberg en de
Rentmr. van den Oldenhof Willem Welmers.
De Heer Erfmarkenrichter aan de Heeren Erfgenamen de verkoopinge van t´velthuisjen
voorgedragen hebbende, is deselve geapprobeert ende geratificeert en vorder geconcludeert
dat deselve voorwaarden van de verkopinge van den 8 Aug. 1729 ten protocolle van de
markte tot naregtinge sal worden geregistreert.
En hebben die Boermannen verder verklaard, dat die kooppenningen bij de voorwaarden
gespecificeert, datselve aan haar collecteur Jan Floris Meyer waaren betaald, waarmede sij
tevreede sijn.
En worden de Geswoorens gecontinueert als Slichman, Boelink, Berend Berentsen en in des
overledenens plaatse gesteld Hermen Breukink.
En is ten respecte van die te gecollecteerde penningen voor de verbrande, de Predicant
Sertorius tot Markelo van de Heeren Erfgenaamen versogh, deselve te willen ontfangen, waar
toe hij mits deesen word geauctoriseert en door sijn Eerwaarde aangenomen ende wanneer
deselve sullen sijn ingekomen, daarin kennisse te geeven aan de Heeren Keppel toe
Stoevelaar en Burgemr. Jordens, dewelke worden versoght, geauctoriseert en gecommitteerd
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om die gecollecteerde penningen neffens de Pradicant te distribueeren en aan de verbrande,
den na maate en redelijkheid soals sullen oordeelen te behooren.
En bevonden wordende datter meerder penningen mogten gecollecteert worden als behoorden
uitgedeelt te worden, worden de Heeren Gecommitteerden versogt om de verdere Heeren
Erfgenamen van ´t gehele carspel onder Markel gehoorende, te convoceeren om dieselve aan
te wijsen hoe veel uit de liefd. gaaven sijn overgeschooten en daar mede vervolgelijk te
beraamen hoe men verder der kerke, schoole en tooren soude kunnen repareeren en
herstellen.
J.P.C. van Keppel Erfmarkenrigter
Hoevell
H. van Veen als volmr. van sijn Hoog Heer .......
Everh. Jordens
nne civitatis
Jan Hendr. Gorkink wegens sijn WelGeb. Heere van Oldenhoff
Sam. Sertorius.
Extract uit het Erfgenamen boek Gerichts Kedingen van den 5 November 1731.
De Heer Land Drost van Twente agtervolgens de afgesondene resolutien van de Heeren Ord.
Gedeputeerden deese provincie van dato den 11 Octob. 1731 twee sondagen agter een op den
dag van heeden hebbende doen convoceeren de Heren Erfgenamen des Gerichts Kedingen
van de Boerschappen ende districten, waar van de Rigter van Kedingen Assuerus Fokkink
den ontfangst van verponding en contributie gedemandeert is ten fine om voor de
administratie ende manience van desen ontfangst ende waarop de verloopene ende nog te
verloopen termijnen dese actie, volgens Heeren ordonnantie door den ontfanger van Twenthe
soude kunnen gedirigeert worden, nieuwe reele securiteit in plaat van ´t verkogte ende
gedistraheerde Scherpenseel is verbonden geweest, te stellen ende alsoo de Goedheeren voor
namaaninge ende executie in hetselver goederen gelibereert mogten blijven.
Soo is ´t dat alleen navolgende Goedheeren sijn gecompareert als de Ed. Gos. Jalinck Rentmr.
van ´t Weldam, V. Remink volmachtiger van de Heeren van ´t Capittel en de Provisooren
over de Jufferen Cloosteren der stad Deventer ende meede voor sigselver Dr. Cramer als
gelastende van de heer Schele tot den Cochets en Dom. Sertorius.
Ende heeft de Richter van Kedingen aan dieselve voorgedragen, dat sijn WelEdele het
Scherpenseel den 16 May 1731 van den ontfanger Weerts gedistraheert geene bereits
wederom geredimeert, ingelost en aan sig gebracht heeft ende ten bewijse van dien een
eigenhandige verklaringe van dato den 4 deses door Berend Pothof Burgermr. van Goor
getekent overgegeven ende dat daar door ´t gestelde onderpand wederom in sijn effect sijnde
gebracht, verhoopt dat de Heeren Erfgenamen met sijn WelEd. sullen van sentement sijn, dat
hierdoor deese hypothecatie in sijn voorige ingave is gebracht met wijder versoek dat de
Heeren Erfgenaamen van de goedheid sullen weesen om haare goede officien bij Haar Edele
Mogende aan te wenden, dat deese gedistraheerde ende geredimeerde goederen buyten de
verpagtinge van den impost van den 50e penninck mogen verblijven.
Waarop de aanweesende Goedheeren vermits soo weynig in getale geen ander resolutie
hebben genoomen ofte kunnen neemen, als de Landschr. Hulsken als der Goedheeren scriba
te requireeren van deese besorgnis heeden aan haar Edele Mogende welgem. ter extractum
notificatie te geeven met een authentique copie van voorn. overgegeeven verklaringe van
Burgermr. Berend Pothof.
Concordat
Wilhelm Hulsken.
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Bekenne ik ondergeschr. mits deesen dat de Heer Rigter van Kedingen de cooppenn. van ´t
Huis te Scherpenseel cum annexis op den 16 May deses jaars 1731 door mij voor sijn
WelEdele aangekoght bij parate exucutie ter instantie van de Heer ontfanger Generaal Weerts
van de Twente, voor agterstandige Heeren middeleen ingevolge gerichtelijke hypothecatie
voor den ontfangst van dien aan mij betaald en aan welgemelte Heer ontfanger over gesonden
hebbe luid quitancien laatende, dienvolgens de Heer Rigter van Kedingen voorm. So sijn
voorige regt van eigendom van voorschr. Huis de Scherpenseel cum annexis om daar mede te
schatten en te walten na sijn lust en welgevallen, des ten waaren oirconde hebbe ik deese
getekent. Actum op den Huise Scherpenseel den 4 November 1731.
Berend Pothof
Onderstond en was getekend.
Concordat Wilh. Hulsken.
Actum in de kerke van Markeloo den 17 Augustus 1737.
Ingevolge publicatie van den Heere Land Droste van Twenthe ter requisitie van de Heeren
Ridderschap en Steden van den 4 July 1737 gedaan om een Erfgenaamen vergaderinge van
Markeloo, Stockum en Harke ende van ´t Dorp van Diepenheim, soo verre tot Markeloo ter
kerke behooren te beleggen, om de verbrande Markeler toren ende geruineerde klocken
gemaakt ende gerepareert te hebben om daar van de nodige diensten te profiteeren.
Soo binnen op heeden in de kerke van Markeloo erscheenen den Heere Keppel ter Stoevelaar,
den Heer Coeverden ter Wegdam, de Heer Mulart toe Keppels, de Heeren Burgemr.
Marrienburg en Secret. Dumbar wegens de stad Deventer, Doctor Jalink namens den Heere
van ´t Weldam en de Rentmr. Gorkink wegens den Heer van den Oldenhof.
Ende vervolgens geleesen sijnde de voorige resolutie van de respective interessenten den 4
Mey 1731 over deese saak genoomen, soo sijn de Heeren Gecommitteerden daar bij vermelt,
wederom gecommitteerd ende vervolgens goed gevonden om de gemaakte bestekken ende
begrootinge van de verbrande toren en alle de Heeren Gecommitteerden te communiceeren,
om den 20 Sept. aanstaande des ´s morgens om 10 uuren alhier in de kerke van Markeloo te
samen te koomen om sig eenig te maaken over de gemaakte bestekken en bestedingen, soo
van toorn als klocke. Soo als meest dienstig en convenabelst sullen houden te bekoomen om
dien volgens de besteedinge op die daar toe te maaken voorwaarden ten eersten te kunnen
doen ende daarvan de reparatie te maaken, soo als van ouds gebruikelijk is geweest.
Vervolgens goed gevonden de Heere van Stoevelaar te versoeken om ´t van Ridderschap en
Steden gegeevene gratuit ad 300 gld. tot support van de verbrande toorn en geruineerde
klokken ter te ontfangen en de die daar over verleende ordonnantien van den 18 April 1731 te
quiteeren ten einde die gelden naa goedvinden van de Heeren Gecommitteerden te worden
geemployeerd.
Ende is de Landschrijver Hulsken gerequireert ende in commissie gegeeven om tot
Haxbergen met den Meester klokkegieter sich althans daar te gieten bevindende, te gaan
srpeeken ende overleg te maken of met denselven over die te maakene klokken alhier soude
kunnen worden gecontracteert om daar van op de aanstaande bijeenkomst aan de Heeren
Gecommitteerden te kunnen rapporteeren ende verslag doen.
Wordende die Goedheeren scriba geordonneert om van de besorgnis van heeden aan elk van
de Heeren Gecommitteerden een extract ter hand te stellen.
Onderstond en was getekend
Wilh. Hulsken.
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Actum in de kerke van Markeloo den 20 September 1737.
In conformite van de laatste cessie van de geconvoceerde Heeren Erfgenaamen van
Markeloo, Stokkum, Harcke ende van ´t Dorp Diepenheim, soo verre tot Markelo ter kerke
behooren van den 17 Aug. 1737, soo hebben dien volgens de navolgende Heeren
Gecommitteerden als den Heer Keppel toe Stoevelaar, de Heer R. Jordens Burgermr. der stad
Deventer, Dr. Jalink wegens de Heer van ´t Weldam, prasentibus de Heer Mulart toe Keppels
en Rentmr. Gorkink wederom in de kerk van Markelo vergadert geweest ende gearresteert
een bestek waarnaar de besteedinge van de verbrande Markeler toorn wederom sal
gerepareert ende opgemaakt worden in maniere als volgd.
Conditien en bestek waarnaar de Heeren Gecommitteerden van Markelo, Stockum, Harcke en
van ´t Dorp van Diepenheim, soo verre die tot Markeloo ter kerk behooren, voorneemens sijn
te besteeden het leeveren van alle de materiaalen ende arbeidsloon tot ´t wederom repareeren
ende opmaaken van den door den brand geruineerde Markeler toorn.
1.
Den aanneemer sal ´t muurwerk boven op den toorn rondom een voet ofte ses verre het door
den brand bedorven is, afbreeken en ´t selve wederom ter dikte ende hoogte als ´t nu is
opmetselen ende op elk hoek van den toorn een graauwe stuk steen brengen daar de lagen van
´t metselinge half onder ´t dak tegen aansluiten ende het op te metselen sal van de beste
Deventer klinkers ende met steenkalk wel bearbeid ende gerepareert geschieden.
2.
Den aanneemer sal ´t gewulfte in den toorn removeeren ende wegneemen ende in plaatse van
dien 4 balkens lang 24 voeten en dik 12 en 11 duim inbrengen en solderen met eyken planken
(waar van hier onder naader sal gesprooken worden) ende de toorn muuren van onder en van
boven dese solder wederom aan metselen ende digte maaken. Item sal den aanneemer nog
leeveren 9 balkens die hooge in den toorn, daar de uitgebrande balkens geleegen hebben,
brengen; deese en voorige balken sullen weesen van goed gaaf en kant eyken hout dat een
jaar gehouwen is geweest, lang 24 voet of soo lang dat se na behoren in den toorn kunnen
worden gebruikt ende gelegt; van deese 9 balken sullen daar van 4 boven op de muuren van
den toorn kruiswijse in malkanderen gewerkt worden ingevolge ende conform die tekeninge,
voorsien met de noodige ijseren bolten en sware en behoorlijke ankers, alles van vers ijser en
mede deese balkens na behooren aanmetselen ende vast maaken.
3.
Den aanneemer sal leeveren en maaken een klokkenstoel ende dieselve in den toorn te
plaatsen op dieselve hoogte als den ouden klokkenstoel voor desen gestaan heeft en
vervaardigen van goed en gaaf eiken hout als vooren, swaarte van 10 en 10 duim en eenige
seylen eenigsints swaarder in de voorschr. klokkenstoel meten, in 6 met pennen vast in
malkanderen werken ende met het nodige ijserwerk van bolten, haaken en wat daar toe
vereischt word, na behooren van vers ijser gemaakt voorsien mede conform de tekeninge.
4.
Den aanneemer sal leeveren en maaken een kappe met gebondene hoeken op den toorn van
goed gaaf eiken hout als vooren, meskant ter hoogte van 26 en 27 voeten, het houtwerk tot
die 4 capbinten kruiswijs door malkanderen gewerkt, die 8 stijlenen 4 balken swaar 10 en 10
duim en die 8 carbelts dito swaarte en die plaaten soo binnen als buyten op de muuren,
koomen ter swaarte 5 en 7 duim en dieselve plaaten op de kruis balkens met ijseren haaken en
koppelijsers vast te maaken.
5.
Het roosterwerk soo op de muuren komen te liggen met sijn stijlen swaar 5 en 5 duim, die 4
hoek kepers en die gordienen swaar 5 en 6 duim, eenen balk daar de makelaar op komt te
staan swaar 11 en 11 duim, de makelaar swaar 8 en 8 duim en lang naar den eischde. 4
spruiten soo tegen de makelaar komen swaar 5 en 7 duim, het spoorwerk swaar 4 en 5 duim
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met sijn stekbanden en sweerden dito swaarte en dit alles van goed gaaf en een jaar
gehouwen eiken hout meskant en ´t spoorwerk sal soo digter geset worden van midden op
midden twe en een half voet van malkanderen en ´t kapwerk als boven; gesegt is wel voorsien
met ´t daartoe vereist wordende ijserwerk, als bouten, koppelijsers, haken, nagels te maaken
van taay ijser, en alles wel digte en vaste in malkanderen te werken, soo en als op de
tekeninge aangeweesen wordt.
6.
Het geheele spits van de toorn zal de aanneemer hebben te bekleeden met anderhalf duims
drooge greene deelen, sonder spin daar de leyen worden op vast gemaakt, als mede de
galmgaten aan de vier sijden van den toorn met haare nodige eiken planken te voorsien, daar
toe de ladders soo in den toorn moeten weesen te repareeren ofte vernieuwen, alsmede de
vervallenen steene trappe in den toorn te repareeren ende wat te vernieuwen; bovenuit het
spits het ijseren kruiswerk als mede de pienappel te laaten vervaardigen met den haan; het
oude ijserwerk soo daar nog is als mede den pienappel ende den haan sal den aanneemer tot
sijnen schoonsten mogen gebruiken. Ende dat sig bevind niet bruikbaar weesen, sal den
aanneemer hebben te vermijden en alles naa behooren te hebben te leveren en te maaken.
7.
Dat geheele spits van den toorn sal den aanneemer hebben te dekken met goede nieuwe en
bequaame leijen en dieselve te leeveren met het loot, nagels en ijseren haaken en ´t dak in een
goed verband en vaste dekken en over de 4 hoeken en bovenom de makelaar tot onder die
pienappel en waar ´t verder nodig is te leeveren goed en bequaam loot, waar van de voet
tusschen de 6 en 7 ponden weegd en hetselve in en vaste daarop te maaken en ieder leye met
3 nagels te nagelen ende op de koppen van die nagels loodinktappen op te solderen ende
soodanig wel en goed te maaken dar ten minste swaarigheid heeft van te lekken, wel van ´t
dak als dakvenster, welke dakvenster ten oosten in de kappe sal gemaakt worden ende alles
soo wel te voorsien en vast te maaken dat men voor geen swaare stormwind niet te vreesen
heeft.
8.
Den aanneemer sal, tot de eerste solder daar ´t gewulfte van den toorn weg genoomen word
en tot de hoogere tweede solder, leeveren 882 voeten gaave eiken planken van 7 uit een voet
gesaagt, item 3 assen op de klokken ieder lank 5½ voet en dak 12 en 18 duim, item 3 raden
aan de klokken om te luiden dik en groot na den eisch, een en andere van goed en gaaf eiken
hout als voorschr.
9.
Den aanneemer sullen van den Heeren besteeders ´t hout, steen, kalk, planken, leyen en
verdere materialen tot Markelo gelevert ende van de ingesetenen onder den klokkenslag van
Markeloo gehoorende, toegebragt worden, mits de materiaalen niet verder als de distantie van
6 uuren binnen de provincie sullen behoeven gehaalt te worden; en den aanneemer de tollen
en weggelden tot haaren lasten houden.
10.
Alle deese bovengenoemde werken sullen wel en onberispelijk opgemaakt en vervaardigt
worden en soo de saaken mogten vereischen dat ´t werk van onpartijdige soude opgenoomen
en besien worden, sal ten allen tijde vrijstaan van de Heeren besteders sulks te laaten doen en
sodaar eenige defecten aan ´t werk mogten weesen, sal op kosten van de aanneemer worden
goed gemaakt en daarenboven nog 50 gulden van elker bestedinge gekortet worden van de
beloofde penningen om het trameeren van ´t werk, dat ´t niet nae behooren is gemaakt.
11.
Het besteede metsel-, timmer- en ijserwerk moet gedaan en afgemaakt weesen voor den 1
July 1738 ende als dan den toorn als vooren gemelt vervaardigt is, soo sal den aanneemer van
de leyen met ´t daar toe gaande loot cum annexis desselves bestek digte gemaakt ende
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vervaardigt hebben voor den 1 Aug. 1738 of sal soo voor ´t timmer- en metselwerk 50 gld. en
desgelijks van ´t leyen, Dikkers aangenoomen werk, meede 50 gld. van de beloofde en
bedongen penningen gedecorteert worden ende indien ´t een en ander in eene bestedinge
besteed word, soo sullen twee kortingen geschieden, wanneer het bestede van beyden den 1
Juny ende den 1 Aug. 1738 sig ongeperfecteerd ende niet afgemaakt word.
Ende diennaa goedgevonden de reparatie van den Markeler toorn op maandag voormiddag
om 11 uuren den 4 November aanstaande aan de minstbiedende te besteeden ende inmiddels
de nodige notificatien publicatien, soo tot Deventer, Markelo, Goor, Delden, Haxbergen en
Hengelo te laten afgaan ende ten fine om te strekken na behooren van het gementioneerde
bestek eenige duplicatie te doen vervaardigen, een gelijkluidende aan ieder der Heeren
Gecommitteerden voormt., één aan de Heer Dumbar Secret. der stad Deventer, één aan Dom.
van Hoorn Predicant tot Markeloo ende één aan den Landschrijver Hulsken als den
Goedheeren scribant te geeven.
Vervolgens gehoord sijnde ´t rapport van de Rigter Hulsken als der Goedheeren scriba ter
voldoeninge van de commissie van dato den 17 Aug. 1737 aan denselven gegeeven om de
geruineerde Markeler klokken vergooten te hebben ende dieswegen met de meester
klokkengieter Casper Koning, so onlangs tot Haxbergen 2 klokken gegoten heeft, alhier van
de aanweesende Heeren Gecommitteerden ende Goedheeren mede gesprooken ende
geconvenseert sijnde, om van de 3 geruineerde en gebarsten Markeler klokken, 2 soo groot
als daar uit vallen kunnen te maaken en te vergieten voor een somma van 525 Car. guldens
ende vervolgens de markte scriba geauctoriseert en dieswegens met gem. meester
klokkengieter een contract en twee alleensluidende instrumenten te maaken ende met
denselve namens de geinteresseerden Heeren Erfgenaamen te tekenen ende te contenue van
dien, mede in ´t Erfgenaamenboeck ´t insereeren.
Ende nadien geconditioneert is, dat de meester klokkengieter de 3 geruineerde Markeler
klokken tot Haxbergen van de Markeler ingesetenen moeten gebragt ende den 2 daar uit
geprovenieerde klokken van Haxbergen als gemelt, afgehaald worden.
Soo sijn de predicant en kerkemeester van Markel gecommitteert met de Markeler klokken
haar na Haxbergen te begeeven ende spijsse daarvan de meester klokkengieter doen toe
wegens ondertijt er tijd de klokken gegooten worden in de Haxberger wheeme geseponeert
versoeken.
Onderstond en was getekent.
in fidem
Wilh. Hulsken.
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Actum in de kerke van Markelo den 4 November 1737.
Ingevolge afgesondene en afgegeevene publicatien hebben de geauctoriseerde
Gecommitteerde Goedheeren onder de kerke van Markeloo gehoorende, conform den
geformeerde bestekken ter saake van ´t repareeren ende opmaaken van den Markeler toorn
met den aankleeve vandien, deselve besteedingen aan de minst biedende eerst bij insate en
naderhand bij afslag gedaan en voor de laagste insetter van het eerste parceel gesteld 3 Car.
guldens en voor ´t tweede parceel 2 gld.
De betaalinge van ieder parceel sal voor de halfscheid gedaan worden 6 weeken naa ´t
perfecteeren ende het geapprobeerde werk ofte parceel ende 6 maanden daarnaa de
voldoeninge van de wederhelft.
Ende heeft van ´t eerste parceel, waarbij geconditioneert is het inbrengen van de 3 klokken in
den toorn ende ´t beslaan der assen en ´t leeveren van 10 in plaats van 9 balkens, de hoogste
insate gehad de meulemeester Jan ten Thije ad f 1575,En van ´t tweede parceel waarbij ´t kruis boven den pienappel te leeveren behoord ende
geconditioneerd is, de hoogste insate gehad Ar. Busch leyendekker tot Deventer ad f 395,Na afslag van ´t eerste parceel is ´t selve gemijnd bij J. Peters metselaar baas van de stad
Deventer voor f 1555,En naa afslag van het tweede parceel is ´t selve gemijnt bij Casparus Lamoth leyendekker tot
Zutphen ad f 375,Ende hebben dienna de Heeren Gecommitteerden goedgevonden van voorstaande bestedinge
ende termijnen van betaalinge kennisse te geeven van de Heeren Erfmarckenrichteren van de
respective Boerschappen onder deese kerke gehoorende ende dieselve te requireeren ende te
versoeken, gelijk versoght worden mits deesen om van deese alle aan de Heeren Geerfden
ende Goedheeren in hunne markten communicatie te geeven ende die voorsieninge te doen
dat uit ieder van de Heeren hiertoe de contingenten als van ouds mogen gevonden ende bijeen
gemaakt, waarom de Landschrijver Hulsken als der Goedheerenn scriba word geordonneerd
aan welgem. Heeren hier van een extract deses ten fine om te strekken na behooren toe te
senden.
Ende versogt de Heer Keppel toe Stoevelaar op deese vergaderinge aan de meester
klokkengieter Caspar Koning volgens accoord in ´t Erfgenaamen boeck inseren geteld 262-10
en ook voldaan de insaate gelden van heeden van ´t voorschr. eerste parceel met 3 gld. en van
´t tweede parceel met 2 gld.
Ende de prasente Heeren der Erfgenaamen sint geauctoriseert de bevindinge van heden al
mede in ´t Erfgenaamen boeck te insereren.
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Erfgenaamen vergaderinge Gerigts Kedingen gehouden in de kerke van Markelo den 13 Aug.
1739.
Prasentibus.
De Heere Keppel toe Stoevelaar
De Heer Ripperda toe Weldam
De Heer Coeverden toe Wegdam
De Heer Patkull toe den Kranenburgh
De Heer J.O. van Broeckhuisen
De Heer Dapper Burgemr. der stad Deventer, de Heer Secretaris Dumbar
De Heer Rentmr. Podt, Dr. Remink
De Richter van Diepenheim, Secretaris Pothof voor sig selver als qqa, de Rentmr. Gorkink
Engbert Schulten, de wijnkooper van Heek qqa, G. Nielant qqa.
In conformite van de publicatie van de Heer Land Drost van Twenthe gedaan op de
requisitien van de Heeren ordinaris Gedeputeerden om den 16 July 1739 ter saake van de
restanten van de Richter van Kedingen Ass. Fokkink als ontfanger van de verpondingen en
contributie, vuurstedegeld, etc. soo aan de Heer oud ontfanger Weerts tot 1736 incluis nog
verschuld, als van den nieuwen Heer ontfanger Jordens op 1737 nog onbetaald ende nadat
gen. Rigter nadere reele cautie na ordre van den lande sal stellen de restanten aan den
ontfanger Heere te voldoen ende alsoo de uitsluitinge van Erfgenaamen goederen te
prevenueeren.
Ende vermits de Rigter van Kedingen desselves restanten van de Heeren Erfgenaamen niet
heeft over gegeeven, ook geen quitancien van desselves gedaane betaalinge van beyde
comptoiren van den onder nieuwen ontfanger geproduceerd ende dienvolgens de Heeren
Erfgenamen oversien end andere geen resolutie hebben kunnen neemen.
So is goed gevonden de Richter van Kedingen te ordonneeren dat dieselve sal opmaaken
specifique derselver restanten, soo van de debiteuren meyeren met designatie van de
eygenaaren, sommen ende jaaren, als mede de betaalinge aan meergem. ontfanger met
quitancien en sulks op donderdag den 27 deses in de kerke van Markeloo, wanneer de
Goedheeren dieswegens nader sullen bijeen komen om als dan tien en andere geexamineert
sijnde, so daarop te worden gedelibereert ende gedesolveert als ten meesten dienste van ´t
gerechte sullen bevinden te behooren ende om alle extraordinaire excentien te verwijderen,
sullende wijders den Heer Land Droste van Twenthe versogt worden gelijk versogt word mits
deesen om de heeren ordinaris Gedeputeerden te versoeken dat eenigen tijd met ´t neemen
van Haar Ed. Mog. na dese resolutien willen gelieven te supercederen ende alsoo de
Goedheeren occasie mogen hebben van haare bevindinge aan welgem. Heeren
Gedeputeerden te kunnen berigten.
Wordende de Landschrijver Hulsken geordonneert hier van de Richter Fockink een extract ter
hand te stellen ende wijders de Landschrijver Hulsken voornt. als Erfgenaamen scriba
geauctoriseerd, deese nadere Erfgenaamen vergaderingen ter ordonnantie uit te schrijven en
te publiceren bij verlies van stemmen van die uitblijven en niet compareren sullen.
Onderstond en was getekend.
Concordat
Wilh. Hulsken.
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Extract uit het Erfgenamen Boek Gerichts Kedingen van den 29 February 1740.
In consideratie van de publicatie ter requisitie van de Heeren Ordin. Gedeputeerden door de
Heer Land Drost van Twenthe gedaan, soo sijn de navolgende Heeren Erfgenamen Gerichts
Kedingen tot Markeloo op heeden den 29 Febr. vergadert geweest als de Heere Keppel toe
Stoevelaar, de Heer Coeverden toe Wegdam, de Heer Mulart toe Keppels, de Heer Smits
secret. der stad Deventer, de Heer Rentmr. Podt, secret. Pothof, Rentmr. Gorkink, Menger en
Jalink.
Ende alhier wegens voorn. Heer Land Drost voor gebracht sijnde, de resolutie van de Heeren
Ord. Gedeputeerden van den 15 Jann. 1740 ter saake dat de Rigter van Kedingen als
ontfanger van de reele middelen uitgesondert Notter en Wierden. Ende daaruit vernoomen
sijnde dat gem. Richter van Kedingen aan ´t comptoir van de Heer ontfanger Jordens op 1737
nog f 6971-.-4 ter agteren behalven, de eerste halve jaar van 1738 ende ´t geen deselve aan ´t
comptoir van de Heer ontfanger Weerts tot 1736, behalven het voor de provincie
gedistraheerde ende nog niet wederom geredimeerde Scherpenseel verschuldigt is.
Ende wegens voorn. Rigter alhier geremonstreert sijnde dat ´t sedert deese genomen resolutie
van welgemelde Heeren Gedeputeerden aan ´t comptoir van de Heer ontfanger Jordens f
5012-.-14 betaald heeft, ende die ordre vermeent te stellen, dat het comptoir van de Heer
Jordens prompter aanbetaald worden ende bij de Heeren Ridd. en Steden om ´t restant van ´t
comptoir van de Heer Weerts op terminen te mogen gesteld hebben, soude suppliceeren om
alsoo alle verdere inconvenienten als ook de uitlootinge en distractie der Erfgenamen
goederen te prevenueren.
Ende nadermaal de Heeren wegens de stad Deventer alhier prasent, hebben geadviseert dat
wegen voorm. Goedheeren met het noemen van nadere resolutien tot na den Landdag souden
kunnen acquiseeren.
Soo hebben de verdere weinige in getale Heeren Erfgenaamen sig daar mede gevoegt. Ende
dese onvermindert gepersisteert, dat bij hare resolutie van den 27 Augustus laastleden, dat de
Rigter van Kedingen, vermits het gedistraheerde Scherpenseel andere effecten sal moeten
verbinden na ordre van den Lande.
Waarop den ontfanger van Twente bij defect van voldoeninge aan ´t comptoir de executie sal
kunnen dirigeren.
Ende sal van ´t gebesorgueerde van heeden aan de Heeren Ord. Gedeputeerden de vereischte
communicatien aan de Rigter Fokkink per extract kennisse gegeven worden.
Onderstond en was getekend.
Concordat.
Wilh. Hulsken.
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Ingevolge gedaane publicatien Holtink geholden in de kerk van Markel den 19 Mey 1740.
Erfmarkenrigter de Heer Keppel tot Stoevelaar.
Ass.
De Heer Burgemr. ten Brinke
Helmich van Heek wegens Sourenberg.
Prasent.
De Heer Secretaris Weerts, Dom. van Hoorn, Rentmr. Gorkink wegens Oldenhof en de wed.
Sertorius.
En is vooraf door den Predicant van Markel sijn rekeninge gedaan wegens de verkogte
steenen en daar van gedaane betaalinge aan de respective aanneemers, is bevonden dat den
ontfangst bedraagd suiver 726 gld. en den uitgave daarentegen ingevolge vertoonde
quitancien als aan den leyendekker Caspar Lamoth honderd vijftig gld
f 150 - . Aan J. Petersen vierhondert dertien gld elf stuiver 8 penn.
f 413-11-8
makende tesamen eene somma van
f 563-11-8
Aan de Dominee wegens verschot gevalideert een somma van vier en
twintig gld vijf stuivers
f 24 -5 dus de uitgave
f 587-16-8
Welke afgetrocken van voorschr. ontfangst soo blijft nog in casse hondert agt en dertig gld.
drie stuiver en agt penn.
f 138-3-8
Wordende rendant geordonneert geseyde 138 gld 3 st en 8 penn. te betaalen van Jan Peters,
Jan Grijpink en Jan van .... , sijnde de aanneemers van ´t metsel en andere werk van den
toorn.
En is verder den rendant voor sijn goede administratie van de prasentibus en Erfgenamen
bedankt.
En word vorders den Heer Keppel van Stoevelaar gecommitteert en versogt om met de
Gecommitteerden van de markte Stokkum, Harke en ´t Dorp Diepenheim en soo verre hier
behoord, met de aanneemers te accordeeren en convenieren over het geene buyten ´t bestek
komen te declareeren, sullende alsdan vorders het geene bevonden word deese markten
schuldig te sijn, te voldoen wordende gevonden uit het geene van de angegravene gronden in
deese markte in den tijd van 15 jaaren is geschied en worden hier toe neffens de Heer
Erfmarkenrichter gecommitteert de Rentmr. Helmich van Heek en Gorkink om die
aangegravene gronden te restitueeren en die penn. soo van doenlijk, te doen invorderen door
de Secretaris Pothof tot Goor die gequalificeerd wordt in en vermits deesen om die penn. te
ontfangen en op ordre van de Heeren Gecommitteerden uit te tellen.
En worden de gem. Heeren Gecommitteerden geauctoriseerd en versogt om publycquelijk
aan de meestbiedende te verkoopen een halve waartal of ´t elfde part in de landen soo in ´t
jaar 1723 sijn aangegraven en alnog aan de Erfgenamen competeerende en bereits in den jaar
1662 de waartallen verdeelt.
En worden de Welgem. Heeren Gecommitteerden geauctoriseert om in conformite van de
resolutie van Ridderschap en Steden op de requeste voor eenige ingesetenen deeser markte de
dato den ...... ´t bij gem. register der vuursteden, te formeeren met assumtie der Geswoorens
en met informatie van de Pradicant en de leeden van deese markte.
Vorders worden de oude Geswoorens gecontinueert en word in des overledenens Breukinks
plaats wederom aangestelt Gerrit Krabbenbos, die vervolgens bij handtastinge en eedes,
plaatse heeft aangenoomen de resolutien van de Markte in allen deesen te sullen waarneemen.
Actum ut supra.
J.P.C. van Keppel Erfmarkenrichter
Jacob ten Brink
Helmig van Heek
Lucret. Stockmans wed. Sertorius
Jan Henr. Gorkink.
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Ingevolge gedaane kerkenspraaken of publicatie Holtink gehouden in de kerke van Markel
den 15 October 1745.
Erfmarkenrigter de Heer D. van der Wijck
Ass.
De Heer Podt Rentmr.
Helmich van Heek
Naa dat de voorige Holtink en resolutie van de Heeren Gedeputeerden voor geleesen waaren
aan de Goedheeren is door de prasente Heeren Erfgenaamen geresolveert wegens de
schikking van ´t schoorsteengeld.
En weegens de aangegraavene landen word de voorige resolutie geinhareerd en in plaats van
wijlen de Heer Keppel tot Stoevelaar versogt en geauctoriseert de Heer Burgermeester van
der Wijck als Erfmarkenrigter van Markel. En worden de voorige markten resolutien
geinhareert en de gesworens gecontinueert en is deese resolutie door de prasente Heeren
Erfgenaamen onderteekent. Actum ut supra.
D. van der Wijck
Erfmarkenrigter
Gerh. Podt
Lucret. Stokman wed. Sertorius
H. van Heek
Wilh. Hulsken
Jan Henr. Gorkink
Coenraad ter Swaak
Naa voorgaande kerkenspraake Holtink gehouden in de kerke tot Markelo den 22 Aug. 1748.
Erfmarkenrigter de Hoogwelgeb. Gestr. Heere T.R.E. van der Capellen Heere van den
Boedelhof Rijsselt etc.
Ass.
De Heer Rentmr. G. Podt
De Heer Secret. Borgerink namens de stad Deventer.
Prasentibus.
Pr. Nic. Harwig namens de Hooggeb. Heere Graaf van Rechteren Heere van den Oldenhof
etc., Helmig van Heek namens de Hoogwelgeb. Heer van den Sourenberg, Coenraad ter
Swaak namens de Hoogwelgeb. Heer van Hovell, de Heer Pradicant J. Hendr. Meilink
namens sijn grootmoeder de wed. Sertorius.
1. Sijnde geproponeert dat de Heer Secretaris Pothoff de administratie en ontfang van de
aangegraavene gronden gehad hebbende, behoorde te worden gerequireerd dieswegens
behoorlijk rekeninge, bewijs en reliqua te doen.
Is door de Goedheeren geresolveert, exempt Pr. Harwich die sulx ad rapport andum heeft
overgenoomen, dat gem. Secret. Pothof ten eersten sal worden kennis gegeeven, om wegens
sijn administratie als vooren gemeld, voor den Heer Markenrigter en Gecommitterden,
(kunnende de Geerfden sovelent daar bij weesen), ten eersten bewijs, rekeninge en reliqua te
doen en sal ten dien fine van de tijd wanneer bij kerkenspraake nader kennis worden
gegeeven.
2. Door dien sedert de laatste Holtink tegens marken resolutien weder nieuwe aangravinge is
gedaan ende sulke aangraavinge niet behoorde te geschieden. Hebben de Goedheeren goed
gevonden die aangegravene landen door de Heere Markenrigter en Gecommitteerden te
worden getaxeert en daar van op de volgende Holtink te rapporteeren.
Edog ondertussen expresse reserve van de boete waarin die aangraavers sijn vervallen en
word een iegelijk ingesetenen alnog expresselijk gerecommendeert geen de minste
aangravinge te doen. Als sullen de niet alleen de overtreeder in de boete van 25 g.gld. sijn
vervallen, maar ook ´t aangegravene de facto worden geraseert en ingesmeeten.
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3. Dewijl de Baasen Aanneemers van kerk en toorn te maaken nog een werkelijke somme van
arbeidsloon en geleverde materiaalen sij competerende, is voorgedragen of niet dienstig was
den Heere Markenrigter te requireeren dieswegen met de Hoogwelgebooren Gestr. Heere
Ripperda Heere van ´t Weldam, Vorden etc. als Erfmarkenrichter van Stokkum en Harke te
spreeken ende daar heen te derigeeren, dat gemelte Baasen worden voldaan.
Is deese propositie bij de Goedheeren voor goedgekeurt ende den Heeren Markenrigter te
versoeken gelijk doen mits deesen, sulx hoe verder hoe liever te willen gelieven te doen.
4. De gesworen hebbende te kennen gegeeven dat veel ingesetenen sig niet ontsien tegens
iterative markten resolutien op binnen horsten plaggen te steeken en hout te houwen en dat
daartegen alnog door de gesamentlijke Goedheeren mogt worden voorsien.
Goed gevonden een ingelijk alnog te ontbieden sig van sulk plaggen meyen en hout houwen
op de boete daar toestaande, te onthouden tot dat dieswegens op volgende vergaderinge nader
sal weesen geresolveert.
Als mede word opgelijke daartoe staande boete verbooden geen schaapen in ´t Broek te
brengen op de binnen horsten of groengrond.
5. De Gesworens van Markelo hebbende voorgedragen, dat de boer Nilant niet alleen sijn
schaapen tegens resolutie op de gemeente liet weyden, maar selfs ook eenige schadden van de
ingesetenen in ´t velde de Witte Rijt hadde stukken geslagen, versoekenden daar over ordres.
De Heer Markenrigter en Gecommitteerden worden versogt daar over ondersoek te doen en
op de naaste Holtink te rapporteeren.
6. De schaapen of ander vhee door de Geswooren geschut wordende ende binnen drie maal
vier en twintig uuren niet gelost ende de boete betaald wordende, sullen na dien tijd daarvoor
publyquelijk worden verkogt om daar aan te verhaalen de boete en opgeloopen kosten.
7. Dewijl verscheiden ongewaarden in gebreeken blijven ´t jaarlijks montant van de uitdriften
te betaalen, so sullen de Geswoorens daar van een pertinente lijste aan de Heer Markenrichter
met designatie wat noch schuldig sijn, hebben over te geven om daar van op de volgende
holtink van sijn consederatien te dienen.
8. Nadien de acten van de Holtingen sedert den jaare 1677 deficeren, soo word de Heere
Markenrigter versogt tot bekominge van dien minnelijke instantie bij den Heer Burgemr. D.
van der Wijck als besitter van ´t Stoevelaar ende de laatste Holtink gehouden hebbende te
doen.
De Gecommitteerden Helmig van Heek en J.H. Gorkink worden gecontinueert ende in plaats
van Secret. Pothof aangesteld Dr. Jalink.
De Geswoorens worden insgelijks alnog gecontinueert. Actum ut supra.
T.R.E. van den Capellen Erfmarkenrigter tot Markel
H. Borgerink 1748
Gerh. Podt
Helmich van Heek
Nic. Harwich
Coenraad ter Swaak
J.H. Meilink op ordre van Lucret. Stokmans.
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Extract uit het Erfgenamen boek Gerichts Kedingen.
Erfgenamen vergaderinge gehouden in de kerke van Markeloo den 28 Mey 1749.
Op deese Erfgenamen vergaderinge is van sijn Hoogwelgebooren Gestrenge den Heer verw.
Drost T.R. van Heerdt toe den Eversbergen (volgens gedaane convocatie van sijn HWG
Gestr. den Heer Land Drost van Twenthe Graaf Charles Bentinck Heer van Nienhuis als
overmarkenrigter) ende de verdere prasente Heeren Erfgenaamen en Goedheeren in
conformite van de resolutie van Ridd. en Steeden van den 14 Novemb. 1748 de vacante
ontfangst deeses Gerichts Kedingen een paarig wederom geconfereerd op den HWG Heere
Roelof van Hoevell toe Nienhuis, op gelijke instantie als deselve aan wijlen de Heer Richter
Ass. Fockink in den jaare 1704 is gedemandeerd geworden, dog met uitlaatinge van de
woorden "tot revocatie als" in 15 art. van de instructie gevonden worden.
Zijnde vervolgens goed gevonden dat voor deesen ontfangst door voorn. nieuwen Heer
ontfanger de vereischte cautie op den 1 September aanstaande voor de Heeren Rentmr.
Persoon, Secret. Gerijsen, Secret. Pothof en Erfmarkenrigter Lindeman als hier toe van de
Heeren Erfgenaamen gecommitteert, sal worden geprasteert.
Onderstond
Pro vero Extractu
Wilh. Hulsken.
Extract uit het boek van de Heeren Erfgenamen Gerichts Kedingen van den 22 September
1749.
Ingevolge gearresteerde resolutie van den 22 Mey laastleden bij de gesamentlijke erfgenamen
in ´t Gerigte Kedingen genomen, de Heeren Gecommitteerden met name den Heer Burgemr.
H.G. Jordens, loco A. Persoon, Secret. Queysen en Pothof en de vaandrig H. Lindeman op
heeden den 22 September 1749 alhier in de kerke te Markelo vergadert sijnde om den Heere
van Hoevell tot Nienhuis, in der tijd Rigter van Kedingen, als aangestelden ontfanger sijn
borgtogt ofte verband voor den ontfangst te sien prastieren en geseide Heere Richter ten dien
einde over gegeeven hebbende een gerigtelijk verband van de havesate Nienhuis onder het
Gerigte van Diepenheim gelegen, bij procuratie door sijn HWG den Heer Heerdt toe
Eversbergen voor den Luit. Stadhouder Lheen in deeser Provincie den 22 Augustus 1749 ter
so. van 1000 guldens gedaan, alsmede een certificaat door den Heer Lheen, griffier ten
dienselven dage afgegeeven van dat gesijde havesate met geen andere capitalen beswaard is.
Is naa examinatie goed gevonden soo veel haar Gecommitteerden is aangaande, daar in
genoegen te nemen en geseyde acte van verband en certificaat per copram authenticam ter
securiteit van de Goedheeren te seponeren onder den Heere T.R. van Heerdt toe Eversbergen
Verw. Land Droste van Twente en bij de eerstkomende vergaderinge aan de verdere
Goedheeren van dit alles rapport te doen.
Onderstond en was getekent.
Pro vero extractu
Wilh. Hulsken.
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Na voorgaande kerkenspraake Holtink gehouden in de kerke van Markell den 22 April 1750.
Erfmarkenrigter Hr. Luit. Hendr. Lindeman.
Ass.
De Heer Court Jacobsen
De Heer Burgemr. Hendr. Gerh. Jordens.
Prasent.
De Secret. Rentmr. Dr. Meylink wegens Keppels
De Heer wegens den Oldenhof
De wed. Sertorius, ter Swaak voor de Heer Hoevel tot Deventer.
Ter vergaderinge van de Heeren en Geerfden geproponeert sijnde dat de geinteresseerde
markten onder Markelo ressorteerende nog in gebreeke sijn gebleven hun contingent wegens
de gedaane reparatie aan de kerk en toorn te voldoen, niet tegenstaande de nadrukkelijke
resolutie dieswegens ende dat betalinge dier schulden bij Ridd. en Steden genoomen in de
nadeelige gevolgen, soo dese uit bij verder wanbetalinge stonden, voor te koomen.
Is goed gevonden de Heer Markenrigter te auctoriseeren ende te versoeken gelijk sijn Weled.
versogt ende geauctoriseert word mits deesen, om ten aller spoedigsten de rekening en
balansen te willen formeeren wat en hoeveel tot deese restante schulden de Boerschap
Markelo voor haar contingent moeste betaalen hetgeen daar op reeds betaald en nog door
deselve soude moeten betaald worden.
Ende dienvolgens wijders de voorsieninge te doen dat de betalinge daarvan aan die geene,
dewelke sulks compenteerd ten vesten gedaan en besorgt worde om dus ten aansien van deese
markte Markelo gevrijd en gesekerd te blijven van andere kosten en ongemakken, soo bij
eerder wanbetaaling mogt worden gecauseerd ende so tans van Stockum en Harke van
desselves gedaane verrigting in deesen op ´t eerstkomende vergadering rapport te doen;
sullende tot deese te doene betaalinge bij provisie mede kunnen geamployeert worden de
penningen dewelke ter dispositie van deese markte bij den Heer secret. Pothof berustende sijn
ende de Heer Markenrigter deselve ten gerequireerde fine van voorschr. Secret. Pothof te
kunnen ligten, voorts die pracautie willen gebruiken. Dat bij de overtelling de penningen
mede worde besorgt der casu quo de markte Markelo iets meerder als haar contingent mogte
betaald hebben, sulx condictione indebiti in restitutie van dien; met nader overleg van den
Erfgenamen wederom van de overige markten sal moogen eischen ende protesteerende blijft
van alle verdere kosten, schaaden en interessen daar door wordende gecauseert.
Voor ´t tweede bij reassumtie van de laast gehouden Erfgenaamen vergaderinge gebleeken,
dat dan veerste point met relatie tot die van Secret. Pothof te doene rekeninge van de
aangegravene gronden nog niet voldaan sijn, schoon sijn Ed. sig daar toe vaardig toont, word
bij de voorige gedaane resolutie bij deesen gepersisteert ende de Heer Markenrichter neffen
den Pradicant Meilink en Dr. Hein geauctoriseert dan sig daar toe te eersten te willen
verleedigen om dese rekeninge met de Hr. Gerrit Pothof te sluiten en daarvan mede op de
volgende bijeenkomst rapport te doen, alles so vast eenigsints doenlijk en uiterlijk binnen den
tijd van een maand.
3e. Bij de Heeren Erfgenaamen wijders in de liberatie gelegd sijnde, dat door de
tegenswoordige kerkmeester in een reeks van jaaren geen behoorlijke rekening en
verandwoordinge gedaan, sig niet tegenstaande daar toe diverse keeren was gesommeerd
ende selve aansage gedaan was om die ophouden te doen wanneer al meede daarmede in
gebreeken gebleeven is onder pratentatie hem sulx door de Secretaris Pothof uit naame van
de Heer Borgard van der Wijck g’inhibeerd en verboden was eensdeels en andersdeels
deselve thans nog niet in gereedheid heeft.
Is goed gevonden de voorschr. kerkmeester alnog op ´t sevenste te gelasten om alnog binnen
den tijd van 6 weken uiterlijk sijn rekening in forma te formeeren ende op te maaken ende die
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stellen in handen van de Heer Erfmarkenrigter, ongeagt het gedaane protest van de Heer van
der Wijck.
Wordende de Hr. Markenrigter mede versogt om een specificque memorie te willen
formeeren van alle die uitstaande rekeninge ten laste diese markte, die bij eerst volgende
bijeenkomste over te geven om aldaar met de rekening van de kerkmeester door de Heeren
Geerfden geexamineert en diennaa bevindinge de repertitie der schulden gereguleerd en
gemaakt te kunnen worden.
Ten aansien van de nieuw aangegraavene gronden, het plaggen steeken ende schapen driften
tegens voorheen genoomene marke resolutien, word gepersisteert bij deselve ende Hr.
Markenrigter geauctoriseert daarin volgens markten resolutie, specialijk van den 22 Aug.
1748 te voorsien ende tegens de contraventeurs te procedeeren voor de boete waarin deselve
vervallen sijn ende daar van bij de volgende bijeenkomste verslag en verandwoordinge te
doen.
Aldus deese Holtsprake in den Erfgenaamen vergadering geslooten in dato ut supra.
C. Jacobsen
Hendrik Lindeman als Erfmarkenrigter
H.G. Jordens
L. Stokman weduwe Sertorius
C. ter Swaak
Douariere Nulant
Hr. Hein wegens de Hr. van Oldenhof.
Extract protocollair uit het Heeren Erfgenaamen boek van Marculo. Erfgenaamen
vergaderinge gehouden in de kerke van Markel den 8 Mey 1750.
In voldoeninge van ´t apointement door Haar Ed. Mog. Ridd. en Steden verleent op de
requeste van J. Peters cum suis, sijn na voorgaande convocatie van sijn HWG Gestr. de Heer
van Eversbergen Vice Drost van Twente, de Goedheeren van Markelo, Stockum, Harke en
oud Diepenheim in de kerke vergadert geweest en hebben geresolveert om tegens den 3 Juny
aanstaande nader te vergaderen en middelen uit te vinden, ten einde de kosten wegens den
opbouw der toren van Markel. Ten eersten voldaan worden, als ook de vordere kosten en
schulden tot laste van voorschr. markten, ten welken einde de rekeningen, ten eersten aan de
Markenrigter Lindeman ter examinatie sullen ingesonden worden en de Goedheeren als dan
daar van te informeeren. Voorts geresolveert de Markenrigter Lindeman en de Rentmr. Bras
te qualificeeren om de defecten van de kerke en wheeme te inventariseeren en een begroting
te maaken van de kosten die noodzaakelijk tot reparatie moeten aangewend worden en
vervolgens daar van op de naast komende vergadering rapport te doen, waaruit die kosten
kunnen gevonden worden.
Op de propositie van de Heer Rigter en ontfanger van Kedingen, voorstellende dat vermits sig
verscheiden abuisen in de registers van verpondinge opdoen, dat door de Goedheeren nieuwe
registers mogten geformeert worden, is goedgevonden en verstaan den Markenrichter
Lindeman en de Rentmr. Bras met assumtie van Pr. H.J. Bos te qualificeeren om deese saak ´t
ondersoeken en daar van op de naastkomende vergaderinge de Goedheeren van haar advijs te
dienen om dien naa sorge te dragen, dat voor expiratie van de maand October nieuwe
registers geformeerten aan de Rigter over gegeeven worden.
Onderstond en was geteekend
Pro vero extractu
Gerh. Hulsken.

84

Extract uit het Erfgenaamen boek van Markeloo. Erfgenamen vergaderinge gehouden in de
kerke van Markeloo den 3 Juny 1750.
Door de prasente Goedheeren als de Heer Markenrigter Lindeman, de Rentmr. Podt, de
Secret. Borgerink, de Rentmr. Keyser, de Pradicant Meilink, Bor. Sprakel, Coenr. ter Swaeke
en de Rentmr. Gorkink.
Is geresolveert dat uit de aangegraven gronden de schulden sullen betaald worden, sover de
HWG Gestr. Heer van Vonder geretourneert is.
Maar met de reparatie van wheme, kerke en schoole ingevolge de memorie door de Heer
Markenrigter ende Heer Rentmr. Brass alhier over gegeeven, inmiddels publycq binnen
Markel besteed en voort gevaaren sal worden.
2. Is door de Heer Markenrichter voorts over gegeeven een memorie door de Pr. H.J. Bos
geformeert, aangaande het formeeren van de nieuwe registers van de verpondinge over de
Boerschappen van Markel, Stokkum en Harke.
En is bovengem. memorie door de Heeren van Deventer en de Rentmr. Keyser doorgenomen.
Onderstond en was getekent.
Pro vero extractu.
Christ. Hulsken.
Memorie en concept.
Waarna de registers der verpondinge en contributie van de markten Stokkum, Markell en
Herike diende geredresseert en opgemaakt te worden.
1.
Op te neemen alle de grote Erven, katersteeden en vaste plaatsen van ieder boerschap en de
ordre en loop als de erve en goederen naast malkanderen geleegen sijn.
2.
Vervolgens alle de losse landerijen apart agter dat register voegen, mede in die ordre als de
erven en soo als deselve naar den loop der landen gelegen sijn, met uitdrukkinge der groote,
soo naa als men kan en benoeminge van de tegenwoordige eigenaren en gebruikers van dien.
3.
Behoorden de setters van ieder markte gelast te worden, om aan alle de Boermannen en
besitters derselve landerijen aan te seggen en bekend te maaken, dat sij binnen 3 dagen op
seekere te stellen boete aan gem. setters sullen moeten opgeeven de groote, als mede waar die
landen gelegen sijn en bij wie die gebruikt en hetselve pertinent aan te tekenen.
4.
Word aan de Heeren Erfgenamen in bedenken gegeeven of in de verpondinge en contributie
van de erven en vaste plaatsen na rato desen in voorigen tijden beswaard ofte laag gesteld
sijn, eenige andere veranderen sal gemaakt worden als de bij- en aflaatinge der losse
landerijen en welke eigentlijk niet onder de erven behooren.
5.
Of niet sodaane losse landerijen welke wel op de oude quohier voort verpondinge en
contributie staan, dog waar van in eenige jaaren niet betaalt is, ook weer op het nieuwe
register sal gebragt en in de verpondinge en contributie gesteld en betaald worden, als mede
de onbetaalde jaaren van sodaane landerijen, ten minste so verre als nodig is, om het tantum
van ieder markte, soo als aan den ontfanger moet opgebragt worden voor de eygenaar van de
landen moeten gesuppleerd en betaald worden.
Onderstond en was getekent.
Pro vero copia
Christ. Hulsken scriba.
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Extract uit het protocol van de Goedheeren des Gerichts van Kedingen. Erfgenaamen
vergaderinge gehouden in de kerke van Markelo den 1 July 1751.
Door de prasente Goedheeren als de HWG Gestr. Heer Verw. Land Droste van het Twente en
verdere prasente Goedheeren.
Ingevolge gedaane publicatie van de Heeren Erfgenamen van ´t Gerigte van Kedingen alhier
vergadert sijnde, heeft de Heer van Hoevel tot Nienhuis als ontfanger van de reele
landschattingen deeses Gerichts over gegeeven een staat van desselves ontfangst over den
jaare 1748 en het eerste halve jaar van 1749; en daar uit sijnde gesien dat de verpondinge en
contributie, vrijinge en vuurstedegeld over den jaare 1748 bedraagd een summe van
f 14556-13.
Ende dat daar en tegen volgens gesiene quitancie van den 29 Juny en 10 July 1750 ´t gem.
jaar is afbetaalt. En noch vervolgens ´t eerste halve jaar van verpondinge en contributie van
1749 volgens quitancie van den 31 December 1750 is afbetaalt met een so. van f 5003-42-8.
En ´t vuurstedegeld van het geheele jaar van 1749 met f 3075-18, waarmede de prasente
Heeren Erfgenamen genoegen hebben genoomen.
En voorts gelesen ´t request van de Heer van Hoevell tot Nienhuis versoekende eerst collecte
te moogen genieten van den ontfanger wordende de vrijinge der Heeren Edelen.
Dat hetgeen welke aan ´t vuurstedegeld jaarlyx voor ´t geheele Gerigte te kort komt en soo
volgens den memorie soude bedragen ongeveer 45 gld., door de Heeren Erfgenamen moge
worden gesuppleert of uitvondig gemaakt waar hetselve te vinden.
Dat wegens de gedaane kosten over ´t formeeren der registeren van verpondinge, contributie
en vuurstedegeld welk volgens de instructie aan den remonstrant door de Heeren Erfgenamen
nader behooren ter hande gesteld te worden, schadeloos mogte gehouden worden.
Hier over door de prasente Heeren Erfgenamen sijnde gedelibereert is door deselve
geresolveert, dat belangende het 1. point niet de Goedheeren van het Gerigte aangaat, maar
dat den remonstrant sig daar over kan addresseeren aan de Heeren Edelen welke de vrijinge
moeten betaalen.
Op ´t 2. point is geresolveert dat de Markenrichter Lindeman en de Verw. Lant Rentmr. H.J.
Bos als gequalificeert sijnde tot ´t redresseeren der registers van de verpondinge en
contributie van Stokkum, Harke en Markel, worden gequalificeert om bij die occasie ´t defect
in het vuurstedegeld te examineeren; een extract der verdeelinge over alle de Boerschappen
van de griffie te ligten uit ieder marktesetter met de oude registers bij sig te laaten koomen en
soo doenelijk ´t voorgem. defect te redresseeren en van ´t wedervaaren op een volgende
vergaderinge rapport te doen.
En vermits door ´t overlijden van den Heere Ripperda tot Weldam de commissie op de
Rentmr. Bras tot ´t helpen formeeren tot de voorn. registers gehandigt is, soo sal hier van aan
den tegenswoordigen Heer van ´t Weldam kennisse worden gegeeven; ten einde of sijn HWG
Gestr. als Markenrigter van Stockum en Harke desselver Rentmeester of een ander gelieve te
qualificeeren om daar bij te adsisteeren en worden de Heeren Gecommitteerden
gerecommandeert om deese haare commissie ten eersten ten einde te brengen.
Op ´t derde point is geresolveert dat de Boermannen van de markten Stokkum, Markel en
Harke, ´t Carspel Goor, Elsen, Enter, Rectum en Ypeloo de verschootene kosten daarbij
gemeld sullen voldoen en na den 100. sedul om te setten.
Door de Erfgenamen van wijlen de Rigter Hulsken als scriba van ´t Gerigt sijnde, versogt
voldoeninge te mogen hebben van de toegelegde 20 ducaten en jaarlijkse ducaat volgens
Goedheeren resolutie van den 23 July 1714.
Aan gemelte Rigter Hulsken toegelegen is, na deliberatie, goed gevonden dat aan voorn.
Erfgenaamen door deese pratensie tot hier toe sal worden betaalt door de Boermannen eens
150 gld., te betalen volgens de 100. sedul voor spicatie van dit jaar 1751.
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En vermits door ´t overlijden van voorn. rigter Hulsken de scriba van ´t Gerigte manqueert, so
word door de prasente Erfgenaamen en daar toe gequalificeerd een aangesteld Proc.
Christoffer Hulsken onder genietinge van een ducaat jaarlyx te betalen na de 100. sedul als
boven.
Namens de Burgemr. J.J. Fockink sijnde voorgeborgt een regt met versoek om betaalinge te
mogen hebben van sodaane 80 gld. als denselve bij Goedheeren resolutien van den 23 July
1715 en 25 July 1719 was toegelegt.
Is goed gevonden dat wanneer door of namens Br. Fockink als erfgen. van wijlen de richter
Ass. Fockink de rekeninge van de verpondinge en contributie en vuurstedegeld tot 1747
incluis is afgeteld, de voorn. 80 gld. sal worden voldaan naa de 100. sedul te betaalen.
Onderstond en was getekend.
Pro vero extractu.
Christ. Hulsken scriba.
Vergaderinge gehouden door de Goedheeren en Erfgenamen van Markell op een publicatie
van sijn HWG Gestr. den Heere Land Droste van Twente in de kerke van Markel den 28
August. 1753.
Ingevolge apointement van Ridd. en Sted. van den 27 Maart deeses jaars 1753 op ´t request
door de Baasen Peters en Harbrink aan H. Ed. Mog. geprasenteert om betaalinge te hebben
van de kosten aangewend tot reparatie van de kerk, wheme, schoole en Costershuis van
Markel, heeft den Heere Droste van Twente voorgesteld, dat de Goedheeren van gem. markte
mogen ordre stellen tot ´t betaalen van die kosten en ´t gem. request uitgedrukt bedraagende
te saamen ongeveer de somma van 2500 gld.
Soo is na deliberatie door de gesamentlijke Erfgenamen van deese markte goed gevonden en
geresolveert, dat die betaalinge ten aller spoedigsten aan de voorn. Baasen sal worden gedaan
en deselve klaageloos te stellen, sijnde tot spoedigen uitvoeringe van dien door de
Goedheeren Erfgenamen van Markel voor haar aandeel geresolveert en goed gevonden dat op
die kosten sal worden betaalt binnen 4 weeken een somma van 1000 gld waartoe ten laste van
de markte sal worden genegotieert een somma van 800 gld., wordende de Heer Markenrichter
Lindeman gequalificeert om sodaane 800 gld. tegens behoorlijke interesse ten aller
spoedigsten te negotieeren, daar bij soo uit de ontfangene gemeene markten penn. te
suppleeren en als dan binnen 4 weeken aan gem. Baasen op die kosten uit te tellen en
betaalen buyten prajuditie in ´t aandeel van die kosten of deselve meer of minder in de
gemeene verdeelinge moet geeven, welke negotiatie en betaalinge door de Hr. Markenrigter
is aangenoomen.
En dewijl deese te nagotieeren somme niet behooren te blijven staan tot laste van de markte,
is verder goed gevonden dat de Heer Markenrigter en hier na aan te stellen Gecommitteerden
alle de gemeene markten producten.
Soo van aangegraaven landen (behalven die waar voor proces of contest gereesen is, of tegen
de markten resolutie aangegraaven sijn), te taxeeren en eersten te doen betaalen en soo
deselve niet toereykende, soo veele andere hoekjes gemeene gronden uit ten sien, die
gevoeglijk kunnen verkogt worden en deselve mede taxeeren en doen betaalen; en alles
sodaanig te schikken en te beoordelen, dat de genegotieerde penn. over een jaar wederom
afgelost worden; wordende tot het uitvoeren van dien neffens de Heer Markenrigter
gequalificeerd de Verw. Land Rentmr. van Twenthe H.J. Bos, Mr C. ter Swaak namens de
Hr. van Sourenberg en de Rentmr. Jan Hendr. Gorkink.
Is vorder goed gevonden dat ter uitvoeringe van de resolutie van den 22 Aug. 1748 de
gronden welke tegen deselve en naa die tijd door eenige particulieren sijn aangegraaven, ten
eersten sullen worden geremoveert, waartoe de Heer Markenrigter versogt word bij deesen.
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Aldus geresolveerd als boven.
Onderstonden.
J.E. Borgerink
C. Bentinck
H. Hubert qqa
J.J. Fockink
Coenraad ter Swaak
T.C. Queysen
J.H. Meilink qqa
Hendrik Jan Bos qqa
Hendrik Lindeman als Markenrigter
Onderstond en was getekend
Pro vera copia
H.J. Bos Verw. Rentmr.
Ingevolge kerkensprake den 4 en 10 Juny gepubliceerd Holtink geholden in de kerke van
Markel den 11 Juny 1759.
Dr. B.H. Besier als Verw. Erfmarkenrichter namens de stad van Deventer.
Assess.
de Rentmr. G. Podt en A. Persoon namens ´t St. Geertruiden Gasthuis.
Prasent.
Dr. G.A. Mennink en H. Klopman
De Rentmr. C. ter Swaak namens de Heer Hoevel tot Wesevelt en de Heer Munster toe den
Sourenberg.
De Rentmr. J.H. Gorkink namens de Hr. van den Oldenhof.
Als wanneer door de Verw. Erfmarkenrigter voormt. geproponeert is.
1.
Dat vermits het boek van resolutien deeser markte sodaanig defect is, dat hij sig daar van
onmogelijk kan reguleeren het ten uitersten dienstig sal ondersoeken onder wie deselve
berustende sijn.
Soo sijn de Verw. Erfmarkenrigter en de Rentmr. C. ter Swaak gequalificeert om sig dies
wegens en wel in specie bij Pr. Christ. Hulsken ´t adorisseren.
2.
Verder is door den Verw. Erfmarkenrigter voorgedraagen dat alsoo volgens rapport van de
Geswoorens door eenige ingesetenen van dese markte, buyten kennisse van den
Erfmarkenrigter en Gecommitteerden, een sekere lake is bepaald of door kuylen
uitgegraaven, waarna niet de schaapen souden mogen weyden, tot groote prajudicie van de
markte, het der halven nodig was, dat de laake weder gemaakt wierde als van ouds geweest
was. Soo is goed gevonden daar toe den Verw. Erfmarkenrigter en de Rentmr. C. ter Swaak
te committeeren.
3.
Alsoo de wed. van wijlen den Burgem. Luit. Hendr. Lindeman aan Jan Berendsen onder
Holten woonende, dog sijn meeste land in het Markelse hebbende, en waare hadde toegesegt
en hem ´t regt daar door verkreegen wordende bedisputeert, versoekt deselve daar over
resolutie mag worden genomen.
Soo is na deliberatie goed gevonden en verstaan, dat geen waare van deese markte sal mogen
worden verkogt aan iemand die buyten de markte woond.
4.
Vermits eenige ingesetenen van Markel de beesten van J. Berendsen niet alleen hebben
geschut maar ook daar en boven buyten kennisse van den Markenrichter denselven hebben
doen betaalen f 9-14-. Soo versoekt de Verw. Markenrigter als alleen regt hebbende om de
contraventeurs der markten resolutien te boeten, dat gem. penn. aan hem mogen worden
gerestitueert.
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Soo is goed gevonden dat bovengem. f 9-14- aan den Verw. Markenrigter sullen worden
verrekent door die geene die dat geld ontfangen hebben.
5.
Vervolgens door den Verw. Markenrigter ter versogt sijnde, dat er nieuwe geswoorens
mogten worden aangesteld en de oude Geswoorens wegens haar ontfangst van de
ongewaarden, schutten en boetens rekeninge souden doen.
Soo sijn op versoek van de gemeente in plaats van 4 aangesteld tot geswoorens deese
navolgende 6 als Derk Ovinck, Jan Meenderink, Jan Nilant, Jan Harmen Heilersig, Jan
Sligmans en Gerrit van Schepen en sulx op ´d oude voet tot een nadere vergaderinge en de
oude geswoorens gelast om voorschr. rekeninge te doen.
6.
Door de Verw. Erfmarkenrigter sijnde over gegeeven de rekeninge namens de wed. van
wijlen de Burgemr. H. Lindeman tot laste van deese markte.
Soo sijn om deselve te examineeren gequalificeert Dr. G.A. Mennink en de Rentmeester A.
Persoon met versoek om daarvan op de eerste vergaderinge te rapporteeren.
7.
Door de Verw. Erfmarkenrigter gecommuniceert sijnde missive van de Rigter H.J. Bos,
versoekende een generaale vergaderinge van de 3 Boerschappen Stokkum, Markel en Harke
ten einde rekeninge te doen van de aangegraavene grondenen daar toe aangewende kosten.
Soo is sulx door de prasente Erfgenamen mede goed gevonden en de Verw. Erfmarkenrigter
gequalificeert om de vergaderinge met de markenrigters van Stokkum en Harke te reguleeren.
8.
Vervolgens sijnde Verw. Erfmarkenrigter en C. ter Swaak gequalificeert om de aangegravene
gronden na de laatste opneminge te ondersoeken en daar van op de naaste vergadering te
rapporteeren.
9.
Eindelijk is geresolveert dat door den Markenrigter pracise alle jaar een Erfgenamen
vergaderinge sal moeten worden uitgeschreeven ten ware er niets was te proponeeren.
Was getekent.
Dr. B.H. Besier als Verw. Erfmarkenrichter
A. Persoon
Gerh. Podt
Ant. Mennink
Hend. Klopman
Coenraad ter Swaak
Jan Hendr. Gorkink.

89

Ingevolge kerkenspraaken den 8 & 18 Juny gepubliceert Holtink gehouden in de kerk van
Markel den 18 Juny 1760.
Dr. B.H. Besier als Verw. Markenrigter.
Assess.
De Heer Burgemr. G.G.J. van Suchtelen en de Heer Rentmr. A. Persoon.
Prasent.
De Heer Secret. T.C. Queysen namens den stad Deventer
De Hr. G.A. Mennink en H. Klopman namens ´t Geertruiden Gasthuis
De Rentmr. C. ter Swaak namens de HWG heer Hoevell tot Wesevelt en de Hr. Munster tot
den Sourenberg
De Rentmr. J.H. Gorkink namens de Hr. van den Oldenhof
En is door de Verw. Erfmarkenrigter en de Rentmr. C. ter Swaak gerapporteert.
1.
Dat sig bij de Hr. Burgemr. Muntz te Zwol en Pr. Hulsken hadden geaddresseert om waar
moogelijk de deficierende markten resolutien magtig te worden dog dat tot andwoord hadden
bekomen dat onder haar Weled. geen papieren dese markte toucherende berustende waaren,
soo sijn voorgen. gecommitteerden voor haare moeyte bedankt en versogt om sig dies wegens
soo veel mogelijk verder te informeeren en daar na te requireeren.
2.
Mede rapport gedaan door voornoemde Gecommitteerden wegens ´t maaken van de lake, dat
namentlijk deselver geplaatst was, ´t einden den sogenaamden Groenlandsdijk gaande recht
door tot aan Hidders maate en met 4 kuilen opgegraaven.
3.
Door de Verw. Markenrigter versogt sijnde dat door de geswoorens aan den 4. en 3. art. van
de resolutie van den 11 Juny 1759 wegens ´t doen van rekeninge van ontfange penningen van
de ongewaarden, het schutten en boetens alnog mag worden voldaan; soo is tot ´t doen dier
rekening door de Erfgenamen gesteld den tijd van 3 maanden op een boete van 5 g.gld. ten
profijte van den armen en bij defect sig dan dieswegens te addresseeren daar in soo ´t
behoord.
4.
Is door de Hr. Dr. G.H. Hemmink en den Rentmr. A. Persoon wegens de rekeninge van de
wed. van wijlen de Burgemr. Lt. H. Lindeman gerapporteerd, dat voorm. rekeninge hadden
geexamineert, dog dat op deselve eenige posten hadden gevonden die vermeinden dat met
quitancien behoorden te worden gespecificeert en daar van door de zoon van de wed.
Lindeman de quitancien in de vergadering sijnde geproduceert, soo sijn die posten door de
Erfgen. mede voor beweesen aangenoomen, dog de post van 9 gld. voor vacatien op die
doliance van de gemaakte registers van de verpondinge etc., is de wed. Lindeman afgesieden
als sijnde wegens goed gedaan.
Verder is goed gevonden vermits eenige posten op de rekening souden weesen, die de
markten van Stockum, Harke en Markel tesamen souden moeten betalen; dat de wed.
Lindeman die posten van de rekening sal afdoen en die brengen tot laste van de 3 gem.
markten tot ware konde worden aangetoond, dat daar over reeds verdeelinge onder de 3
markten was gemaakt.
En eindelijk goed gevondende voldoeninge daar rekeninge te doen uit de penningen die bij
slot van rekening door de Hr. H.J. Bos te doen, wegens den aangegraaven gronden bevonden
sullen worden onder sijn Weled. berustende te sijn en bij aldien die niet toereikende sijn, tot
voldoeninge der resterende penningen een uitsettinge te doen, soo ras de rekening van de Hr.
Bos sal weesen afgehoord, tot het doen van welke uitsettinge als dan gecommitteert worden
derselve Erfmarkenrigter en de Rentmr. C. ter Swaak.
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5.
Is door de Verw. Erfmarkenrigter en de Rentmr. C. ter Swaak mede gerapporteert, dat geen
nieuwe aangegraavene gronden hadden ontdekt.
6.
Door de Verw. Erfmarkenrigter sijnde gecommuniceert missive van de Hr. H.J. Bos
inhoudende versoek om een commissie uit het midden van deese vergaderinge te maaken om
de rekeninge van de verkogte gronden af te hooren en te sluiten op approbatie van de
gesamentlijke Goedheeren; soo sijn daar toe gecommitteert de Verw. Erfmarkenrigter en de
Heeren G.A. Mennink of H. Klopman.
7.
Door de Verw. Markenrigter sijnde voorgedragen een verschil tusschen de Geswoorens,
wegens het opbranden der veulens, bewaaren van het brandijser etc. en versogt sijnde, dat tot
voorkominge van verdere moeyelijkheden dat brandijser mogt worden gesteld in handen van
de Verw. Erfmarkenrigter als van ouds en dat verdere dien aangaande te reguleeren aan sijn
Ed. mogte worden gelaaten, om daarin na bevindinge te doen; soo is sulx door de
gesamentlijke Erfgenamen geaccordeert en geapprobeert.
8.
Door G. van Schepen namens eenige geswoorenen van Markel sijnde voor gedragen en
versogt dat de setters van 3 jaaren tot 3 jaaren mogten worden veranderd en den
tegenswoordige afgeset en gelast om te moeten aantoonen, waar toe de overgeschootene
penningen geimployeert hebben, soo is door de gesamentlijke Erfgenamen goed gevonden
om in deese saak als volgens berigt regthangig voor ´t Drosten Gerigte van Twente
provisioneel niet te doen, maar die te laaten ter decisie van Welgem. Drosten Gerigte.
9.
Door de Jode Jacob Moses aan de vergaderinge sijnde voorgedraagen, dat schoon permissie
van den Heere Droste van Twenthe bekomen heeft om in deese markte te moogen woonen,
hem egter belet word om sijn brand in deese markte te koopen; soo is door de gesamentlijke
Erfgenamen hem geaccordeert dat regt, dat andere ongewaarden in deese markte genieten,
mits ook de lasten als sodaanige dragende.
10.
Door eenige Geswoorens versogt sijnde dat G. Van Schepen als geswooren om geallegeerde
redenen mogt worden bedankt, of dat sij genoodsaakt souden sijn te bedanken, soo sijn tot
ondersoek van deese saak gecommitteert de Verw. Erfmarkenrigter en de Rentmr. A.
Persoon.
Was getekent
B.H. Besier als Verw. Erfmarkenrigter
Assessooren
G.G.J. van Suchtelen
A. Persoon
T.C. Queysen 1760
G.A. Mennink qqa
Hendr. Klopman qqa
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Ingevolge kerkenspraken den 12 en 19 April gepubliceert Holtink gehouden in de kerk van
Markel den 22 dito 1761.
Dr. B.H. Besier Verw. Markenrigter
Assess.
De Heer Burg. G.G.J. van Suchtelen
De Hr. Rentmr. A. Persoon
Prasent
De Hr. Secret. T.C. Queysen namens de stad van Deventer
De Heer H.J. Bos als Verw. Landrentmeester van ´t Twente
De Heer G.A. Mennink en H. Klopman namens Geertruiden Gasthuis
De Rentmr. C. ten Swaak namens de HWG Hr. Hoevel tot Wesevelt en de Heer Munster tot
den Soerenberg
De Rentmr. J.H. Gorkink namens de HWG Heer van den Oldenhof.
En is door de Verw. Erfmarkenrigter geproponeert.
1.
Om een dubbelt van ´t marktenboek te laaten vervaardigen op den minste kosten ten einde dat
als dan te stellen in handen van de oudste Gecommitteerde op de eerstvolgende vergaderinge.
Soo is sulx door de Erfgenaamen eenparig goed gevonden en de Verw. Erfmarkenrigter
versogt sulx ten spoedigsten werk stellig te maaken.
2.
Ter vergaderinge sijnde overgeegeven en geleesen een request door eenige boermannen
deser markte geprasenteert, inhoudende hoofdzaakelijk versoek om in plaats van de oude
setters om geallegeerde redenen, 6 nieuwe voor een sekere bepaalde tijd van jaren aan te
stellen en na verloop en expiratie dier jaaren de halfscheid der setteren te laaten afgaan, in
plaats derselve nieuwen aan te stellen en die ouden toe te voegen en daar mede telkens op
dien voet te continueeren.
Als mede een request door Jan Meenderink, Hendrik Baan en Jan Niland ter vergaderinge
overgegeeven, inhoudende versoek om van haare post als setters, om geallegeerde redenen
ontslagen te worden, of eenige andere Boermannen bij haar te voegen om gesamentlijk de
omsettinge te doen. Zoo is door de gesamentlijke Erfgenamen goed gevonden ter persisteeren
bij de 8 art. van de resolutie van den 18 Juny 1760 en wel sulx ter tijd toe, dat Ridderschap en
Steden aan welke deese saak door sijn HWG Gestr. den Heere Land Droste van ´t Twenthe
volgens rapport gebragt soude wesen, dien aangaande hebben geresolveert en de Verw.
Erfmarkenrichter versogt om soo ras haar Ed. Mog. resolutie sal hebben ontfangen,
vergadering uit te schrijven ten einde als dan over ´t aanstellen en afgaan van de setteren een
finale resolutie te neemen.
3.
Vervolgens sijn door de gesamentlijke Erfgenamen in plaats van Jan Harmen Heilersig, Jan
Nilant, Jan Meenderink, welke men ontdekt heeft dat te gelijk setters en geswoorens waaren,
als mede in plaats van G. van Scheepen bij provisie aangesteld tot geswoorens Jan Lonink,
Willem Cuper, Hendrik Looman en Teunis Brinkers, welke vervolgens staande vergaderinge
volgens gewoonte bij handtastinge en eedes plaats beloofd hebben ´t welweesen van de
markte in allen opsigte getrouw te sullen behartigen en van alles wat tegen markten resolutien
geschied, den Markenrigter kennis te geeven.
4.
Door de custos van Markel A. Quack ter vergaderinge bij requeste sijnde voorgedragen, hoe
dat hij en sijne voorsaaten om redenen ten requeste geallegeerd, altoos sijn gelibereert
geweest van de betalinge van ´t hoofdgeld en nu door eenige ingesetenen bij ´t formeeren der
registers daar op mede gesteld is, versoekende dat de Erfgenaamen daar over willen gelieven
te resolveren.
Zoo is door de Erfgenamen deese saak bij provisie en advijs gehouden.
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Was getekent.
Ber. Hendrik Besier Verw. Markenrigter
Assess.
G.G.J. van Suchtelen
T.C. Queysen 1761
Gerh. Ant. Mennink
Hendr. Klopman
Coenraat ter Swaak
Jan Hendr. Gorkink.

A. Persoon
Hendrik Jan Bos Rentmr.

Ingevolge kerkensprake van den 6 en 13 Juny 1762 gepubliceerd holtink gehouden in de kerk
van Markelo den 17 dito.
De B.H. Besier Verw. Erfmarkenrigter
Ass.
de Heer H.G. Jordens
de Heer Rentmr. G. Podt
Prasent.
De Heer Rentmr. T.C. Queysen namens de stad Deventer
De Heer B.E. Dapper en J. Dapper Junior namens het Grote Gasthuis
De Heer G.A. Mennink en H. Klopman namens het Geertruiden Gasthuis
De Heer J.C. Pothof namens de Hr. Prof. Meilink
De Rentmr. C. ter Swaak namens de HWG Gestr. Heer van Hoevel tot ´t Wesenvelt en de Hr.
Munster tot den Sourenberg
De Rentmr. J.H. Gorkink namens de HWG Gestr. Heer Haersolte tot den Oldenhof
Alles ongeprajudieert soo imand na de hand bevonden mogt worden ongewaard te wesen.
1.
Is door de Verw. Erfmarkenrigter overgegeven ´t dubbelt van het marktenboek ingevolge den
1. art. van den resolutie van den 22 April 1761, alsmede de rekeninge van den copijst ter
somma van f 32.-8- en nog een rekeninge groot f.... door den Verw. Erfmarkenrigter uit
geschoten met versoek, dat op derselver betalinge van eersten ordre mogte worden gestelt.
Is goedgevonden dat Verw. Erfmarkenrigter te versoeken om wegens den rekeninge van den
copijst met denselver te accorderen en dien na een uitsettinge te doen, om daaruit de
rekeninge van gem. copijst en die van de Verw. Erfmarkenrigter te voldoen, waar toe
gecommitteert worden met en beneffens den Verw. Erfmarkenrigter, den Hr. adv. J.C. Pothof
en de Rentmr. C. ter Swaak en is vervolgens het dubbelt van het markten boek overgegeven
aan Rentmr. C. ter Swaak met versoek om ´t selve op ieder vergaderinge te produceeren.
2.
Vervolgens door gem.Verw. Erfmarkenrigter sijnde overgegeven resolutie van haar Ed. Mog.
de Heeren ordinaris gedeputeerden van de staten deser provincie dato den 20 April 1762 en
de daar bijgevoegde requesten en berigt om die stukken te examineren en omtrend ´t nodige
redres soo ten opsigte der zetteren en de klagten daar over ingekomen deselve consideratien
aan den tafel van Haar Ed. Mog. in te senden voor die eersten Augustus dese jaars.
Soo is daarop na examinatie van het ingestelde berigt, ´t selve berigt geapprobeert ende
Verw. Erfmarkenrigter versogt, omdat dat berigt in sijn qualiteit te tekenen en vervolgens met
de stukken ter tafel van Haar Ed. Mog. over te geven.
3.
Mede door de Verw. Erfmarkenrigter sijnde gecommuniceert regten van de burgemeesteren
van Delden, versoekende dat aan haar mogte worden gepermitteert aan een partij keysteenen
uit ´t Markeler velt te laten versamelen tot verbeteringe van de wegen in den haren.
Is na bekomen informatie dat de ingesetenen van Markelo deselve voor haar eigen gebruik
benodigt waren ´t versoek afgeslagen.
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4.
Vorder sijnde overgegeven een requestnamens de Hr Prof. J.H. Meilink aan den Verw.
Erfmarkenrigter geprasenteert inhoudende klachten wegens ´t setten van een huisjen door
eenen Hendrick Huyskes of ten Dam op de gemeente en wel op des remonstr. zigtvree of
vredegrond, met versoek dat met verder timmeren sal hebben te supercederen en dat huis van
daar te removeren en dat in cas van disobedientie na markten order aan de gesamentlijke
gesworens mag worden geordonneert ´t selve huis omver te halen en van daar weg te smijten.
Als mede een memorie door de geswoerens over gegeven wegens ´t timmeren en aangraven
door verscheiden anderen als door H. ten Dam voornt. ongeveer 3 schepel land en een
hooyland behalve sijn getimmer; Klumper Jan een schepel aangegraven; de Rentmr. van de
Hr Haersolte een hoek aangegraven aan Plasmans gaerden.
Is goedgevonden dat gem. H. Huyskes of ten Dam door de gesworens te doen aanseggen, om
´t voorschr. huis binnen 6 weken van de plaats te removeren en sijnde Verw Erfmarkenrigter
en voorschr. gecommitteerden gequalificeert om bij manquement van dien ´t selve door de
gesworens te laten doen en dat vervolgens wegens ´t aangraven van 3 schepel gesaay en een
hooyland sal moeten betalen de boete daar toe staande en sal het aangegravene weder worden
ingelijkt, gelijk mede dat alle de anderen, die buiten consent hebben aangegraven, voorschr.
boete sullen moeten betalen en het aangegraven land weder worden ingesmeten en sijn de
Verw. Erfmarkenrigter en voorschr. gecommitteerden gequalificeert om soo ras een
ongewaarde weder op markten grond quame te timmeren, ´t selve de facto te removeren en
die gene soo op haar eigen grond timmeren, ´t heiden en weiden te verbieden op poene dat
daar over na markten resolutien sullen worden geboetet.
5.
Door den gesworens geklaagt sijnde over Gerrit Nijland wegens het maayen van gras in de
Riete onder de beesten en dat met twee vreemde menschen ´t hooy willende weghalen,
daarop sijn paart geschut hadden, dog ´t selve onder borgtogt ontslagen.
Is goed gevonden te persisteren bij de resolutien daarover genoomen en gem. G. Nijland te
condemneren in de kosten ter somma van 36 st., dog voor deese reise van de boete te
libereren.
6.
Eindelijk mede door de gesworens geklaagt sijnde, dat tegens appt. op een regte door haar op
den 28 Aug. 1753 geprasenteert, eenige in gebreken bleven om haar contingent tot betalinge
van ´t gewonelijke verkengelt, armenjager en onderhoud van ´t glint om de kerk te voldoen.
Is goed gevonden te persisteren bij voorschr. appointement.
Was getekent.
B.H. Besier Verw. Erfmarkenrigter
Assessoren
Hendrik Gerh. Jordens
G. Podt
T.C. Queysen
Gerh. Ant. Mennink
Henr. Klopman
B.E. Dapper
Joan Dapper
J.C. Pothof
Coenraad ter Swaak.
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Ingevolge kerkensprake van den 17 en 24 April 1763 gepubliceert holtink gehouden in de
kerke van Markelo den 4 May 1763.
De Heer B.H. Besier Verw. Erfmarkenrigter
Ass.
De heer H.G. Jordens
De Heer Rentmr. G. Podt
Prasent
De Heer T.C. Queysen namens de stad Deventer
De Heer G.A. Mennink en H. Hagedoorn namens het Geertruiden Gasthuis
De Heer J.G. Pothof namens de Heer Prof. Meilink
De Rentmr. C. ter Swaak namens de hr. Hoevel tot Wesenvelt en de Hr. Munster van den
Sourenberg
De Rentmr. D.H. Gorkink namens de Heer van Haersolte tot den Oldenhof.
Alles ongeprajudieert soo imand na de hand bevonden mogt worden ongewaart te wesen.
1.
Door den Verw. Erfmarkenrigter sijnde gecommuniceert resolutie van haar Ed. Mog. Heeren
ordinaris gedeputeerden van de staten deser provincie in dato den 22 Oct. 1762 nopens de
jaarlijksete doene veranderinge en verkiesinge der setteren.
Soo sijn ingevolge welgemelde resolutie sot setteren aangestelt uit de boerschap Jan
Volkerink en uit den Dijkerhoek Teunis Brukink in plaats van Jan Nilant en J.H. Heilersig en
voor dit jaar gecontinueert Jan Meenderink en Hendrik Baan ende voorts afgaande setteren
gelast, om binnen den tijd van ses weken aan Markenrigter en gecommitteerden den
behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua te doen.
2.
Vervolgens is door de Verw. Erfmarkenrigter en gecommitteerden gerapporteert, dat sij
ingevolge resolutie van den 17 Juny 1762 te Markelo geweest sijn om de uitsettinge tot
betalinge van de overgegeven rekeningen ter somma van 59 gld te doen en dat sij daar toe
geen beter middel hebben kunnen uitvinden als door de gewonelijke omsettinge, soo jaarlijks
door de setteren word gedaan te verhogen.
Soo worden de tegenswoordige setteren gelast om sulx bij de eerste uitsettinge te doen en
voorsch. so. van 59 gld en eene rijksdaalder voor ´t uitschieten der penningen ten eersten aan
Derk Ovink, die deselve aan den markenrigter voor lange heeft betaalt, te restitueren tegens
behoorlijke quitancie.
3.
Door den Verw. Erfmarkenrigter sijnde gecommuniceert missive van de Hr. Rigter H.J. Bos
houdende versoek om te mogen weten, of ´t de Goedheren van Markelo souden convenieren
om in de week na Pinxteren eene gecombineerde erfgenamen vergaderinge van Stokkum,
Harke en Markelo te houden, tot ´t afdoen tot eenige onafgedane saken etc.
Is goedgevonden den Verw. Erfmarkenrigter te versoeken om de dag tot ´t houden van
voorschr. vergadering met de Hr. Bos te reguleren en deselve en gecommitteerden te
qualificeren om vooraf met de Hr. Bos daarover te confereren volgens desselfs versoek.
4.
Door de geswoorens sijnde gerapporteert dat Hendrik ten Dam weder opnieuws heeft
aangegraven. Soo worden de gesworens gelast om in gevolge resolutie van den 17 Juny 1762
´t aangegraveneweder in te smijten.
Was getekent. B.H. Besier Verw. Erfmarkenrigter
Assess.
Hendr. Gerh. Jordens
G. Podt
T.C. Queysen
Gerh. Ant. Mennink
H. Hagedoorn
J.C. Pothof
Coenraad ter Swaak
D.H. Gorkink.
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Ingevolge kerkensprake van den 15 en 22 May 1763 gepubliceert holtink gehouden in de
kerke van Markelo den 25 dito.
De Hr. B.H. Besier Verw. Erfmarkenrigter
Assess.
De Heer B.H. Jordens
De Heer Rentmr. T.C. Queysen namens de stad Deventer
De Heer G.A. Mennink en H. Hagedoorn namens het Geertruiden Gasthuis.
De Heer Landrentmr. H.J. Bos namens het Landrentampt van Twente
De Heer G. Podt
De Heer H.G. Pothof namens de Hr. Prof. Meilink
De Heer Rentmr. C. ter Swaak namens de Heer van Hoevel tot Wesenvelt en de Heer
Munster van den Sourenburg
De Rentmr. D.H. Gorkink namens de HWG Heer van Haersolte tot den Oldenhof
Alles ongeprajudieert soo imand na de hand bevonden mogt worden ongewaart te wesen.
1.
Door de gecommitteerden ................. dat sij ingevolge resolutie van den 4 May deses jaars
1763 de rekeninge van ontfangst en uitgave van de Landrentmr. H.J. Bos van de getaxeerde
en verkogte landen ............... van den gedane kosten van de kerktoorn, weeme en schoole en
ingevolge vertoonde quitancien hadden geexamineert en opgenomen dat den ontfangst sig
bedraagt eene somma van
f 2582-14-8
En de uitgave daar en tegens de somma van
f 2068-10Dus ontfangen de somma van
f 514-4-8
...................................................................................................................................................
En worden Markenrigter en gecommitteerden gequalificeert............................ H.J. Bos finaal
.....................................................................................................................................................
Vervolgens door de erfgenamen gedelibereert............................................................................
.....................................................................................................................................................
2.
Door de gecommitteerden sijnde gerapporrteert dat ingevolge de resolutie van.................1763
......................................................................................................................................................
Waarop nader gedelibereert sijnde is goedgevonden daarin provisioneel ....................... en den
tegenwoordigen setteren gelast om .............................................................................................
3.
Door de Heer J.H. Gorkink sijn overgegeven aan rekeningen f 7-2 ....... soo door den
klokgieter Casp. Koning van t’maken van de nieuwe klokken gedaan is met versoek dat
hetselve aan hem mogten worden voldaan.
En daarover gedelibereert sijnde, is goed gevonden en verstaan dat de rekeningen aan gem.
Gorkink uit de ... en ontfangen penningen sal worden voldaan en van Casp. Koning voormt.
aan geen hem wegens de klokken nog competeert als intrekken.
4.
Door de Hr Pothof ................ dat de resolutie aangaande door Hendrik ten Dam genomen in
dato den 17 Jan. 1763 ter executie ......... en daarover nader gedelibereert sijnde der resolutie
....... van H. ten Dam, opnieuw aan te seggen om die saak .............. ten eersten in der minne af
te doen of dat bij gebreken ....... van de voorschr. resolutie ter executie sal worden gebragt.
Was getekent.
B.H. Besier Verw. Erfmarkenrigter
Assess.
Hendr. Gerh. Jordens
T.C. Queysen
Mennink
Hagedoorn
Hendr. Jan Bos
J.C. Pothof
Coenraad ter Swaak
Derk Hendrik Gorkink.
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Ingevolge kerkensprake van den 11 en 24 Juny 1764 gepubliceert holtink gehouden in de
kerk van Markelo den 1 July daar aan volgende.
Johannes Schutert als Erfmarkenrichter
Assessoren De Hr. J.J. Fockink
De Hr. Secret. T.C. Queysen namens de stad van Deventer
De Hr. B.E. Dapper namens het Groote Gasthuis
De Hr. G.A. Mennink namens Geertruiden Gasthuis
De Hr. Verw. Landrentmr. H.J. Bos namens het Landrentampt van Twenthe
De Hr. Adv. J.C. Pothof namens de heer Prof. Meilink.
De Rentmr. C. ter Swaak namens de HWG Heer Hoevell tot ´t Wesevelt
De Rentmr. D.H. Gorkink namens de HWG Heer Haersolte tot den Oldenhof en verdere
eigengeerfden alles ongeprajudieert soo iemand naderhand bevonden mogt worden ongewaart
te wesen.
1.
Is door de Gecommitteerden gerapporteert dat sij de rekeninge van de op den 2 Nov. 1753
verkogte gronden met de Hr. Bos hebben gesloten, sullende de post van Nilant en naderhand
ontfangen wat in de volgende rekeninge worden ingebragt.
Alsmede dat sij ingevolge resolutie van den 25 May 1763 eenige landerijen ingevolge coops
conditien hebben verkogt van den 26 July 1763 tot betalinge van de brandspuit cum annexis
soo op gisteren geprobeert en goedgekeurt is, als mede tot voldoeninge van het aan bestelde
uirwerk en andere markte schulden.
En dat sij tot brandmeesters hebben aangestelt Hendrik Berent en Harmen Berends om de
lullen of pijp te regeren, Gradus ten Dam als sakkeman om op de pijp te passen en deselve te
smeren, voorts D.H. Gorkink, Willem Jacob Welmers, Arend Varenhorst en Otto Bleumink
om over alles wat tot het behandelen der brandspuit en order stellen van ´t volk, besorgen van
goed water en proberen van de spuite twemaal in ´t jaar nodig is opsigt te hebben, en te
besorgen dat alles in goede ordre toegaat, wordende aan haer lieden daar voor toegelegt bij ´t
probeeren der spuite een daelder voor verteeringe en dat bovendien in gelijkheid van andere
plaatsen sullen bevrijd blijven van ´t boerwerk aan de weegen.
Welk rapport door de Erfgenamen in overweginge genomen sijnde, is ´t selve geageerd tot
revocatie en word de gemeente ernstig gerequireert om bij het proberen en gebruyken der
brandspuyte de behulpsaamheid te bieden en de gecommitteerden gequalificeert om cas van
onwilligheid, daar over aan de Heere Land Drost te addresseeren.
Als mede om de rekeninge van ontfangen en de schulden sijn betaalt met de Hr. Rigter Bos te
sluiten en worde de Rentmeester ter Swaak met desen geautoriseert en gequalificeert om aen
de cooper in behoorlijke cessie, transport en overdragt te doen van haar gekogte gronden.
2.
Door de Hr. contrar. van Hasselt sijnde voorgedragen dat soodane ongeveer 1½ schepel
gesaay bij Struiks kreler als mede sodane drie schepel gesaay bij Nilants kreler als op den 26
July 1763 aen Jan Boelink was verkogt, te nae aen desselfs land soude schieten, als soude
circa naar twe roeden van ´t selve sijn, soo worden de gecommitteerden gequalificeert om ´t
een craler in ogenschijn te neemen en daar van op de eerstvolgende vergaederinge te
rapporteeren of soo doenelijk in der minne te termineren.
3.
Door Hendrik Kappe versogt sijnde dat hij bij ´t schoonmaken der beeke mag continueeren
en bevrijt blijven van ´t betalen van ´t heiden en weiden, soo hebben de Erfgenaamen hem uit
consideratie bij provisie hebben gelibereert van de betaelinge van ´t heiden en weiden en dat
als van ouds met ´t schoonmaken der beke sal continueeren sonder egter daar uit naderhand
eenig regt als gewaarde te sustineeren.
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4.
Door de gecommitteerden sijnde voorgedragen dat eenige kooperen van de op den 26 July
1761 verkogte landen hebben kunnen goedvinden om tegens de coopsconditien meerder
grond aan te graven als aan haar is verkogt en huysen op hetselve te timmeren, soo hebben de
Erfgenamen de gecommitteerden gequalificeert om op ´t selve te examineren en ´t meerder
aangegravene tegen een hogere prijs te doen betaalen neffens de boete van dien en ´t
getimmerte te doen removeren.
Was getekent.
Jan Schutert Markerigter
Jacob Jan Fockink
T.C. Queysen
Gerh. Anthon. Mennink
Berent Elias Dapper
Hendr. Jan Bos Rentmr.
Conraad ter Swaak
J.C. Pothof
Derk Hendrik Gorkink.
Holtink gehouden over de markte van Markel in de kerke aldaar op den 2 Augusti 1766.
Erfmarkenrigter de Ed. Jan Schuitert
Assess.
De Heer Burgemr. Bouwer namens de stad Deventer
De Heer Secret. Queysen
Ingevolge gedane en gepubliceerde kerkensprake van den 9 August. de prasente goedheeren
deser Markte vergadert zijnde om te delibereren en te resolveren over het volgende.
1. In overweginge genomen versoek van den Markenrigter met de gesworens over het weide
of uitdrift geld van Struik op de Lange Strate onder Holten, pratende mede zijn Ed. dat hem
sulx toekomt en wel sodanig dat twe gl tyn st. voor het tracteren van de wegens van de
Markenrichter en drie guld. wegens accoord voor een vet schaap, waar tegens de geswoorens
voorbrengen, dat sij behalven het geld van verpond. en besaay dat Struik aan haar betaalt, ook
ontfangen het uitdrifts of weide geld van de beesten, gelijk hun voorsetten dat ook souden
ontfangen hebben, is na deliberatie goedgevonden de Markenrigter te requireren en te
versoeken, gelijk versogt worde bij desen, om tegen den naestvolgende Holtink alhier te
doreren het regt tot gem. gepratenteerde en dat twee voorsetten het selve ook ontfangen
hebben latende het dispuit daar over tot soo lange buiten prajudicie in statu quo en als daar
over nader te resolveren.
2. In opsigte van het schutten der peerden, beesten en schapen wordende voorige resolutien
geinhareert en wel tot nadere ophelderinge gestelt op het schutten van een peerd ses st., van
een beest vier st., van een schaap twe st., half ten profijte van de Markenrigter en half voor de
geswoorens, alles boven de boete en kosten daarop lopende, sullende de gesworens eenig
vhee geschut hebbende, daer van datelijk aan de Markenrigter of sijn volmaghtiger Derk
Gorkink in Markel kennis geven.
3. Voorgebragt sijnde dat het gemene hout in het broek seer verhouwen word en goed
gevonden hetselve volgens vorige resolutie te verbieden gelijk verboden word bij desen op
twee goudgulden, half ten profijte van markenrigter en half voor de geswoorens.
4. Also bij vorige resolutien het schadden en plaggen mayen op de binnen horsten verboden
is en daarbij gelast, dat deselve op de plaatse sollen in stukken geslagen en niet weg gehaald
word tot selve geinhareert en het maken van de selve verboden op een boete van vier goudgld
ten profijte en verdeelen als boven.
5. De Markenrigter word gerequireert de hand te houden aan de resolutien van Ridderschap
en Steden over het schudden der beken genomen en deselve jaarlijks ten uitvoer te brengen.
6. Voorgebragt sijnde dat Jan Boelink een huisje op de gemeente bij sijn aangekofte grond bij
Struiks kreler tegen markte resolutie gezet heeft en dat ook anderen op de aangekofte gronden
tegen de uitdrukkelijke conditien der verkopinge getimmert hebben, is goed gevonden dat
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gem. Jan Boelink tegen Petri aanstaande het getimmerde huisjen sal moeten wegbreken of dat
anders hetselve daarna sal worden geremoveert waar toe de Markenrigter bij deesen word
gequalificeert en verder gerequireert om te ondersoeken en op den naestvolgenden holtink te
imposteeren wat huisjen op de verkogte gronden als boven getimmert sijn.
7. De geswoorens voorgebragt hebbende dat Jan Hermen Heilersig en Nijland weigeren de
verp. van laestgekofte land als van ouds te betaelen, word het apoinctement van den 20
August 1763 en Goedheeren resolutie van den 17 Juny 1762 hierover genomen, geinhereert
en deselve gerommendeert die verpond. te voldoen ten zij wettige redenen van vrijdom op de
eerstkomende Holtink hier over kunnen voorbrengen.
8. Vermits een geswooren namelijk Willem Kuiper overleden is en door de Markenrigter in
de plaats van de overledene voorgesteld Arent Varenhorst, word derselven daar toe
gequalificeert met recommandatie om in allen deelen het marken beste te bevorderen het
geene hij bij handtastinge op heeden heeft aangenomen.
9. Voorgebragt sijnde dat er wel een brandspuite door de goedheeren en erfgenaamen
geaccordeert, dog watergebrek is om deselve in tijd van nood van vrugte zijn en dus nodig dat
er een putte of iets anders gegraven worde om meerder water te krijgen, is goed gevonden een
goede ruime Bentheimer steenen putte te doen setten op de gemeene grond bij het kerkgelind,
soodanig dat de steenen, kessen, emmers en posten uit de gemeene penn. sullen worden
betaalt; het haalen van de steenen door de boeren gedaan, het graven van het gat en zetten van
deselve door de dorpluiden in kleinen geschieden wordende tot het uitvoeren van dien, de
gecommitteerde Heeren Pothoff en ter Swaak geauthoriseert en de brand meesters
gerecommandeert hier aan mede de handt te houden en het toekomende daarop goede
toeversigt te hebben.
Aldus gedaan als boven.
Was getekent.
J. Schutter markenrigter
Hendr. Frer. Bouwer
H.J. Bos
F.C. Queysen
J.C. Pothof
Conraad ter Swaak
Derk Hendrik Gorkink wegens den huis Oldenhof.
Ingevolge kerkenspraken van den 15 en 21 deeser maand Mey holting gehouden in de kerk te
Markel den 22 Mey 1769.
Jan Schuitert Erfmarkenrichter
Ass.
Heer Burgemr. de Schepper
Secret. Queysen namens de stad van Deventer
De Heeren Mennink en Hagedoorn namens Geertruiden Gasthuis
De Heer D. van der Wijck namens den huis Oldenhof
Dr. Pothoff namens de erfgen. Meiling.
1.
De Marquenrichter aangenomen hebbende bij de laeste marquen vergaderinge en bij de eerste
te houdene vergaderinge te doceren, dat aan hem als Markenrichter was competerende het
uitdrift geld van Struik op de Langestraat, dog tegenswoordig per abuis die schijnen
vergeeten hebbende, soo sal op de eerstkomende holtink sijn regt briev over aentonen,
blijvende ten middele het dispuit tusschen sijn Ed. en de geswoorens in statu quo.
2.
Door de Heeren Mennink en Hagedoorn sijn de voorgedragen, dat Jan Bolink niet
tegenstaande de laaste resolutie art. 6 sig wederom in de drift van het erve Nijlandt op de
gemeente heeft neder geslagen. Soo is door de prasente Goedheeren geresolveert dat de
marquenrichter hem sal doen aanseggen, dat sij van daar sal hebben nog te pakken en sig
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neder slaan ter plaatse, die hem voormaals aengeweesen is en daaraan niet voldoende, so
word de markenrichter gerequireert en geauthoriseert hem van daar te doen verhuisen,
wordende alle ingesetenen gerequireert de markenrichter daar in de hand te bieden op een
boete van twe g.gld voor ieder persoon verweigeren de penn.
3.
En alsoo nog eenige steenen tot de te settene brand put manqueren die door de keuters uit den
Agterhoek moeten gehaald worden, soo worden de keuters alnog gelast conform art. 9 van
vorige erfgenamen resolutie de steenen te haelen op de boete van twee goudguldens ten
profijte van de marque.
4.
Door de markenrichter voorgedragen sijnde dat de ingesetenen niet alleen de steenen uit de
gemeene gronden, maar ook de kuilen tot groot ongerijf van de marque los laaten, is
geresolveert dat het steenen graven als van ouds sal blijven gepermitteert, mits de gaaten
wederom doen gemaakt worden, sullende die geene welke de gaten openlaten verbeurt
hebben de boete van twee goudguldens, half ten profijte van den Marquenrichter en half ten
profijte van de geswoorens; gelast daarop naukeurig agt te geven en ter contrarie doende,
bevindende deselve aanstonts aen de Marquenrichter aen te geven en conform deese resolutie
gestraft te worden.
5.
Hendrik Looman als geswooren versoekende af te gaan en door den marquenrichter daar toe
weder geproponeert Berent Wissink, welke daartoe mits deesen aangestelt wordt, onder
voorwaarde dat ten allereersten de gesworen marquen eed en beloften, aen handen van den
Marquenrichter te komen doen.
6.
Op de ingekomen klagte dat de Bolksbeeke van onder toelegt, soo worden de ingesetenen
gelast helpen op te ruimen en de boete van een goudgulden ieder en de boorden met
behoorlijke wallen te voorsien.
7.
Door A. Kwak en Arent Varenhorst sijnde gepresentert request lopende het vee van een net
op de Markelse beke, soo hebben de presente Heeren erfgenaamen daar over voor als nog
geen resolutie genoomen en is gemelte request door de Heeren van de stad van Deventer over
genomen.
8.
De Rentmr. ter Swaak overleden sijnde, soo wort Dr. J.C. Pothoff gequalificeert en het
copiese marquenboek van desselfs erfgenaamen te ligten, stellende hetselve vervolgens in
handen van de verwalter Landrentmr. Bos als gecommitteerde.
9.
Door Jan Dijckman request gepresenteert sijnde napers een sekeren waar van het erve Kottink
waar van wilde profiteeren op sijn plaatsjen Dijckmans, soo wordt geseyde request in handen
van de markenrichter gestelt, om daar op over op de eerstkomende erfgenaamen vergaderinge
rapport te doen en in sijn consideratie te dienen.
Was get.
J. Schuitter Erve Maerke Rigter
De Schepper
Gerh. Anthon. Mennink
Henrik Hagedoorn
T.C. Queysen
Hend. van der Wijck
J.C. Pothoff.
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Ingevolge gedaene kerkenspraak van den 29 April en 6 Mey 1770 holtink geholden den 9
Mey 1770.
Derk Hendrik Gorkink tans Verwalter Markenrigter.
Ass.
De Hr. Secretaris Queysen
De Heer Mennink
Wedders erschenen Dr. J.C. Pothof namens profestor Meylink en eigen Geert de Loman.
1.
Vervolgend door de presente Goetheeren in overweginge genomen zijnde de publicatie van
haar edelmogende van den 6 April 1770 raekende de uytmeetinge tog slooten. En daar over te
doen schouwen hebbende geresolveert de geswoorden te gelasten gelijk gelast worden, mits
deesen binnen den tid van agt dagen aan handen van die verwalter markenrigter over te gefen
een brassifique annotatie van alle waeter leydingen, togt slooten en leytwateringen met
uytdrukkinge waer dieselve beginnen, waer dieselve door particulier landen loopen en waar
leidingen of sig ontlasten worden de markenrigter of zijn verwalter versogt deselve soo
ruimen, doenelijk door die gene welke sulker van ouds gedaan hebben te laeten opgraven en
op ruimen doende daar over conform voorschr. publicatie voor den 10 Augustus.
De schouwe als ook op de volgende Holtink rapport of door de opgegravinge en opruyminge
de oude togt slooten en waeter leydinge de uytwaeteringe genoegsaam gevaciliteert en aan
die intentie van voorschreven publicatie voldaan worde reserverende de Goetsheeren sig in
dien de opschrijninge en opgravinge als voorschreven niet genoegsaam waerin selve
waeterleydinge te doen aen leggen en den plaatsen te bepaalen waar deselve en soo een sal
deeden de gemaakte te worden, ten einde ten vollen aan over gemationeerde heilsame
publicatie tot nut den ingezetenen voldan worden, sullende voorders tot facilitering den
waeterleidinge eenige commen aangelegt te worden doen.
Ter plaatse daer de markenrigter hier sijn vervallen het ten meesten natte den markte best
oordeelt. Sullende de de kosten daer toe aengeven door de gemene markte gedragen worden
en sal de markenrigter de meeste minnatie en leggen dier commen voor de markte moeten
behartigen.
2.
De lengte voort eertider door die Heer van Stoevelaer agt gegeeven en gerregent zijnde, soo
word den markenrigter geautoriseert de eigenaars van dat land uyt vervallen hoofde
voorseyde Heer van Stoevelaar die voort heeft laten opgraeven daar toe vrede te houden met
dien verstande nogtans dat de eigenaar van die landerien daar door loopt en die daar enig nut
van hebben welke deze segte voort sig stockt daer toe mede die behulpsaeme hand sullen
moeten bieden en daer na helpen graeven en ruymen.
3.
Tonis Brinkers door zijn siekte niet meer in staat zijnde als geswooren te fungeren, soo word
in desselfs plaats aan gesteld Klaas Brinkers die aen handen van die verwalter markenrigter
alhier de gewoonen marken eet koome afleggen.
Aldus geresolveert op dag en plaatse voor schriven.
Was getekent.
Derk Hen. Gorkink
T.C. Queysen
Gerh. Anton Mennink
J.C. Pothof
Hendrik Loos.
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Ingevolge publicatie van den 4 en den 11 dezer maant April 1773 holting gehouden den 13
April 1773.
Jan Schuyters als Erfmarkenrigter
Ass.
Dr. J.C. Pothof
C. Bakker
Verders verschenen de rentmeester Gorkink naamens den Oldenhof, eigen geerftens Jan
Lammertink; Sligman, Looman, Jan Lodeweges, Kistemaeker en meer anderen.
1.
Door de Erfmarkenrigter sijnde voorgedraagen dat deese vergaederinge hadt doen agbesluyt
alsoo door Gerrit Struyk aen de schutters deser markte een sum moeten voor gedaan over het
schutten en verkoepen eenige zijnen schaapen waer over hij haar met een proses dreigt
waarop gedelibereert zijnde, is door presente goetsheeren met meerderheyd geresolveert;
wielen soo weynig goetsheeren gecompareert zijn ende Erfmarkenrigter versogt een naedere
vergaederinge over dit punt uyt te schrijven. Tegens een convenable tijd en de goetsheeren
dan tijdig te versoeken om daer bij te adresteren die daer over finael te resolveren.
2.
Door die rentmeester Gorkink verleent zijnde een rekeninge groot 11 guld 10 st. wegens een
comme soo in de bleyngote gelegt is, is geresolveert de examinatie van die tot de volgende
vergaederinge te versoeken, waer in als dan daar over met de goetsheeren te delibereren en
resolveren.
Aldus geresolveert op dag en plaatse als boven.
Was getekent.
J. Schutters Erfmarkenrigter van Markel
J.C. Pothof
Carel Willem Bakker
D.H. Gorkink.

Erfgenamen vergaderinge gehouden binnen Markel den 15 Juny 1773.
Erfmarkenrigter de Ed. Jan Schuttert
Assessoren
De Hoogwelgeb. Gestr. Hr. Baron van Hekeren Heer tot den Oldenhof
De Heer J. Weerts Senior als burgemeester der stad Deventer
Presente Goetsheeren waren
De Heer Secretaris Queysen
De Heer Mr. J.C. Pothof namens de erfgenamen Meyling
De Heer J. Weerts Junior
De Heer T. de Wolff
C.W. Bakker namens den Heer Baron van Hoevel tot Weseveld en andere eigen geerfden.
1.
Op het point van den 13 April hiervoren gemeld van den suminatie door Gerrit Struik aan de
gesworen boermannen en setters gedaan over het schutten en verkopen sijner schapen,
waarom de summatie hier agter sal worden geregistreert, is nae gedaane ondersoek door de
gesamentlijke Goedsheeren en eigen geerfdens bevonden, dat de gesworen boermannen en
meer hebben welgedaan en behoorden te worden gecontinueert, weshalven nae deliberatie
geresolveert is, dat deselve sullen afwachten of dan summent Gerrit Struik sijne
gepratendeerde actie sal institueeren, in welk geval sij gesworenen bij desen worden
geauctoriseert zich daartegens op kosten der markte in oppositie te stellen en de aloude regten
der markte te maintineren, mits hiervan de erf markten, kutters en gecommitteerden de
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Heeren Secretaris Queysen en Mr. J.C. Pothof behoorlijk kennis te geven en van alles te
adverteren.
2.
Betreffende de rekeninge van D.H. Gorkink van de comme hiervooren gemeld geresolveert,
dat de rekeninge ad f 11-10- door de Heer Verw. Landrentmr. J.H. Bos provisioneel uit de
markte penningen zal worden betaalt.
3.
Op het rapport van de Heer Mr. Pothof, dat voor eenigen tijt gecommitteert was geweest, het
markten boek dat onder Coenraad ter Swaake is berustende geweest en thans onder den Heer
van Hoevel tot Wesefeld berust, op te eischen zulks al etractive malen aan HWG Gestr.
gevolmagtigde C.W. Bakker had gedaan, dog tot nog toe sonder eenig effect, so is
geresolveert, dat den Heer Secretaris Queysen behoorde te worden gecommitteert
voormelden Heer van Hoevel daarover te spreken en meergemelte markten boek wederom
eischen en daarvan op de aanstaande vergaderinge te rapporteren, waartoe WelEdele bij
desen gecommitteert word.
Actum ut supra.
Was getekent.
J. Schuiters ald Erfmarkenrigter
F.J.W.R. van Heeckeren
T.C. Queysen
T. de Wolff
J. Weerts junior als Provisor van het Burger Weeshuys te Deventer
J.C. Pothof
C.W. Bakker

Alsoo den bouwman Jan Struyk wegens het gebruyk niet sijn in de mark van Markelo, soo
van dat geexamineert heeft jaarlijx boven het geene aan de geswoorene is gevende, aan den
Heer Erfmarkenrigter van Markel verplight is alle jaaren op St. Marten te moeten geven een
vett schaap en de jaegers van den Eedelen Righter alle jaar een nagt in cost en drink te
verplegen, alles volgens den olden gebruyken.
Soo ist dat den Heer van der Capellen Heer van den Boedelhoff als erfmarkenrigter van
Markelo met Jan Struyk is overeengekomen dat denselven sal geeven alle jaar op Martini een
vet schaap of drie gulden en soo den jaegers niet koomen een rijxdaalder in plaats alle jaar te
betalen; alles ter keuse van den Heer Erfmarkenrigter. Sijnde hiervan twee alleensluydende
gemaakt en onder submissie als regtens getekent binnen Markelo den 25 Septb. 1748
Was getekent
T.E. van der Capellen.
Dit staande marck Y van Jan Struik eigenhandig is getrokken
Jan Hendrik Gorkink als getuige
J. Vaster
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Den 29 Octb. 1772 gedaan.
Insinuatie van Garrit Struik aan de geswooren van Markelo.
Memorie voor de Heer Onder Rigter van Kedingen.
Om zig met consent van den Heer Richter aldaar uit de naam van Gerrit Struik te vervoegen
bij de schutters of gesworens van Markel en also deselve hebben kunnen goetvinden om op
Sondag den 23 deser de schaepen van hem summant niet tegenstaande het schapeschot onder
Markel in het Gerigte van Kedinge staat en hij summant zedert ouderkelijke jaaren het recht
gehad heeft deselve aldaar te mogen weyden te schutten en deselve al hoewel geprasenteert
heeft deselve onder behoorlijke borgstellinge voor de vermeende schaede te lossen, tot nog
toe tot sijne groote prajudicie en schade vast te houden, deselve schutters alnu nog in der
minne, dog met te meer gerigtelijk te summeren en af te vragen of zij van sonts en willens
zijn al nog de geschutte schaapen hem summant toekomende, ten eersten te ontslaan mits hij
genoegsame borgen stelle, voor soodane actien en pratentie als men oordeelt, wegens het
voornoemde weyden der schaepen onder Markel tegens hem te hebben, als mede wegens de
daardoor casu quo veroorsaekte kosten en schaede, so hij onvermoedelijk verpligt mogte
geoordeelt worden, deselve te voldoen.
Sullende de voornoemde schutters of gesworens hier op duidelijk en rondborstig antwoord
hebben te geven en in ´t geheel geen of alle dubbelziinig andwoord van verweygeringe
worden gehouden en hij summant genootsaakt sijn sodanig tegens hun te handelen als zijnen
goeden raede zal gedoogen.
Wordende bij onderrigter voorm. bij desen gerequireert den inhoud deses aan de
gesumeerdens de Ed. Struik voor te lesen, het dubbelt aan hun handen te laaten en van sijn
wedervaren te relateren voor gebeur onder protest van kosten.
Was getekent.
Gerrit Struyk
Gerrit Struik aan de gesworen boermannen

Gedaan den 27 maart 1773.
Memorie voor den Scholte van Markel.
Om sich met consent van den Hoog Welgeboren Heer Rigter van Kedingen of desselfs Heer
Verwalter Rigter naemens Gerrit Struik te vervoegen bij Klaas Brinkers, Berent Wissink en
Aarent Vahrenhorst geswooren of schutters te Markelo, also deselve hebben kunnen
goedvinden niet tegenstaande hij summent en sijn voorsaten zedert ouderkelijke jaren het
recht gehad hebben hunne schapen onder Markel te hoeden en te weiden, ja niettegenstaande
sijn plaats of land daartoe selfs gewaard is, op den 25 Octbr. van den afgelopen jaar 1772
sijne schapen te schutten, deselve verscheiden dagen ongeagt hij heeft aangeboden
behoorlijke borge te stellen voor de schade door deselve gedaan, indien hij verpligt mogt
bevonden worden ze te vergoeden, vast te houden, maar nog daar en boven seven van deselve
en wel de besten eigener auctoriteidt, sonder forme van proces ofte daartoe van Hoger
Overigheidt gelast te sijn, te verkopen ofte te doen verkopen. Alles tot grote schaden en
nadeel niet alleen van hem summant, maar tot vilipendie en schendinge van ´t wettig recht en
gezag van Hoger Overigheid, soo word den Scholtes voormt. bij desen gerequireert ende
gelast om geseide Klaas Brinkers, Berent Wissink en Arent Vahrenhorst al nu nog, ten
overvloede, schoon ongehouden in der minne, dog niet te min gerechtelijk te summeren en af
te vragen of zij van sints en willens zijn, aen hem summant niet alleen te vergoeden alle
schaede en interessen, soo hij voor dit onbevoegde schutten en ophouden sijne schapen heeft
geleden, maar ook te restitueren of te vergoeden soodane schapen als hij eigener auctoriseert
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van den trop hebben genomen ende verkogt ofte doen verkopen, als meede alle kosten soo hij
wel genootsaakt geweest is aan te wenden, hier op; hierop na gedane voorlesinge en overgave
van een dubbelt aan Arent Vahrenhorst duidelijk, rondborstig en cattegoris antwoord te
vorderen, oft immers binnen twee maal vier en twintig uuren te willen inwagten, sullende in
het geheel of alle dubbelsinnig antwoord voor overweginge worden gehouden en den
summant genootsaakt sijn, soodanig tegens dees gesummeerde te procederen als zijnen goede
raede dat vermeenden te behoren blijvende in desen, den Hoogheids actie als meede de actie
van den Landheer wegens geturbeerde possessie wel expresselijk voorbehouden;
protesterende hij summant alnog ten hoogtigsten tegens alle kosten, schaede en interesse door
hem bereids geleden en nog te lijden, versoekende hiervan na gedaan exploit relaas ten sine
als nae rechten.
Actum Goor 27 Maart 1773.
Was getekent.
Christ. Hulsken.
Also Gerrit Struik tegen de gesworens van Markel bij den Heer Land Droste klagte heeft
geautoriseert en eenige Goedsheeren op een laastgenomen resolutie na dese .........................
die noodsakelijkheit vereischt, dat ten dien einde de vergaderinge der goedsheeren worde
gehouden. Soo is het dat ik ondergetekende in qualiteit als verwalter erfmarkenrigter ten
eersten bepalen dingsdag den 9 November des morgens om thien uuren in de kerke te
Markelo met versoek dat de goedsheeren en eigen geerfden alsdan gelieven te compareren,
ten einde over denselver poinct te delibereren en te resolveren, wat ten meesten nutte der
markte sal bevonden worden te behoren. Wordende de meyeren gelast hunne respective
Heeren hiervan in tijds kennisse te geven. Wat wijdere inthimatie, dat de uytblijvende van
hare stem voor die rijse verstoken sullen sijn en dat met stemminge der prasente alsdan sal
worden geconcludeert. Sullende deese twee sondagen worden gepubliceert hiervan
gerelateert. Actum Goor den 20 Octbr. 1773.
Was getekent.
J.B. Aufmorth Verwalter Marken Richter
A. Kwack custos.
Erfgenamen vergaderinge gehouden binnen Markel den 9 Novemb. 1773 na gedane
publicatie.
Erfmarkenrichter de Heer Jan Schuitert
Assess.
Ber. Camer
H.G. Jordens
Proc. W.A. Eekhout
Secretaris T.C. Queysen
De Heer Proc. George Jordens als gevolmagtiger van de provisoren van het Groote Gasthuys,
Geertruyden Gasthuys en Borger Weeshuys ingevolge gerechtelijke volmagt als vertoont.
De Hoogwelgeb. Gestr. Heer Baron van Hekeren en Heer van den Oldenhoff.
De Heer J.C. Pothof als gevolmagtigde van de Heer professor Meyling.
Eigen Geerfdens.
A. Quak als gevolmagtigde van Jan Klumpers en Teunis Tijmans.
Gerrit Kistemaker
Jan Sligtman
Jan Lodeweges.
Voorbehoudens en ongeprajudieert soo naderhand mogte bevonden worden ongewaart te sijn.
Op de ingediende memorie van de Heer Wilbrennink .................... kan, vermits daarvoor door
den bouwman Gerrit Struyk voor het Land Drosten Gerigte reets is ........ geener in weert en
aldaar litispendant, alhier niet worden gedisponeert en worden Erfmarkenrichter nae gedane
registratie gerequireert dit appoinctement op de memorie te tekenen.
105

Memorie voor Gerrit Stroek.
Om sigh op de erfgenamen vergaderinge van de markte Markel sig namens den ondergeschr.
als eygenaar van het lands Stroek en Nijenhuys op de Langestraat onder Markel gelegen om
aen den Heeren mede Geerfdens te kennen te geven hoe dat voor eenigen tijdt de schapen van
sijn bouwman door den schutters van Markel niet alleen sijn geschut, maar ook dat die
schapen eygen auctoriteit zijn verkogt geworden.
En vermits den ondertekenaar tot ´t weyden onder Markel volgens eenigen daarvan sijnde
geneghet is, zoo worde den Heeren mede Erfgenamen versogt den ondergeschr. bij zijn
aloud verkregen recht te verinstineren ende de schutters te ordenen om zijn bouwman wegens
de geschuttede schapen klagt en schadeloos te stellen en ieder te voorstellen dat hij of sijn
bouwman in ´t vervolgt voor diergelijke onaangenaamheden mag bevrijt blijven.
Zutphen den 9 November 1773.
Was getekent.
J. Wilbrennink.
Bij examinatie van de stukken der proceduire van Gerrit Struik tegens den gesworens van
Markel gebleken zijnde, dat de gesworens soo vergist hadden met niet te accepteren de bij
gerechtelijke insinuatie van den 29 Octbr. 1772 aangetoonde cautie en echter hunne conditien
door den Heren Erfgenamen niet genoeg van de saak geinformeert sijnde, bij resolutie op de
laast gehouden vergadering .... geapprobeerd was.
Is goed gevonden dat de gesworens provis ... niet in mede alle saaken de den litispendante
zaak met Struyk af te maken onder wel expresse reserve van de actie dezer markte tegens
Struyk, so is in gevalle Struik mogte onderen lijden en het toekomende op nieuws vhee in
deese markte te weyden of plaggen in ´t deselve ten doende van land buyten de markte
gelegen te gewaeren. Met belofte dat deese markte de gesworens wegens deze litispendante
zaak in het geheel sal indeminiseren.
Op de requeste van eenige ingesetenen van Markel nopens de waterleidingen is geresolveert
dat hier toe word gecommitteert den Erfmarkenrigter met eenen door de Heeren der stad
Deventer te benoemen den Heer van Heeckeren tot den Oldenhoff of iemand .............. ten
einde de waterleidingen bij het eerste bekwame ....... en ......... te komen en daarvan bij deese
eerste vergaderinge rapport te doen.
Aldus gedaan als boven.
Was getekent
J. Schuttert Erfmarkenrigter
Hend. Gerh. Jordens
W.A. Eekhout
F.J.W.R. van Heekeren
Georg Jordens
T.C. Queysen
J.C. Pothof.
Als ik ondergeschrevene in qualiteit als Verw Markenrigter in Markel door de gesworen
boermannen en D.H. Gorkink als geweesen verw. MarkenRigter versogten ter hunner
instantie eene vergaderinge der Goedsheren en Erfgenamen der markte Markel uit te
schrijven ten einde hunne belangens aan de vergaderinge te kunnen voordragen.
Zoo is het, dat ik ondergeschreven in voorm. qualiteit daartoe bij desen bepale dingsdag den
14 Juny 1774 aanstaande des smorgens om thien uur in de kerke te Markelo.
Versoekende ten dien einde alle gewaarden en stemhebbende leden of erfgenamen op
voorschr. tijdt en plaatse te compareren ten einde met malkanderen de belangens te aanhoren
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en daarop te disponeren, soo als ten beste der markte sal bevonden worden; te believen
worden ieder meyer gelast hiervan aan sijne Landheer de nodige kennisse te geven bij een
poene van een halve tonne bier.
En zal deese twee sondagen te Goor en Markel worden gepubliceert.
Goor den 3 Juny 1774.
J.B. Aufmorth Verw. Markenrigter.
Erfgenamen vergaderinge ingevolge gedane kerkensprake binnen de kerke te Markelo op
heden den 14 Juny 1774.
Erfmarkenrigter de Ed. Jan Schutters
Assessoren
De Hoog W Geb Heer Baron van Hekeren tot Oldenhof
De Hr Secretaris Queysen
Prasente goesheeren waren
De Heer Mennink wegens het Geertruyden Gasthuys
De Heer Dr Pothof namens prof. Meiling
C.W. Bakker namens de Hr van Hoevel tot Wesefeld
Eigen geerfden
Gerrit Kistemaker
Jan Klumpers
Jan Sligmans
Jan Lodeweges
Ongeprajudieert welke namaals mogten bevonden worden ongewaart te sijn.
De Heeren van Zuchtelen en Weerts jr hebben deeze vergaderinge te kennen gegeven, dat het
Burger weeshuys der stad Deventer in deeze markte niet gewaart was en dat op een vorigen
holtink bij abuis mede gestemt hadden.
Door de Gesworen boermannen en D.H. Gorkink gepradineerd sijnde een citate van afdragt
door den Heer Land Drost van Twenthe wegens het verkopen der schapen van Struik, aan
hun versoekende interventie in deesen van den markte.
Zoo is door den gesamentlijke Erfgenamen geresolveert, dat den Erfmarkenrigter en Proc.
J.B. Aufmorth behoorden te worden gequalificeert, gelijk gequalificeert worden bij desen,
met den Heer Land Drost hier over afdragt te maken.
Dog alles op speciale approbatie deser markte de rekeninge van Struik en sijnen bedienders
overgegeven sijnde, is goedgevonden daar bij te stellen in handen van den Heer professor
Jordens om daarvoor met Struik of sijnen bediendens te accorderen en naa goetvinden te
handelen.
Actum als boven.
Was getekent
J. Schuttert Erfmarkenrigter van Markelo
T.C. Queysen
F.J.W.R. van Heekeren
Gerh. Anthon Mennink
J.C. Pothof
C.W. Bakker.
Erfgenamen vergaderinge gehouden binnen Markelo den 19 July 1774.
Erfmarkenrichter de Ed. J. Schutert
Assessoren
Den Heer Baron van Heekeren Heere tot den Oldenhoff
Den Heer Secret. Queysen gecomm. wegens het Jufferen Klooster van
Deventer
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De Heer Hendr. Deukink Burgemeester der stadt Deventer namens het Capittel Lebuinis
aldaar.
De Heer Ant. Mennink wegens het Pesten Gasthuys van Deventer.
De meester Quak namens Teunis Tijmans en Jan Klumpers.
De Erfmarken Richter en Procurator Aufmorth op de laast gehouden vergaderinge
gecommitteert geweest sijnde, dat den Heer Landdrost van het Twenthe afdragt te maken
wegens het verkopen der schapen, hebben gerapporteert dat den Heer Landdrost voor die
boete eischt hondert ducaten is geresolveert, dat tot voorkominge van meerder kosten desselfs
gecommitteerden behoorden te worden geauctoriseert de Heer Land Drost onder het oog te
brengen, dat hier geen vier, soo als sijn excellentie vermeint, maar slechts een delict is
begaan.
Wordende sij gequalificeerden vervolgens gequalificeert en met den Heer Landdrost quoois
meliori modo hier omtrent afdragt te maken en de zaake ter discretie van sijn Hoog geb.
Gestr. over te laten.
En word den Marken Rigter versogt de penningen provisioneel uit te schieten en is bij desen
geresolveert tot rembourseeringe derselve en verdere onkosten deeser zake convernerende
soo veele gemeene of aangegraven gronden te verkopen als tot voldoeninge van den nodige
sal sijn.
En worden tot opneminge en verkopinge deezer gronden gecommitteert den Erfmarkenrigter
of Verwalter met den Heer Baron van Heekeren tot den Oldenhoff, mits voor de verkoop van
die landen aan deeze vergaderinge rapport te doen.
Vervolgens is goetgevonden dat den Verwalter Markenrigter tegens de eersten aanstaande
vergaderinge sal schrijven aan den Heer Verwalter Landdrost ten einde zijn weled. desselfs
rekeninge daartegens alhier afleggen.

Ingevolge markten resolutie van den 9. Nov. 1773 op de requesten van den boer Stoelhorst in
den kerkenraad van Markelo geresolveert sijnde, dat den Erfmarkenrigter met en neffens den
Heere Baron van Heekeren tot Oldenhoff en eene uit de Heren Schrivers en verwalteren des
Capittels en Jufferen Cloosteren der stadt Deventer worden gecommitteert, de waterleidinge
komende van het Stoevelaar broek en lopende beneden in den Schipbeke, welke eenige
sustineren geen schouwe nodig te sijn en andere willen bij de schouwe hebben gemaintineert
en mogen schijn te weesen en daarvan aan deeze vergaderinge rapport te doen.
Zoo hebben wij ondergeschrevene ter voldoeninge van opgemelde resolutie voornoemde
waterleidinge bezigtigt en zoo door ons eigen inspectie als onderrigt van die gene welke den
loop en legginge der wateren kennen, bevonden dat wat deeze waterleidinge van het
Stoevelerbroek tot in de Schipbeke lopende op sich selfs betreft, denselven is versoekende tot
afwateringe van veele landen en dus voor de gemeente nuttig, ja noodzakelijk is, oversulks
ook alle jaar eventelijk ingevolge de resolutie behoorde te worden geschouwt.
Dan wat betreft de verpligtinge om voormelde waterleidinge schoon te houden, schijnt ons
(onder verbetering) alhier niet te kunnen doorgaan, da anders gemeene gewoonte, dat elk het
voor sijn land moet schoon houden.
Alsoo den eenen boven den anderen daardoor te zeer doende worden beswaart maar schijnt
ons veel gevoeglijker, dat alle de geene welke aan een gemeene gemak en voordeel
participeert ook het gemeene ongemak en last moet gevoelen.
En sonder oversulks van gevoelen sijn dat alleen de eigenaar welkes landen niet alleen naast
deese leidinge gelegen zijn, maar ook de geene welke daarbij eenig belang en voordeel
hebben, schoon niet doent daarnaast gelegen, behoorden te worden geinjungeert denselven op
te ruimen en schouw vrij te houden.
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En om alle disputie in het toekomende te pravenieren en eens vooral uit den weg te ruimen,
schijnt ons (ik) best te zijn.
Dat er eene commissie uit deeze vergaderinge behoorde te worden gede....eert, die soo van
doenlijk immers voor expiratie der maand Septemb. deses jaars alle de landen welke door
deese leidinge haare afwateringe moeten hebben, nauwkeurig opnemen.
Na dit gedaan hebbende elk na quota en redelijkheit sijn gedeelte, om klaar te maken, aan
wijsen.
Voorts ieder perk met palen te nummineeren en daarvan eene specifique lijste formeren
waarnae zich den markenrichter jaarlijks in het doen der schouwe kan regelen.
Dat om dit des te faciler en gemakkelijker voor de particuliere eigenaren en gemeente te
maken onses bedenkers de ingezetenen welke de novalia bewonen een gedeelte om schoon te
maken, konde gevoeglijk worden opgelegt.
Was getekent.
J.B. Aufmorth
F.J.W.R. van Heekeren
Adolph Quak namens de Heeren van het Capittel Lebuiny der stad Deventer en verdere
corpera.
Waarop bij de markte sijnde gedelibereert, is goetgevonden dat rapport te approberen en in
eene resolutie van deeze markte te veranderen, mits dat in alle gevallen de weg voor wagens
en rijtuigen blijven onbeschadigt en niet uytgegraven, wordende bovenstaande
gecommitteerdens verder gecommitteert eene bepalinge en verdeelinge wegens het schoon
maken der onraden te maken en daarvan eene lijste te formeren en deselve aan deeze eerste
vergaderinge te prasenteren, ten fine van approbatie.
Was getekent.
J. Schuttert
Erve Marken Rigter
H. Deukink
F.J.W.R. van Heekeren
T.C. Queysen 1774
Gerh. Anth. Mennink
Adolph Kwack.

Erfgename vergaderinge gehouden binnen Markel den 14 Novemb. 1774.
Verwalter Markenrigter J.B. Aufmorth
Assess.
De Heer Queysen
H.G. Jordens
De Hr. Ger. Podt wegens de stad Deventer
Den Heer H.J. Bos als Verw. Landrentmr.
D.H. Gorkink wegens wegens den Heer van den Oldenhof
schoolmeester A. Quak namens J. Klumpers en Tijmans
en verdere geerfdens.
Ter point der aangegraven gronden is geresolveert dat daartoe deselfde gecommitteerdens
met assumptie van eene die van de Heren der stadt Deventer sullen komen te nomineren en
den Heer J.H. Bos deselve sullen leveren den veld grond tegens 24 gld en de groen grond
tegens twee en dertig gld het schepel.
En ten opzichte der uytgestokene gronden is geresolveert dat de minst schadelijke en veerst
afgelegen landen en ´t die reets uytgestoken zijn, voor so ver digt bij andere landen liggen,
sullen door Gecommitteerden worden uytgestoken en dien nae daarvan worden gerapporteert.
Wordende ingevolge vorige resolutie van den 19 July 1774 de Markenrigter gedemendeert en
vastgesteld de lasten aan den Heer Landdrost ten allereersten te voldoen alsmede de kosten
aan Dr. Bennier.
Goedgevonden dat de Erfmarkenrigter tegens den eerstkomende vergaderinge sal rekeninge
doen als Markenrigter. Actum als boven.
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Was getekent.
J.B. Aufmorth Verw. Markenrigter dog onder protest van deese ondertekeninge desselfs
principaal in het minste niet te willen hebben geprajudieert.
Hend. Gerh. Jordens
G. Podt
H.J. Bos
D.H. Gorkink om hiervan aan sijn Heer rapport te doen.
A. Kwak.
Also ter voldoeninge van de laastgenomen resolutie der markte Markel, de gronden ter
verkopinge daar wij ondergeschrevene als Verwalter Markenrigter met de daartoe
genomineerde Heeren Gecommitteerdens opgenomen en uytgesien zijn, ten eynde deselve
nae voorgaande approbatie der Goedsheeren te verkopen.
Alsmede de Goedsheeren haare consideratien te vragen, nopens de laaste schuttinge der
schapen van Struyk.
Zoo is het dat ik bij desen daartoe bepale woensdag den 31 Mey aanstaande des morgens om
thien uuren in de kerke te Markelo versoekende ten dien eynde alle Goedsheeren en gewaarde
eygenaren op vermelde tijdt aldaar te verschijnen en te helpen delibereren in ´t tot dienste en
nut der markte sal bevonden worden te behoren; met inthimatie dat de uytblijvende voor die
rijse na hunne stem sullen verstoken wezen en met de prasente leeden ter deliberatie en
resolutie van ´t geene voorschreven worde voortgevaren.
Wordende yder meyer gelast hiervan aan hunne respective Landheeren kennis te geven, bij
een laste van eenen goudgl. ter profijte van de armen te verbeuren.
En sal daarvan tweemaal te Markel worden gepubliceert, geassigeert en daarvan gerelateert.
Actum den 19 Mey 1775. Was getekent.
J.B. Aufmorth Verw. Markenrigter
Onderstond. Het dubbeld van deze is hier geassigeert en op twee agter eenvolgende sondagen
gepubliceert. Actum Markel. Was getekent den 30 Mey.
A. Kwak.
Erfgenamen vergaderinge gehouden in de kerke te Markelo op den 31 May 1775.
Erfmarken Richter de Eed. J. Schuiters
Assessoren
Den Heer Burg. S. de Schepper
Den Heer Cam. Dr. J.J. Fokkink
De Hoogwelgeb. Gestr. Heer Baron van Hekeren tot de Oldenhof
De Heer Secretaris A. Borgerink namens de stad Deventer
De Heer advenant W. Klopman namens de Heeren collatoren van Markel van het erve
Kerkemeyer
C.W. Bakker namens den Heer van Hoevel tot Weseveld
Eygen Geerfdens
Loo Jan, Krabbenbos en Schriever
Ongeprajudieert soo iemand naderhand mogte bevonden worden ongewaart te zijn.
1.
Door de Verwalter Marken Rigter overgegeven eene memorie van gronden, dewelke reets
aangegraven waren en dezulke dewelke tot minste schade der markte door de Verwalter
Markenrichter en Gecommitteerdens ter verkopinge uytgegeven zijn.
En is nopens de eerste aangegravene verstaan dat de reets getaxeerde en angegravene niet in
publique veilinge sullen komen, maar gerekent tegens de middelste prijs derzelve de verkogte
in publique vijlinge sullen komen te gelden en door de aangravers soodanig sollen worden
betaalt.
2.
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En wat de uytgestokene betreft is geresolveert, dat deselve ingevolge opneminge sullen
worden verkogt.
Dan nog met die bepalinge dat dewijl de Goedsheeren voorkomt deselve zich al te werkelijk
bedragen, so verre het montant der schulden surmonteren deselve niet verder behoorden te
worden verkogt als de schulden komen te bedragen een groote hondert gld min of meer
onbepaalt, als het welke zij Heeren aan de consideratien der Heeren Gecommitteerdens
overlaten.
3.
Door de Verwalter Markenrichter Proc. J.B. Aufmorth geproponeert sijnde, dat wel gaarne
eenige schepels land wilde hebben bij de Schipbeek daar de brug heeft gelegen, tot een
middelmatige prijs met permissie daar een huys te mogen setten, onder aanbod cautie voor de
huisman te stellen, dat voor de tijdt van thien jaar niet aan de diaconij of laste der gemeente
komt te vervallen.
En is sulks onder conditie voormelt geaccordeert.
4.
De verkopinge der gronden zal geschieden binnen 6 of 8 weken en den termijnen van
betalinge worden gestelt op Martini aanstaande de eersten termijn en de laasten op 1 May
1776.
En worden de Verwalter Markenrichter met deselves Gecommitteerdens verders
gequalificeert den verkopinge te doen.
En den eersten om de penningen te ontfangen, de schulden betalen en op den eerstkomende
holtink na den laasten termijn, daarvan rekening, bewijs en relique te doen; sullende voor
desselfs maate naa redelijkheit worden gesalariseert.
5.
Door de Verwalter Markenrichter voorgedragen sijnde, dat kennelijk ingevolge iterative
markten resolutien de Ber. Struyk gerecommendeert is, sal na het wijden der schapen in
deeze markte te onthouden.
Derselven der niettegenstaande best kunnen goetvinden op den 1 April 1774 in dese markte te
wijden. Dat bij deselve praduta qualitate heeft doen schutten en door Struyk onder erlegginge
van eenig gelt in plaats en bij gebrek van cautie sijn gelast egter deselve in gebreken bleeft,
nopens de boete der schuttinge en opgelopene kosten afdragt te maken, oversulks hij ex
officio daar voor op den 30 maart laastleden voor het weledele Gerigte van Holten hadde
doen convaneren.
Waartegens zich derselven koomt te versetten alles luit actens hier bij vertoont en overgelegt.
Weshalven voormelden verwalter Markenrigter de consideratien en ordnes der Goedsheeren
verder koomt te vernemen, versaeken de daarop resolutie.
Is nae deliberatie goetgevonden dat de Verwalter Marken Rigter behoorde te worden
gequalificeert gelijk gequalificeert word bij desen, dien eisen tegens Struyk te prosequeeren
en ten eynde toe te vervolgen, goetkeurende sijn gedrag in deezen, was geteekent.
Actum Markelo den 31 May 1775.
Was getekent.
J. Schutters Erfmarkenrichter
W. Klopman namens de Heeren collatoren van
S. de Schepper
Markel wegens Kerkemyer
G.J. Fockink
C.W. Bakker
F.J.W.R. van Hekeren.
Memorie der Gecommitteerden overgegeven.
Ingevolge Markten resolutie van den 14 9ber 1774 hebben onderstaande Gecommitteerdens
de Verw. Markenrichter Proc. J.B. Aufmorth en de Heer Baron van Heekeren tot Oldenhoff
en de Hr. Verw. Landrentmr. H.J. Bos.
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De custor A. Kwak namens de Heeren van de stad Deventer ter voldoeninge van opgemelde
resolutie de onderstaande gronden geexamineert en opgenomen en de reets aangeworpen
getaxeert ingevolge resolutie den groengrond tegen 32 gl en de veldgrond tegen 24 gulden het
schepel de 4e en 5e ...
Uitgezien de gronden om verkogt te kunnen worden.
mudde - sch. - spint
1. Bij Sanderman een hoek gras en veld grond.
2
6
2. Bij Dijk Jan
1
2
3. Agter het hooyland langs Beekman maate
3
3
4. Een hoek gras grond
3
2
2
5. Een hoek tegens Drosten huys
2
2
6 Een hoek gras grond
3
7. Id. hoek
1
1
8. Id. hoek
1
9. Id. hoek
1
1
10. Id. hoek
1
1
11. Id. hoek
1
1
12. Id. hoek
1
1
13. De hoek schietende met het eynde tegens meester Kwaks wijde
1
3
14. De hoek schietende langs deselfde zijde aan de andere zijde het welke
reets omgeset is
1
1
½
15. Bij Gerrit Nijland agter aan den kamp een hoek veld grond
3
2
16. Bij Sand Jan een hoek veld grond voor aan den kamp van de veensloot
daar Gerrit Nijland eyndigt
2
1
3
NB. Deeze grond is door de Goedsheeren na dat de resolutie reets getekent
was, verstaan dat niet in publique vijlinge soude komen maar neffens
andere aangegraven grond worden gerekent
17. Voor Klaas Brinkers bij sijn land een hoekjen veld grond (is in vijlinge) 1
3
18. Voor Bartels daarbij tegens sijn land
1
Landen dewelke aangegraven sijn.
1. Berend Lodeweges ongeveer
½
2. De meester Kwak bij Plas Jan een hoekjen
2
en de andere zijde van het huys
3
nog aan de weyde
1½
3. Bij Jan Nijland aan ´t veld een hoek veld grond
1
4. Gerrit Nijland reeds aangemaakt een lange tree aan den kamp lang
180 treden, op het ene 30 en op het andere te voete lopende den 15
2
3
nog deze bij den .... ongeveer
2
5. Dries lant aan de kamp een lange streepe veld grond
1
2
6. Jan Lammertink
1
1
7. De Heer Baron van Keppel tot Woelbeeke Oolde
2
8. De weduwe Visschers een campje voor het huys
3
Hier volgen de actens door Proc. Aufmorth als Verwalter Markenrichter vertoont en over
gegeven dewelke met Gerrit Struyk verhandelt heeft.
Extract uyt het protocolle van contenrente gerigtshandelingen des gerigts Holten.
Gerigte gehouden te Holten den 30 Maart 1775.
Derck Bolderink gerichts verw. scholtus
Keurnoten
Antony Dikkers
Jannes Denneboom
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Comparant in desen weleedelen gerigte Proc. J.B. Aufmorth in qualiteit als verwalter marken
richter van Markel seggende tot sustisinatie aan de den 1 April 1774 gedane schuttinge en van
den eysch en conclusie ten zijnde deses te nemen onder euploog van alle gewoone beneficien
en solutaire middelen rechtens speciaal onder protest tegens het cruis superfluie pobatran
voor te dragen.
Dat Gerrit Struyk wonende onder Holten en in de markte van Markel ten eenemaal
onberegtigt, sich niet ontsien heeft om den 1 April der afgelopene jaars 1774 een troep
schapen van 50 p stuk in dese markte te weyden, niet tegenstaande bij verscheiden markten
resolutien en wel laastelijk bij de van den 22 Augustus 1766 is gestatueert.
Dat vermelde die niet beswaart of beregtigt in deeze markte is, daarin eenige jaaren beesten
of schapen sal vermogen te wijden op eene boete ten opzichter der schapen van twee stuivers
van ieder stuk booven en betalen alle de kosten daarop gelopen.
Sub A die men hier niet agterlaat volgen omdat geprothocolleert reets is.
Dat den gedaagde sich dus daardoor aan eene notoire contraventie tegens gemelde resolutie
hebbende schendig gemaakt vermits ook bij de kosten en procualiteiten daarbij gestatueert
bedragende, soo als gezegd van ieder schaap een dubbeltje behalve de kosten daarop gelopen,
vervallen is.
Dat dien ten gevolge deeze schapen ook dadelijk door de gesworens hand op ordre van den
comparant pradutie qualitate zijn geschut en bij D.H. Gorkink bij gebrek van een schutter
stede gedreven sijnde daarvan aan de gedaagde behoorlijk kennis gegeven.
Dat deselve egter in gebreke blijvende deeze contraventie af te maken of de geschutte
schapen onder borgtogt te lossen, de comparant prad. qual. van verloop van drie dagen de 4
April daaraan volgende deeze schapen te Goor aan het Eedele Landgerigte van Kedingen
heeft overgegeven en tefens versogt, dat deselver voor de boven gementioneerde boetens en
opgelopene kosten mogten worden verkogt.
Dat hiervan dan wederom ten allen overvloede aan den gedaagde is kennis gegeven met
summatie om alnog op de 6 April daaraan volgende gemelde boeten en prevelitenante
voldoen of de geschutte schapen onder sufficiente borgtogt te lossen.
Gelijk dit met meerderen bij provisie te sien, uit het hier neevens gaande document sub B
geefit. relatio.
Reserverende men sich alle het geene hier booven voormelt in cas van onvernoodelijke
susniatie soodanig nader te adstrueren en bevrijden als van nae regt en rade sal vermeinen te
behoren met dien effecte.
Dat hij daarop bij gebrek van genoegsamen borgtogt aan den comparant in sijn gemelde
qualiteit tot voorkoming van kosten ten fine van securiteit en in stede van borgtogt buyten
prajudice en ongekrenkt een ieders recht aan weerzijde gedeponeert en overgetelt heeft, eene
summa van f 31-10- en men wegens de geschutte schapen met toestemming van den
comparant qqa prad. weder van sich genomen.
Dog dat hij tot nog toe in gebreke is gebleven omtrent deeze boeten met de opgelopene
kosten eenige afdragt te maken.
Niettegenstaande hem den comparant daartoe ten allen overvloede op den 1 Febr. laastleden
andermaal heeft doen summeren als sub B dat den comparant voorzeides gerichtes sich
genootsaakt heeft gevonden hem tegens heden alhier te citeren, om deswegens te aanhoren
eisch en aanspraake, luit gigte des onderscholten hier present.
Welke eisch hij bij provisie hiermede gepartificeert houdende onder jun plovatie van het
verbale judici officium in omissis supplendis omni notiori modo contendendo concludeert.
Dat de gedaagde Gerrit Struyk bij definitief vonnis van deeze weleedele gerigte sal worden
gecondemneert om wegens boete van de hier boven gemelde S.E. vijftig geschutte schapen
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aan de comparnt pradute quatote, half ter sijner profijte en half ter profijte van de gesworens
te moeten opleggen en betalen van ieder schaap twee stuivers is te samen een somma van
f 5-6- en in cas van oppositie in een derde part meede als naa landrechte P 2 Tit 23 dito, als
mede in alle kosten tot heden toe daarop gelopen en in het vervolg nog sullende veroorsaakt
worden.
Bij wachtende comparatie tegenhandeling etc.
Hier op erschenen Gerrit Stroek in deesen geadvisteert met procureur B.J. Knape die hij
compt. met en benevens den advocaat Joan Jilles Bannier saamen vertreden in het bijsonder
tot zijn bediendens nae Landh. qualificeert en versoekt van vooren staande eisch copia
alsmede van de geexhibeerde stukken visie en soo nodig copia met een termijn van ses weken
aut. interim salo exp.
Was getekent.
Derck Bolderink gesubst. verwalter scholtus.
Document B luit als volgt.
Extract uyt het prothocol van contentieuse zaken des Landgerigts Kedingen.
Noodgerigte gehouden binnen Goor den 4 April 1774.
Verwalter Richter Henderik Jalink.
Assessoren
J.R. Jalink
Derck Jalink
Compareerd in desen weledele Gerigte procureur J.B. Aufmorth als Verwalter Marken
Richter van Markelo, seggende dat bij verscheiden markten resolutien der markte Markelo is
vastgestelt, dat soo een ongewaarde in de markte kwam te wijden met schapen daarover
soude betaalt worden van ieder stuk twee st. boven de kosten en dat wanneer den eygenaar
daartoe binnen drie dagen niet kwam daar betalinge der boete en kosten of door genoegsame
borgtogt lossen, deselve voor die boete en kosten sullen worden verkogt.
En vermits aan Gerrit Struyk comende onder Holten en in de markte van Markel ten
eenenmaal onberegtigt, sich niet heeft ontzien eenen troep schapen in deese markte te wijden,
soo hebben de gesworens op ordre van de comparant R.O. die troep schapen op den 1 April
schuldpligtig geschut en bij gebrek van een schutstede te Markel bij D.H. Gorkink gedreven,
van ´t daarvan datelijk kennis gegeven aan de eygenaar G. Struyk voormelt, die egter tot nog
toe hardvochtig in gebreke blijft de gemelde boete te betalen, nog de geschutte schapen onder
behoorlijke borgtogt te lossen, soo als dit een en ander dit alles nader word getrocken uyt het
markteboek in cas van inficiatie kan worden bevestigt.
In dien vall sulks in bedingende oversulks comparant in voorm. qualiteit te rade is geworden,
nae verloop van deeze drie dagen ingevolge de resolutie deese geschutte schapen aan deese
weledele gerigte over te geven, met versoek dat deselve voor de gestelde boete en
opgelopenen kosten mogen worden verkogt.
Dog dat vooraf ten overvloede de eygenaar Gerrit Struyk alnog per extract deses in subsidium
juris mag worden gesummeert en neffens geciteert om op de 6 April, sijnde maandag des
morgens om thien uuren de boete en kosten te betalen ofte deselve bij desen weledele Gerigte
onder suffisante borgtogt te lossen, sulks stellende cum expentis ad decretion.
Decreet.
De versogte summatie en citatie word geaccordeert en ten dien eynde het gerigte van Holten
versogt, deselve per extract zoals in sutodimin juris aan Gerrit Struyk te doen explooiten en
daarvan relativeren, sijnde men oirbiedig in dergelijke gevalle reciprogne te doen.
Was getekent.
Henderik Jalink
verwalter richter.
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Het dubbeld dezes voor geinsinueert aangenomen Markel den 1 April 1774.
Was getekent.
Gerrit Struyk.
Gerrit Struyk van Holten de schapen in deeze markte Markel wijdende, sijn deselve door de
gesworenen boermannen van Markel geschut en vermits Gerrit Struyk onder deezen gerigte
geen borgeren bekomen, is hij met mij ondergeschr. in qualiteit als verwalter marken rigter
tot voorkominge van kosten en bewaringe van elks recht overeengekomen, dat hij Gerrit
Struyk sonder prajudicie in stede van borgtogt aan mij in voorschreven qualiteit deponeert en
overtelt de somma van f 31-10- ten einde daaraan de boete van die 53 geschutte schapen met
alle daar opgelopene kosten indien en soo verre verpligt, in welke de positie ik in voorschr.
qualiteit genoegen neme en dien ten gevolge bij die nog, dat zij sijne schapen uyt de
schuttinge nemen en ontslagen worden en sijn hiervan twee alleensluydende acten sonder
prajudicie van dat recht opgemaakt en getekent.
Actum Markel den 5 April 1774.
Was getekent.
J.B. Aufmorth Verwalter Marken Rigter
Gerrit Struyk.
Memorie voor den onderscholtes te Holten.
Om naa rechtelijk consent zich ter instantie van den Erfmarkenrichter van Markelo te
begeven bij den boer Gerrit Struyk en denselven geregtelijk insinueren, hoe dat hem
geinsinueerde bekent is dat hij op een onbevoegde wijse in de markte Markel een troep
schapen van JE 50 stuk gedreven en daarvolgens als een ongewaarde desselfs schapen op den
1 April des afgewekenen jaars 1774 door de gesworen boermannen van Markel geschut zijn,
dat hij geinsinueerde bij gebreke van borgen aan handen van den voorgeschrevenen in
qualiteit als verwalter markenrichter van Markel, wel eene somma van f 31-10- , in plaats van
borge heeft gedeponeert sijnde dan insinueert in die voorwagtinge geweest, dat
gementioneerde al voor lang deese laaste met de daarop gelopene kosten soude hebben
afgemaakt, dog siende dat daaraan tot nog toe in geene dese is voldaan, oversulks inbuit te
rade is geworden, word geinsinueerde Gerrit Struyk bij deesen te summeren om alnog binnen
den tijdt van agt dagen na jusium etc. over de gememoreerde boete afdragt te maken, sullende
na bij ontstentionale van dien, soodane middelen rechtens moeten bij den hand nemen als hij
tot naleving en standhoudinge der markte resolutie sal vernemen te behoren.
Wordende den onder scholtus gerequireert dese aan den geinsinueerde voor te lesen, een
dubbelt over te geven en van sijne bestelling en wedervaren te relateren onder protest van
kosten.
Was getekent. Holten den 30 Jan. 1775.
J.B. Aufmorth.
Tot Bathmen den 31 Jan. 1775.
Was getekent.
G. de Schepper scholtus
De inhoud deses aan Gerrit Struyk voorgelesen en het dubbelt van dien overgegeven sulks ik
ondergeschreven relatere.
Holten den 15 Febr. 1775.
Was getekent.
Joost Vincent onderscholtes.
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Noodgerigte Holten den 15 Mey 1775
Gesubstitueerde verwalter scholtus Derck Bolderink.
Keurnoten
Jannes Dikkers
Dr. H.A. Tobias
Compareert in deesen weledelen gerigte proc. B.J. Knape bekende bediende van den
bouwman Gerrit Stroek seggende hoe dat men bij examinatie van de soogenaamde eisch en
radespraake door proc. J.B. Aufmorth op den 30 maart laastleden tegens comparant principaal
in desen weledelen gerigte gedelibereert heeft bevonden, dat dezelve sulks daarbij noemt
Verwalter Markenrigter van Markelo en uyt den hoofde tegen denselver koomt te ageren
wegens eene schuttinge van schapen soo op den 1 July 1774 door den schutteren van Markelo
souden sijn gedaan, sonder dat hij van deesen sijne qualificatie als verwalter markenrichter
van Markelo, soo door den originelen wettelijken marken richter ofte van markte ofte
geerfden van Markel op hem gepasseert souden sijn, eenige kleyn of bescheid veel meer
eenige acten komt over te leggen ende dat het bekende regtens is, dat een yder plijter sijn
qualiteit uyt hoofde aan welke hij koomt te ageeren in den gerigte moet legitimeren, ten
minsten dat het den tegendinger vrij staat is sig er over uyt te laten deese qualiteit te
ondersoeken; soo komt den compt. pradu. en vooraf te versoeken en te requireren dat den
aanlegger vooraf ende voor en zeker men in ´t weiden tegens hem koomt te procederen ende
deese procedinne elutois gemaakt worde ende voor en alleen men sig in deesen ofte in
exceptionis of ten principalen wil hebben uytgelaten.
In desen gerigte sal hebben te ederen ende voor te geven soodane acte waarbij het geblijke
dat derselven aan den tegenwoordigen wettelijken markenrigter van Markelo ofte van de
markte ofte geerfdens van Markelo behoorlijk als verwalter markenrigter van Markelo is
gequalificeert.
Om sulks voorgegaan sijnde hetsij in exceptionis hetsij ten principalen naar te handelen naa
regt en raade onder wel expressen eysch van kosten.
Zij erschenen Pr. J.B. Aufmorth in sijnen bekende qualiteit geadvisteert met Dr. W. Klopman
versoekende van het voorenstaande gerecesseerde salaris singalis ae omnibus copie met een
termijn van vier weken op donderdag ent interim.
Onderstond. Pro vera copia.
Arn. Bolderink verw. scholtus.
Erfgenamen vergadering gehouden over Markel in de kerke aldaar den 22 Jan. 1775.
Erfmarken Richter den Ed. J. Schutters
Assess.
De Heer Burgemr. Bouwer
De Heer Doct. van der Sluis
En zijn gecompareert uyt de stadt Deventer den Heer Burgemeester Bouwer en de Heer
Burgemr. de la Calmette, de Hr Rentmr. Podt, de Heer Jan Dapper provisor van het Groote
Pesthuys, de Heeren Mennink en Hagedoorn namens Geertruyden Gasthuys, de Heer van de
Sluis namens de Kerkemeyer, de Hr. Landrentmr. H.J. Bos namens de Bode, de Heer Meiling
wegens Breukink, C.W. Bakker namens de Heer van het Weseveld, de Heer Jalink namens de
eygen geerfdens.
Vervolgens gedaan de convocatie houdende dat dese vergadering is belegd over de belangen
nopens het opwerpen van gemeene gronden in dese markte en wijder geopend een besloten
uitgave en bekendmakinge van de proc. J.B. Aufmorth aan den Heer Erfmarkenrichter en
verdere Goedsheeren en dezelve in deze vergaderinge voorgelesen inhoudende een
verklaringe of bekendmakinge, dat van de geaccordeerde grond bij de Markelerbeke daar de
brugge gelegen heeft afziet, versoekende egter dat de gedane onkosten, hetsij aan land of in
geld mogen worden vergoedet, hetselve aan de wijse ..... van dese vergadering overlatende.
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Is nae deliberatie goedgevonden de gemelde missive of bekendmakinge van proc. Aufmorth
soo in het markenboek te doen registreren en dezelve voor soo om het afzien der gronden
betreft voor geaccepteerd te houden, vervolgens vernemen de gesamentlijke prasente Heren
Erfgenamen dat geene restitutie der rangerende kosten van het opmaken der gronden te pas
komt daartegens protesterende bij desen en vermits het opmaken der gronden zeer tot nadeel
der gemeente zoude verstrekken, de Markenrichter versoeken en te qualificeren, gelijk
versogt en gequalificeert word bij deesen, om het opgemaakte voor de gemeente te doen
plaggen en weder werpen.
De Verwalter Landrentmeester van Twenthe eenige administratie van getaxeerde en verkogte
gronden gehad hebbende en daarover voorgesteld om dieswegens desselfs rekeninge te doen,
worden de Erfmarkenrichter en Gecommitteerde Goedsheeren geauthoriseert deselve te
examineren en om approbatie de gesamentlijke erfgenamen te sluyten.
Was getekent.
J. Schuttert Erfmarkenrichter
J.W. Jalink
Hendr. Theod. Bouwer
H.J. Bos
J.L. Bose de la Calmette
Gerh. van der Sluis
G. Podt
H. Meiling
Gerh. Anthon Mennink
C.W. Bakker
J.W. Hagedoorn.

Missive van proc. Aufmorth.
Hoogwelgeboren Gestrenge, Weledele Gestrenge, Weledele Heeren
Eygen Geerfden der markte Markelo
De ondergetekende tot securiteit van de schipvaart der Deventer Schipbeek op de erfgenamen
vergadering van den 31 Mey 1775 hier beide geproponeert.
Dat wanneer de Heeren Erfgenaamen hem verige schepel lands daartoe bekwaam gelegen
voor een nederigen prijs wilden verkopen met vergunning daarop een huysje te mogen setten
de ondergeschreven alsdan zoude bewerken, dat de passanten des winters gemakkelijk
souden aankomen en de pakgoederen bij laag water konden ontladen.
Dit voorstel is door de prasente Goedsheeren des tijds unaniem geaccordeert den 31 Mey
1775 in de resolutie van dien dag.
Deze propositie door de opgevolgde acceptatie haar volle beslag verkregen hebbende, heeft
den ondergeschreven eenig land laten opwerpen, zodra dat hem hierin eenige de minste
insage of oppositie is gedaan.
Dat hij deze kosten gedaan hebbende pro gerigte vernam, dat hier over onder de eygen
geerfdens eenig misnoegen meer en met komende beseften, dat deze aangravinge voor hem in
het particulier van dat aenbelang was, dat hij daarover wat de geheele Markelsche gemeente
van de broulleren, heeft hij aanstonds besloten van dit werk, dat meer op aanraden na anderen
als uyt sijn eygen motief begonnen is, af te zien en ten eenenmaal te abandemeren.
Hij heeft dit besluit aan die geenen welke ten sulks geaccordeert hadden, ten dien eynde te
kennen gegeven en altoos gereed gestaan, hiervan des geordert aan een ieder die daar aan
twijfelden en een wettig belang hadden, selfs een handschrift te poseren.
Men beroept sich hier omtrent vergoedig op de kennisse die den Heer Baron van Heekeren tot
Overlaar en Oldenhoff, den Heer Cameraar en Borgemeester Fokkink en meer leden uyt de
Ed Groot Agtb. Magistraat der stad Deventer, voorts op desselfs gevolmagtigden Mr. A.
Kwak en op meer anderen (die hoewel het haar niet raakt, egter geen suits sullen durven
ontkennen, dit van den ondergeschreven wel gehoort te hebben), daarvan dragen.
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En nimmer zou den ondergeschrevene dit werk begonnen hebben, soo hen hiervan slegs de
minste aanzage of oppositie, hetzij mondeling of door een missive, aan een gewaard
Goedsheer was gedaan. Dit nu is hier niet geschied.
Gelijk den ondergeschr. ten eenenmaal ignoneert.
En in valle dit door de een of ander mogt voorgewend worden, zoo word zulks bij desen als
valsch en puur verdagt ten kragtigsten ontkent.
Oversulks het den ondergeschr. zeer volsind voorkomt en in de daad spijt van ter zijde te
vernemen.
Dat deeze voor hem niets waardigen opworp van eenige schepel lands aan de Schipbeek
enkel en alleen het voorwerp uwer deliberatien moet zijn en der aan deze vergadering
nodeloze kosten worden veroorsaakt, die door een enkel woord missive of op sijn hoogst
gevonden gerigtelijke insinuatie en afvraginge van een gewaard Goedsheer hadde kunnen
worden geprovenieert.
Dan om door deeze mijne Heeren wat langer op te houden.
En om dit onweer daar ik thans hoor dat een leven om is, niet of het een point is, dat
weerheyd tegens de ingebeelde veruitsigten van een Markeler hospes of tegens het gewigtig
belang van een selfs ongewaarde visser.
Maar of de welvaard op onherstelbare ruine van ons geheele lieve vaderland daaraan
onafscheidbaar verknogt was, spoedig tot bedaren te brengen, heeft den ondergeschrevene de
eer aan deze vergadering te declareren, dat hij van de opwerpinge hem bij resolutie van den
31 Mey 1775 geaccordeert en opgemelde resolutie door hem in het werk gestelt met veel
plaisier afziet.
En dat hij wijders de schikkingen omtrent den vergoedinge wegens zijne gedane onkosten
hetzij aen land of restitutie in gelde overlaat aan de wijse decitie van deze vergadering.
´T welke is doende. Was getekent.
J.B. Aufmorth.
Hier volgt de verkopinge der gronden van de Heer Verwalter Landrentmr. H.J. Bos met
desselfs rekening.
Conditien en voorwaarden
waarop de Heer Marken Rigter en gecommitteerde Goedheeren van Markel op heden den 26
July 1763 ingevolge resolutie der gesamentlijke Erfgenamen van den 25 Mey 1763 en
afgegane kerken spraken tot aankoop van een brandspuite, een nieuw uurwerk en betalinge
der verdere marken schulden in het openbaar aan de meestbiedende gedenken te verkopen de
volgende uitgebaakte gemene marken gronden en onberegtigde nieuwe woningen.
1.
De verkopinge zal geschieden bij inzate en verhoginge waarna den percelen weder
opgehangen zullen worden en die dan eerst meynt zal van het opgehangen perceel koper zijn
en blijven.
2.
De koopspenningen zullen zijn guldens van 21 st. het stuk, die zonder eenige hande kortinge
en twee stuiver aan handen van den Verw. Landrentmr H.J. Bos, zullen deze betaalt worden
als den 1sten 1 November aanstaande en den 2den op den 1 February 1764.
Zullende de kopers alles wat na die tijd onbetaalt blijft eene stuiver op ieder gulden moeten
geven en des onvermindert voor de restante schuld paratelijk geexecuteert of gerigtlijk
aangesproken worden, waartoe de Verw. Landrentmr. H.J. Bos word gequalificeert bij
deesen.
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3.
Die koper word, zal genoegsamen borgen stellen die de een soo wel als ander voor de volle
kooppenningen verbinden en de parate executie onderwerpen zullen zijn; dit niet doende zal
het perceel tot schade en met tot bate van den kooper weder opgehangen en verkogt worden.
4.
Voor de hoogste insate van een parceel onder hondert gulden zal eene gulden en boven de
hondert gulden twee gulden genoten en door de kopers datelijk betaalt, dog van de
koopspenningen mogen gekortet worden, zullende voor wijnkoop van ieder parceel onder de
100 gulden 10 st. en boven 100 gl 15 st. door de kooper betaalt en alleen gedragen worden.
5.
De 50ste pennink en kosten voor de overdragt zullen alleen tot laste van de kooper zijn.
6.
De uitgebaakte landen worden verkoft soo als die zijn, willende de verkoper aan de juiste
grote van dien niet verbonden zijn en zullen de kopers de gronden niet eerder ergens
aantasten, nog kielspitten dan in prasentie van twee gesworens die de uitgemaakte perceelen
aan de koper zullen aanwijsen bij en boete van 10 goudguld. ten profijte van de gesworens.
7.
De verkogte landen zullen nooit ofte eenige dagen door de kopers mogen betimmert worden,
bij een boete van vijftig goudgulden ten profijte van de markte en agter gehouden zijn het
getimmerte op kosten van den eygenaar weder af te breken.
8.
De particuliere wegen en watergangen die door eenige van deze uitgebaakte landen mogten
gaan, zullen onverhindert gelaten en de bezitters hier door niet benadeelt worden.
9.
De kopers zullen gehouden zijn tot nakominge van dit alles deeze conditien eigenhandig te
ondertekenen.
Vervolgens getaeden tot de verkopinge is ingeset een hoek veltgrond ongeveer 10 schepel
gesaay, neffens een hoek groengrond bij gissinge een dagwerk groengrond gelegen voor de
Slagen bij den Vossebeld door Berend Vossebeld aangekogt voor f 310.2. Een stukjen veld en groengrond gelegen in het Broek bij Gerrit Tijmans groot ongeveer en
en een half spint gesaay aangekogt bij D.H. Gorkink f 13,3. Een stuk groengrond gelegen in het Broek langs de agterste beeke agter de woninge van
Hendrik ten Dam ongeveer twee dagwerk aangekogt door Hendrik Berends voor f 120,4. Een groot stuk groengrond aan de agterste beeke bij Sanderman waarbij langs den Dijk een
somerweg moet blijven liggen, is ongeveer groot ses dagwerk naderhand aan Hendrik Loos
bij gebrek van andere kopers verkoft, met goetvinden van de Hr. Markenrigter en
Gecommitteerden en de HHr. van Deventer voor f 240 en halve guldens.
5. Een stukje bultige groengrond gelegen tusschen de Schuiters en Schooltmate groot
ongeveer drie dagwerk bij omkeren der borden bij niemand ingezet; volgens een brief van
Coenr. ter Swaak van den 20 Decemb. 1763 heeft deselve op approbatie dit perceel verkoft
aan Albert Rebos voor f 150,- en halve guldens vrij geld te betalen op 1 Mey 1764 hetgeen ik
voor mij bij missive van den 29 dito hebbe geaccordeert. Dit is niet betaalt.
6. Een hoek veltgrond bij Stroeks kreelen groot ongeveer anderhalf schepel gezaay bij
omkeren der borden aangekogt door Jan Boelink voor f 36,7. Een hoek veltgrond bij het krelen van Nijland groot ongeveer drie schepel gesaay bij
omkeren der borden de hoogste insate bij J.H. Heilerzig en aangekogt bij Jan Boelink voor f
74 gulden.
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8. Het aangegraven plaatsjen van Loman so verre de grond aangaat met een uitgebaakt
hoekjen veltgrond groot zamen ongeveer twee schepel gesaay aangekogt door Hermen
Loman voor f 102,9. Een hoekjen veldgrond bij Brinkers campjen groot ongeveer een spind land, sullende
niemands weg daardoor benadeelt worden, aangekogt door Teunis Brinkers voor f 10-70.
10. Zand Jans zijn aangemaakte grond hem verkoft en door de Heeren van Deventer
geapprobeert den 12 Augustus 1763 voor f 250 gulden.
11. De Kappe zijn aangemaakte grond bestaande in ongeveer een mudde en door de Heren
van Deventer geaccordeert den 12 August. 1763 voor f 300 gulden.
12. Een hoekjen groengrond voor Volkerinks Mathe ongeveer ¼ dagwerk den 1 Novemb.
1763 aan Jan Volkerink op approbatie gelaten voor f 10 gld en 11 stuivers.

Ingevolge kerkensprake is erfgenamen vergaderinge gehouden binnen Markelo op heden den
20 Augustus 1778.
Verwalter Marken Rigter Proc. J.B. Aufmorth
Assessoren
Den Heer Baron van Hekeren Heer van Overlaar en Oldenhof
De Hr. Verwalter Landrentmr. H.J. Bos
Verdere Goedsheren en Eigen Geerfdens waren den Heer Mennink namens het Geertruiden
Gasthuys, den Heer Secretaris Cramer namens het Capittel St. Lebuinis.
Eigen geerfden
Loman, Swier en Kistemaker.
Is door den Heer Verwalter Landrentmr. H.J. Bos overgegeven rekening van ontfangst en
uytgave wegens desselfs gedane administratie van verkofte en getaxeerde gronden met de
originele verkopinge en zal deselve door den Verw. Markenrigter en Gecommitteerdens
worden geexamineert en met den Heer Rendant worden gesloten en zullen daarvan op de
eerste Goedsheren vergadering rapport doen.
De Verwalter Markenrigter geproponeert hebbende, dat niettegenstaande verscheiden
aanmaninge door hem gedaan, de aangegraven gronden niet betaalt worden en versoekt
derhalve dat hiervoor nader mag worden geresolveert, is naa deliberatie goetgevonden dat die
gene welke nog aangegraven gronden schuldig zijn dezelve op nieuw jaar of 1 Januari 1779
zullen betalen en dat bij faute van dien de Verwalter Markenrigter word gequalificeert bij
desen de gebrekkigen aan te spreken, dog in cas van oppositie alvorens voort te procederen,
zal gemelde Verw. Markenrigter kennis geven en nader qualificatie verzoeken aan deze
vergadering.
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Vervolgens is door den Verwalter Markenrigter en Gecommitteerdens over gegeven een
nader rapport van die gronden, welke bij nader examinatie gevonden zijn, groter aangegraven
te zijn als hun verkogt is, waarop mede bevonden is de grotere aangravinge van Mr. Quack,
dog dewijl de meester sustineert dat er een makkelijk abuis omtrent de grote dier aangegraven
gronden plaats heeft. Zoo is geresolveert dat die gronden door den Verwalter Marken Rigter
en de Heren Gecommitteerden, zijnde de Heer van den Oldenhoff of dengene die zijn
Hooggeb Gestr. daartoe qualificeert, wederom van nieuws zullen worden gemeten en dan
worden betaalt volgens resolutie.
Door den Verwalter Marken Rigter voorgedragen, dat wijlen de Heer Professor Jordens ware
gequalificeert geweest die rekeningen voor ter laste der markte te taxeren en door wijlen zijn
Hoog welgeb. geen ander als die van Dr. Bannier getaxeert zijnde en die van Hr. Hulsken
door hem selfs getaxeert en daarvoor hebbende geaccordeert, dog die van den advocaat
Pothof van hem selfs en de Ber. Struyk niet getaxeert wezende, komt dezelven aan deze
vergadering vragen wie deselve taxeren zal, is geresolveert dat die rekeninge sullen gestelt
worden in handen van Heer Bos, die deselve met assumptie aan den rechtsgeleerden zal
taxeren.
De Verwalter Marken Rigter aan deze vergadering vertoont hebbende de sekere acte van
assopiatie is ´t den Heer Wilbrennink als eigenaar van Stroek plaatse in dato den 9 Juny 1778
namens dese markte ingegaan, versoekende daarop ap- of desapprobatie.
Is geresolveert dat het accoord zoo als het ligt word geapprobeert, mits de geswoorens hun
aandeel daarvan genieten en dit recht of vergunning van weiden niet verder als tot op seggens
toe zal genoten worden.
Aldus gedaan den 20 Augustus 1778.
Was getekent.
J.B. Aufmorth Verwalter Marken Richter
F.J.W.R. van Heeckeren
W. Cramer
H.J. Bos
Gerh. Anthon Mennink.
Acte van astoficatie tussen Wilbrennink als eigenaar van het erve Struik en de verw.
Aufmorth richter van Markel.
Also er tusschen de markte van Markelo ter eener en Gerrit Struyk, meyer op het erve Struyk,
op de Langen Strate onder Holten ter andere zijde, proces ontstaan was over het schutten van
schapen van den laatsten door de schutters van Markelo gedaan so tusschen den Heeren J.
Wilbrennink ter eener als eigenaar van gemelte erve Struyk en Pr. Aufmorth als Verwalter
Marken Richter van Markel ter andere zijde, geconvenieert en overeengekomen dat de Heer
Wilbrennink als eigenaar van dit erve of ook wel de meyer op het selve woonagtig voor het
leyden en weyden onder de markte van Markel aan de Markenrigter van Markelo hetzij in
gelde of in kommen, soo veel sal betalen als deselve nu laastelijk heeft betaalt ende dat den
Here Wilbrennink tot zijnen laste zal nemen alle de kosten deser bevoor gevonden proceduire
tot minnelijke compoirte. Dat de Heer Proc. Aufmorth aan sijne sijde sal besorgen dat dit
accoord door de Goedsheren van Markel sijnde geapprobeert en geratificeert, sullende
ingeval de markte of goedheeren van Markelo beswaart zijn mogte dit accoord te approberen
en te ratificeren, het daarvoor gehouden worden, als of dit accoord niet ware ingegeven van
ieder in zijn goedhebbend recht onverkort en ongeprajudieert blijven.
In waarheids oirconde is deeze door wedersijds contractanten getekent binnen Zutphen den 9
Juny 1778.
Was getekent.
J. Wilbrennink
J.B. Aufmorth Verw. Markenrigter.
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Rapport van de Verw. Markenrigter en Gecommitteerdens over de meerder aangegraven
gronden als verkogt zijn.
Ingevolge markten resolutie heeft den Verw. Marken Rigter Pr. J.B. Aufmorth met de Heren
Gecommitteerden van Markel welke waren den Heer Baron van Heekeren Heer van den
Oldenhoff, den Heer H.J. Bos als Verwalter Landrentmeester van Twenthe en de meester A.
Quak namens de Heren der stadt Deventer.
De aangegraven gronden, welke sedert de laaste gedane inspectie van den 1 en 5 Mey 1775,
tegens markten resolutien zijn opgeworpen, als mede die gronden welke meerder
aangegraven zijn, als aan de kopers op den 25 Juny 1775 zijn verkogt.
Nijland heeft aan nr 5 de 3de hoek meer aangegraven als hem verkogt is 27 treden breed en
110 lang, is 3 schepel 1 spint.
Den Heer Baron van Keppel tot Oldenhof heeft meer aangegraven als hem verkogt een
mudde en 2 spint, bij het Droste huys de 4de hoek.
De meester Adolph Quak heeft in het broek meer aangegraven als gekogt bij de gekogte 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14de hoek, tesamen agt mudde en een schepel.
Tegen markten resolutie opgewogen D.J. Welmers bij de mathe aan Keppels 640 treden,
dewijl dit tot niemand prajuditie schijnt te leggen en daar niemand tegen heeft, dunkt
Verwalter Markenrigter en Gecommitteerdens dat dit tegens betalinge van markten resolutie
kan geaccordeert worden en is getaxert op .........
Klein Leuvelink opgeworpen een lange streep aan den gaarden, moet weer ingesmeten en de
boete betaalt worden, also hetselve tot werkelijk nadeel van de nabuiren en den weg legt.
Groot Leuvelink een brede lange wal waarvoor den selven heeft aangenomen en te betalen
een ducaat ad f 5-5-, hetwelke hem is geaccordeert.
Derk Ovink ´t eindens bij het schaapschot van den Heer van den Oldenhof aan sijn kamp, de
Lookamp genaamt, een hoekjen hebbende aangemaakt, is hem geordonneert om langes de
weg tot bij het schot een gedeelte wederom af te lijken.
Aldus door ons bevonden en verhandelt den 25 Juny 1778.
Was getekent.
J.B. Aufmorth Verw. Markenrigter
F.J.W.R. van Heekeren
H.J. Bos
Adolph Kwack.
Erfgenamen vergadering gehouden binnen Markel den 26 July 1780.
Erfmarken Rigter Jan Schutert
Assess.
Den Heer Baron van Hekeren tot den Oldenhof
Den Heer burgemeester en cameraar de la Calmette wegens het Capittel
Lebuinis der stadt Deventer.
Den Heer Anth. Mennink namens het Geertruiden Gasthuis
Den Heer H.J. Bos Verw. Landrentmr van Twenthe
Den Heer predicant Z. Meiling namens het erve Breukink
B. ten Zijthof namens het erve Cuypers.
Eygen Geerfden
Arent Wensink
Jan Sligman
Egbert Leuvelink
Jan Klumper
Hendr. Lammertink
Gerrit Krabbenbos
Loman
Jan Stegeman
Jan Kistemaker
Volkerink
Ongeprajudieert zoo naderhand iemand mogt bevonden worden voor een halve waar of niet
geweest te zijn.
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De Verwalter Markenrigter en Heeren Gecommitteerdens gecommuniceert en besloten
hebbende de rekening van den Heer Verwalter Landrentmeester H.J. Bos van wegens de
verkopinge der gronden van den 26 July 1763 bij deselve conform bevonden hebbende, is bij
het slott van rekening gebleken dat den rendant weeder ontfangen als uitgegeven had eene so.
van f 274-19-8 volgens hierbij overgelegde rekening.
Het versoek te willen weten waar die penn. sullen blijven is geresolveert dat den Heer Verw.
Landrentmr. H.J. Bos uit deze penningen zal voldoen de nog posterende rekening ten laste
deser markte nae dat deselve sullen sijn getaxeert en gemodereert en door den verw.
Markenrichter is gequalificeert de rekening van Struyk te accorderen, mits niet hoger
accorderen dan als 70 gld.
Den Verw. Markenrigter draagt deze vergadering voor dat also er nog geen geld van de
aangegraven gronden betaalt zijn en hij geen kans ziet door minnelijke interpellatien
betalinge te zullen erlangen. Zoo verzocht zijnde dat de Goedsheeren een erfgenamen
resolutie gelieven te vragen dien hem in staat stelt die penningen te innen ten einde hij in staat
worde gestelt de nog resterende schulden te betalen om alsdan sijn rekening te kunnen doen.
Hierop geresolveert dat den Verw. Markenrigter alnog ordre gequalificeert en de vorige
resolutie in soo verre geinhareert, met last om de gebrekkige debiteuren alnog in der minne
tot betaling aan te sporen en deses van verder wanbetaling daarvoor geregtelijk te
convenieren en in cas van oppositie daarvan aan de Heren Gecommitteerdens kennis te geven
en met die hun concurrentie communatif handelen, zoo en als het meeste nut de markte zal
komen te overstaan.
Voorts verstaan de Goedsheeren dat alle aangegraven gronden sullen betaalt worden met 16
gulden de groengrond en 12 gulden de veldgrond het schepel.
Den Heer Baron van Hekeren tot Oldenhof en de Verwalter Markenrigter Pr. J.B. Aufmorth
ingevolge resolutie van den 20 Augustus 1778 de meerder aangegraven als verkogte gronden
nader geexamineert en daarvoor inspectie gedaan hebbende, moeten pertisteren bij hun
rapport niets op vorige vergadering overgegeven, dog geven aan dese vergadering in
consideratie of niet wegens het nutt, dat daardoor het gemeen geene sin heeft omtrent de
aangravinge van meester Quak de eenige consideratie soude plaats worden.
Is geresolveert dat de meester Quak voor het meerder aangegravene als gekogte zal betalen
ten profijte van de markte twee hondert caroli gulden an hande van de Verwalter
Markenrigter.
Dat hij ook zal mogen, het huisjen thans bewoond door Jan Schietkappe of Coeverden, te
versetten of verplaatsen op den Belt voor het rode hekken met recommendatie egter daar niets
bij aan te graven bij de boete daarop staande en datelijke remotie ten zijnen laste en wel
speciaal verbod geen huis of getimmerte weer te mogen setten, alwaar dit nu zal afgebroken
worden.
Den Heer Baron van Heekeren tot Oldenhof voor het land van meester Quak een hoek grond
hebbende uitgestoken om aldaar te turven, met verklaringe dat het land wederom in sijne
vorigen staat zal brengen, zodra de turf daaruit zal zijn en dewijl dit tot niemands schade
verstrekt, verzoekt zijn Hooggeb. daarop de goetkeuring van deze markte met ook
aanbiedinge daarvoor zoo veel te willen betalen als de markte zal goetvinden.
En is door de gezamentlijke Goedsheeren deze versogte opworp onder conditie, dat als de turf
uitgestoken is tot gemeente blijft liggen, geaccordeert.
En vermits zijn Hooggeb. en dit enige jaaren van markte als gecommitteerden voor de
intestite heeft gedaan, zonder daarvoor iets te declareren zoo verstaan de Goedsheeren
eenparig, dat hier voor niets door zijn Hooggeb. zal betaalt worden.
Also verscheiden ingesetenen klaging willen, wegens het drijven der schapen van de boer
Struyk, zoo versoeken deselve daar omtrent voorzieninge, ten welken einde de Verw.
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Markenrigter aan deze vergadering heeft vertoont en zich beroepen op het convenant met den
Landheer van Struik, den Here Wilbrennink, ingegaan en is geresolveert dat de boer Struik
door de Verwalter Markenrigter sal worden gedementeert om tegen May 1781 geen schapen
in deze markte te wijden of te drijven en het convenant van den 9 Juny 1778 daar
overgehouden op te leggen, alsmede geen beeste of paarden.
Tot setter worden aangestelt voor den tijdt van drie jaaren.
Jan Kistemaker
Jan Bode
Berend Zigger
Hendrik Meenderink.
Voorts worden tot gesworens voor drie jaaren gecontinueert Derk Ovink nu Kuypers, Klaas
Brinkers en Harmen Wissink.
En tot nieuwen aangestelt.
Hendrik Jan Ovink, Hendrik Leusman en Harmen Dikkink sullende deselve in handen van de
Verwalter Markenrigter hunne verklaringe dies wegens afleggen en instutentie ontfangen.
Aldus geresolveert datum als boven. Was getekent.
J. Schutter
F.J.W.R. van Heekeren
J.L. Bas de la Calmette
Gerhard A. Mennink
H.J. Bos
Z.A. Meiling
Ber. ten Zijthoff.

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markel den 4 Septbr. 1797.
Erf Marken Rigter J.A. van Tongeren
Ass.
Den Heer van Heeckeren tot Oldenhoff.
De Heer H. Bervelo wegens het Groote Gasthuis der stad Deventer.
Voorts zijn gecompareerd namens de stad Deventer de Heeren W.G. Hagedoorn en W.
Umbgrove. A. Hartkamp, A.van Delden namens het Groote Gasthuys.
H. Kamphuis en H.J. Beta namens het Geertruiden Gasthuys.
C. ten Zijthof wegens het erve Kuipers.
H. Meiling wegens het erve Brukink.
Eygen Geerfdens.
Jan Baan wegens het erve Brinkers.
Jan Klumper wegens het erve Klumper.
Jannes Leuvelink van het erve Leuvelink.
Derk Endeman, Arent Wensink, Arent Tijman, Arent Sligman, H. Lammertink, Berend
Loman, Jan Kistemaker, Dries Schrijvers, J.H. Zwiers, Derk Krabbenbos, H. Warmelink, G.J.
van Heek, Harmen Dijkink, Bussink, Gerrit Lukes, Harmen Lonink, Berend Reurslag, Wolter
Stoelhorst, Jan Drieses, Aaron Gombert, Jan Oings, Strateman, Elkink, Jan Krijgsman, J.H.
Wevers, Hendr. Stam, Jan Hobbelink, Berend Berentsen, Jan Berends, Jan Dijkink, Berend
Sanderman, Jan Rietmans, Gerrit Krayensank, Berend Schottink, Harmen Bartelds, Jan
Heilerzig mede namens den Kottink, Harmen, Jan Bomans, Lammert Meyers.
Ongeprajudieerd zo naderhand iemand mogt benadeelt worden, maar een halve waar te
hebben of in ´t geheel niet gewaart te zijn.
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De verw. Landrentmr. H.J. Bos op den 26 July 1780 op dien vergadering hebbende daartoe
kennen gegeven meer ontfangen als uitgegeven te hebben f 274-19-8 volgens overgelegde
rekening met versoek te mogen weeten waar die penningen zullen verblijven en daar op
geresolveert zijnde, dat landrentmr. H.J. Bos uit dese penn. zal voldoen dan nog posten van
den rekening ten laste der markte na dat deselve zullen zijn getaxeerd en gemodereerd en daar
bij den verw. Markenrigter gequalificeert zijnde, de rekening van Struik te accorderen mits
niet hooger als 70 gld.
Is geresolveerd de Heeren van Heekeren tot Overlaar, Umbgrove; Jan Kistemaker en J. Baan
te versoeken en te committeren om van de erfgenamen van den verw. Landrentmr. H.J. Bos
voor May aanstaande rekening en verandwoording van f 274-19-8 te vorderen te sluyten en
daar van op den eerste vergadering rapport uit te brengen.
Is geresolveert dat voortaan alle jaaren op den 3 woensdag in Augustus ordinaris erfgenamen
vergadering zal worden gehouden. En dat voor den tijd van 3 jaren en alle markte zaaken
zullen gecommitteerd blijvend den Heeren van Heekeren tot Oldenhoff, van ´t graven J.
Kistemaker en J. Baen, dewelke tot secretaris word toegevoegt Dr. Wilh. Jalink welke
commissie op ider vergadering van hunne verrigting zal verslag doen en dat voorts met het
derden jaar en vervolgens alle jaren een list van bovengen. commissie zal afgaan en in
desselfs plaats een ander gekozen worden.
De verw. Markenrigter op voorige vergadering te kennen hebbende gegeven, dat alzo er nog
geen geld van den aangegraven gronden betaald was en hij geen kans zag, door minnelijke ...
pellatien betaling te erlangen, versogt dat de Goedsheeren een efficiente resolutie geliefden te
nemen die hem in staat stelde die penn. te innen, te meer daar hij dan nog de bestaande
schulden konden betaalen ende dan zijn rekening doen en is daarop geresolveerd zijnde en
dat de verw. marken rigter alnog wierd gequalificeerd en de vorige resolutie in zo verre
geinsereerd met last om de gebrekkige debiteuren alnog in der minne tot betaaling aan te
sporen, de gebrekigen daar toe door regts middelen te convenieeren en in cas van oppositie
aan de Heeren Gecommitteerdens kennis te geven.
Ten einde met die hunne concurentie communiceren soo tot het meeste nut der markte te
handelen.
Hierop is goed gevonden en geresolveert bovengem. commissie te versoeken te willen
affectueren dat de geweesen Verw. Markenrigter Aufmorth voor May 1798 rekening doen
van zijn ontfange en uitgaan als mede een staat der restanten.
Aan de meester Kwack bij vorige resolutie van den 28 July 1780 gepermitteerd zijnde, om in
steede van het oude huys door Jan Schietkappe of Coeverden bewoond, een missive te
stellen, mits het oude afbrekende om geen getimmerte verder te zetten, nog ook eenige
aangravens te doen. Dog bevonden zijnde dat evenwel het oude huys is blijven staan, is goed
gevonden Markerigter en Gecommiteerdens te qualificeren om dieswegens met de
erfgenamen Kwack in zekere schikkinge te maken op approbatie deser vergaderinge.
Tot schutters worden aangesteld Nijland, J. Klumpers uit den Agterhoek, uit den Dijkerhoek
Harmen Lonink en Gerrit Bruekink en uit het dorp Jan Dijkink en Gerrit Straaten voor den
tijd van een jaar op zodane instinuatie als markenrigter en gecommitteerdens aan hun zullen
besorgen.
Aan Marken Rigter en Gecommitteerdens word over gelaaten een minnelijke schikkinge te
maken over het gesette schaapschot door Berend Zigger op den naasten van de boer
Volkerink die daar over klagte heeft gedaan.
Geleesen requeste van Gecommitteerdens uit de gemeente Markelo houdende versoek om een
fonds tot het zetten van een koornwindmoolen uit de aangegraven en verdere afgelegen
haeken gronden voor den gemeente van weynig uit etc.
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Dus is hetzelve gesteld in handen van Markenrigter en Gecommitterdens om de aangegraven
gronden op te nemen en te ondersoeken in hoe verre die betaald zijn en voorts de vergadering
te dienen van haarer bevinding en advys op een later hun uit te schrijven extra ordinaris
vergadering.
Eindelijk geleesen extract resolutie op den 28 Aprilis 1795 in den markte Stokkum genomen
over het ruymen der Bulksbeeke en waterleydingen, alsmede het leggen van een brugge.
Welk in de handen van Markenrigter en Gecommitteerdens is gesteld om vergadering daar op
te doen van consideratie en advis.
Aldus geresolveerd ende vergadering afgeslooten. Dato ut supra.
Was getekent.
J.A. van Tongeren Markenrigter
F.J.W.R. van Heeckeren
W. Umbgrove
J. Kistemaker
Jan Baan.

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerke van Markel den 30 October 1797.
Erfmarken Rigter C. ten Zijthof
Ass.
De Heer van Heekeren tot Oldenhoff
De Heer W. Umbgrove
Voorts zijn gecompareert voor de stad Deventer namens het Pesten Gasthuys de Heeren C.
Keyser, J. van Calcar, A. Nourije, A. van Delden, Z.A. Meiling wegens het erve Bruekink.
Eigen Geerfdens.
Jan Baan, Jan Klumpers, Jannes Leuvelink, Derk Endeman, A. Tijman, A. Sligman, Hendr.
Lammertink, B. Loman, Jan Kistemaker, Dries Schrijver, J.H. Swiers, D. Krabbenbos, H.
Warmelink, Harmen Dijkink, Bussink, Gerrit Lucas, Harmen Lonink, B. Reurslag, Wolter
Stoelhorst, J. Oinks, Strateman, Teunis Elkink, Krijgsman, Hendrik.Stam, G.J. van Heek, Jan
Hobbelink, B. Barendsen, J. Berends, J. Dijkink, J. Rietman, G. Krayensank, J. Heylersig, J.
Bomans, L. Meyers, Hendrik Gorkink, G. Stokkentreef, J. Steegeman, A. Kloeken, J. Dijk, J.
Leuvelink, G. Bouwhuys, Jan Pongert, J. Drieses, J.H. Reindes, Klaas Brinkers en Jan ten
Haghuys.
Ongeprajudieert so naderhand imand mogt bevonden worden een halve waar te hebben of
geheel niet gewaart te sijn.
Desen extra ordinaire vergadering uit geschreven zijnde om te bekomen rapport aan
Markenrigter en Gecommitteerdens met de annexe lijst luyden dan als volgt.
De ondergetekenden bij resolutie van den 4 April 1797 uit dese deding gecommitteert en
gequalificeert van de aangegraven gronden op te nemen en te ondersoeken en hoe verre die
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betaald zijn en voorts ter vergaderinge op dese extra ordinaire holtink te doen en van
consideratie en advis op zeker request door Gecommitteerdens uit de gemeente van Markel
voorgebragt konden den versoek van eenigsints tot setten van een koorn windmoole uit de
aangegraven en verder afgelegen marken grond, die voor de gemeente van weynig nut
zouden zijn.
Hebben de eer daar op te berigten dat zij met assumptie van een oud gezwoorens Klaas
Brinkers alle de gronden voor so verre hun aangeweesen zijn en zij hebben kunnen ontdekken
nauwkeurig opgenomen en op dan nieuw gaande lijst gesteld, waaraan zig kortheids halven
gedragen.
Dat egter voor als nog niet kunnen weeten of deselve alle onbetaald zijn en daar toe het
sluyten der rekeningen met de gemeene Erfmarkenrigter en Erfgenamen aan wijlen den Heer
Landrentmr. Bos tegens primo May 1798 bepaald dienen voor te gaan.
Dan dat bij de vergadering wel kunnen informeeren dat selve alle deese gronden onbetaald
mogten zijn, deselve geensints toereijkende bevinden om daar uit iets tot een fonds ten einde
als bij request vermeld van eenige consideratie zal worden gecontinueerd.
Terwijl deselve allen nog geen vijf hondert guldens kunnen uitmaken en daar uit dan nog
aanmerkelijke schulden waarin ieder der markte belast is moeten betaald worden, latende alzo
den finale dispositie op dien requeste aan dien vergadering over.
Dat zij voorts de erfgenamen plaatsjes op approbatie deser vergadering op een zekeren pagt
hebben gesteld en wel Jacob Veldhuys jaarlijks op f 10-10Jannes Kolkman op f 6-.Koster Hendrik op f 10-10A. Lodeweges op f 9-.G. Dikkeboer op f 20-.Alle in te gaan op Petry 1798.
Dan nog G. Kottink op ses gulden ingaande Petry 1804 om reden dat dese onvermogen is en
bovendien nog verscheiden kleyne kinderen heeft.
En Jan Klein Zandvoort op twee gulden jaarlijks die egter uit consideratie van zijn
armoedigen staat ook nog drie jaar diende nog te blijven.
Waarmede gecommitteerdens met pretentie van de verdere aan hun opgedragen pointen, sijn
op den eersten ordinaris vergadering moeten voorkomen en daar toe behoren dat hun rapport
sluyten en het zelve ter deliberatie van desen dag overgaan.
Actum Markulo den 30 October 1797.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Erfmarken Rigter
W. Umbgrove
F.J.W.R. van Heeckeren
J. Kistemaker
Jan Baan.
Lijst der aangegraven veld- en groengronden door Markenrigter en Gecommitteerdens,
adjunct heeren requesten volgens resolutie van den 4 Septbr 1797 op den 21 en 22 September
daar aan volgende opgenomen als mede van den Erffgenamen plaatsjes, alles onder de markte
Markel gehouden.
sch. spind
Drieses aan zijn kamp
2
Hendrik Lammertink
1
Arend Kloeken aan den kamp
1
Warmelink aan suit der kamp
2
Boolink aan Snels land
1
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Rietman aan de Winterkamp
deselver zijn gaarden
Berend Leuvelink
deselver aan den gaarden en voor het schot
Jannes Leuvelink aan den nieuwen kamp
deselve nog bij het schot en den gaarden
Jan Klumper aan ´t Blik
deselve aan den gaarden en aan de bosjes
Derk Endeman bij ´t huys
Jan Berends bij ´t huys
Luesman bij het huys
Harmen Wissink bij ´t huys
de Sigger aan den gaarden bij het schot
deselve aan de weyden
Volkerink aan zijn gaarden
Brink Egbert aan zijn gaarden
Reinds aan zijn gaarden
Baan
Tijman bij het huys
Kuyper aan ´t erve
is bij nader examinatie bevonden ½ schepel te zijn
Kuyper aan zijn eygen
Krabbenbos groenland aan den weyden
Wissink groengrond aan den gaarden
G.J. van Heek groenland aan den weyden
Vossebeld
Warmelink aan ´t nieuwe huys
Bruekink aan de maat
Harmen Dijkink
Berent Cremers bij ´t huys
B. Altena bij het huys en het kampjen
Rosendom groenland
deselve veld grond
Behoud den Heer van Oldenhoff mits dat ook het Pesten Gasthuys den grond bij
het Nijland aangegraven betaalt en getaxeert word.
H. Hueteman aan den Imhoff
Schrijver aan de Haare en het Nieuwe Slag
B. Ruerslag aan de Lugte groenland
bij nader examinatie bevonden te zijn 2 spind

2½
1
3
2
1
2
3

2½
1
½
2½
1½

1

1
1

3
1
1
2
1
½
1

1

1

2½
2
1
2
2

1
3
2
3
2
1

2
2

1
1

3
1½

Erfgen. plaatsjes:
Jacob Veldhuys
Jannes Kolkman
Koster Hendrik
J. Lodeweges
G. Dikkeboer
G. Kottink
J. Klein Zandvoort
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en heeft de vergadering zig met het voorschr. rapport geconfenieert qualificeerde den
Markten rigter over haar nog aanstaande de penningen van die aangegraven gronden te
instrueren.
Exent den Heer van Oldenhoff vermeind, dat alle aangegraven gronden moeten ingelijks
worden candus tegen de betaaling denselver protesteerd.
En word aan een ider die mogt weeten, dat er nog gronden mogten ongemeten zijn,
gerecommandeerd daar van aangave aan den Markenrigter te doen binnen vier weeken om
zulks tegens den eersten vergadering met Gecommitteerdens te ondersoeken en daar van te
rapporteeren.
Aldus gecommitendeerd dato ut supra.
Was getekent.
C. ten Zijthof Markenrigter.

Erfgenamen vergaderinge gehouden in den kerke van Markel den 23 May 1798.
Erfmarken Rigter C. ten Zijthoff
Assess.
W. Umbgrove
J. van Calcar
J. Brinkhuys en A. Hartkamp namens het Grote Gasthuys
Z.A. Meiling namens Breukink
Eigen Geerfden
Jan Baan namens het erve Brinkers, J. Kistemaker, J. Klumper, H. Huetink, J. Leuvelink, D.
Endeman, A.Tijman, A.Segeman, H. Lammertink, B. Loman, D. Schrijver, J.H. Zwiers, D.
Krabbenbos, H. Warmelink, H. Dijkink, H. Bussink, G. Lucas, H. Lonink, B. Reurslag, J.
Drieses, A. Gombert, J. Oinks, G. Strateman, T. Elkink, J. Krijgsman, H. Wevers, H. Stam,
B. Barendsen, J. Dijkink, J. Hobbelink, B. Sanderman, G. Krayensank, B. Schottink, J.
Heylersig, J. Boman, L. Meyers, C. Dikkers, H. Gorkink, J. Pongers, C. Brinkers, J. Dijk, G.
Bouwhuys, H. ten Bosch, J. Klein Leuvelink, H. Reindes, J. ten Haghuys.
Ongeprajudieert zo naderhand mogt bevonden worden dat imand of gedeeltelijk of in het
geheel niet mogt gewaart wesen.
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Geleesen de acte van convocatie tot dese vergaderinge luydende dat D. van Coeverden zich
niet had om te zien in het Markeler Broek een woning of hutten op te slaan zig aldaar met een
woont te plaatsen, strijdig tegens allen marken resolutien.
Hem voorts schriftelijk per last daar tegens door den verw. Landrentmr. van Twente luidende:
de ondergetekende de Verw. Landrentmr. van Twente met Goedsheeren en Erfgenamen ter
vergaderinge welke op eerst komende woensdag over Markelo staat gehouden te worden over
den aangemaakte gronden niet kunnende compareren omdat hij als dan over het Landgerichte
Oldenzaal niet ... tot den ontfang van agt procent op den inkomsten der ingesetenen.
Daartegens mits dese op aanklagt van den meyer Bode te Markel gehorende onder het
Landrentampt van Twente, dat hij in zijn eerste qualiteit niet kan gedogen dat het onlangs
gesette nieuwe huys agter in het Markeler Broek op het Wonseler blijft staan maar moet hij
daar tegens mits desen de zetters ten kragtigsten protesteren met goede geldigsten versoek dat
ten spoedigsten door den Markenrigter worde geeffectuert, dat dit voornoemde huys met de
daad worden geremoveert, terwijl de ondergeschreven cqa, mits desen den resolutien welke
respective over de aangemaakte gronden in den gemeente van Markelo door Goedsheeren en
Erfgenamen zijn genomen insinueert.
Versoekende insertia deses in het Goedsheeren boek van Markelo en copia van het geene tot
voorschr. vergaderinge zal worden gehandeld om daar van casu quo zodanig en in diervoegen
gebruik te kunnen maken, als zal vermeen te behooren.
Oldenzaal 19 May 1798.
Was getekent.
H.H.G. Pagenstecher.

Ordinaris Erfgenamen vergaderinge gehouden in den kerke te Markelo den 3 woensdag in
Augustus den 15 derselver maand 1798.
Markenrigter C. ten Zijthoff
Assess.
J. Baan
J. Kistemaker
Eigen Geerfdens
J. Klumper, J. Lammertink, D. Endeman, H. Huteman, A.Tijman, A. Sligman, B. Loman, D.
Schrijver, J.H. Swier, D. Krabbenbos, H. Warmelink, H. Dijkink, H. Bussink, G. Lucas, H.
Lonink, J. Drieses, J. Oongs, G. Strateman, T. Elkink, J. Dijkink, J. Hobbelink, B.
Sanderman, J. Heylersig, B. Schotting, C. Dikkers, H. Gorkink, J. Pongers, J. Dijk, G.
Bouwhuys, J. Klein Leuvelink, J.H. Reinds, J. Rietman, J. Steegeman, A. Wensink, H.
Bartels, Jan Berends en A. Kloeken.
Ongeprajudieert zo naderhand mogte bevonden worden dat imand of gedeeltelijk of in het
geheel niet mogte gewaard weesen.
Is voorts geresolveert dat wegens absentie van verscheyden goedsheeren als andere wegens
indispositie van Mr. W. Jalink als secretaris dese vergaderinge den verandwoordinge der
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rekeningen van ingesteld de verw. Landrentmeester van Twenteen van de geweesen verwalter
Markenrigter Mr. J.B. Aufmorth is uitgesteld tot de eerste volgende erfgenamen vergadering.
Vervolgens door Markenrigter en Gecommitteerdens J. Baan en J. Kistemaker gerapporteert
dat D. van Coeverden tegens genomen resolutie van den 23 May 1798 zig alnog met ter
woon, niet uit het Broek na die plaats welke hem verder is aangewesen heeft begeven en is
alnog aan D. van Coeverden vergund het gewas ten zijnen voordeele in te samelen en binnen
ses weeken na dato deses met ter woon uit het Broek te delegeren en hem te begeven na die
plaats welke hem weder is aangeweesen.
Aldus geresolveert en de vergadering gesloten op dato ut supra.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
Jan Kistemaker
Jan Baan
H. Warmelink.

Erfgenamen vergadering in de kerk te Markel den 21 Aug. 1799
C. ten Zijthoff Erfmarken Rigter
Goedsheeren
De Heer van Heekeren tot Oldenhoff
A. Heetkamp en A. van Delden wegens het Groote Gasthuys der stad Deventer
Z.A. Meiling wegens het erve Bruekink
Geerfdens
Jan Baan wegens het erve Brinkers, J. Kistemaker, J. Klumper, H. Huetink, J. Leuvelink, D.
Endeman, A. Tijmans, A. Sligmans, B. Loman, D. Schrijvers, J.H. Zwiers, D. Krabbenbos,
Harmen Dijkink, H. Bussink, G. Lucas, H. Lonink, B. Ruurslag, J. Drieses, J. Oink, G.
Strateman, Jan Elkink, H. Stam, B. Barendsen, Jan Dijkink, Jan Hobbelink, J. Boman, L.
Meyers, C. Dickers, H. Gorkink, J. Pongert, J. Klein Leuvelink, J. ten Haghuys, G.J. van
Heek, Gerrit Stokkentreef, Arend Krayensank, Jan Rietmans en Jan Klossers.
Ongeprajudieert noghtans dat wanneer naderhand imand als ongewaard mogt zijn opgetekend
alle prajuditia van den goedsheeren en Erfgenamen in het vervolg.

1.
Door Dr. Wilh. Jalink geproduceerd en gelesen den missive van Mr. J.W. Racer ter geleyde
van een rekening van costen den oud rigter H.J. Bos wegens het van de 26 July 1780 gedane
uitgaven, verschotten en salarien ter somma van f 98-9-, is door de vergadering
gecommitteerd Wilh. Jalink den voorn. rekening met Mr. J.W. Racer te verrekenen en het
surplus te ontfangen en daar van op de naaste vergadering rapport te doen.
2.
Wegens de rekeningen van Pr. Aufmorth is geresolveert met het sluyten deselve tot de naaste
vergadering te suplecederen met versoek aan den Markenrigter om daar van in den ten tegens
te doene convocatie speciaal mentie te maken.
3.
Gelesen een missive van de Landrentmeester van Twenthe houdende als volgt:
Den ondergetekenden zijn op heeden eerst kennis gekregen heeft dat er op morgen eene
goedsheeren vergadering over Markulo staat gehouden te worden over de rekeninge van
ontfangst en uitgave op desselve vergadering met geen mogelijkheid kunnen erschijnen,
derhalve mits desen per listeris dat hij van advys is om een commissie te benoemen die
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deselve rekeninge examineert en aan de gesamentlijke goedsheeren en erfgenamen dien
aangaande rapporteerd om dien aan daar omtrent te delibereren en resolveren als zullen
oordeelen te behoren en terwijl hij al verder op aanklagte van den meyer Bode te Markel
onder het Landrentampt van Twenthe dringens bij desen insteerd op den dadelijke remotie
van eene tot grooten prajuditie van voorn. meyer voor enige tijd gesette hutte protesterende
eindelijk tegens alle nadelige restitutien met versoek van insertie deses in het Goedsheeren
boek.
Oldenzaal den 20 Aug. 1799.
Was getekent
C.H.L. van der Wijck
Landrent van Twenthe.
En is dien conform gevonden dat Markenrigter en Gecommitteerdens alnog te versoeken en
te commiteeren de resolutien deser vergadering na recht te excuteeren, en dien ten gevolge de
hut van D. van Coeverden, als ook het oude huys van wijlen den Mr Kwack waar van ter
vergadering van den 4 September 1797 is resolutie gemaakt, dadelijk na den 1 May 1800
aanstaande te removeeren ingeen zij zulks ondertusschen zelfs nu mogten bewerkstelligen.
En zullen Goedsheeren en Erfgenamen aan D. van Coeverden een sekere stuyver gelds op een
volgende vergadering ter consideratie omdat hij reeds eenige gronden heeft doen toeleggen,
wanneer hij aan dese resolutie sonder verdere draagenden deelen op zijn tijd obedieerd en zal
aan deselve extract deses worden ter hand gesteld.
4.
Worden Markenrigter en Gecommitteerdens versogt te ondersoeken of de hut van Jan
Visscher onder dese, die in de markte Stokkum staat en besloten deselve in het eerste geval
dadelijk en onverwijld te doen removeren, waarop de commissie datelijk den Markenrigter
heeft versogt aan den Markenrigter van Stokkum per extract deses kennis te geven met
versoek daar toe dag en tijd te willen pretigeren, ten einde dese resolutie effect te doen
sorteren.
Aldus geresolveert en de vergadering geschreyden met qualificatie op den Markten rigter om
dese uit meerder vergadering te teekenen.
Datum ut supra.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter.

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 20 August. 1800.
C. ten Zijthof Markenrigter
Prasentibus
De Heer van Heeckeren tot Oldenhoff
De Heer Umbgrove namens de stad Deventer
Z.A. Meylink wegens het erve Bruekink
W.J. Arentzen wegens het erve Kuypers
Geerfdens
J. Baan wegens Brinkers, J. Klumper, H. Hueten, J. Leuvelink, D. Endeman, A. Tijman,
Sligman, B. Looman, Schrijver, D. Krabbenbos, H. Dijkink, H. Bussink, G. Lucas, H.
Lonink, B. Ruerslag, J. Drieses, J. Oongs, Strateman, J. Elkink, H. Stam, B. Barendsen, J.
Dijkink, J. Hobbelink, J. Boman, L. Meyers, K. Dikkers, H. Gorkink, J. Pongers, J. Klein
Leuvelink, G.J. van Heek, Stokkentreef, J. Rietman en H. Warmelink.
Ongeprajudieert nogtans dat wanneer hier imand als ongewaard mogt zijn opgetekend alle
prajuditie voor de Goedsheeren en Erfgenamen in het vervolg.
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Door den Markenrigter overgegeven de rekening van Pr. Aufmorth als bediende in de zaak
tegens Struyk en een rekening van ontfangst en uitgave van den markte Markelo en zijn
deselve rekeningen gesteld in handen van de commissie om over deselve met Pr. Aufmorth in
der minne te spreeken en af te doen.
En is nog in den commissie benoemt Dom. Z.A. Meyling in plaats van wijlen J. Kistemaker.
Voorts is an Markenrigter en Gecommitteerden gedemandeert den rekening van wijlen H.J.
Bos met Dr. J.W. Racer te sluyten het surplus te ontfangen en daar hem op de naaste
vergadering rapport te doen.
En is wijders door de erfgenamen aan de Markenrigter versogt zig te ....... , om alnog met en
neffens den Markenrigter van Stokkum te versoeken of de hut van J. Visscher in den markte
Markel dan in die van Stokkum staat en bij den Markenrigter van Stokkum zo bevonden moet
worden deselve in de markte Stokkum staat, instantie te doen om deselve te removeren.
Voorts is nog geresolveerd om de hut van D. Tijman te removeren en de markte daar toe op te
roepen om met en neffens den Markenrigter op een daar toe bepaalde tijd zulks te doen
effectueren.
Voorts dan nog geresolveerd aangaanden den ouden Jacob Velthuys om denzelve te
remitteeren den pagt tot zo lange den ouden man leeft en verder niets.
En is ten opzigten van A. Lodeweges, Koster Hendrik en J. Kolkman besloten en geresolveert
dat met Petry 1800 uit consideratie zal beginnen te lopen ingevolge daar van opgerigte
pagtcedul en worde Markenrigter versogt deselve den pagteren te doen tekenen.
Wijders is geresolveert dat alle jaren drie schutters afgaan en nieuwen in plaats verkozen
worden.
En is in plaats van J. Dijkink, Bruekink en den Klumper tot schutters aangesteld Jan Oongs,
Jan Leuvelink en Jan Meenderink.
Is nog geresolveert om den Markenrigter te gelasten en te qualificeren om de restanten van de
aangegraven en getaxeerde gronden in te vorderen en des noods van gerigtswegen en daar toe
te constringeren met of zonder een bediende, procureur of advocaat.
Wijders is nog geresolveert dat den ongewaarden, zo wel haar eigen beesten als dewelke zij
den winters op stall hebben, vrij zullen mogen weyden en de maat bevonden worden dat
deselve voor ider beest is op stal van ider beest zullen moeten betaalen 2 g.gulden ten profijte
van eenderde aan den Markenrigter, 1/3 voor de schutters en eenderde voor de armen van
Markelo.
Aldus geresolveerd en de vergadering gesloten.
Actum ut supra. Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
F.J.W.R. van Heeckeren
Z.A. Meyling
W. Umbgrove.

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk van Markelo den 19 Aug. 1801.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
Prasentibus
Den Heer van Heeckeren tot Oldenhoff
H. Umbgrove namens de stad Deventer
Brinkhuys namens het Groote Gasthuys
Eigengeerfdens
Jan Bode, Jan Klumper, Heuten, J. Leuvelink, A.Tijman, Sligman, B. Loman, D. Schrijvers,
Krabbenbos, H. Dijkink, Lonink, B. Ruerslag, J. Dijkink, J. Boman, C. Dikkers, H. Gorkink,
J. Pongers, G.J. van Heek, Rietman, H. Warmelink.
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En veele anderen.
Rapporteert den Markenrigter omtrend den rekening van J.B. Aufmorth dat den commissie
tot afdoening van den gen. rekening van J.B. Aufmorth te hebben afgedaan voor 20 gulden.
Wordende voorts den den Markenrigter versogt om geerfdens 20 guldens tegens quitantie uit
te betalen. Voorts geresolveerd den aangegraven gronden welke volgens taxatie van den jare
1794 gedaan zijn of in het vervolg dien dato gedane resolutie, mogten aangegraven worden
binnen den tijd van 14 dagen nadat deselve zullen worden ingelijkt, en zijn den schutters
gelast om daar over een wakend oog te houden en sonder aanzien van ......, zoo eenige
aangravinge of opwerpingen bevinden daar van dadelijk binnen den tijd van 14 dagen aan
den Markenrigter kennis van te geven en nalitigheid van dien daar voor aan de markt telkens
rijse van drie gulden verbeuren.
Ingeval het mogt gebeuren dat den Markenrigter als dan nalatig mogt blijven van de remotien
te laten doen drie gulden ten profijte van de markte te verbeuren.
Wijders word de Markenrigter gequalificeert hier nog om deselve den getaxeerde gronden op
den 21 Sept. 1797 getaxeert, alnog in te vorderen en bij verweygering deselve door middelen
rechtens te innen, wordenden die gene welke kunnen aantonen den gronden een derden van
een land in possessie te hebben beseten van de betaling vrijgesteld.
En die gene welke sustineerden den gronden hun te hoog getaxeert zijn, zolang van den
belasting bevrijd blijven tot dat den Markenrigter en gecommitteerden eene nadere inspectie
zal gedaan worden en daar toe worden aangesteld door Markenrigter H. Dijkink en den Heer
van Heekeren tot Overlaar.
Voorts hebben zij aangegeven en beswaard door den taxatie der gronden E. Brinkman, H.
Hueten, B.H. Ruerslag, J. Klumpers, H. Lammertrink, H. Dijkink, Gerrit Vossebeld, C. ten
Zijthoff en Leuvelink.
En zijn tot schutters aangesteld in plaats van den afgaande H. Lonink, H. Nijland en
Hoeteman. En volgende B.Siggers, D. Krabbenbos en G. Stokkentreef ende aangesteld.
En is wijders nog geresolveert dat de schapen niet over den Beek mogen komen.
Aldus geresolveert en de vergadering gesloten.
Actum ut supra.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
W. Umbgrove
Johannes Brinkhuys
F.J.W.R. van Heeckeren
Jan Bode.
Erfgenamen vergaderinge gehouden in de kerk te Markelo den 18 Aug. 1802.
C. ten Zijthoff Markenrigter
Prasentibus
Den Heer W. Umbgrove
Den Heer A. Vijfhuys namens de stad Deventer en Geertruiden Gasthuys.
Eigengeerfdens
J. Bode
A.Tijmans
J. Klumpers
B. Loman
Hueten
D. Schrijver
J. Leuvelink
Krabbenbos
Harmen Dijkink
Lonink
J. Dijkink
H. Gorkink
J. Pongers
G.J. van Heek
Rietman
H. Warmelink
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En meer anderen. Nogthans ongeprajudieerd dat wanneer hier een als ongewaard mogt zijn
aangetekend, alle prajudicien voor de Goedsheeren en Erfgenamen in het vervolg.
Gelesen het rapport van de Markenrigter en Gecommitteerdens den Heer F.J.W.R. van
Heeckeren tot Overlaar en Harmen Dijkink fiat intentio.
De ondergetekende bij resolutie van 19 Aug. 1801 uit dese vergadering gecommitteerd en
gequalificeerd om de opgemeten en getaxeerde gronden van 21 en 22 Sept. 1797 voor de ...
zig aangegeven hebben te zijn beswaard of te hoog getaxeerd en hebben bij nadere inspectie
van 1 Sept. 1801 bevonden:
1. Dat Egbert Brinkman welke sustineerde niet verpligt te iets te moeten betaalen, moet
gehouden worden te betaalen het geene waarop hij zulks 22 Sept. 1797 gesteld zij.
2. Dat H. Hueten te hoog gesteld zij en dus niet meerder behoorde te betaalen als van twe
spind lands dus 6 gld.
3. Dat B.H. Ruerslag veel te hoog gesteld zij en dus niet behoorde te betaalen daar van 2
spind groengrond dus 8 gulden.
4. Dat J. Klumper, welke op vijf schepel gesteld is, niet hoger dan tegens vier schepel
gehoorde te betaalen en dus 48 guldens.
5. Dat Hendrik Lammertink behoorde te betaalen het geene waarop hij gesteld zij, also tot
heden toe volgens markten resolutie niet heeft bestaaten, nog aangetoond dat die aangravinge
in 1/3 van een eind gedaan zij.
6. Dat Harmen Dijkink mede te hoog gesteld is en also moeste betaalen van een schepel dus
12 gld.
7. Dat Gerrit Vossebeld behoorde gesteld te worden op 6 gulden.
8. Dat de aangravinge aan het erve Kuypers mede behoorde gesteld te worden op 2 spind
dus 6 gulden.
9. Dat B. Leuvelink behoorde gesteld te worden op vier schepel en dus op 48 gld.
10. En heeft zig als dan aangegeven Berend Wissink, dat aan den gaarden bij het huys had
aangegraven, welke aangravinge getaxeerd hebben op twe spind en dus op 6 gulden.
11. Heeft zig mede aangegeven Arend Kloeken dat deze het gene den 21 en 22 Sept 1797
getaxeert is, alnog in het veld aangemaakt ter grootte van drie spind lands, mede heeft
aangenomen te betaalen, waar mede den gecommitteerdens hun rapport zijn sluitende en
hetzelve ter deliberatie van dese dag brengen.
Markel den 18 Aug. 1802.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
Harmen Dijkink.
En hebben de prasente Goedsheren en eigen geerfdens zig daar mede geconfirmeerd,
wordende voorts door den Markenrigter gequalificeerd en gelast om de penningen alnog in
der minne of door middelen regtens in te vorderen met of zonder een bediende ingevolge de
begroting van voorschr. rapport gemaakt.
En vermits door het overlijden van Dr. Wilh. Jalink de eerste der plaats van dese vergadering
vacant geworden is, zo word in desselfs plaats bij desen weder aangesteld tot secretaris
Wolter Jalink, dewelke voor het schrijven op jaar van vergadering, welke in dese markte
gehouden word, zal genieten 2 goudguldens.
Wordende dan nog den Markenrigter gequalificeerd om aan den Erfgenamen en van den
overleden secr. te voldoen desselfs rekeninge, hun uit dien hoofde van markte competerende,
volgens het tractement daar voor aan den secretaris tegenswoordigs toe gelegt.
Aldus geresolveerd en den vergadering gesloten dato ut supra.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
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W. Umbgrove
A. Vijfhuys
J. Bode

H. Dijkink
H. Warmelink.

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 17 Aug. 1803.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assess.
Den Heer F.J.W.R. van Heekeren tot Oldenhoff
Jan Baan wegens het erve Brinkers
Eigengeerfdens
Arend Wensink, Arend Stegeman, H. Lammertink, B. Loman, G.H. Kistemaker, D.
Krabbenbos, H. Warmelink, G.J. van Heek, H. Dijkink, H. Loonink, B.H. Ruerslag, J.
Krijgsman, Jan Dijkink, J. Rijtman, Harmen Bartelds, Jan Heylersig, B. Gorkink, H. Hueten,
Jan Pongers en meer anderen.
Zijn nogtans ongeprajudieerd en wanneer hier imand als ongewaard mogt zijn aangesteld en
alle prajuditien voor den Heeren en Erfgenamen als volgt.
Door den Markenrigter is geproduceerd een publicatie van de partementeel besluit van
missive in dato den 18 May 1803, houdende dat den setters alvorens de registers van zodane
middelen als aan hun in redemtie zijn gegeven welke middelen niet eenige andere lasten of
schulden der markte zullen mogen vermengt worden, zouden ontfang als over te geven
deselve registers als dan moeten stellen, voor of uiterlijk op den 1 April van elk jaar, in
handen van den Markenrigter of een ander gequalificeert persoon hebbende toe eischen een
examinatie, zullende deselve daarom door den Markenrigter hier getekend worden aan den
setters weder worden uitgereykt voor dat dan op zal mogen worden ontfangen en is
voorschrevene den publicatie ter desen vergaderinge gelasten en aan den Markenrigter
worden uitgereykt.
De setters van Markelo alhier ter vergadering hebbende voorgedragen dat eenige debiteuren
van het zogenaamden buytenlands geld, hetwelk gesuplieerd word jaarlijks tot stedigheid
voor bruggen geint en den kerkhof etc. verweygeren hun respective quota en agterstand
daartoe te betaalen, versoekende oversulks in den vergadering bij resolutie, zodane
maatregelen mogt gelieven te nemen als tot aandrang van betaaling der onwilligen nodig
zouden agten en hun zetters vervolgens te qualificeeren om het voorsch. zogenaamde
buytenlands geld in te vorderen en daartoe de nodige middelen zo in de minne als in regtens
in het werk te stellen, waarop zijn de gedelibereert is goed gevonden om aan den setters van
Markelo te qualificeeren van het gementioneerde zogenaamden buytenlands geld, hetzij in de
minne, hetzij door den nodige middelen regtens tegens den onwilligen, daar haar in het werk
te stellen volgens de door hen overgegeven en alhier gesustineerden lijst om te vorderen als:
Meerman te Holten
Jannes Struik
Lammers te Holten
Jeurlink te Holten
Struyk op de Langestraat
Maatman
Jan Greeven
Wildenvogel
Dijk Jan
Drosteman
Hidders op de Langestraat
Oosterhaar in Oele
Maatman in Verwoolde

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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Kloot in Bargum
f 1-10Met last van gem. zetters op aan hunner ontfangen en uitgave op den eerst komende
vergadering in het aanstaanden jaar rekening en verantwoording te doen, gelijk ook door hun
daarvan in het vervolg jaarlijks ter vergadering van Goedsheeren en Erfgenamen deser
markte zal moeten geschieden en gedaan worden en verdere last om aan deselve op den
eerstkomenden vergadering een lijst in te geven van zodane gronden die met geen reele
Heeren middelen zijn beswaard en dienvolgens het zogenaamden buytenlands geld niet
verpligt zijn te betaalen.
Wijders goedgevonden de setters deser markte alhier te registreren zijnde Jan Heylersig, Jan
Dijkink, Jan Meenderink, Jan Baan, Hendrik Wissink en Berend Loienck op Ziggers, die in
plaats van den overledenen Jan Klumper word aangsteld.
Wordende dan nog in plaats van den afgaanden schutters Jan Oongs, Jan Leuvelink en Jan
Meenderink bij desen wederom aangesteld Harmen Hueten op Oldenhof, Jan Krijgsman en
Tonis Oings, als mede in plaats van Berend Leunk op Ziggers, die tot zetter is aangesteld,
Willem Bolink.
Dan nog is geresolveerd het op den volgenden horsten en weydengrond geen plaggen of
schadden zullen mogen gestoken of gemaayt worden als Wecheler, Barteler, Stapeler,
Luxhorst en Roudaler ten welken einde de setters en schutters gelast worden om binnen 14
dagen na dato deses den voorschreven horsten met kuylen uit te baaken ten welke zig een ider
daarna kan reguleeren en zal hiervan een extract aan de schutters voorn. worden uitgereykt en
ter hand gesteld tot informatie.
Door den Heer van Heekeren tot Oldenhoff ter vergadering voorgedragen zijnde, een hoekjen
gemene grond aan de Winterkampen met kuilen had uitgebaakt, versoekende hetzelve tegens
betaaling met den Gecommitteerdens te maken, overslag te mogen aangraven en na
delibereeren is goedgevonden en uit meerderheid van stemmen geconcludeert het gedaan
versoek te accordeeren.
Aldus geconcludeert en den vergadering gesloten.
Actum ut supra.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
F.J.W.R. van Heekeren
Jan Boode
J. Heylersig
H. Warmelink
H. Dijkink
A. Kloken
B. Ruerslag
B.T. Gorkink

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 16 Aug. 1804.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Ass.
Dom. Z.A. Meyling
Jan Baan wegens het erve Brinkers
Eigengeerfdens
Jan Heylersig, J. Dijkink, H. Warmelink, B. Ruerslag, Hermen Dijkink, G. Krayenzank, A.
Tijman, J. Boman, T. Elkink, D. Schrijvers, H. Hueten, D. Krabbenbos, H. Lonink, D.
Endeman, H. Lammertink, J.H. Reinds en meer anderen.
Nogtans ongeprajudieerd dat wanneer imand half ongewaard mogt zijn aangetekent alle
prajuditie over den Goedsheeren en Erfgenamen in het vervolg.
Door de setters geproduceerd een rekening van ontfangst van het zogenaamden buitenlands
geld door hun ontfangen een somma van 28 gld vijf st. en uitgegeven volgens quitancie van
de wed. Kistemaker voor het zetten van den nieuwen glind om den kerkhof f 85 en 13 st. en
dus door den setters zijnde betaald, als ontfangen een somma van f 57 gld.
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Vervolgens is door den setters een lijst overgegeven van handelingen welke tot heden op
geen buytenlands geld geset zijn, als op nevens gaande lijst te sien is en hier van geen schuld.
Zullen een opgave door den setters van Markelo volgens qualificatie door den laasten
erfgenamen ..... van het jaar 1803 volgens opneminge van den hooylanden die geen verpond.
of contributie schuld worden het welk hier volgen.
dagwerk
Het Stoevelaar Broek groot
150
Nijkamp onder Holten
5
H.D. Muller onder Holten
1½
Bolder onder Holten
4
Landever in den Look
4
Landever in den Boom
3
Landevers Hendrik
6½
Willem Bloemen
2
J.H. Lammers te Holten
4
G. Drayer te Elsen
3
Nijveld te Holten
1
Wiemerink Broek
20
W. Stoelhorst
10
G. Swovelink onder Stokkum
1½
G. Vossebeld
2
B. Sanderman
3
Berend Loos
5
Dijk Jan
1
bij den Heer Oolde
2
G. ten Dam
1
H. Warmelink
10
Hierop gedelibereert zijnde is goedgevonden nevens gaande lijst te stellen in handen van
gecommitteerde goedsheeren om daar van in dato van vergadering te dienen van bewijs en
door gequalificeerde commissie en schikkingen te maken met den setters, om die selve voor
hunne genoomene moeyten in tijd, versuim en acten, schadeloos te stellen, wijders door den
setters voorgedragen dat eenige en met schadelijke gemene gronden dienden verkogt te
worden tot aanbetaaling van het agterstandigen dienstbodengeld, hetwelk reeds door de
setters genegotieert en opgenomen bij ter somma van f 250,Is verder goedgevonden dese zaak te stellen in handen van gem. commissie om te
ondersoeken, welke gronden daar toe minst schadelijk mogten bevonden worden eerstlijk of
voor den maand October dese jaars 1804.
Voorts door den Markenrigter van Stokkum voorgedragen, dat die van Stokkum geresolveert
zijn de Bolksbeek op te ruymen en door den selve versogt, dat ook deselve door de markten
richter insgelijks mogten geruimt worden en uitgegraven, dit mede gesteld in handen van
gecommitteerdens om zo er een ........ uitgedagt worden tot goedmaking tot kosten der
uitgraving als dan den uitgraving noodsakelijk agten.
Door den schutters voorgedragen dat dan er eenige hoekjes markten gronden zijn
opgesmeeten is goedgevonden deselve weder in te smijten.
En wijders goedgevonden zoo imand weder aangravinge wilden doen, zig als dan aan desen
vergaderinge of gecommitteerden Goedsheeren te adviseeren en bij nalatigheid hier van op
eigen goeddunken mogten aangraven, zal van den markten verbreukt hebben een boete van 5
goudgulden.
Voorts is door dese vergadering in plaats van den afgaanden schutters Harmannus
Stokkentreef en Derk Krabbenbos weder aangesteld met meerderhand van stemmen en uit
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een nominatie van ses personen G.J. Dijkink en Dries Schrijvers en hebben den vereyste
verklaring afgelegt.
Aldus geconcludeert en de vergadering gesloten.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
Z.A. Meyling
Jan Boode
Jan Dijkink
H. Warmelink.
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888. MARKEBOEK 1805 - 1834.
Erfgen. vergadering gehouden in der kerk te Markulo den 21 Aug. 1805.
Mr. J.B. Aufmorth Markenrigter
Ass.
Hendr. Wissink
Jan Baan wegens Brinkers
Eigengeerfdens
G.J. van Heek, Jan Krijgsman, A. Kloeken, Jan Pongers, Jan Dijkink, B.H. Ruerslag, G.
Krayenzank, A. Tijman, J. Boman, A.J. Elkink, D, Schrijvers, H. Hueten, H. Lonink,
Sanderman, Lammertink, G.J. Dijkink namens zijn moeder en meer anderen.
Ongeprajudiceerd nogtans dat wanneer alhier eenige ongewaarde mogten zijn aangetekend
alle prajuditie de Goedsheeren en erfgenamen in het vervolg.
Den vorigen resolutie gesustineerd zijnde is bevonden dat eenige zaken in handen van de
gecommitteerdens zijn gesteld, met versoek als daar bij dan vermits de gecommitteerdens
alhier niet present zijn en dus dieswegen geen rapport is ingekomen, is er goedgevonden
deselve gecommitteerdens alnog te versoeken dit een en ander te effectueeren daaromtrent op
een volgende vergadering te rapporteeren en inmiddels te zorgen dat de Markte door den
vertraging van het aan of onder geen prajudicie lijdt en is in plaats van den overleden Harmen
Dijkink door presente erfgenamen met eenparigheid van stemmen aangesteld Jan Baan als
gecommitteerde.
Voorts in aanmerking genomen zijnde dat de ingesmeeten gronden die ingevolge resolutie
der vorige vergadering zouden ingesmeeten worden, nog niet alle uitgegraven zijn, is
geresolveerd den schutters te gelasten om te sorgen dat zulks ten eersten geschieden.
Door den erfmarkenrichter te kennen gegeven zijnde, daar en nieuw markenboeck moet
hebben is goedgevonden zijnde te qualificeeren om daar toe een boek te ontbieden ten kosten
der markte en zulks ten laste der Markte in uitgave te brengen.
Albert Kottink versogt hebbende dat vermits zijn goederen waren verkogt en dus deselve
moest verlaten hem een plaats in den marken mogt aangeweesen worden om een hutte te
kunnen zetten, is goedgevonden de gecommitteerden te versoeken met en neffens twe
gezworens om hem A. Kottink daartoe een hoekjen aan te wijzen en zulks uit te zien tot
minste nadeele der Markte.
Aldus geconcludeerd en den vergadering gesloten.
Actum ut supra.
Was getekent.
J.B. Aufmorth
Jan Bode
Jan Dijkink
Berend Lonink
Gerijt Krayensank.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk van Markulo den 20 Aug. 1806.
Erfmarkenrichter
C. ten Zijthoff
Ass.
Dom. Z.A. Meyling wegens het erve Bruekink
Jan Baan wegens Brinkers
Eigengeerfdens
G.J. van Heek, Jan Krijgsman, J.H. Kloeken, Jan Pongers, Jan Dijkink, B.H. Ruerslag, A.
Tijman, Jan Boman, H. Hueten, H. Lonink, Zanderman, D. Schrijver, Lammertink, G.J.
Dijkink, Derk Krabbenbos en meer anderen.
Ongeprajudieerd nogthans dat wanneer alhier eenige ongewaarden mogten zijn aangetekend,
deselve daar door geen regt in vervolg zig zullen kunnen toe rekenen.
De vorige resolutie geresumeerd zijnde, is bevonden dat den gecommitteerdens deser markte
zouden moeten rapporteren omtrend poincten zo hier gedemandeerd; dan geconsidereerd
zijnde dat den gecommitteerdens alhier niet alle present zijn, als ook maar weynige der
Goedsheeren, daar er bovendien verscheiden pertinent in deliberatie zouden moeten komen,
waar van nogtans in den uitschrijving geen mentie is gemaakt.
Zo is besloten dese vergadering te prolongeren en uit te stellen voor den tijd van ses weeken,
wordende de Markenrigter versogt de nodige publicatie tegens die tijd te laten afgeven en in
die publicatie de volgende poincten te behandelen.
1. De zaak waar omtrend op heeden door de daar toe aangestelde commissie hadde moeten
zijn gerapporteerd.
2. Door de groote meerderheid voorgebragt en geproponeerd bij het overleggen van de
hooylanden in het Broek, zal tot poinct mede in den uitschrijving moeten komen en als dan
daar omtrend te resolveeren en zulks besloten wordende tevens te bepaalen den wijze op
welke dit gevoeglijk zou kunnen geschieden.
3. Door G.J. van Heek overgegeven zijnde een rekening wegens vertering van Markenrigter
en Gecommitteerden bij gedane taxatie zal daar omtrend op een volgende vergadering mede
geresolveerd worden.
4. De voor eenige tijd ingesmeten gronden wederom aangegraven zijnde, zal daar omtrend
op den volgende vergadering worden geresolveerd off men zou kunnen goed vinden deeze
gronden te taxeeren in plaats van andere uit te zien; zullende nogtans niemand deselve in die
tijd mogen besaayen of dit doende casu quo moeten lijden dat deselve weder ingesmeeten
worden.
Aldus geconcludeerd en den vergadering geslooten.
Actum ut supra. Was getekent.
C. ten Zijthoff
Markenrichter
Z.A. Meyling
Jan Booden
J.H. Kloeken
Jan Dijkink
G. Jan Diekink.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk van Markulo den 30 Sept. 1806.
Erfmarkenrigter
C. ten Zijthoff
Ass.
Den HWelgeb. Heer Baron van Heekeren tot Oldenhof
Dom. Z. A. Meyling namens het erve Bruekink
Eigen geerfdens
Arend Tijman namens het erve Tijman, Jan Bode namens het erve Bode, Waander Roessink
namens het erve Roesink, Dries Schrijver namens erve Schrijver, H. Lonink namens erve
Lonink, Hk. Wissink namens het erve Wissink, J. Meenderink namens het erve Meenderink,
J.H. Gorkink namens het erve Gorkink, Hk. Lammertink namens het erve Lammertink, Arend
Sligman namens het erve Sligman, de Heer van Oldenhof namens het erve Kerkemeyer als
mede collator, C. ten Zijthoff namens het erve Kuypers.
Vervolgens hebben zig nog de volgenden aangegeven welke sustineeren een waar te hebben
als G.J. van Heek, Hk. Bussink, Arend Kloeken, J. Heylersig, Berend Schottink, A.
Lodeweges, B. Sanderman, Jan Oonks, B.H. Ruerslag, Harmen Hueten, Hk. Rietmans,
Endemans, Derk Krabbenbos, Gt. Krayenzank en meer anderen.
Alles nogtans ongeprajudieerd indien alhier eenige ongewaarden mogten zijn aangetekend,
deselve daarop in het vervolg geen regt van waar zig zullen toerekenen.
Den publicatie tot het houden van dese holtink voorgeleezen zijnde, zo is vertoond het 1e
poinct beslooten dat alle gronden welke zeedert de laatste opneming en meeting door
sommigen zijn aangegraven geworden, dog welke naderhand wederom zijn ingesmeeten, niet
zullen afgestaan worden en als gewone grond blijven.
Wordende den Markenrigter versogt en gequalificeert om alle gronden welke wederom op off
aangegraven mogten zijn, weder te doen inlijken en zij zo verre iemand weygeragtig moet
blijven om deselve niet om in te lijken of zig verstouten dese of andere gronden weer op of
aan te graven zal den Markenrigter van de zodanige den boeten daar bij op een overige
marken resolutie gesteld zonder eenige oogluyking in te vorderen.
Dan voorts besloten het plaatsjen Dikkeboer tevens publique aan den meestbiedende te
verkopen, wordende markenrigter en gecommitteerdens versogt en geauthoriseerd om die
verkoop van dit plaatsjen te doen en uit den penningen daar van profiteeren de schulden der
markten of de lasten, zullende nogtans den tegenswoordigen bouwman desen koop getekent
is de kans hebben om dat plaatsjen tegens den koopprijs, die dan voorgeboden word in koop
te neemen welk faveur aan deselve door de commissie zal worden verleend.
‘t 2e poinct betrekkelijk het verleggen der hooylanden in het Broek en in deliberatien gebracht
zijnde, zo is daartegens door verscheyden geerfdens geprotesteerd.
Door dem setters ter vergadering voorgedragen zijnde dat den straat binnen Markulo zeer
slegt is en noodzakelijk diende gemaakt te worden en zo is geresolveerd en aan de setters ver
gelaten om een opneming te doen van den kosten welke dit zoude veroorzaken en daar van op
den volgende vergadering uitslag te doen, ten einde dan daar omtrend nader te delibereeren.
Wordende den markenrigter versogt dit als dan van de uitschrijving te brengen.
De schutters worden voor een jaar gecontinueerd uitgezondert Tonis Oongs den bedenk heeft,
in wier plaats wederom word aangesteld Berend Hendrik Ruerslag.
Aldus geconcludeerd en de vergadering geslooten.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
F.J.W.R. van Heeckeren
Z.A. Meyling
Jan Boode.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markulo den 19 Aug. 1807.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Ass.
De Heer L. van Heeckeren namens den Heer van Overlaar tot Oldenhoff
De Heer W. Umbgrove als rentmeester der stad Deventer
Goedsheeren
De Heer Vijfhuys namens het Geertruiden Gasthuys, Ds. Meyling namens het erve Bruekink,
J.W. Baron van Raap v. Kamstein namens den markenrigter als eigenaar van het erve
Kuypers.
Eigengeerfdens
G.J. van Heek, J.H. Kloeken, J. Pongers, Jan Dijkink, B.H. Ruerslag, A. Thijman, Jan
Boman, H. Hueten, H. Lonink, D. Schrijver, Lammertink, G.J. Dijkink, D. Krabbenbos, G.
Krayenzank, J.H. Wevers en meer anderen, ongeprajudierd nogtans dat wanneer eenige
ongewaard mogten zijn aangetekend, dezelve zig daar door uit vervolg geen regt zullen
kunnen toereekenen.
1. Den uitschrijving deser vergadering geleesen zijnde, so is vervolgens in deliberatie
gebragt het extra poinct betreffende het bepalen van een tijd tot de verkoop van het plaatsjen
den Dikkeboer in het Markelsche Broek waar omtrend gedelibereerd zijnde is beslooten den
dag tot verkoop van het gem. plaatsjen Dikkeboer te bepaalen, zo als bepaald word op desen
op donderdag den 17 Sept. eerstkomende, waartoe den markenrigter versogt word de nodigen
publicatie alhier te Markelo af te zenden en de conditien in order te brengen.
2. Voorts is door den Markenrigter geproduceerd een resolutie van den Heer Land Drost van
Overijssel van den 25 May 1807 Nr 1 betrekkelijk het verdiepen en verbreeden der
Bolksbeeke uit eenen memorie hoedanig dit stuk zou behooren ter presens gebragt worden als
mede een brief van den Heer van der Borch tot Verwoolde hier toe mede betrekkelijk.
Welk een en ander door de vergadering voor notaficatie is aangenomen.
3. Wijders is vertoond het angegravende, zijnde gemeene gronden dat welk te op propositie
ter vergadering beslooten den markenrigter alnog onder denselve resolutie van den 30 Sept.
1806 te versoeken en qualificeeren om alleen die resolutie ten sterksten tegen de overtreders
van deselve ter executie te brengen, de boetens van die welke deselve schuldig zijn nog niet
betaald hebben in te vorderen als mede die van desen jaar aangegraven hebben en bij
wanbetaling de nodige practeligens te qualificeeren en die boetens door regts middelen in te
vorderen.
Als mede om op den 17 Sept. aamstaande aan de gecommitteerdens deser markte over te
geven een lijst van de zodanige welke aangegraven landen zijn ingesmeeten en den boete
betaald hebben of deselve alnog verschuldigt zijn.
4. Eenige ingezetenen geklaagt hebbende dat de Heer van Overlaar schadden vervoerde in de
markte met voordragt dat er een resolutie exteerde die dit verbood. Zo word den Markenrigter
gequalificeerd den resolutien daar omtrend na te zien, deselve bevindende daar aan de hand te
houden en ter executie te brengen.
Eindelijk worden in plaats van de aftreedenden schutters G.J. Dijkink en Harmen Hueten op
Oldenhof aangesteld Jan Hendrik Gorkink en Jan Boman, waarmee den vergadering is
gesloten en door den Markenrigter en verdere Goedsheeren en eigen geerfden getekend.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
W. Umbgrove
L. van Heekeren Overlaar
Z.A. Meyling
J.T.W. van Raab
J.H. Kloeken.
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Conditien en voorwaarden waarop Markenrigter en Gecommitteerden Goedsheeren der
marke Markulo ingevolge authorisatie bij resolutie der vergaderinge in dato den 19 Sept 1806
en den 19 Aug. laastleden aan hun verleend, agtervolgens drie agter een volgende
kerkenspraaken op heeden den 17 Sept. 1807 publique aan den meestbiedende te verkopen
het markten plaatsjen de Dikkeboer genaamd, gelegen in het Markelsche Broek buyten den
getimmertens welk daar op staan als welke in eigendom behooren aan den bouwman die er
thans op woond.
1.
De verkoping zal geschieden na voorgave der inzate dewelk zowel als den toeslag bij
toewijzing zal gedaan worden, met guldens van 20 st. het stuk, zullende den inzetter voor
inzate geld drie gulden.
2.
Voor stage geld zal genooten worden den 10e penning, zullende den inzetter het regt van
eerst verhogingen hebben, waar van aan ieder zal vrij staan te hogen en die goedvinden van
welk verhoginge het perceel tot een hoger som sal opgehangen en afgeslagen wordenen die
dan eerst meijnt, koper zijn.
3.
Het plaatsjen word invoegen voormeld en dus zonder de getimmertens welke daar op staan
verkogt met zijn lusten en lasten en dependentien regt gedagteekende zo tegenswoordigen als
toe komende.
4.
De betaaling der beloofde kooppenn. zal zonder eenige kortinge moeten geschieden aan
handen van den Markenrigter C. ten Zijthoff te Goor en wel voor of op Petry des jaars 1808
wanneer ook den pagt ten profijte van den koper zal beginnen te lopen dog tot Petry 1808
incluys, blijven ten profijte van den markte, zullende den koper na dien tijd betaalen de 2 St.
opgeld per gulden moeten geven en eventueel nevens de borgen voor den kooppenn.
aanspraakelijk zijn.
5.
Door welke kooppenn. en het verder nakomen deser conditien den koper zal moeten stellen
twe sufficiente borgen tot genoegen van verkoperen, welke borgen zig te zamen een jaar
afzonderlijk onder afstand van de exceptien en van order divise en excussie te bepaalen
zullen moeten verbinden en aansprakelijk stellen voor alles waar toe den koper zelve verpligt
is, zullende bij den fact van zodane borgstelling het verkogte parseel tot schade en niet tot
bate van zodanigen gebrekkigen koper van nieuws opgehangen en verkogt worden, soo in
alle gevallen elk zijnen bod moeten staande houden tot dat er een ander koper respective is
aangenomen.
6.
De kosten van transport en overdragt met den regels daar toe volgens de wet vereischt
wordende, als mede het inzate van hooge geld, zullen alle tot lasten van den koper zijn,
zonder daar voor iets aan de kooppenn. te kunnen korten en het inzate en hoge geld door
denzelven na gedane slag dadelijk moeten betaald worden; zullende den koper in tijds het
zegel tot de overdragt vereischt wordende aan het gerigte moeten besorgt worden of daar van
in gebreeke blijvende alleen voor den boete formaliteyten volgens de wet geincentreerd
wordende aansprakelijk zijn.
7.
Na gedane betaling der koopspenn. zal door den markenrigter behoorlijke cessie en transport
worden gedaan.
8.
Den aantast van het parseel zal kunnen geschieden op Petry voor een jaar zijnde den 22 Febr.
1809.
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9.
Na gedaane toeslag blijft egter het parseel tot schade en baten van koper.
10.
Na afloop van den verkoop houden verkoperen een half uur beraad om den verkoop toe te
staan of den koper te bedenken, zullende in het laaste geval wel het inzate, dog geen verdere
hoge gelden worden betaald.
Op voorstaanden conditien word geveild en opgehangen het plaatsjen den Dikkeboer voornd.
bestaande in bouw en hooyland, zo als hetzelve in zijn bekende bepaalinge gelegen is.
Ingezet door C. ten Zijthoff op een somma van f 410.- , dezelve gehoogt met f 20,-, gemeynd
door C. ten Zijthoff op een somma van f 510,-. En heeft C. ten Zijthoff tot koper benoemt
Gerrit Dikkeboer die tot effective koper aangenomen is voor f 510,-, dewelke tot borgen heeft
gesteld Berend Luenk op Zigger en Derk Luenk op Wevers.
Was getekent en gehandmerkt.
Dit is het † merk van Gerrit Dikkeboer door hem getrokken met de hand aan de penne
Wolter Jalink secret.
B. Luenk als borge
Derk Luenk als borge.

Erfgenamen vergadering gehouden in den kerk te Markulo den 17 Augustus 1808.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthof
Ass.
Den Heer W. Umbgrove
Den Heer W. van Heekeren namens desselfs vader den Heer van Heekeren tot
Overlaar.
Goeds Heeren
De Heeren Umbgrove en Vijfhuys namens den stad Deventer als eigenaar van de erven
Lonink en Meenderink.
En ´t Sint Geertruiden Gasthuis als eigenaar van het erve Roesink.
Dom. Meylink namens het erve Bruekink.
C. ten Zijthoff namens Kuiper.
Den Hr. W. van Heekeren namens desselfs Hr. vader als eygenaar van den Oldenhoff,
Boelink, Ovink, Zigger en Hiddink.
Eigengeerfdens
Arent Thijmans namens het erve Thijmans, Jan Bode namens het erve Bode, Dries Schrijver
namens het erve Schrijver, H. Wissink van het erve Wissink, A. Jan Elkink namens Elkink,
Hk. Lammertink van Lammertink, A. Sligman van Sligman, A. Lodeweges namens
Hulsbeeke en W. Wensink van Looink.
Den Heeren van Overlaar, Umbgrove en Vijfhuys hebben versogt dat die geene mogten
worden aangetekend, welke door het schreeuwen, schelden belet hebben dat alhier den
vergadering aan order kan gehouden worden.
Vervolgens zijn de namen gevraagt waarom zig niemand heeft opgegeven die hebben dan
volgende versogt hem op te tekenen en dat zij vermeenen geregtigt te zijn tot een waar.
Harmen Hueten, G. Krayenzank, Jan Krijgsman, Quack nu J. Warmelink, B.H. Ruerslag,
Harmen Lonink, Jan Dijkink, Jan Hk. Wevers, Gerrit Lucas, Derk Krabbenbos, Harmen
Bartels, Gerrit Bouwhuys, Jan Pongers.
Hiermede is dese vergadering gesloten en afgelopen.
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Erfgenamen vergadering gehouden in den kerk te Markelo den 16 van den oogstmaand
1809.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assessoren
W.J.H.R. van Heekeren tot Overlaar
Dom. Z.A. Meyling
Veredere prasente goedsheeren en geerfden
De Heeren W. Umbgrove en Vijfhuys namens het Geertruiden Gasthuysen en de eerste mede
namens de stad Deventer.
Teunis Volkerink namens het erve Volkerink.
J.H. Ziggink namens het erve Ziggink.
J. Leuvelink namens het erve Leuvelink.
Arend Tijman namens het erve Tijman.
Jan Bode namens het erve Bode.
C. ten Zijthoff namens Kuypers.
Willem Bolink namens Bolink.
Harmen Lonink namens Lonink.
A.J. Elkink namens Elkink.
Hendrik Lammertink namens Lammertink.
A. Sligman namens Sligman.
Wm. Kerkemeyer van Kerkemeyer.
Voorts is in den vergadering volgens kerkensprake tot het houden deser vergadering gedaan
en na deliberatie gebragt het eerste point zijnde het restante der schulden ten laste der marke
in sonderheid de som door de setters tot betaling van schulden ten laste der marken
genegotieerd ter somma van 200 gl. met den rente van dien ad tien gulden, waarom
geresolveert is, dat dese schulde mede uit de koopspenningen van het plaatsjen Dikkeboer zal
worden betaald, waartoe de Markenrigter geautoriseert word.
Vervolgens is het 2e point voorgekomen betrekkelijk het maken van een nieuwe straat te
Markelo. Waar omtrent na het rapport der setters of commissie daar over gehoord te hebben,
is geresolverd door den voorgem. marke tot het leggen van die straat, zal worden gegeven den
somma van twee hondert en vijftig gulden, mits den gemeente daar toe de nodige steenen en
het zant leveren en aan haar stellende.
Eerst de ordinaire postweg door Markelo in ordre gebragt moeten worden en hun indien den
voorschr. som zulks toelaat ook met de verdere straaten door het dorp vervolgt worden.
Terwijl voor so verre er dan nog iets mogte ontbreeken op een nadere vergaderinge kan
worden geresolveert en de marken kasse sulks toelatende, het geheele dorp van een nieuwe
straat te voorsien; worden tot de uitvoering van het voorschr. geresolveerd met en beneffens
den Markenrigter die gesworenen G.J. van Heek, Harmannus Stokkentreeft, J. Warmelink en
J.H. Gorkink.
Ten derden betreffende de hutte door Berend Slagman eigener authoriteit op de gemeente
geset na het rapport van den Markenrigter daar omtrent gehoord te hebben, den Markenrigter
gequalificeerd om alnog die hutte door de nodige zetters te doen removeren met authorisatie
op gem. Markenrigter om in gevalle van verweygeringe den kotter daar voor dan de Heer
Land Drost klagtig te vallen.
Voorts is door den Markenrigter gepruduceerd eene missive van den Heer van der Borch tot
Verwoolde houdende propositie tot het leggen van een straat van keyen, nu zwaare keyen
aangeslooten voorts tot den Bolksbeeke en die dan met zant te overdekken; wanneer de
passagie altijd goed en secuur soude blijven, waar omtrent is geresolveert dat van wegens
dese marken een straat daar een van den voorden in den Bolksbeeke zal gelegt worden, mits
dat die van Verwoolde den anderen voord daarin straaten.
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Wordende den Markenrigter gequalificeerd om hier omtrent met den Heer van der Borch
voorm. te handelen en dese dispositie te doen. En neffens een opneming te doen wat een
draagvonder over de voorste beek zou kosten en daar van op een volgende vergadering te
rapporteeren.
Dan nog zijn door den schutters voorgedragen eenige beswaaren als over het weyden van
paarden en beesten met propositie van opbranding van het steeken van dekke plaggen, over
het drijven van beesten op de gemeente en over het schapen weyden, waar op geresolveerd is
dat ondersogt zal worden of daarvan toen gene dispositie in ´t markenboek gevonden worden,
waar toe gecommitteerd wordende markenrigter C. ten Zijthoff, Dom. Z.A. Meyling en de
secret. W. Jalink; welke commissie zodanige dispositie voor handen vindende, dadelijk zal
executeeren of deselve niet aanweesig zijnde, dieswegens voordragt tot verbetering op een
volgende vergadering te doen.
Eindelijk word den markenrigter geauthoriseerd om van den secretaris deser vergadering te
betaalen zijn tractement ter somma van f 58,- over de jaren 1802 tot dato deses incluis, als
mede aan de bode Bart Kuyper f 2-3 voor gangen buyten de marke.
Waar mede den vergadering word gesloten en is desen door den prasenten getekent.
Was getekent
C. ten Zijthoff
Markenrigter
W.R.J.W. van Heeckeren
Z.A. Meyling
W. Umbgrove
A. Vijfhuys
Jan Boman
G.H. Lammertink.
Wij ondergetekende schutters van den mark Markelo dragen den vergadering voor met het
versoek, om aan ons ondergetekende ordonnantie te geven voor eerst of den schutters niet het
regt hebben of kunnen verkrijgen om jaarlijks de beesten en paarden op te branden die het
regt hebben om op het Markelse Broek te weyden en daar voor behoorlijk voor haar versuim
voor het opbranden van ieder beest so veel te betaalen als de vergadering zullen goedvinden.
Buyten de opbranding zijn wij ondergeschreven niet in staadt om de buytenlandsche beesten
in ´t Broek te houden.
Ten tweeden.
Alwaar die ingesetenen van Markelo geen schadden mogen steeken, aldaar ook gene dekke
plaggen mogen steeken, terwijl die ook kunnen gestoken worden voor brand geschikt en daar
door veel schade aan het Broek veroorsaakt.
Ten derden.
Verscheyden ingesetenen onder dese gemeente behooren die geheele droppen gansen ban
buyten landen opschutten om op dese gemeente in het beste voor het Broek laten gaan en zijn
niet in staat, omdat te beweeren, terwijl zij ingeseten opgeven die deselve toehooren of haar
zelfs, terwijl de ingezeten vermeenen om zo veel gansen op het Broek te drijven als zij mogen
goedvinden.
Ten vierden.
Of den schaapen over of door binnen in het Broek mogen gedreven worden om en in de
hooylanden niet te weyden.
Getekent den 16 der oogstmaand 1809.
Was getekent.
Jan Boman
Dries Schrijver
G.H. Ruerslag
Jan Krisman
J.H. Gorkink
Willem Bolink.
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De ondergetekenden erfmarken rigter der markte Markelo zig aan pligt versuym niet willende
bloodgesteld zijn vind zig verpligt en gedrongen den ordinaris gewone holtink welke jaarlijks
den 3 woensdag van Augustus word gehouden te vervroegen, ten eynde het koninklijk
besluyt van den 4 van de bloeymaand 1810 omtrent het accorderen van de ontginning der
markten gronden deser marke den goedsheeren en eigen geerfdens te communiceeren.
Zo is het dat ik Erfmarkenrigter voorn. alle goedsheeren en eigengeerfdens oproepinge tegens
dingsdag den 24 July 1810, des smorgens om tien uur om te compareeren in de kerk van
Markel ten einde over gem. koninklijk besluyt te raade pleege en als dan gecommitteert en te
stellen ingevolge art. 8 van de wet den 16 van de grasmaand 1809 en verders te helpen
delibereeren en resolveeren wat ten meeste gunste en dienste der marke zal bevonden worden
te behooren. Als mede zal van de vergadering door den aangestelde commissie tot het
onderzoek schapen driften, schadden steeken en opbranden der beesten en paarden worden
gerapporteerd.
Wordende ten dien einde alle meyeren gelast hier van in tijds aan hunne respective
goedsheeren kennis te geven op eene boete daar toestaande en opdat niemand hier van
onkundig blijve zal desen te Markel 2 maal worden gepubliceerd en daar van gereclateerd.
Gedaan den 12 van den hooymaand 1810.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Marken Rigter

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 24 van den hooymaand 1810.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Ass.
Dom. Z.A. Meyling
A.J. Elkink
Presenten eigen geerfdens
Arent Tijman namens Tijman.
A.J. Elkink namens Elkink.
H. Lammertink namens Lammertink.
At. Sligman namens Sligman.
J.H. Wissink namens Wissink.
Ingevolge art. 16 van het koninklijk besluit van den 19 van den bloeymaand 1810 de
Goedsheeren en eigengeerfdens alhier opgeroepen zijnde ten einde aan welgemeld koninklijk
besluit te voldoen is, nadat alhier in den vergadering het zelve besluit voorgelesen is, volgens
art. 18 over gegaan tot het benoemen van eene commissie ten einde als daar bij gemeld en
zijn daar toe bij meerderhand van stemmen verkosen de volgende personen als den Heeren
van Heeckeren tot Overlaar, Dom. Z.A. Meyling, W. Umbgrove en J.H. Wissink.
Aan welke commissie bij desen word toegevoegt den secretaris deser vergadering tot schriba
zullende hier aan de aangestelde leeden zo verre alhier niet present zijn per extract kennis
gegeven te worden.
Voorts is door den laast gehouden vergadering gestelde commissie tot het ondersoek van
Marken delicten wegens het weyden van paarden, beesten etc. is overgegeven het rapport
deser geinsereerd.
Waarop zijnde gedelibereerd is, dat point provisioneel gehouden in advys.
Waar mede dese vergaderinge is gesloten en door den Marken rigter en presente Goedsheeren
en geerfdens getekent.
Datum als boven. Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
Z.A. Meyling
A.J. Elkink
Arend Sligman
Hendrik Lammertink
J.H. Wissink.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 21 Augustus 1811.
Erfmarken rigter
C. ten Zijthoff
Assess.
Dom. Z.A. Meyling
W.R.J.W. van Heeckeren namens desselfs Heer vader.
Eigengeerfdens
Jannes Leuvelink namens erve Leuvelink.
Dries Schrijver namens erve Schrijver
J.H. Wissink namens erve Wissink.
Jan Elkink namens zijn broeder A.J. Elkink.
H. Lammertink namens zijn vader.
Arend Sligman.
G.J. van Heek namens Wessels.
C. ten Zijthoff als Markenrigter namens Markelo en als eigenaar van het Kuypers.
Nadat ter vergadering gelesen was den gedane uitschrijving is verders gelesen het rapport der
commissie bij dispositie deser vergadering van den 16 der oogstmaand, gecommitteerd tot
executie van markenboek van volgenden inhoud.
1. Waarop zijnde gedelibereerd is goed gevonden dit rapport met den daar bijgevoegden
raade te stellen in handen van een commissie die gequalificeerd word om een behoorlijk
reglement te ontwerpen op het weyden en opbranden van paarden, beesten en schapen, het
drijven van gansen op de gemeente en het steeken van dekke plaggen en hetzelve aan de
volgende vergadering ter goedkeuring voor te dragen, wordende tot leden van dese
commissie benoemd de Heeren W.R.J.W. van Heeckeren, Dom. Z.A. Meyling, J.H. Wissink,
Jan Baan, Arend Tijman en H. Lammertink met versoek aan den gem. commissie om dat
reglement binnen ses weken te ontwerpen en aan de markenrigter ter hand te stellen, ten
einde als dan dadelijk eene vergadering uit te schrijven en daar voor finaal te besluyten.
2. Het tweede point is den inschrijving betrekkelijk den nieuw aangegraven en uitgestoken
gronden, welke den 15 May deses jaars door den Markenrigter in ogenschijn zijn genomen
waarvan eenen memorie door den Markenrigter is voorgeleesen.
Geresolveerd dat gemelde commissie zal worden gequalificeerd, zo als gequalificeerd word
bij desen, om de aangegraven gronden na te hand en over den tijd van ses weeken een rapport
uit te brengen of die gronden, hetzij alle, hetzij eenige van deselve verkoop kunnen afgestaan
worden tegen een behoorlijke taxatie die of deselve wederom ingesmeeten moeten worden.
3. Heeft den Markenrigter overgegeven zijn rekening van ontfangst en uitgave waar omtrent
de vergadering besluit dat de gemelde commissie word gequalificeerd, deselve te
examineeren en op den eersten vergadering dieswegens rapport te doen en te dienen van
consideratien en advys.
4. Gehoord het versoek van Gerrit Krijgsman om een hoekjen gemeente te mogen hebben,
om daarop een huysjen te zetten en also aanstaande May zijn gehuurd huys moet verlaten en
geen ander weerom kan bekomen, is den Markenrigter gequalificeerd om met en neffens den
setteren en schutters te ondersoeken of gem. Gerrit Krijgsman in den termen vald, dat aan zijn
versoek moet worden voldaan en dieswegens op de eerste vergadering te rapporteren.
5. Heeft de commissie tot den straat te Markelo eene memorie overgegeven en versoek
gedaan, dat de markte nog 80 guldens mogt geven ten einde de straat te voltojen en voorts
overgegeven den rekening van Engelbart Kuyper, welk een en ander bij dese in handen van
den gemelde commissie in het point nr 1 benoemd, word gesteld en dieswegens mede op den
eersten vergadering te dienen van consideratien en advys.
6. Proponeerd den Heer van Heeckeren dat den commissie op den 24 July 1810 benoemd
ingevolge koninklijk besluyt van 10 Mey 1810 omtrend de verdeling der woeste gronden na
behooren te worden aangeset om hierna opgedragen commissie ten uitvoer te brengen,
waarop na deliberatie goedgevonden is, den Markenrigter te versoeken die commissie aan te
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schrijven over aangemelde besluit ten spoedigsten te voldoen en sulks ten langsten op de
eerste vergadering.
Waarmede de vergadering is gesloten en door prasente leden neffens de Markenrigter
getekent. Dato als boven.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
W.R.J.W. van Heeckeren
Z.A. Meyling
J.H. Wissink
G.H. Lammertink
J. Bode.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk van Markelo den 5 Maart 1812.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Ass.
Den Heer W. van Heeckeren
Ds. Z.A. Meyling
Eigengeerfdens
Jannes Leuvelink namens Leuvelink.
Dries Schrijver namens Schrijver.
J.H. Wissink namens Wissink.
A.J. Elkink namens Elkink.
G.H. Lammertink namens zijn vader.
Arent Sligman namens Sligman.
G.J. van Heek namens Wessels.
C. ten Zijthoff als markenrigter en als eigenaar van Kuyper.
En meer anderen.
De publicatie gelesen en het besluit der vorigen vergadering geresumeert zijnde is gesteld het
rapport der commissie op den laasten vergadering bevonden, dewelke hebben gerapporteerd
hetgeen volgt.
1. Omtrent het opbranden der paarden en beesten enz., waarop zijnde in hetzelve rapport in
casu beslist verandert, wordende tot het opbranden benoemd de schutters en tot het werk voor
het eerste jaar bepaald, welk werk alle jaar zal verandert worden en ten einde dit reglement
met effect zou kunnen uitgevoerd worden, maar zo besloten dat het Markeler Broek zal
worden afgegraven en met twee hekken op de weegen na Deventer en Zutphen te hangen,
vrijgemaakt wordende den Markenrigter gequalificeerd dit ten uitvoer te brengen.
2. Het 2e point omtrent het aangraven van gronden en het dieswegens ingebragt rapport
gehoord zijnde houdende, is besloten hetzelve rapport goed te keuren en worden de
Markenrigter namens de Heeren van Heeckeren, Meyling, Jan Baan en J.H. Wissink
gequalificeerd die aangegraven gemeene grond te examineeren en die gene welke niet tot
nadeel van imand zijn te taxeeren en in koop af te staan.
Zullende het overige weder worden ingelijkt en elke ingesetene welke weygert tot het inlijken
op requisitie van den Markenrigter de hand te neemen, zal verbinden een boete van dertig
stuyvers.
3. Omtrent den rekening van den Markenrigter in het rapport daar omtrent der commissie, is
besloten zodanig als in marginia van het rapport staat genoteerd welk rapport alhier word
geinstrueerd.
En is besloten de commissie te qualificeeren den rekening van den Heer Markenrigter
volgens die kanttekening te sluyten.
4. Omtrent het versoek van Gt. Krijgsman gehoord het rapport om advys de commissie
overeenkomstig het welke desselfs versoek word afgeslagen.
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5. Gehoord het rapport omtrent den gevraagden 80 gulden tot vervanginge der straat ten
Markeler hooy landen, is besloten den gevraagde 80 gld aan de commissie toe te staan en
harer deselve tot het leggen der straat voor den zogenaamde Koningssteeg nodig zal zijn.
6. Eindelijk word den Markenrigter versogt en gequalificeerd de posten op het rapport
gebragt en nog als voor betaald open staande, als ten laste van ..... ten spoedigste in te
vorderen.
Waar mede de vergadering is gesloten en door den Markenrigter en presente leden getekend.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
W. van Heeckeren
Z.A. Meyling
Jannes Leuvelink
J.H. Wissink.
Rapport der gecommitteerdens.
Wij ondergeschreven op den laast gehouden holtinks vergaderinge gekomen zijn en ter
examinatie van de overgegeven rekeninge van den heer C. ten Zijthof, Erfmarkenrigter van
de markten te Markelo, wegens desselfs ontfangst en uitgave, als mede om een visioneel plan
op te maken omtrent het weyden der paarden, beesten, schapen en gansen, omtrent het
plaggen steeken en het aangraven der gronden van de gemeente, alsmede over het gedaane
versoek van Garrit Krijgsman en hebben tans het genoegen met alle respect aan dese
vergadering behoorlijk berigt van hun gedaane werk af te leggen.
A. Op de rekening van den Heer Markenrigter word meer gerekend voor den geheele
ontfangst van het verkogte Dikkeboers plaatsjen, terwijl den somma van f 200,- als een
wettige schuld, mochte met G. te Dam als koper van het genoemden plaatsjen verrekent
worden en behooren dan deswegens die somma onder den ontfangene kooppenningen niet
geplaats te worden.
17 Aug 1792 is door den genoemden Heer Markenrigter eene rekeninge aan den Heer G.J.
van Heek, casteleyn te Markel, groot f 86,- voldaan; de gecommitteerdens zijn onkundig of
laaste rekening op de erfgenamen vergadering is over gegeven en goedgekeurt om deselve te
mogen voldoen.
1804 en 1806, den gecommitteerdens hadden gaarne verwagt dat den Heer Markenrigter
wegens de gedurigen gehoudene facation zou gerekent hebben volgens de gewone wijse
bepaaldelijk drie guldens.
20 February 1808 heeft den Heer Marktenrigter een reyse gedaan om het Markelse Broek
over de hutte van B. Wissink of Slagman te removeeren en daar voor gerekend zes gulden; de
commissie bevordert dese uitstap als haar ongeschikt en onnodig om juyst in den barren
wintertijd die ontruyming te willen bewerken, daar van overstaan in den somertijd genoeg
gelegenheid had kunnen besigen of ook die genoemde Wissink daarvan geregtelijken
besending die ontruyminge tegens Mey aanstaande komstig te kunnen bekend maken.
17 en 22 8ber 1809 zijn voor het jaar 1802 tot 1807 seven en veertig guldens en voor het jaar
1808 en 1809 elf guldens twee stuyvers betaald aan den Heer Markten schrijver, waarin den
gecommitteerdens genoegen nemen, intusschen wenschen de gecommitteerdens het
document te zien van de aanstelling van den Heer Markten schrijver, ten einde het beloop van
desselfs toegestaan salaris dan hen mogten blijken, ingeval zulk een document niet kan
worden geproduceerd, zo komt het den vergaderinge niet ondienstig voor dat daar omtrend
een nadere bepalinge mag plaats grijpen en in hoe verre dat rapport met en aan den post van
den Markten rigter verbonden of afgescheiden word aangemerkt en hoe veel daar voor dan
ook gesalariseerd worden.
30 Maart 1810 uit de over gegevene rekening van den aangelegde nieuwe straat, blijkt het dat
dat den Marktenrigter eene reyse naar Markelo heeft moeten doen en wel veroorsaakt door de
wedersloevigheid van B.H. Ruerslag om den onkosten gebragt ten laste van de gemeente daar
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deselve, moesten door den genoemden Ruerslag die aan spolie zig had schuldig gemaakt,
eigentlijk voldaan worden.
B. Wat het provisioneele plan wegens het weyden der paarden, beesten, schapen en gansen
betreft, verdeelt de commissie ter bewaring voor den goede order alle noodzakelijks te zien,
dat daar omtrend eenige maatregelen worden vastgesteld en wel in diervoegen, dat de
paarden, veulens, beesten zullen alvorens zij uitgedreven worden op den weyden, moeten
opgebrand worden en wel in de maand April door daar toe gequalificeerde personen gelijk in
de eersten plaats de zogenaamde gezwooren, als zeer geschikte voorwerpen kunnen benoemd
worden en sullen voor elk stuk kunnen vorderen twee duyten.
Omtrent het weyden der schapen dese zullen niet over de beek nog ook niet binnen de beek,
nog over de gebaakte paalen mogen kunnen te weyden; het regt daar toe zal behouden die
gene welken zulks kunnen aanweysen.
Omtrent het houden van gansen is geoordeelt en bepaald, dat een vol gewaarde mag houden
vier gansen met kuikens, een ongewaarde twee gansen met kuikens, bij aldien imand die daar
boven het getal mogte uitdrijven, zal voor elk stuk twe stuyvers en die voor vreemde mogten
houden voor elk stuk ses stuyvers betaalen.
Omtrent het plaggen mayen en steeken word geoordeeld, dat zulks zoo in stand blijven als
van ouds en niet verder en dat in het bijzonder het vast gestelde in den jaare 1803 hier over
gemaakt, zal moeten gevolgt worden.
Intussen oordeelt den commissie ter beteugeling van het misbruik welk dikwels met het
steken der plaggen kan gepleegt worden, dat de boetens moeten verhoogt en en nader bepaald
worden op 5 guldens en eene vastigen toezigt omtrend het steken der plaggen aan de schutters
niet alleen gerecommandeerd, maar ook tot verder aanmoediging en activiteit aan hen alleen
de vast gestelde boete als eene beloninge zal worden uitbetaald.
Gelijk ook voor het ophalen van elk paard en beest het welke niet opgebrand is, zal moeten
betaald worden een gulden en zal alleenlijk als een beloning voor den schutters dienen.
Ingeval de opgehaalde paarden en beesten niet dadelijk worden los gelaten tegens voldoening
van dese vastgestelde boeten, dan zal daar van kennis gegeven worden aan de Markenrigter
om te bewerken eene dadelijke voldoening aan de schutters wegens hunne handelen
aanzienlijk en zal ook voor desselfs vacatie en moegten kunnen rekenen op drie guldens.
C. Omtrend den aangegraven gronden oordeelt de meerderheid derselve van de commissie,
dat deselve zullen insgelijks ter voorkoming van verder onaangename misbruyken inmiddels
naast men dat eer wel geregeld en uitvoerlijk plan mogte kunnen opgemaakt worden, dat in
vervolg van tijd wanneer eenige onkosten aanstaande ten laste van den markte zullen komen,
daar door konden gedragen worden, waartoe al reeds bij voorraad konden dienen eenige
vervlogene perseelen die al reeds aangesmeeten mogten zijn, zonder eenig oorzaak of
presentien van imand, konden spoedig geexamineerd en getaxeerd en daar voor behoorlijke
betalinge bedongen worden.
Bij aldien na de laast gehouden vergadering imand zig hebben willen veroorlooft om eenig
land aan te smijten, zo zal dat gedeelte worden ingelijkt en niet mogen worden toegestaan en
zo de boete van vijf en twintig guldens betaalen, waar van den helft ten profijte van den Heer
Markterigter en de andere helft voor de schutters komen.
D. Omtrend het versoek van Gerrit Krijgsman op den laasten holtink vergadering gedaan, is
de commissie van oordeel dat hetzelve om veele dringende reeden moet worden afgeslagen
en buyten eenig effect gehouden worden; deels dat de omstandigheid van die persoon het
geheel niet valt in termen van beklaginge waardig te zijn, maar in tegendeel genoegsaam in
staat is en ook tijd genoeg gehad heeft om zig een of andere inwoning te kunnen voorsien en
behalve dese reden zoude ook door zulk eene oogluykende en onbevoegde toelating al weder
nieuwe gelegentheid voor anderen geopend worden en ook zoortgelijk versoek te mogen
doen waar door tot benadeling van den markte zou worden mede gewerkt.
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E. Op het ingeleverde request der gecommitteerdens van den gemaakte straat te Markelo
werkt een commissie aan hoog noodzakelijk te moeten besluyten dat de postweg van Goor
wat een straatweg ten spoedigsten mag worden verbetert en verandert, waartoe den
Markenrigter naastig word versogt om daar in den genoemde en ten dien opzigte welmenende
gecommitteerden best mogelijke wijze behulpzaam te zijn, edog wat de weg naar de moole
aangaat dient alleen opgebragt te worden met zand wegens gebrek aan de benodigde
subsidien.
F. Eindelijk zoude den commissie ook hartelijk wenschen dat de Heer Markenrigter diende
herinnert en versogt te worden om den resterende jaar pagten in te vorderen van B.
Lodeweges van 1805 tot Petry 1812, van Lammert Kolkman van 1806 tot 1812.
Van Hendrik Kosters van 1803 tot 1812, als ook mede van Jan Klein Twenhaar, Arend
Lodeweeges en Willem Kotting, die nog niets hebben betaald.
Den ontfangst van dese penningen zouden kunnen geemploieerd worden ter vergoeding van
de onkosten van die straatweg of tot andere voorwendig houden ten voordele van den markte.
Aldus gedaan te Markelo op den 17 September 1811 door ons gecommitteerdens opgemaakt
en getekend.
Was getekent.
W. van Heeckeren
Z.A. Meyling
Jan Bode
G.H. Lammertink
Arend Teiman
J.H. Wissink.
Rekeninge van C. ten Zijthoff Erfmarken Rigter der marke Markulo wegens zijn ontfangst en
uitgave.
Eerstelijk den ontfangs van den op den 21 en 22 September 1797 en nadere opneeming van
den 11 Sept 1801.
Getaxeerde gronden van
Drieses 2 schepel veldgrond
f 24,Hendrik Lammertink 1 schepel
12,Bolink 1 spind
3,Rietman 1½ spind
18 -10
Berend Leuvelink 4 schepel
48,Jannes Leuvelink 1 schepel 3½ spind
22 -10
D. Klumper 4 schepel
48,Derk Endeman 2½ spind
7 -10
Jan Berends 1½ spind
4 -10
Luesman 1 schepel
12,Harmen Wissink 3 spind veldgrond en 1 spind groengrond
13,de Zigger 2 spind
6,Reinds 1 schepel
12,Baan 2 spind
1 -10
Tijman 1 spind
3,Kuyper van het erve 2 spind
6,aan zijn eigen 2½ spind
7 -10
Krabbenbos 1 spind
3,G.J. van Heek 1½ schepel groengrond
24,Vossebeld 2 spind
6,B. van Koeverden 2 spind
6,B. Altena 3½ schepel
42,153

H. Hueten 2 spind
D. Schrijver 3 spind
B.H. Ruerslag 2 spind groengrond
Arend Kloeken 3 spind

6,9,8,9,-----------f 354,-

Van de markten plaatsjes, als van G. Dikkeboer van Petry 1790 tot Petry 1807, zijnde agt
jaren, jaarlijks 20 gld is f 160,-.
Van A. Lodeweges den pagt van Petry 1800 tot Petry 1804 vier jaar f 36,-.
Van Jannes Kolkman van Petry 1800 tot Petry 1805, zijnde 5 jaaren, f 30,-.
Van Hendrik Kosters van Petry 1800 tot 1802, 2 jaar f 3,-.
Van het verkogte Dikkeboers plaatsjen f 510,-.
Totaal f 1093,-.
Af voor den ontfangst ad 5 p. f 54-13-, maakt f 1038-7-.
Volgens restanten van heden 5 Maart 1812 van bovengem. f 54-13- vermindert worden met
tien gulden in rekering gebragt voor den niet ontfangenen twe hondert guldens van den
kooppenningen van het plaatsjen Dikkeboer, dus komt bij de som ontfangs f 10,-.
Dus den ontfangs zuyver f 1048-7-.
Twedens de uitgave en vacatien den 4 September 1797 erfgenamen vergadering
uitgeschreven en bij woonen f 6,-.
21 en 22 idem met gecommitteerde goedsheeren den aangegraven gronden opgenomen en
getaxeerd over vacatien van 2 dagen f 13,-.
Aan Lingsman welke met den Heeren Gecommitteerdens heeft raad gevaren f 3,-.
19 October Erfgen. vergadering uitgeschreven en voor het bijwonen van den selven vac. ik
f 6,-.
Erfgenamen vergadering uitgeschreven op versoek der schutters tegens den 23 May 1798
voor het uitschrijven en bijwonen f 6,-.
13 Juny begeve mij met de gecommitteerde Baan en Kistemaker na het zand om D. van
Coeverden een hoek veldgrond uit te steeken, vacatien dien dag f 3,-.
Daar aan D. van Coeverden summatie om zig met ter woon na het zand te begeven jura bet.
f -12-.
Voor instellen derselve f -12-.
15 May 1797 aan Dr. Jalink extract verleend van het verhandelde van 4 Sept. f -8-.
Tegens den 6 Aug. erfgen. vergadering uitgeschreven en bijwonen van den selve f 6,-.
Den 17 aan G.J. van Heek land quitancie bet. f 86,-.
Den 29 aan Kistemaker l.q. bet. f 21-16-.
May 1799 begeve mij met Kistemaker om een kom te leggen, alzoo den brug vergaan was
vac. f 3,-.
Erfgen. vergadering uitgeschreven tegens den 21 Aug. voor uitschrijven en bijwonen f 6,-.
Van dese verhandeling aan den Heer Marktenrigter van Stokkum extract gezonden f -12-.
Aan den erfgen. Kwack en D. van Koeverden extract gesonden f -16-.
7 Dec. aan Kistemaker voor het maken en leggen van den kom in den dijk bet. f 21,-.
1800 Erfgenamen vergadering uitgeschreven tegens den 20 Aug. 1800 voor uitschrijven en
bijwonen f 6,-.
27 Sept. 1800 zende kerkenspraken af na Markelo om den ingesetenen op te roepen tegens
den 6 October om de hut van D. van Coeverden te doen removeeren, begeve mij den 6 na
Markel vindende de vergadering goed dit niet te willen doen en hetzelve dat stellen vacatie
f 3,-.
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1801 Erfgenamen vergadering uitgeschreven tegens den 19 Aug. 1801 voor uitschrijven en
bijwonen f 6,-.
1 Sept. begeve mij na Markel om van en neffens den Heer van Overlaar de te hoog gestelde
gronden van 21 en 22 Sept. 1797 nader te examineeren voor executie, transport en verteering
dien dag f 6,-.
18 Nov. communiceerd mij de Richter van Kedingen op aanschrijven van den Hr. Landdrost
om te zorgen dat wegen en bruggen in de markte, als ook de waterleydingen in een
behoorlijke schouwbaren staat gebragt worden, daar van per expresse kennisse aan den
schutters en setters expresse f -3-.
10 May 1802 zende kerkensprake na Markel om den aangegraven gronden te zien inlijken,
tegens 12 deser voor de kerkenspraak met expresse f -15-.
Id. 12 begeve mij naar Markel om met de opgeroepen zetters de aangegraven gronden in te
lijken, voorts begeve mij met den schutters en setters na het zand om een plaats uit te steeken
voor E. Wiemerink om zig aldaar ter woon te begeven, vac. dien dag f 6,-.
Id. de weduwe Kistemaker voor een gemaakte kom l.c. bet. f 18-12-.
Erfgen. vergadering uitgeschreven tot het houden van den jaarlijksen holtink tegens den 10
Aug. 1802, voor uitschrijven en bijwonen van dien f 6,-.
25 May 1803 aan de wed. Kistemaker voor maken en leggen van een kom in den dijk bij
Schoppen Willem betaald f 26-19-.
Den 12 Aug. 1803 aan de wed. Dr. W. Jalink een rekening als gewesen secretaris deser marke
van den jaar 1797 tot 1799 betaald f 20,-.
July 1804 houde kerkensprake of tot doen der schouwe van de togt sloten en waterleydingen
tegens den 23 f -12-.
Id 23 begeve mij naar Markel en doe met de setters de schouwe, vac. voor dien dag f 6,-.
Erfgenamen vergadering uitgeschreven tot het houden van den jaarlijksen holtink tegens den
15 Aug., voor uitschrijven en bijwonen van den selven f 6,-.
4 Sept. begeve mij na Markel om met 2 rotten en setters de aldaar aangegraven gronden in te
lijken, vac. dien dag f 6,-.
1805 Erfgenamen vergadering uitgeschreven tot het houden van de jaarlijkse holtink den 3
woensdag in Aug., voor uitschrijven en bijwonen van dien f 6,-.
18 Juny 1806 op versoek der setters en schutters begeve mij na Markel en daar bij 15
ingesetenen der marke de nieuw aangegraven gronden inlijken, vac. dien dag f 6,-.
Juny 1806 stellen markensprake in waarbij de ingesetenen waarschuwen hunne togtsloten en
waterleydingen en in schouwbaren staat te brengen tegens den 14 Aug. begeve mij ten dien
dage na Markel en doen de schouwe vac. dien dag f 6,-.
Erfgenamen vergadering uitgeschreven tot het houden van den jaarlijksen holtink tegens den
20 Aug., voor uitschrijven en bijwonen f 6,-.
Id. 20 wordende als doende door de weynige presente goedsheeren en geerfdens weder een
holtink uit te schrijven tegens den 30, voor uitschrijven en bijwonen van den selven f 6,-.
Den 21 Febr. 1807 aan de wed. Kistemaker wegens een geleverde kom aan den kluenvene
met 4 posten l.q. bet. f 20-8-.
Erfgen. vergadering uitgeschreven tot het houden van den ordinaris holtink den 3 woensdag
in Aug., voor uitschrijven en bijwonen van deselven f 6,-.
20 Febr. 1808 begeve mij na het Markelse Broek om de hutte van B. Wissink of Slagman te
removeeren, daar zijnde vinden dien huyshouding in een zeer armoedigen staat met 3 kleine
kinderen, kon omsulks niet goedvinden die arme menschen in die barren winter en doen
leggen den sneeuw te laten omdolen, egter deselven gerecommandeert tegens Mey verblijf te
zoeken en haar tot zo lange te doen leggen, vac. dien dag f 6,-.
12 May begeve mij wederom na het Markeler Broek met 2 rotten om bevoorgemelde hut van
Slagman te removeeren om den aldaar aangegraven gronden in het Broek in te lijken, kome
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dan bij den hutte en geve last deselve omver te werpen, dog geen enkeld man heeft den hand
daar willen aanslaan, vac. dien dag f 6,-.
6 July aan den wed. Kistemaker voor maken van een kom l.q. bet. f 18-8-.
15 Aug. sende kerkensprake af tot het houden van de ordinaris holtink tegens den 17 Aug.,
voor uitschrijven en bijwonen van den vacatie f 6,-.
Voor zegel op den kerkespraak f -6-.
28 October 1808 aan G.J. van Heek l.q. betaald f 10-5-.
1809 Erfgen. vergadering uitgeschreven tot het houden van de jaarlijkse holtink den 3
woensdag in Aug., voor uitschrijven en bijwonen van deselve f 6,-.
Voor het zegel op de kerkensprake f -8-.
Aan de bode Bart Kuyper voor extra gangen l.q. bet. f 2-3-.
Den 17 aan Pr. W. Jalink als markenschrijver van 1802 tot 16 May 1807 l.q. bet. f 47-11-.
Den 22 aan gem. markenschrijver van 1808 tot 16 Aug. 1809 l.q. bet. f 11-2-.
20 April 1810 den volgende dag met en neffens den commissie, Dom. Meylink en secretaris
Jalink de marktenboeken aangesien wegens het schutten, drijven van vhee en plaggen steken,
als ook van het opbranden van paarden en beesten, vacatie van 2 dagen f 6,-.
23 May begeve mij wederom na Markelse Broek om de hut van B. Slagman omver te werpen
met alle vier rotten daar komende wil geen eenig man daar van de hand slaan, zeggende in
het generaal doen wij dat dan mogen wij die man en kinderen voort meede nemen en
onderhouden blijft hij daar, dan eet hij zijn eigen brood en blijft buyten last der gemeente en
de opgeworpen grond is als dan voor een ander en nu blijft deselve nog aan de marke, voor
dien dag vac. f 6,-.
Den 12 aan de wed. Kistemaker voor reparatie van het kraakhek l.q. bet. f 6,-.
Den 27 word mij aangegeven dat bij den Pothutten een nieuwe hut was opgeslagen, begeve
mij den 29 na Markel en laten die opgeslagen hutte met 2 setters omver werpen, vac. dien dag
f 6,-.
Uit de koopspenningen van het plaatsjen den Dikkeboer uitgeteld aan G. ten Dam een
handschrift ten laste der setteren groot f 200,-.
12 July sende kerkensprake af tot het houden van een holtink over het verkopen of verdelen
der marken gronden ingevolge koninklijk besluit tegens den 24 deser, voor uitschrijven en
bijwonen van deselve f 6,-.
Den 29 doe hier van Cappert en de Heer Landdrost ingevolge besluit daar voor f -12-.
1 Mey 1811 komt den jongen Heer van Overlaar namens zijn Heer vader en namens de Heer
Umbgrove als goedsheeren der marke mij voordragen, met en neffens de schutters en setters
zeggen, dat op onderscheiden plaatsen van de marke door gewaarde als ongewaarde, hier en
elders de gemeene gronden wierden aangegraven, zelfs tot groot nadeel der gemene wegen,
onder bedreyging bij aldien ik als markenrigter zulks niet tegen ging, mij als dan bij den Heer
Prefect zouden verklagen, waarop ik kerkenspraak heb laten afgaan en alle aangraving
verboden, voor instellende selve f -12-.
Vervolgens heb ik mij op sterk versoek van gemelde commissie den 15 daar aan volgende
met gem. commissie van een en ander inspectie genomen en de markte rond gegaan, vac. die
dag f 6,-.
Van de jaren 1797 tot den jare 1810 jaarlijks 2 brieven ontfangen om met de Heeren van den
schouwe over de Schipbeke de schouwe te helpen bijwonen, zijnde 13 jaren f 2-16-.
Gemelde schouwe een keer ´s jaars bijgewoond daags voor vac. 6 gld is voor 13 jaren f 78,-.
Volgens resolutie van heden 5 maart 1812 moet de post van 20 February 1808 vermindert
worden met drie guld., dus blijft den uitgave f 797-4-.
Rekeninge ten laste der markte Markulo over den Bulksbeek.
17 Mey 1807 met de ingenieur Wildeman in qualiteit als Markenrigter mij na Markel
begeven om met eenige gegoede ingesetenen te controleren in hoeverre langs den Bulksbeke
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cadijken nodig zijn, also bij het departementale bestuur besloten was, dat den Bulksbeeke
zoude verdiept worden, voor vac. transport en vertering dien dag f 6,-.
Den 14 July ontfange missive van den Heer Wildeman op morgen den 15 bij Sanderman
tegen te komen om de nodige palen te slaan, post bet. f -2-.
15 July begeve mij ten dien plaatse Sanderman om met de ingenieur Wildeman langs de
beeke paaltjes te slaan, vac. dien dag f 6,-.
27 Aug. ontfange missive van den Heer Wildeman omtrent het uitgraven der beek, post f -4-.
14 July 1808 begeve mij op aanschrijven van den Heer van Verwoolde na Lochem om aldaar
met de Geldersche Heeren Markenrigters te confereren over het graven van den Bulksbeek,
zijnde aldaar besloten zig te adviseren bij de Heeren Landdrosten van Gelderland en
Overijssel; also het plan van de Heer Wildeman voor de ingesetenen onuitvoerlijk was, pro
request voor te staan om die beek te verdiepen en op eenige plaatsen te verbreeden, vac.
transport en vertering dien dag f 6,-.
30 Sept. ontfangen missive van den Heer Wildeman om den 20 bij Kijk in de Beek tegen te
komen, post betaald f -2-.
Mey 1809 ontfange missive van den Heer van Verwoolde ter herinnering wegens het graven
der Bulksbeek, waar na mij dat anderen daags na Markel begeve om met de setteren en
schutters te spreeken om een begin te maken met graven, vac. f 3,-.
Den 10 ontfangen door J. Bode als setter berigt, dat op versoek van den Heer ter Borgt een
confrentie van gecommitteerde deser markte met die van Gelderland stond gehouden worden
den 11 deser, begeve mij ten dien einde na Verwoolde en wone die confrentie bij, vac. trans.
en vertering f 6,-.
Den 15 ontfange brief van de Heer W. Umbgrove, post f -2-.
4 July ontfange van den Heer van Verwoolde missive, daar bij meldende dat de Bolksbeek
tot aan de Zutphenscheweg den 20 deser zoude geruimt zijn, staande daar bij voor dan op den
Huyse Verwoolde een confrentie te houden tot den verdere voortgang van het werk en ten
dien einde de gecommitteerden en aangelandens te communiceeren die confrentie bij te
wonen den 5 deser. Communiceere de missive de Heeren gecommitteerdens en aangelanden
tegens den 21, stellende daar voor f 1-4-.
16 July 1809 ontfange missive van den Heer Umbgrove die dag op Verwoolde niet te kunnen
komen, post bet. f -2-.
Den 21 begeve mij na Verwoolde die confrentie bij te wonen, alwaar besloten is het werk te
verdeelen voor ider de aangelanden zijn park, vac. f 6,-.
Vervolgens heb ik mij twe dagen verledigt bij het graven der Beek van de mond der
Schipbeek tot aan de Deventerweg, stelle voor den twe dagen f 12,-.
16 Nov. aan J.H. Kistemaker voor het vonder over de Bulksbeek l.q. bet. f 25-5-.
Aan de smit voor izerwerk f 3-10-.
12 Juny 1810 het laaste perk met 4 rotten laten uitgraven, vacatie voor dien dag f 6,-.
Rekening van den nieuw aangelegde straat.
11 Febr. 1810 begeve mij op versoek der gecommitteerdens tot het leggen van de nieuwe
straat om een confrentie te houden tot het aanbesteden der straat en is als doen besloten
kerkenspraak af te zenden, na Oldenzaal en Delden, tot de aanbestedeing tegens den 27, vac.
f 3,-.
Voor het zegel op de kerkenspraak f -16-.
Den 26 begeve mij na Markel om conditien te beramen tot de aanbesteding, vacatie f 3,-.
Den 27 begeve mij wederom na Markel om met den gecommitteerdens de aanbesteding te
doen, vac. f3,-.
Aan den laagsten insetter volgens de conditien, bet. f 2-10-.
Aan een expresse na Neede, bet. f -6-.
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30 Maart ontfange missive van de commissie, willende dat B.H. Ruerslag de voetsteenen der
nieuwe gelegde strate voor zijn huys had opgebrooken, begeve mij dien zelven dag na Markel
en late de opgebroken steenen weder inzetten met last aan B.H. Ruerslag zig in het vervolg te
onthouden van dergelijke spoljeringe, vac. f 4,-.
1 April aan den stratemakers Baas, l.q. bet. f 40,-.
Den 9 aan de bode Bart l.q. f 2,-.
Den 12 aan den verwalter scholte voor 24 ansagen om stenen te brengen aan de straate, voor
ider ansage 2 st. bet. f 2-8-.
Den 17 aan de bode Bart bet. f 1-10-.
Den 24 aan de stratemaker l.q. f 40,-.
Den 28 begeve mij op aanschrijven der commissie om de nieuw gelegde straat te besien en
met de stratemaker af te rekenen, voor vac. f 3,-.
Aan gem. stratemaker l.q. bet. f 45,-.
5 May aan de smit Haller l.q. bet. f 12-2-.
Den 12 aan de wed. Kistemaker voor leverantie en arbeidsloon l.q. f 31-4-.
Den 20 aan J.H. Gorkink l.q. f 5-8-.
1 Maart 1811 aan J. Klosters l.q. bet. f -10-.
1 April aan de stratemakers Baas l.q. bet. f 10,-.
Uitgaaf
van de Bolksbeek
f 81-3gewone uitgave
f 79-4bedragende dan de uitgaaf in ´t geheel f 1087-9-8. (Een duysent zeven en tagtig gulden,
negen st. en agt penningen).
Waar tegen den ontfangs van dat vorenstaande, rekening geexamineerd en geadviseert was
geworden, gebleeken is te bedragen een duysent agt en veertig guld. en seven st. (f 1048-7-.)
Dus heeft de markenrigter meerder uitgegeven als ontfangen negen en dertig gulden, twee
stuyvers en agt penningen.
Welke som van f 39-2-8 hem in een volgende rekening in uitgave sal geladen worden.
En hebben den ondergetekende, mede der daar toe benoemde commissie ingevolge
qualificatie van de goedsheeren en erfgenamen, op heeden in den vergadering op hun
verleend, diensvolgens dese rekening met den markenrigter geslooten en ten blijke van dien
alhier getekend.
Gedaan te Markelo den vijfden Maart agtien hondert twaalf.
Was getekent.
Zeno A.J. Meyling
W.R.J.W. van Heeckeren
G.H. Lammertink
A. Timan.
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Vergadering gehouden te Markel den 19 Aug. 1812.
Markenrigter C. ten Zijthoff
Assess.
de Heer van Heekeren tot Oldenhof
den Heer Dom. Z.A. Meyling
Eigengeerfdens
Jannes Leuvelink namens Leuvelink
Arend Holstege namens Tijman
Jan Baan namens Bode
Dries Schrijvers namens Schrijvers
J.H. Wissink namens Wissink
Arend Jan Elkink namens Elkink
Hendrik Lammertink namens Lammertink
Arend Sligman namens Sligman
De publicatie tot oproeping deser vergadering geleesen en de resolutie der vorige
geresumeerd zijnde, is overgegaan tot het eerste poinct der uitschrijving.
Betreffende de overgelegde memorie der meting van aangegraven gronden die
gecommitteerden daar toe bij vorige resolutie gequalificeerd en geresumeerd.
Welke memorie gelesen zijnde, de daar bij opgemetene en getaxeerde gronden tegen de
gewone prijs bij markenwet bepaald, afgestaan.
2. Omtrend het twede poinct betreffende het ondersoek van de gewaardheid is besloten, dit
poinct commissioneel te maken en tot dese commissie te benoemen en aan te stellen de
Heeren Mr. J.B. Aufmorth, Willem Götte en Wolter Jalink, welke versogt worden de nodige
oproeping tot het overleggen der bewijsen te doen, die aanwijsen, te ondersoeken en
deswegens op een volgende vergadering, zullende zijn den elfden November deses jaars,
rapport uit te brengen.
3. In aanmerking genomen dat de schutters alle hebben bedank, zijn daar toe opnieuw
benoemd en aangesteld Berend Teunis Gorkink, Harmen Bartels, Jan Pongers, Arend
Kloeken, Hendricus Schoppert en Arend Tijman.
4. Gehoord het versoek van Jannes Nijmeyer, versoekende dat hem den plaats op gemene
grond mag worden aangeweesen tot een woning, vermits hij buyten staat is, om een woning
te kunnen weerom krijgen en hij vertrekken moet, waarop zijnde gedelibereerd, is dit versoek
met meerderheid van stemmen afgeslagen.
5. Gehoord het versoek van Engelbart Kuiper, dat hem een tractement voor zijn diensten als
bode der marke mag worden toegestaan, is besloten hem daar voor te erkennen van 1 January
dese jaars en hem toe te staan een tractement van sestien gulden jaarlijks.
6. Gesien het voorstel van Jan Warmelink, fungerend kerkemeester van Markel, om
dierwegen die kerke te doen repareeren het glind om den kerkhoff voor zo verre het dorp
Markelo betreft, is besloten dese reparatie uit de kasse der marke te doen.
7. Gehoord de propositie van de Heer Maire der gemeente van Goor om uit den kas der
marke te betaalen de kosten voor het zetten van vier handwijsers op de publique wegen, is
eenparig besloten dese kosten uit den marken kasse te voldoen.
Waar mede de vergadering is gesloten en door presente leden getekend.
Was getekent
C. ten Zijthoff Markenrigter
W.R.J.W. van Heeckeren
Z.A. Meyling
J.H. Wissink
Berend Schrijvers.
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Volgt den lijst der op den 6 April 1812 door markenrigter en gecommitteerde goedsheeren
opgenomen en getaxeerde markengronden.
M. SCH. SP.
Jan Warmelink langs den weg tijndens zijn land
1½
Hendrik Lammertink langs de Harker weg bij en langs zijn land
1½
Jannes Leuvelink bij het schaapschot en bij het huys
1½
Hendrik Endeman aan het veld tijndens zijn land en bij het huys
2½
Jan Bode aan het veld aldaar
½
Luesman aan den Gaarden bij het huys
1 2
Tonis Volkerink aan zijn land langs de weg
1
Jan Berends aan zijn land en bij het huys langs het veld
2½
Wolter Berends aan Lammers bij het huys langs het veld
1
Gerrit Brinkman langs het veld en op den hoek van den kamp
2
Den Heer van Overlaar aan zijn weg
3
J.H. Stokkentreef langs het veld en agter het land
2
Tonis Nijland aan en bij zijn land
1 1½
J.H. Wissink aan den gaarden en in het Broek
1
2
Wed. G.J. van Heek aan het hooyland bij Kappen
2
Derk Krabbenbos aan zijn land
1
Wed. Zweers agter den Berg
1
J. Warmelink in het Broek bij de plaats
1
2
den halven plas getax. op f 10-10-.
Ds. Meylink aan Bruekink, aan Bruekinkbroek en aan den gaarden
2
2
Berend Oinks langs de weg
1
Berend Lodeweges
3
Garrit Dikkeboer den halven plas als Warmelink f 10-10-.
Berend Altena agter den bakoven
1
2
Gerrit Leuvelink Oude Kappe den huysplaatse en rondom den kamp
2
Leuvelink bij het schaapschot, door J. Bode getaxeert op
1
B.H. Ruerslag aan het hooyland op den Lugtendam
¾
Voorts zijn op pagt gesteld als
Lammert Volthuys voor drie jaren jaarlijks op f 5,-.
Hendrik Keyten op f -18-.
Hendrik Roelofsen op f 2,-.
Hendrik Tempelman op f 1-10-.
Willem Kortink jaarlijks op f 8,-.
Jan Klein Twenhaar op f 8,-.
Berend Wissink op f 6,-.
Jan Kolkman is verleend zijn oude pagt in vier termijnen te betaalen, het eerste op Jacoby en
zo vervolgens tot dat den oude schuld is afgedaan en de jaarlijkse pagt op Petry.
Berend Lodeweges als boven gesteld op vier termijnen en de pagt op Petry ad f 5,-. jaarlijks.
Vervolgens is door J. Bode opgemeten bij Arend Krabbenbos op den Vossebeld aan zijn land
3 schepel. NB den 26 Maart bet.
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Vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 18 Augustus 1813.
Markenrigter C. ten Zijthoff
Assess.
de Heer W.R.J.W. van Heeckeren tot Oldenhof
de Hr. Predicant Z.A. Meyling namens Bruekink
Verdere prasente goedsheeren en eygengeerfdens
Den Hr. Mr. J.B. Aufmorth als ontfanger der domeynen namens het erve Bode
Jannes Leuvelink namens Leuvelink
Arend Holstege namens Tijman
Arend Jan Elkink namens Elkink
Hendrik Lammertink namens Lammertink
Arend Sligman namens Sligman.
Den publicatie tot het oproepen deser vergadering geleesen en de vorige resolutie
geresumeerd zijnde, is over gegaan tot de deliberatie als volgt.
1. Gesien een memorie van opneming en taxatie van gemeene gronden welke aan de daar bij
opgenoemde ingesetenen op de laaste vergadering tegens de gewone prijs zijn afgeslagen en
opgemaakt den 6 April 1812 en in aanmerking genomen dat slegts eenige weynigen hun
toegestane gronden geheel of gedeeltelijk hebben betaald; is op propositie van de Heer
Aufmorth besloten den Hr. Markenrigter te qualificeren om de nog onbetaalde posten ten
aller spoedigsten in te vorderen en de onwilligen of gebrekige debiteuren in regten aan te
spreken.
2. Voorts geconsidereert dat sommigen op de voorsegde memorie staande ingesetenen van de
opneming hunne toegestane gronden door nieuwe aangraving hebben vergroot, is na
deliberatie beslooten, dat de commissie met de voorsegde opneming belast geweest, de
toegestane gronden opnieuw te examineren en beoordelen of dese nieuwe aangravinge ook
sonder nadeel kunnen worden afgestaan, zo ja zullen die gene aan wien opnieuw door de
commissie worde toegestaan, de toegestane stukken moeten betaalen tegen den dubbelde
prijs, welke daar voor pleeg betaalt te worden; en zo zullen de opnieuw aangesmeten gronden
op last der gemelde commissie dadelijk worden ingelijkt, terwijl die gene welke mogten
weygeren dese insmijting te doen of deselve nader bereyd weder mogten opgraven.
Door den markenrigter voor den competente regten zullen worden aangesproken tot
vergoeding van schade; ten welke einde de markenrigter daar toe en voor als dan word
gequalificeerd en zulks desnoods met magt van assemtie.
3. Gehoord den aangave der schutters dat behalve die in het vorige articul bedoelde ingeseten
nog eenige andere aangravingen hebben gedaan aan wie niet was toegestaan; is
goedgevonden den markenrigter te authoriseren en te gelasten om te zorgen dat dese
aangegraven gronden ten spoedigsten worden ingelijkt en de weygeragtige of gebrekkige,
even als die welke in het vorige articul zijn bedoelt, voor den complete stemregte tot
vergoedinge van schade en petressen te noodzaken.
4. Op propositie van den Heer Aufmorth is besloten dat den Markenrigter word versogt te
ondersoeken hoeveel Jannes Stroek op de Borkeld, volgens zeker contract met deze markte
aangegegaan, schuldig is.
5. Steld den Heer van Heekeren voor, dat aangesien er geld in de marke ontbreekt en hij wel
genegen was een hoek aan te graven, zo als ook wel anderen daar toe genegen zouden zijn,
den vergadering een besluit mogt nemen om de aangraving onder eenige bepalinge te
favoriseren.
Na gehouden deliberatie is dese propositie gehouden in advys.
6. Omtrent de ingekomen rekeninge van de secretaris deser vergadering ad f 45-7-.
Mitsgaders van de wed. van Heek ad f 15-16-.
De commissie van de straat f 40-12-.
Die van Gorkink en Ruerslag ad f 11-16-.
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en verdere liquide en dugtige schulden.
Is besloten de markenrigter te authoriseren om deselve te voldoen uit de in te komene
penningen, zullende den markenrigter in de maand October aanstaande eenen nieuwe holtink
uitschrijven ten einde als dan zijne rekeningen en verantwoording der te ontfangene penn. uit
te tellen penningen te doen en voor te leggen.
7. En aangezien de schutter Hendrikus Schoppen voor zijn post heeft bedankt, word in
desselfs plaats aangesteld den persoon van Gerrit Broers op het erve Kuyper wonende.
Waar mede de vergaderinge is gesloten en door den Markenrigter nevens de prasente
goedsheeren en eigengeerfdens getekent.
Was get.
C. ten Zijthoff
W.R.J.W. van Heeckeren
Z.A. Meyling
B. Aufmorth
G.H. Lammertink

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markulo den 17 Augustus 1814.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assess.
Den Hoog Welgeb. Heer F.J.W.R. Baron van Heekeren tot Oldenhoff
Jan Bode namens erve Brinkers
Verdere prasente eigengeerfdens
Gerrit Hendrik Lammertink namens Lammertink
Arend Jan Elkink namens Elkink
Arend Holstege namens Tijman
De publicatie tot het oproepen dese vergadering geleesen en de vorige resolutie geresumeerd
zijnde, is men over gegaan tot de deliberatie als volgt.
1. Is in deliberatie gebragt of Wolter Stoelhorst, Egbert Altena, Gerrit Leuvelink en Jan
Hendrik Leeftink, welke ider eenig land van het veld hebben aangegraven, zullen behouden
tegen betaling of niet, waarop gedelibereerd zijnde is besloten dat het voorseyde aangegraven
land zal worden ingelijkt, waartoe den heer Markenrigter word geauthoriseerd.
2. Is door J. Warmelink, als belast geweest met het maken van een dijk van Markel na
Holten, door den Heer Commissaris van het Arrondissement aan de vergadering voorgesteld,
dat in desen dijk twe duykers moeten worden gelegt om het water af te leyden.
Versoekende dat de vergadering daar van gelieve te voorsien, is na deliberatie besloten, de
her markenrigter te authoriseren om dese duykers op kosten der marke te laten maken.
3. Nog is door J. Warmelink voorgedragen, dat Wolter Kistemaker een duyker heeft gemaakt
in de weg van de Agterhoek na Rijssen; versoekende dat de markenrigter gelast mogen
worden dit te voldoen en heeft de vergadering besloten de markenrigter mede tot de betaling
van dese post te gelasten. Wordende de markenrigter nog gelast te betalen drie izers tot het
opbranden van het vhee op het Broek gemaakt.
Eindelijk word de markenrigter geauthoriseerd en gelast om de resolutie der vorige
vergadering te executeren en zijne rekening op de volgende vergadering te doen.
Waar mede de vergadering is gesloten en door markenrigter en prasente leden getekent.
Was getekent
C. ten Zijthoff
F.J.W.R. van Heeckeren
J. Boode
G.H. Lammertink
A.J. Elkink.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markulo den 16 Augustus 1815.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assessoren
Jan Bode namens erve Brinkers
Gerrit Hendrik Lammertink namens Lammertink
verdere Goedsheeren en Geerfdens
Wolter Jalink Wz. als gemagtigde van de wed. Z.A. Meyling namens het erve Bruekink.
Arend Jan Elkink namens Elkink.
Arend Holstege namens Tijman.
Arend Sligman namens Sligman.
Berend Stoelhorst namens Schrijvers.
Jan Harmen Wissink namens Wissink.
C. ten Zijthoff als eigenaar van Kuyper
en meer anderen.
De publicatie gelesen en de vorige resolutie geresumeerd zijnde, is overgegaan tot de
deliberatie als volgt.
1. Is door den Markenrigter voorgedragen het eerste poinct betrekkelijk het verruylen van
den hooylanden aan eenige ingesetenen of goedsheeren der marke toebehoorende en midden
of rondom in het Markeler Broek liggende en welke eigenaren zig eenige bij den
markenrigter hebben aangemeld, met versoek dat hun voor deze hooylanden behoorlijke
schadeloosstelling in marken gronden op den grensscheyding van het Broek en daar aan
belendende naburigen gemeenten mogt worden gegeven; met propositie om dese laak
commissoriaal te maken en door eene daar toe te benoemene commissie te doen ondersoeken
of de voorzeyde uitruyling tot voordeel der marke en ten einde daar door den indrift van
vreemd vhee in het Broek te voorkomen kan geschieden en om dit ter uitvoer te brengen dat
de te benoemene commissie de belanghebbende bij publicatie zal opwerpen ten einde zig aan
te geven wie hunne derselver hooyland willen hebben uitgeruild, proponeerde verders dat
aangezien de gronden, het Wolfs Goor aan de Bolksbeke, beter is dan daar waar thans de
hooylanden liggen aan de eigenaren de helft van grote tot uitruyling en schadeloosstelling
behoorde te worden toegestaan en dat de kosten en regten van de uitruyling, behalve die der
commissie zelve, ten laste der particulieren met wie den uitruyling geschied behoorden te
zijn.
En die desen commissie daar van op volgende vergadering zal rapport en voordragt doen om
deswegens als dan finaal te beslissen.
Het punt word in deliberatie gehouden tot een volgende vergadering.
2. Over het toestaan of toeygenen van nieuwe aangravingen waar toe zig verscheyden
ingesetenen en geerfdens hebben aangegeven met versoek dat hun zulks vergund mogten
worden, waarop gedelibereerd zijnde, is besloten den Markenrigter te versoeken en te
authoriseren om alle aangravinge te beletten en die welke gedaan mogten zijn, ten
spoedigsten te removeeren.
En aangesien er schulden ten laste der marke zijn, welke moeten worden betaald, is
geproponeerd om door een commissie te doen ondersoeken, welke woners der
markenplaatsjes Kortink en Wonselaar, het eerste in huis bij Willem Voelman en het twede
bij Derk Tijman, deselve zouden kunnen koopen en daar van op een volgende vergadering,
die gehouden zal worden op den laasten woensdag in September te rapporteren waar tegens
de markenrigter versogt word eene vergadering uit te schrijven, waarop gedelibereerd zijnde
confrerend de vergadering zig met desen voordragt, wordende in de voorseyde commissie
benoemt den Heer van Heekeren tot Overlaar en Wolter Jalink, behalve de reeds benoemde
Jan Bode en Jan Harmen Wissink en den Markenrigter, welke steeds in alle zaken der marke
betreffende als gecommitteerde goedsheeren en geerfdens zullen werkzaam zijn.
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3. Heeft den Markenrigter overgelegt zijne rekening van ontfangs en uitgave welke is gesteld
in handen van de bij art. 2 gestelden gecommitteerdens om deselve te examineeren en te
sluyten en vervolgens ter goedkeuring aan de volgende vergadering voor te leggen.
Waar mede dese vergadering is geslooten en door de prasente leeden getekent.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
J. Bode
G.H. Lammertink
Wolter Jalink
B. Stoelhorst
J.H. Wissink.

Vergadering gehouden in de kerk te Markulo den 27 Sept. 1815.
Markenrigter C. ten Zijthoff
Goedsheren en Eigengeerfdens
Assessoren
Den HWGestr. Heer Bentink tot Schoonheeten Rentmr. der domeinen
Wolter Jalink namens de wed. Meyling eyg. van het erve Bruekink
Jan Bode namens ´t Brinkers
Hendrik Lammertink namens Lammertink
Arend Holstege namens Tijman
Arend Sligman namens Sligman
J.H. van Heek namens Wessels
Berend Hidder namens Hulsbeke.
De convocatie voorgelesen zijnde is overgegaan tot de deliberatie als volgt.
1. Is door de bij den laaste resolutie benoemde commissie voorgelegt het rapport dien
geinsereert. Waarover gedelibereert zijnde is met meerderheid van stemmen beslooten zig
met het rapport te confirmeeren en hetzelve in een resolutie te veranderen. Wordende den
gecommitteerden geauttoriseerrd om den daar bij opgegeven gronden op te nemen, te
taxeeren en voor zo verre de naast belendende eigenaren deselve tegens betaling willen
aanneemen deselve af te staan, zullende de betaaling daar van moeten geschieden in handen
van den markenrigter voor den 1 January aanstaande.
2. Is overgelegt de beslooten rekening van de markenrigter welke door den vergadering word
goedgekeurd en bekragtigt.
3. Is opnieuw in deliberatie gebragt het point betrekkelijk de verlegging der hooylanden
welke in de laast voorgaande vergadering is gedaan en als toen in advis gehouden. Waarop is
beslooten de gecommitteerden der marke te versoeken en qualificeren om met die eigenaren
welke hunne hooylanden in het Broek liggende zouden willen uitruylen tegens gronden op de
grensen van het Broek langs de Bolksbeek, die uitruylinge op de voorwaarden bij den vorige
resolutie bepaald te bewerkstelligen.
4. Op propositie van den Heer Bentink tot Schoonheeten word gezien verscheyden personen
alhier tegenswoordig sustineeren gewaard te zijn, beslooten dat op een volgende vergadering
te ondersoeken en ten dien einden als dan in het oude markenboek in den vergadering door
den markenrigter te doen produceeren.
Waarmede de vergadering is gesloten en door de presente leden getekent.
Was getekend.
C. ten Zijthoff Markenrigter
R.F.C. Bentink
W.R.J.W. van Heeckeren tot Overlaar
Wolter Jalink
J. Boode
J.H. van Heek.
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Rapport.
De weled. gecommitteerdens hier toe bij markenresolutie van den 16 Augustus gequalificeerd
hebben de eer te rapporteeren.
Dat Derk Tijman en Willem Voelman de door hun bewoonde markenplaatsjes wel zouden
willen koopen.
Dat hun dit egter meer nadelig voor de marke toe schijnt en om eenige zoogenaamde verloren
hoekjes markengronden aan de daarnaast aangeleegen eigenaaren tegen betaling of te staan.
Aangesien gemelde D. Tijman en W. Voelman aan de marke pagt geven om dit dus een
jaarlijks renten gelevert, daar in tegendeel de nagemelde hoekjes markengrond voor het
algemeen van weynig nut zijn, nog iets aan den marke opbrengen.
Zo als het eerste blijkt uit eene publicatie daar toe door den markenrigter op versoek van de
ondergetekenden gedaan, welke alhier word overgelegd, terwijl het laaste aan ider bekend is.
Om dat wanneer dese plaatsjes verkogt zijn aan den toekomstige eigenaren aangravingen
doende en deselve hun toegestaan worden, dan waarvan het aan voorbeelden niet ontbreekt of
die gronden als dan het eigendom niet van de marke maar van de eigenaren dier plaatsjes
word, welk in cas van verhuiring geen plaats kan hebben.
Wij agten het dan van zwaar belang en voordeel voor de marke en vinden ons dus verpligt
aan dese vergadering te proponeren om de marke gronden door den navolgenden bewoond in
eigendom te behouden en die bewoners voor pagt te doen betalen als volgt.
D. nu B. Tijman in plaats van f 1-10- bij verhoging nu jaarlijks f 6-.
Jan Klein Twenhaar f 8-.
Hendr. Kosters f 1-10-.
Willem Voelman f 8-.
Lammert Volthuys f 5-.
Hendrik Keyten f 1-10-.
Hendr. Tempelman f 1-10-.
Berend Lodeweges f 5-.
Jan Kolkman f 6-.
Hendr. Roelofsen f 2-.
Berend Wissink f 6-.
Jannes Nijmeyer f 3-.
Hetwelk een jaarlijks revenu van f 52-10- aan den marke oplevert.
En ten einde de rigtige invordering daar van te verzeekeren zouden gecomm. van advyse zijn
dat den markenrigter eens voor altoos behoorde te worden geautoriseerd om niet alleen in der
minne maar bij wanbetaling door regts middelen de voorzeyde pagten te doen invorderen en
daar toe dan nodige bediendens te assumeeren.
Omdat aangezien nog meer penningen, zo wegens verkogte gronden als andersints, te goede
zijn autorisatie met magt van assumtie tot die invordering van die agterstallige gelden van
alle de debiteuren der marke aan den markenrigter alnog behoorde te worden verleend.
En eindelijk ten tweden om de navolgende hoeken markengrond aan den naast aangrensende
eigenaren af te staan tegen betaling van de gewone prijs te weeten aan de weg na Rijssen.
1. Arend Snijders aan zijn land
2. Groot Lammertink idem
3. Klein Lammertink idem
4. G.J. Dijkink idem
5. W. Sligman op Kuypers idem
6. Jan Warmelink idem
7. Kerkenmeyer, dit erf behoord aan de kerk van Markel idem
8. Hendrik Bolink idem
9. Klein Leuvelink idem
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10. Harmen Hueten op Warmelo idem
11. Egbert Altena idem
12. Wolter Stoelhorst idem
13. Egbert Nijland idem
14. Stroek op den Langestraat idem
15. Gerrit Zanderman idem
16. deselve een hoek aan het land van Loos en Lonink idem
17. Jan Hendryk Dijkman idem
18. Gerrit Dijkman idem
19. B.H. Lodeweges idem
20. Bruekink idem
21. B.H. Ruerslag idem
22. De Matroos aan zijn hooyland idem
Waarmede gecommitteerdens dit hun rapport sluyten en het zelve ter deliberatie van dese
vergadering brengen.
Markel den 27 September 1815.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
J. Boode
W. Jalink
J.H. Wissink.
Volgt den gesloten rekening van den Erfmarkenrigter.
Rekening van C. ten Zijthoff erfmarkenrigter der marke Markulo van zijn ontfang en uitgave.
Eerstelijk zijn ontfangs van door gecommitteerde Goedsheeren op den 6 April 1812 & 6
October 1813 opgemeten en afgestane gronden als aan:
Hendr. Lammertink
f 4-10Jannes Leuvelink
f 6Jan Boode
f 3-10Drieses
f 18Tonis Volkerink
f 3Jan Berent
f 7-10Wolter Berends
f 3De Heer van Overlaar
f 36J.H. Stokkentreeff
f 24Tonis Nijland
f 16-10J.H. Wissink
f 18wed. Zwiers
f 10Berend Oink
f 12Berend Lodeweges
f 9Gerrit Dikkeboer
f 10-10Dom. Meylink
f 33Gerrit Leuvelink Oude Kappe
f 36-10B.H. Ruerslag
f 3Arend Krabbenbos
f 36G. Zanderman
f 75Dijkjan
f 6Jannes Leuvelink
f 9D. Krabbenbos
f 12G. Brinkmans
f 7-10A. Vossebeld
f 4-10166

Ontfangs van de pagten der marken plaatsjes als van:
Hendr. Kosters Petry 1803 & 1805
Jan Klein Twenhaar 1813
deselve op 1814
Willem Voelman 1813
Lammert Volthuys Petry 1813
Hendr. Keyten 1813 en 1814
Hendr. Tempelman 1810
Berend Lodeweges 1813
en op 1814
Jan Kolkman 1813
Hendr. Roelofzen 1813 & 1814
Derk Tijman 1813

af voor den ontfangs ad 5 pt.

f 4-10f 8f 4f 8f 5f 1f 1-10f 5f 3-7f 6f 4f 1-10----------f 455-17f 22-16----------f 433-1-

Uitgave.
1812 3 Maart op versoek van gecommitteerde Goedsheeren schrijve een goedsheeren
vergadering uit tegens de 5 deser. Voor instellen der kerkenspraak
f -12zegel f -3-4Voor bijwonen der vergadering
f 6Betale aan Bart Kuyper ad
f 76 & 7 April met en neffens gecommitteerde goedsheeren de aangegraven gronden opgemeten
voor die twe dagen
f 12Aan de bode en aan de heer van Heek voor bestellingen
f -16Aug. Zende kerkenspraak aff tot het houden van den jaarlijksen holtink tegen 19 deser, voor
instellen derselve
f -12zegel f -3-4
Voor uitschrijven en bijwonen
f 6Novber. 25. Aan J.H. Wevers voor 3½ dag werken aan de nieuwe straat
f 1-11813 29 January. Begeve mij op aanschrijven na de Borkeld om aldaar met de Heer
ingenieur Sorg de grensscheyding tusschen de marken Rijssen en Holten te
regelen ad
f 6Febr. 25. Aan de bode Bart Kuyper voor zijn salaris als bode deser marke
over 1812
f 16April 12. Aan de wed. Kistemaker voor maken van 2 kommen met palen
f 23-16Aan deselve
f 2-171813 April 15. Aan Jan Krijgsman voor het leggen van een platte steen op een gat in de
harde in den nieuw dijk
f -12Mey 1. Late publiceren de opbranding van het vhee als ook het drijven van gansen en weyden
der schapen, voor instellen derselve
f -12zegel f -3-4
Den 21. Begeve mij op versoek der schutters na Markel om de op eigen authoriteit nieuw
aangegraven gronden in ogenschijn te nemen, vac dien dag
f 6Den 22. Aan de Stratemakers Baas J. Brand bet.
f 31-10Zende kerkensprake aff tot het houden van den ordinaris jaarlijkse holtink
f -12zegel f -3Aug. 17. Wone deselve bij, vac.
f 6167

Aug. 19. Ontfange missive van den Heer Hage op laste van den Heer Sousparfait,
de schouwe over den Bolksbeek te doen stellen, voorts kerkensprake tot het
doen der schouwe
f -12zegel f -5-4
Bode loon na Markel
f -3Voor het doen der schouwe
f 6Sept. 4. Betale aan den jonge Heer van Overlaar en J. Bode als gecommitteerde
goedsheeren
f 32Den 26. Ontfange wederom aanschrijve van de Heer Stapel om gesamentlijk met die van
Gelderland de naschouw te doen, waartoe kerkenspraak af zende
f -12zegel f -3Voor het doen der schouwe
f 6Oct. 6. Met gecommitteerde goedsheeren de nieuw aangegraven gronden opgemeten, voor
dien dag
f 6Den 12. Aan J.H. Wissink als gecommitteerde betaalt
f 12Den 26. Aan den Heer secretaris deser marke W. Jalink bet.
f 47Laat mij den Heer burgemeester der gemeente Goor weten, dat op last van de Heer Prefect
deser provintie, de wegen in dese marke in order te doen brengen zodanig dat alwaar geen
sloten langs den weg zijn deselve te doen graven van 6 voeten breed aan haar sijden.
Begeve mij ten dien einde na Markel om het maken der wegen te bewerkstelligen, voor
vacatie doen en vertering
f 61814 Jan. 12. Betale aan de bode Bart Kuyper zijn jaarlijks bode loon 1813
f 16Mey 12. Aan de erven Dom. Meyling als gecommitteerde goedsheer bet.
f 20July 1. Op versoek der schutters begeve mij na het Markelse Broek met 2 rotten
om de brand op de verboden horsten in stukken te slaan, voor die dag vac.,
transport en vertering
f 6Aug. Schrijve kerkensprake tot het houden van de ordinaris holtink den 17 deser f -12zegel f -3Voor bijwonen van denselven
f 6Sept. Aan de bode Bart Kuyper zijn bode loon 1814
f 16Den 19. De schouwe over de beek, waterleydingen en goten in het Broek, voor de
kerkenspraak in Holten
f -12zegel f -3Voor het doen der schouwe
f 6Den 26. Aan B. Barendsen voor 2 brandizers betaald
f 1-16Dec. 13. Begeve mij op aanschrijven van den Heer van Verwoolde na Lochem om aldaar met
de Gelderse Heeren Markenrigters een confrentie te houden over de Bolksbeek tot verdiepen
en verbreden, voor vac., transp. en vertering
f 6Den 28. Aan smit Hollenberg voor maken van 1 brandizer en kruywagen spil f 1-141814 1 Febr. Aan C. Waanders voor maken en setten van 4 handwijsers in de
marke, bet.
f 5-6Den 8. Aan de wed. Kistemaker voor maken en leggen van een kom in de weg van den
Agterhoek na Rijssen
f 6-9Aan deselve voor maken van twe kommen en reparatie aan het hek
f 16-12Juny 17. De schouw der Schipbeek bijgewoont met de Heeren der dijkschouw,
vac. dien dag
f 6July 10. Op aanschrijven door een circulaire missive van markenrigters, begeve mij na
Lochem om een confrentie over den Bulksbeek bij te wonen en is aldaar besloten na den
bouw met het verdiepen en verbreden der Bulksbeek een begin te maken, vac., transport en
vertering dien dag
f 6168

1815 Aug. Zende kerkenspraak af tot het houden van de gewone holtink tegen woensdag den
16 deser, instellen deselve
f -12zegel f -3Voor ´t bijwonen derselve
f 6Ingevolge afrekening de dato den 5 Maart komt bij
f 39-2----------f 423-11Voorstaande rekening van ontfangs en uitgave door de ondergetekende gecommitteerden
geexamineerd en in behoorlijke staat gevonden zijnde is gebleken dat den ontfangs bedraagt
f 433-1- en den uitgaaf f 413-11-, zo dat de markenrigter in cas houd f 9-10-, zegge negen
guldens en tien stuivers, welke bij een volgende rekening zullen moeten worden
verandwoord.
Waarmede dese rekening bij provisie met den Heer Markenrigter is gesloten en op de
eerstvolgende holtink ter approbatie aan de vergadering te worden voorgelegt alles volgens
qualificatie op de gecommitteerdens verleend, de sestienden Augustus dese jaars en is dese
door den gecommitteerden nevens den markenrigter getekent.
Markelo den tweden September 1815.
Was getekent.
C. ten Zijthoff Markenrigter
Van Heeckeren van Overlaar
J. Bode
Wolter Jalink.
Holtink gehouden in de kerk te Markelo den 21 Augustus 1816.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Goedsheeren en Eigengeerfdens
Assessoren Den Hoogwelgestr. Heer W.R.J.W. Baron van Overlaar van den Oldenhof
Wolter Jalink namens de wed. Meyling voor ´t erve Bruekink
Jan Bode namens Brinkers
G. Hendrik Lammertink namens Lammertink
Arend Sligman namens Sligmans
Arend Holstege namens Tijmans
J.H. van Heek namens Wessels
Berend Hidders namens Hulsbeke
Jannes Leuvelink namens Leuvelink
an anderen ongeprajudiceert nogtans dat wanneer alhier eenige ongewaard mogten zijn
aangetekent de goedsheeren en erfgenamen in ´t vervolg.
Is gelezen de convocatie dese vergadering en vervolgens de resolutie van den 27 Sept. 1815
welke geresumeerd zijnde, is overgegaan tot de deliberatie als volgt.
1. Omtrent het eerste poinct over namentlijk een ofte meer personen te qualificeren ten einde
den nodige koop en ruyling, contracten aan te gaan, te passeren en te laken. Na met zodanige
personage als ten gevolge van het in den laatste vergadering van 27 Sept. 1815 door
gecommitteerden uitgebragt rapport, markegronden in koop door den afgestane en met de
zodanige op welke ten gevolge die resolutie hunne hooylanden met de marke willen uitruylen
als zijn Jan Bode en Gerrit Hendrik Lammertink.
Volgens de gedane opmeting door de commissie deser vergadering waarover gedelibereert
zijnde, waartoe gecommitteerd den Heer W.R.J.W. van Heeckeren voormeld, nevens de
markenrigter welke ten voorschreven einde de nodige volmagt zo te zamen als ieder
afzonderlijk word gegeven.
2. Omtrent de gesustineerde gewaardheid van sommige ingesetenen word aangesien dit
poinct zonder voorafgaand ondersoek niet kan worden gedecideerd door den Heer van
169

Heekeren geproponeerd dit poinct commissoriaal te maken en is tot die commissie
voorgesteld de Heer rentmeester der domeynen Baron Bentink tot Schoonheeten, den
Hoogwelgeb. Heer van Heeckeren van Overlaar, den markenrigter Wolter Jalink, Jan
Warmelink en Jan Hendrik Gorkink.
Ongeprajudiceerd nogtans dat dese benoeming aan gene der leeden van den commissie eenig
regt tot waartal zal geven, verwagtende de vergadering dat wanneer door dese commissie
over het regt van waare van een der leeden deselver worde gedelibereerd, zodanig lid zig zal
onthouden van de deliberatie en zig van de vergadering absenteren.
En zal dese commissie na behoorlijk ondersoek op eenen door hun te versoekene of uit te
schrijvene vergadering deswegens rapport aan dese vergadering doen om door deselve finaale
te worden beslist.
3. Het derde poinct ter deliberatie gebragt zijnde, hebben zig aangegeven om aangravingen te
doen den Heer van Heeckeren bij den Woestenie, Jan Hendrik Gorkink bij den Voorsten
Gijselkamp door hem van Ovink gekogt, Arent Tijman in het vlier bij de Kappe, Derk
Klumpers aan zijn weiken bij het vlier, G.H. Lammertink aan de Nije Mate in het Wolfsgoor
en meer anderen mits op propositie van de Heer Wolter Jalink. Is besloten alle de
aangravingen waar toe aangevaren alhier zijn gedaan af te slaan, om den heer markenrigter
gequalificeerd in zo verre nodig gelast, om de boeten volgens marke resolutie van de
schuldigen in te vorderen.
De Heer van Heeckeren slaat voor dat het onbillijk is, dat de gewaarden zo veel voor den
markengronden betalen, als de ongewaarden en is van mening dat de gewaarden tegens de
ongewaarden de halfscheid moeten betaalen en aangezien dit poinct niet in de uitschrijving is,
kan deswegens niet besloten worden; wordende de markenrigter versogt dit op de volgende
gewone vergadering in de uitschrijving te brengen.
Waarmede de vergadering is gesloten en door den presenten getekent.
Was get.
C. ten Zijthoff Markenrigter
W. van Heekeren van Overlaar
Wolter Jalink
Jan Bode
G.H. Lammertink
A. Sligmans
J.H. van Heek
B. Hidders
Gelkink

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 20 Aug. 1817.
Present
Markenrigter C. ten Zijthoff deselve namens Kuypers
Assess.
Den Heer van Heeckeren van Overlaar namens dese marke
Jan Bode als gemagtigde van de Heer rentmr. der domeynen
Arend Jan Drieses namens Plasman
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
A. Holstege namens Tijman
Hendrik Zanderman namens Bolink
J.H. Gorkink namens Schrijvers
J.H. Wissink namens Wissink
W. Jalink namens erfg. Meyling namens Bruekink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
W. Ikkink voor Hendr. Schottink namens Lonink en Smit
A.J. Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
A. Sligmans namens Sligman
J.H. van Heek namens Wessels
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W. Kistemaker namens Wiemerink
B. Hidder namens Hulsbeke
Warmelink als kerkmr. namens Kerkemeyer
T. Kerkemeyer namens Tibbert
Jannes Leuvelink namens Leuvelink
De uitschrijving gelesen zijnde, is overgegaan tot de deliberatien als volgt.
Voor eerst is door gecommitteerden over gelegt het rapport dese geinsereerd, waaromtrent
gedelibereerd zijnde, is het 1. goedgekeurd, waarna tot het twede gedeelte overgegaan zijnde,
om namentlijk bij stemming te beslissen of die gene welke volgens het markenboek met het
maken der togtsloten belast zijn voor hun aandeel naar het deel der waartal gelijk het
markenboek luit.
Zullen geregtigt zijn om op erfgename vergaderingen al dan niet te stemmen, waarop tot de
stemming overgegaan zijnde, hebben zig vijftien stemmen voor en vier stemmen tegen het
toekennen van stemregt verklaard. Terwijl twe gewaarden hunne stemmen niet hebben
verkozen uit te brengen.
Waarop den Heer van Heeckeren en W. Jalink hebben verklaart te noteren dat zij hunne
stemmen tegen het toekennen van stemregt hebben uitgebragt, het regt van hunne
principaalen ook daartegen optekenen, is wel nodig resumeerende.
J.H. van Heek en Wissink hebben versogt te noteren dat zij hunne stemmen niet hebben
uitgebragt, omdat de meerderheid reeds voor het toekennen van stemregt zig had verklaard en
zulks daar van geen effect zouden zijn, daar zij anders tegen hadden gestemd.
Wordende deselve commissie versogt dat ten uitvoer te brengen.
2. Heeft de markenrigter gezegt dat eenige aangravingen op den Koelenberg waren gedaan
door onberegtigden en hoe daar omtrent te handelen.
Waar op met meerderheid van stemmen is besloten, die gronden publijk te doen verkopen en
indien daar toe geen liefhebbers zijn, als dan zulks voor markengrond te laten liggen. (alle
gronden zijn voor de markte verbleven).
3. Op propositie word de markenrigter gequalificeerd om de groengrond, Lindemans Horst
genaamd, te doen op en vrijgraven tot aan Wissinkbroek.
4. Is besloten 10 duykers te leggen, te weten ....blanco...... , welke publijk zullen worden
aanbesteed, waartoe de markenrigter word gequalificeerd.
En is hier mede de vergadering gesloten en door presenten getekent.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
W.R.J.W. van Heeckeren
J. Bode
Wolter Jalink
J.H. Gorkink
G.H. Lammertink
J.H. van Heek
J.H. Wissink
B. Hidders
W. Ikkink.
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Rapport.
De ondergetekende bij marken resolutie van den 21 Aug. 1816 gecommitteerd om ondersoek
te doen naar de waartallen in dese marke aan wie daartoe geregtigt is.
Hebben de eer van hare bevinding bij desen te rapporteren. Dat na alle ondersoek van rijpe
examinatie der aan hier geproduceerde stukken hun voorgekomen is, dat het buyten alle
twijffel is, dat de volgende erven het regt van waare hebben.
Zie het markeboek in dato den 16 July 1662 te weeten:
Volkerink
Plasman
Siggink
Leuvelink
Oevink
Tijman
Bode
Kuypers
Boelink
Oldenhave
Roesink
Schrijvers
Loenink
Wissink
Broekink
Menerink
Hiddink
Loenink
Ellekink
Lammertink
Sligtman
Wessels
Wiemerink
Hulsbekke
Kerkemeyer
Dat zig daar toe hebben aangegeeven te weeten:
De wed. Stegeman voor ½ waar van Volkering
Teunis Kerkemeyer voor ½ waar
Arend Jan Drieses voor 1 waar van Plasman
Vrouwe Douariere van Heekeren tot Overlaar voor 1 waar van Ziggink
En deselve voor 1 waar van Oldenhave
Jan Leuvelink voor ½ waar van Leuvelink
Jannes Klumpers voor ½ waar
Hendrik Schorfhaar voor 1 waar van Ovink
Arend Holtstege voor 1 waar van Tijmans
Het bestiers der domeynen voor 1 waar van Bode
Carel ten Zijthoff voor 1 waar van Kuypers
Hendrik Zanderman voor 1 waar van Bolink
Getruiden of Peste Gasthuys te Deventer voor 1 waar van Roesink
Jan Hendrik Gorkink
Harmannus Stokkentreef
Gerrit Meenderink op Bruekink te samen voor 1 waar
Van Schrijvers welke ware bevorens door de toenmalige eigenaren van het goed Keppels is
uitgeruild tegen de vierde van een ware of korters geregtigheid, zie markeboek
De stad Deventer voor 1 waar van Lonink
Deselve voor 1 waar van Meenderink
Wed. Z.A. Meyling en mede eygenaren van Bruekink voor 1 waar van Bruekink
Hendrik Stoelhorst voor 1 waar van Hiddink
Willem Ikkink voor ¾ waar en
Berend Schottink voor ¼ waar van Lonink de smit
Arend Jan Elkink voor 1 waar van Elkink
Gerrit Hendrik Lammertink voor 1 waar van Lammertink
Arend Sligman voor 1 waar van Sligtman
De wed. van Heek voor 1 waar van Wessels
De wed. Kistemaker voor ½ waar van Wiemerink
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Berend Hidders op Lonink voor 1 waar van Hulsbekke
De kerk van Markelo voor 1 waar van Kerkemeyers
Waarom de ondergetekende van advys zijn, dat aangesien zig niemand anders tot de reeds
genoemde waartallen hebben aangegeven en dus daar over geen contest is, hoewel een ider
daar toe bij publicatie van den 31 Augustus 1816 is opgeroepen, deselve voor gewaarden in
de markte Markelo behoren te worden erkent.
Wijders hebben zig tot de nog overige halve ware van Wiemering aangegeven de wed. Jan
Dijkjans en Jan Dijkink.
De ondergetekende moeten de geregtigheid van de halve ware van het erve Wiemerink,
evenals de vermelden erkennen, dog vinden zig niet bevoegt tusschen de voornoemde wed.
Dijkjans en Jan Dijkink regt te spreken, ten ware deselve zig mogten willen submitteren.
Wijders hebben zig nog een aantal ingesetenen aangegeven dewelke sustineerden heele, halve
off vierde gedeelten van waren te besitten op grond van sekere bepaling staande in het
markenboek in dato den 15 July 1645 pag 63 & 64 houdende.
Die ruiminge van de togtgraven of waterleydinge zal door een markerigter en
gecommitteerde na de waartallen verdeeld worden en zal de zetters een bijzonder perk
worden toegelegt en zal die schouwinge door den markenrigter geschieden.
Volgende dan aldaar pag 67 & 68 de verdeling van die togtgraven als volgt:
Kloot een gehele waar
92
Morsman
23
Strate Lammert
46
Plas Egbert
23
Hans Koster
23
Hendrik Timmerman
23
Klos Hendrik
92
Hendrik die wever
23
Hendrik Monteni
23
Hendrik Oeyenk
92
Bartel Schreurs
23
Harmen Wevers
23
Paapen Dries
23
Jan Huysken
23
Snieder Jan
23
Hendrik Hallers
23
Hulsbekke
92
Wiemerink
92
Evert Dries
92
Sligtman
92
Lambertink
92
Elkink
92
Lunink
92
Meenderink
92
Hiddink
92
Roesink
92
Krigsman
46
Pongert
23
Broukink
92
Wissink
92
Hendrik Krajenzank
23
Lambert Broekink
23
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Krabbenbos
46
Hans Hoeten
46
Hoptman
23
Jan Schrijvers
46
Berend Kloeken
23
Bussink
23
Esken Nienhuys
46
Boelink
92
Kuipers
92
Hendrik Nijhuys
46
Brink Dries
92
die Bae
92
Boom Jacob
23
Hans Rottink
23
Rijtman
46
Meyers
23
Berend Klumpers
92
Ovink
92
Tijman
92
Loevelink
92
Nb dese hoord half aan Jan Klumpers of Groot Leuvelink
Siggink
92
Hendrik Volkerink
92
Derk die Riet
92
Kerkemeyer
92
Jan Volkerink
92
Lueken Leusmate
92
Henr. op het Ende
23
Harmen Nijland
92
Gecommitteerden dit poinct in overweging genomen hebbende waar op eenparig van
gevoelen dat dit geen quastie kan onderhevig zijn, dat die ingesetenen welke belast zijn met
het ruymen en schoon houden der togtsloten en waterleydingen, ook beregtigt zijn tot de
voorregten van uitdrift, vrijdom van het bevorens door anderen betaalde zogenaamd uitdrift
of weydegeld en verdere privilegien aan halve boerende kotters competerende.
Daar zij verschillen van gevoelen of dit regt ook zoude uitstrekken tot het stemmen in marken
vergaderingen door sommige leeden van mening waren, dat aangezien de opneming der
waartallen geschied is in het jaar 1662 en de verdelinge der waterleydingen in 1645, dus
vroeger; daar gemelde opneming der waartallen het schijnt dat wie toen evenals nu over dat
regt quastie gemoveerd heeft. Ten gevolge dat dit nader ondersoek in 1662 heeft plaats gehad
en het regt van volle geregtigheid van ware (waartoe het stemmen behoord) alleen van de
daarbij opgenoemden, schijnt te hebben toe erkend.
Tewijl de andere leden staande hielden dat het onderscheid van volle, halve of vierde
gedeeltens van waare alleen verschil maakt in het geheel of deel derselver, maar dat het
buyten questie is, dat van genen duidelijkuit de verdeling der togtslooten blijkt, dat dien last
naar de waartallen is verdeeld, die gene welke pligt schuldig zijn een park daar in te maken
en te onderhouden, ook voor hun aandeel in alle geregtigheden aan waare verbonden behoren,
te delen en dus ook niet van het stemregt zijn uitgeslooten, ten minste daar bij de opneming
die waartallen in 1662 even zwaar als bij de verdeling der togtslooten, van stemregt gewaagt
word en dus ook niet duydelijk blijkt dese opneming tot onderzoek stemgeregtigheid is
geschied.
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De ondergetekende het hier omtrent niet eens hebbende kunnen worden, laten de beslissing
daarvan over aan de erkende gewaarden.
En hier mede houden zij gedient van rapport en aan de hun opgedragen commissie voldaan.
Markelo den 20 Aug. 1817.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
Wolter Jalink
J.H. Gorkink
J. Warmelink.

Erfgenaamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 19 Augustus 1818.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Ass.
W. Jalink namens de erfgen. Meiling
J.H. van Heek
Eigengeerfdens en verdere gewaarden
Arend Jan Dreses namens Plasman
Hendr. Schorfhaar namens Ovink
A. Holtstege namens Tijman
Jan Hendrik Gorkink namens Schrijver of Keppels
J.H. Wissink namens Wissink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
Willem Ikkink voor zich en Schottink
A.J. Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
A. Sligman namens Sligman
W. Kistemaker namens Wiemerink
B. Hidder namens Hulsbeke
J. Warmelink namens Kerkemeyer en voor zich
G.H. Stegeman namens Volkerink
Jan Leuvelink voor beide Leuvelink
J. Bode namens de Landrentampt en voor zich zelve
Teunis Hobbes
G.H. Reurslag
B. Barendsen
W. Snellink
G. Krayensank
Jan Roelvink
Jan Bussink
H. Rietman
D. Klumpers
G.J. Drieses
J. Klosters
G. Loos
G.H. Wissink
Arent Snijders
De convocatie gelezen zijnde is overgegaan tot deliberatie als volgt.
1. Omtrend de aangravingen is besloten dat den Markenrigter zal worden geautoriseerd,
gelijk geschied bij dezen, om alle aangravingen welke tot heden gedaan zijn, zonder dat
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dezelve behoorlijk zijn toegestaan, zonder onderscheid zullen worden ingelijkt. Zijnde de
schutters dadelijk aangesegt hiervan binnen agt dagen aan den markenrigter opgaaf te doen.
En word wel expres verboden om in het vervolg eenige aangravingen te doen zonder daartoe
vooraf verlof bekomen te hebben, op eene boete van tien gulden. Zullende dit besluit mede
toepasselijk zijn op de marken grond, welke door Harmen Sanderman word betimmerd,
welke door de markenrigter gelast zal worden om dat gebouw weder weg te neemen op de
voorzeide boete en bij gebreke van dien weder zal worden omver gehaald.
2. Is door den Markenrigter geproponeerd dat de Schipbeek, de Lindemansbeek en de
tochtsloten en waterleidingen onder de gewaarden en verdere ingezetenen der marke zullen
worden verdeeld en wel de Schipbeek om te schraan en de Lindemansbeek en verdere
tochtsloten en waterleidingen om behoorlijk uit te graven, te schraan en te onderhouden.
Welke propositie is goedgekeurd en daartoe besloten zijnde voorts daartoe, behalven den
markenrigter benoemd, J.H. van Heek, J.H. Gorkink, Jan Bode en J.H. Wissink, welke in dit
alles de billijkheid zullen in acht nemen, zodanig dat de minvermogenden vooral niet gedankt
of beswaard worden en zal zodanige verdeeling tot nader besluit deswegens stand houden,
zullende voorts ieder bij zijn perk een behoorlijke paal door de commissie te moeten stellen,
waar opzichtbaar zal moeten staan de voorste letters der voor eigenaar, de namen en lengte
van het perk, van al het welk een behoorlijke lijst, welke zulks mede zal inhouden op den
volgenden holtink door de commissie zal worden overgelegt.
3. Op propositie van deze markenrigter is besloten, dat er een dijk zal worden gemeten
tusschen Meenderink mate en Breukink mate en welke van Breukink mate zal worden
afgenomen, sullende de eigenaar van die mate daarvoor behoorlijk worden schadeloos gesteld
door van het Broek of gemeente een gedeelte weder aan te graven, waar in door W. Jalink
namens de eigenaren is toegestemd, mits dat dit alles buiten kosten van zijn principalen
geschiede, wordende voorz. commissie hier mede insgelijks belast.
4. Eindelijk is op propositie besloten om het hooiland van Wiemerink uit te cuilen en hem
voor hetzelve aan de Beek naast het nieuwe hooiland van Lammertink, half zoo veel en plaats
te geven en het overige met de Lukshorst te verpachten ten einde te bebouwen, doch zonder
te betimmeren, om alzoo het Broek aldaar vrij te krijgen, waartoe gemelde commissie word
gequalificeerd mits deswegens de Bekewal blijvende voor de belanghebbende.
5. Is op propositie besloten dat in het aanstaande jaar op de vier horsten buiten de nieuwe
Beek, genaamd Barteler, Weggeler, Stapeler en het overige van de Lukshorst, schadden
zullen mogen gestoken worden en wel door ieder ingezeten een dag, de volle boeren met 2
mannen, alle de overigen een man, waar toe een dag bepaald zal worden, zullende zulks op
geen andere tijd mogen geschieden op een boete van vijf guldens.
Wordende verder wel expres verboden, dat niemand schadden, plaggen of dekplaggen zal
mogen maayen of steken op de andere kantten binnen de nieuwe Beek op de boete van tien
guldens.
6. Eindelijk is besloten dat de schutters in handen van den markenrigter met eede zullen
beloven hunnen post en tijd en trouw zonder aanzien van persoonen te zullen waarnemen en
dat de schutters zullen worden aangesteld.
Waartoe benoemd zijn E. Nijland, G.H. Sanderman, A. Tijman en J.H. Gorkink, welke zulks
hebben aangenomen.
Waarna de vergadering is gesloten en door den markenrigter en assessoren getekend, welke
daartoe in naam der vergadering zijn gequalificeerd.
Get.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
W. Jalink
J.H. van Heek.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk van Markelo den 11 November 1818.
Markenrichter C. ten Zijthoff
Ass.
de Heer van Heeckeren tot Overlaar
Jan Bode namens het Landrentampt en voor zich zelfs
Verdere presenten
W. Jalink namens Brukink
A. Holtstege namens Tijman
Jan Haytink namens Plasman
J.H. Gorkink namens Keppels
J.H. Wissink namens Wissink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
W. Ikkink voor zich en Schottink
Hendrik Sanderman namens Bolink
Berend Hidders namens Hulsbeke
J. Warmelink voor zich en namens Heilersich
G.H. Reurslag voor zich
G. Krayenzank
Jan Bussink
H. Rietman
D. Klumpers
G. Loos
G.H. Wissink
Arent Snieders
Gerrit Krijgsman.
De convocatie gelezen zijnde is tot de deliberatie overgegaan en wel omtrend het 1 poinct.
1. Gelezen een deliberatie van schout en assessoren van Markelo luidende als volgd:
Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Schout en Assessoren van het
Schoutambt Markelo in de provincie Overijssel.
Zitting van den 5 October 1818.
1. Gezien enz.
2. De schout en assessoren van Markelo in aanmerking nemende met welke moeite en
arbeid de weg of zogenaamden Rosedomsdijk gelegen tusschen de Schip- en
Bolksbeek en uitmakende aan die zijde de scheiding tusschen de markte Markelo en
die van Stokkum en Herike, nu wederom in een goede bruikbare staat is gebragt en
dat zoo dezelve op den duur effect sorteren, dan voor het aanstaande winter saisoen,
noch zal behoren gezorgd te worden voor behoorlijke passage van het water, terwijl
het anders te vrezen is dat of den arbeid daar de ingezetenen daarna gedaan is te
vergeefs is geschied of de daar boven en in die streken leggende landerijen lopen
gevaar van geinundeert te worden.
Overwegende dat gemelde dijk een markte of boerschaps weg is, wel gevolgelijk de
bruggen en duikers doende leggende of daar in behoren te leggen ten laste der
markten van Markelo, en Stokkum en Herike komen, en de op beide markten ieder
voor de helft behooren bekostigd te worden.
Gelet op de 2e alinea van art. 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande deser
provincie.
Is na deliberatie goedgevonden de heeren Markenrigters van Markelo, Stokkum en
Herike bij extract deser uit te nodigen om ten minste een bruggetje ter wijdte van ses
voet tegenover het midden van de Boeredeelen een duiker ter wijdte van twee voet bij
den bruggen kolk en een dito duiker tegenover de Slaat, de Heeren en boeren dese
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scheidende voor het uiteinde der maand November aanstaande in gemelde weg te
doen plaatsen.
Accordeert met voors. verband.
De schout en secretaris van Markelo.
Get. W. Götte.
Is goedgevonden den markenrigter te adviseren bovengemelde bruggetje en twee duikers
voor de halfscheid te laten maken, mits de marke Stokkum en Herike de wederhelft
bekostigen en te doen leggende zoals in voormelde deliberatie vervat.
2. Gezien een rekwest van Harmen Heuten verzoekende zijn huis te mogen behouden ter
plaatse alwaar het thans staat voor zijn stuk land genaamd den Ymhoff op markengrond.
Waarop door W. Jalink namens de erfgen. Meyling als eigenaar van het erve Brukink is
gesegt dat aangezien het huis door Harmen Heuten op markengrond is gezet, zeer tot nadeel
van het erve Brukink staat, hij ten krachtigsten protesteerd tegen het verleenen van permissie
en den rekwestrant om het gezette huis aldaar te laten staan en alzoo verders dat hetzelve van
daar ingevolge de op de vorige vergadering genomen resolutie, zal worden omver geworpen,
verzoekende aantekening van dit protest.
Waarna tot deliberatie overgegaan zijnde is met eenparigheid van stemmen, met uitzondering
van W. Jalink, besloten dat Harmen Heuten zijn huis op de markengrond zal blijven staan,
mits hij een behoorlijke pacht aan de marke betaale, en zullende hij geen aangravinge doen
dan voor zoo verre hem de markenrigter en gecommitteerden zullen toestaan.
Welke ook, behoudens approbatie der vergadering, het huur contract met hem zullen sluiten.
3. J.H. Gorkink proponeerd om Gerrit Leuvelink op de Kappe te doen actioneren voor de
boete wegens gedaane aangraving.
Den Heer van Heeckeren steld voor dat Gerrit Brinkman insgelijks voor de boete word
aangesproken wegens opnieuw gedane opgraving van ingesmeten grond. Als mede de
erfgenamen Meyling, Jannes Klumpers op Leuvelink en Arend Jan Drieses.
Goedgevonden den markenrigter te autoriseren bovenstaande personen te actioneren en
daartoe de nodige bediende aan te stellen.
4. Ten opzichte van de propositie gedaan door gecommitteerde der marke omtrend het
betalen van intrest voor de nieuw gezette huizen of hutten, het houden van honden in het
Broek, enz. Word den markenrigter en gecommitteerdens verzogt een behoorlijk reglement te
ontwerpen en aan de eerste vergadering der goedheeren voor te leggen.
5. Is besloten om aan G.H. Lammertink de markegrond genaamd de Dorschhorst toe te staan
tegen betaling volgens resolutie, mits de wegen welke er tans overgaan blijven.
Wordende markenrigter en gecommitteerden verzocht dezelve aan den gem. Lammertink toe
te meten en tegen betaling als boven in eigendom af te staan.
Waarna de vergadering is gesloten en getekend.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
J.H. Wissink
J.H. Gorkink
J. Warmelink
J. Boode.
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Volgens de acten der gene welke toegelaten zijn om op erfgenamen vergaderingen te mogen
compareren en wel van der gene welke verzocht hebben dezelve in het markenboek te doen
registreren.
L.S. De ondergetekende Jan Harmen Heylersigt wonende te Markelo erkend en verklaard bij
dezen te verkopen, af te staan en over te dragen aan Jan Bussink wonende mede te Markelo,
die bij deze ondertekening erkend gekogt te hebben en alzo accepteerd het recht en
geregtigheid van een halve kotters waare van den Kottink of Rottink genaamd, waarvan de
wederhelft aan den koper toebehoord, met zijn lusten en lasten inzonderheid met den last om
nu in ´t vervolg alleen de Beek van Kottink of Rottink te schraan en schoon te maken, zoo als
zij tot hier toe te zamen hebben gedaan.
En zulks ten einde den koper van heden af beschikke, het genot hebbe en doe en handele
over, van en met de voorzeide halve kotters waare als van en over eene zaak hem in vollen
eigendom toebehoorde; ten welken einde de verkoper den koper surrogeerd in alle zijne
rechtens het ten dezen verkogte, zonder eenige reserve of voorbehoud en met belofte van
vrijwaring als na regten. En is die koop geschied voor dertig guldens, van welke
kooppenningen den verkoper erkend door den koper bereids voldaan te zijn en waarvan
quitantie.
En zijn hiervan gemaakt twee gelijkluidende welke door partijen zijn getekenden dien na
door ieder hunner een is na zig genomen.
Gedaan te Goor den zeven en twintigsten November agttien hondert zeventien.
Get. Jan Harmen Heylersigt
J. Bussink.
L.S. De ondergetekende Hendrik Zanderman op Bolink onder Markulo, erkend en verklaard
bij dezen te verkopen, af te staan en over te dragen aan Arend Krabbenbos op den Vossebelt
mede wonende onder Markulo, die bij mede ondertekening erkend gekogt te hebben en alzo
accepteerd het regt en geregtigheid van een halve ware van het erve Bolink genaamt, waarvan
de wederhelft den verkoper aan zich behoud, met zijn lusten en lasten, regten en
geregtigheden voor de halfscheid.
En zulks ten einde den koper van heden af beschikke, het genot hebbe en doen en handele,
over van en met de halve ware voorzeid, als van en over eene zaak, hem in vollen eigendom
toebehorende, ten welke einde de verkoper den koper surrogeerd in alle zijne regten op het
ten dezen verkogte halve ware, zonder eenige reserve of voorbehoud en met belofte van
vrijwaringe als na regten.
En is dezen koop geschied voor dertig gulden van welke koopspenningen den verkoper
erkend door den koper bereids voldaan te zijn en waarvan quitere.
En is deze door verkoper en koper ondertekend in Goor den zestienden December 1800
agttien.
Get. H. Sanderman
Arent Krabbenbos.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816.
Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus 1817,
waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke belast
zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te vinden
in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
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vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Jan Bussink beregtigd is met een vierde ware namens Kottink en dus
bevoegd tot een vierde stem op erfgenamen vergaderingen.
En is deze eenvierde stem met goedvinden van de belanghebbende beregtigden gevoegd bij J.
Pongert, de weduwe Bussink en A.J. Drieses, ieder mede geregtigd voor eenvierde stem om
tezamen een geheele stem uit te maken, waarvan dus een hunner op alle erfgenamen
vergaderingen zal kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markelo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 August.
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 August.
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is beslooten, dat die ingezeten der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdeling daar van te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645 ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waaren
te stemmen en tevens daarbij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij dezen dat Hendrik Altena beregtigd is in een quart waare namens Hk. op het
Ende tot eenvierde stem op erfgenamen vergaderingen en is deze stem met goedvinden van
de belanghebbende beregtigden gevoegd bij Harmen Sligtman voor een halve en Antony
Ooms voor een quart, om te zamen een geheele stem uit te maken, waarvoor dus een hunner
op alle erfgenamen vergaderingen zal kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekeningen van den markenrigter en secretaris
uitgereikt om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven
Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markelo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 August.
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van de 20 August.
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegt zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun park, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waaren
te stemmen en tevens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij dezen dat Harmen Rijtman beregtigd is met een halve waare naast Rijtmans en
is deze halve stem gevoegd bij de quart stem van Ant. Ooms en die van Hendr. Altena met
goedvinden van de belanghebbende beregtigden om te zamen een geheele stem uit te maken
voor waar dus een hunner op alle erfgenamen vergaderingen zal kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekeningen van den markenrigter en secretaris
uitgereikt om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven
Wolter Jalink secret.
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L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markelo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 August.
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 August.
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is beslooten, dat die ingezeten der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdeling daar van te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645 ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waaren
te stemmen en tevens daarbij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij dezen dat Gerrit Krayensank beregtigd is in een quart waare namens Hk.
Krayenzank geregtigd is en is deze quart stem met goedvinden van de belanghebbende
beregtigden gevoegd bij de drie quart stem van de wed. Zweers, om te zamen een geheele
stem uit te maken, waarvoor dus een hunner op alle erfgenamen vergaderingen zal kunnen
compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekeningen van den markenrigter en secretaris
uitgereikt om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven
Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Jan Krijgsman beregtigd is met een halve waare namens Krijgsman
en dus bevoegd tot een halve stem op erfgenamen vergaderingen.
En is deze halve stem met goedvinden van de belanghebbende beregtigden gevoegd bij Jan
Roelvink insgelijks met een halve stem bevoegd om te zamen een geheele stem uit te maken,
waarvan dus een hunner op alle erfgenamen vergaderingen zal kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Jan Krijgsman beregtigd is met een halve waare namens Krijgsman
en dus bevoegd tot een halve stem op erfgenamen vergaderingen.
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En is deze halve stem met goedvinden van de belanghebbende beregtigden gevoegd bij
Waander Snellink insgelijks met een halve stem bevoegd om te zamen een geheele stem uit te
maken, waarvan dus een hunner op alle erfgenamen vergaderingen zal kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Jan Roelvink op Krabbenbos beregtigd is met een halve waare
namens Krabbenbos en dus bevoegd tot een halve stem op erfgenamen vergaderingen.
En is deze halve stem met goedvinden van de belanghebbende beregtigden gevoegd bij Jan
Krijgsman insgelijks met een halve stem bevoegd namens Krijgsman om te zamen een
geheele stem uit te maken, waarvan dus een hunner op alle erfgenamen vergaderingen zal
kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Gerrit Hendrik Wissink op Zanderman beregtigd is tot een quart stem
op erfgenamen vergaderingen.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
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vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Jan Leuvelink beregtigd is met een halve waare namens Leuverink en
dus bevoegd tot een halve stem op erfgenamen vergaderingen.
En is deze halve stem met goedvinden van de belanghebbende beregtigden gevoegd bij
Jannes Klumpers insgelijks met een halve stem namens Leuvelink bevoegd om te zamen een
geheele stem uit te maken, waarvan dus een hunner op alle erfgenamen vergaderingen zal
kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij dezen dat Berend Hidder beregtigd is tot een geheele stem op erfgenamen
vergaderingen volgens koopbrief van Holsbekken.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
L.S. De commissie uit de vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Markulo
belast met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Augustus
1816. Gezien hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus
1817, waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat die ingezetenen der markte welke
belast zijn met het ruimen der togtsloten en waterleidingen, volgens de verdelinge daarvan te
vinden in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van hun part, hetzij voor heele, halve of vierde gedeelten van waren
te stemmen en neffens daar bij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde.
Verklaard bij desen dat Jan Boode beregtigd is met een volle waare namens Brink Dries en
dus bevoegd op alle erfgenamen vergaderingen te kunnen compareren.
En is deze acte daarvan onder de handtekening van den markenrigter en secretaris uitgereikt
om te dienen en te gelden daar en zoo het behoord.
Markelo den 18 Augustus 1818.
Get. C. ten Zijthoff
Markenrigter
namens denzelven Wolter Jalink secret.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 21 Augustus 1819.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assessoren
Den Heer van Heeckeren tot Oldenhoff
Jan Boode
verdere presente geerfdens
Arend Jan Dreses namens Plasman
H. Schorfhaar namens Ovink
A. Holstege namens Tijman
J.H. Gorkink namens Schrijver of Keppel
J. Hartjink
H. Stoelhorst namens Hiddink
Willem Ikkink voor zig en Schottink
A.J. Elkink voor zig en namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
A. Sligmans namens Sligman
W. Kistemaker namens Wiemerink
B. Hidders
J. Warmelink namens Kerkemeyer en voor zich
H. Stegeman namens Volkerink
J. Leuvelink namens de wed. Leuvelink
Jannes Hobbes
G.H. Reurslag
W. Snellink
H. Swiers
G. Krijgsman
J.H. B
Ant. Ooms
D. Klumpers
G.J. Drieses
B. Klosters voor Jan Klosters
Gerrit
G.
Ar. Snijders
Ar. Krabbenbos
J.H. van Heek
B. Lonink namens Lonink
Jan Breukink namens Meenderink
1. Nadat de publicatie gelezen was is door den markenrigter overgelegd zijner rekening van
ontvangst en uitgaaf en dezelve gesteld in haare van eene commissie welke zal bestaan en
waartoe benoemd zijn den Heer van Heeckeren van Overlaar, Berend Lonink en Jan
Warmelink welke verzogt worden dezelve te examineren en met den markenrigter te sluiten.
2. Is door J.H. van Heek, J.H. Gorkink, J.H. Wissink, J. Bode, J. Warmelink en G.H.
Reurslag voorgedragen dat zij niet verkiezen langer in gemeenschap te blijven van de gemene
marken gronden en derhalven proponeren.
Dat er middelen worden beraamd om de markengronden te verdelen.
De markenrigter zegt dat hij zich tegen de verdeling niet opposeerd mits hij behoorlijk en op
een billijke wijze wegens zijn erfmarkenrigterschap worde schadeloos gesteld.
Den Heer van Heekeren van Oldenhoff zegt dat hij voor de verdeling is.
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Daar eerder dit point niet in de uitschrijving is, zoo proponeerd den markenrigter om dit point
voor eene uitschrijving te doen en de vergadering te bepalen in de volgende maand, hetwelke
met eenparigheid van stemmen is geresolveerd en den markenrigter daartoe geautoriseerd.
En is wijders op propositie van den markenrigter goetgevonden te committeren den Heer van
Heeckeren benevens Jan Boode, Jan Harmen Wissink, Jan Hendrik van Heek, Jan Warmelink
en Wolter Kistemaker om benevens en onder voorzitting van den markenrigter behoorlijke
plan te maken waarop de verdeling zoude kunnen plaats hebben en hetzelve op de voorzeide
vergadering in de maand September voor te leggen, ten einde waar over als dan te delibereren
en zullende den markenschrijvers de gemelde commissie in desen assisteren.
Waarna de vergadering is gesloten en door de nog presente leden getekend.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
J. Boode
J.W. Wissink
J.H. van Heek
G.H. Lammertink
Arent Krabbenbos
B. Lonink
B. Hidders.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 9 October 1819.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assessoren
W. Umbgrove
Van Heeckeren van Overlaar
Verdere presente goedsheeren en geerfdens
De Heer W.H. Vijfhuis namens Volkerink
Arend Holstege namens Tijman
De Heer Sloet namens Bode
Arend Krabbenbos namens Bolink
Jan Hendrik Gorkink namens Schrijver of Keppels
Berend Lonink namens Lonink
J.H. Wissink namens Wissink
Jan Breukink namens Meenderink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
Berend Hidders namens Lonink of Hilsbekke
G.H. Lammertink namens Lammertink
Arend Sligman namens Sligman
J.H. van Heek namens Wessels
Arend Lodeweges namens Wiemerink
G.J. Dijkjans
Jan Warmelink
J.H. Krijgsman
G.H. Reurslag
W. Stoelhorst
V.A. Cracau
Hendrik Kloster
Gerrit Krijgsman
Klumpers
Leuvelink
Jan Boode
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Hendrik Jan Maag namens Krayenzank
Jan Roelvink
Derk Klumpers
Arend Jan Dreeses
Jan Pongers.
De uitschrijving gelezen zijnde strekkende om het rapport van gecommitteerden op de
laatsten holtink betrekkelijk de verdeling der markengronden, is hetzelve rapport voorgelegd
en gelezen en vervolgens in gebragt wie voor en wie tegen de verdeeling zijn, waarop
negentien stemmen voor, en negentien stemmen tegen de verdeling hebben verklaard.
En hebben de Heeren Umbgrove en Vijfhuis versogt afschrift van het overgelegd rapport en
geproponeerd om dit point in deliberatie te houden tot den maand April aanstaande met
qualificatie op den markenrigter om alsdan een naderen holtink uit te schrijven ten nader voor
dit point te delibereren en met verzoek en zoo veel nodig last aan den markenrigter om niet
toe te staan dat iemand eenige gronden aangrave of betimmere en die daartegen handelen te
straffen naar markenresolutie en de gronden in te smijten of de gebouwen te removeren.
Welk voorstel in omvraag gebragt zijnde, is hetzelve eenparig goedgekeurd.
Waarna de vergadering is gesloten en door de nog presente leden getekend.
Getekend
C. ten Zijthoff
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
W. Umbgrove
W.H. Sloet
A. Krabbenbos
J.H. Wissink
B. Hidders
A. Lodeweges
J. Warmelink
J.H. Gorkink
Wolter Jalink Secret.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 22 April 1820.
Erfmarkenrigter
C. ten Zijthof
Assessoren
Den Heer van Heeckeren van Overlaar
Den Heer M.H. Vijfhuis
Verdere presente goedsheeren en geerfdens
Den Hr. Willinkgrave
Arend Holstege namensTijman
Arend Krabbenbos namens Bolink
Jan Hendrik Gorkink namens Keppels
Berend Lonink namens Lonink
J.H. Wissink namens Wissink
Jan Brukink namens Meenderink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
Berend Hidders namens Lonink of Hulsbeke
G.H. Lammertink namens Lammertink
Arent Sligman namens Sligman
J.H. van Heek namens Wessels
Arend Lodeweges namens Wiemerink
Arend Jan Dreses namens Plasman
Gerrit Jan Dreses namens Dreses
Jan Klosters namens Klosters
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G.H. Reurslag namens namens Hendrik Oonk
Derk Klumpers namens Klumpers
Gerrit Loos namens Loman
Waander Snellink namens E. Nijenhuis
Jan Hendrik Krijgsman voor hem en drie anderen
Hendrik Zwiers voor hem en Gerrit Krayenzank
Jan Roelvink voor zig en Gerrit Krijgsman
Teunis Hoffes voor zich en twee anderen
Harmen Rietman voor zich en twee anderen
Warmelink voor zich en J. Heilersigh
G.H. Lammertink voor zich en drie anderen
Berend Stoelhorst voor zich en drie anderen
Jan Sanderman voor zich en Leusman
Hendrik Schorfhaar voor zich en Ovink
Jan Bode voor zich en Brinkers en Bode
W. Ikkink voor zich en een andere
Jannes Leuvelink voor beide Leuvelinks
Arend Jan Elkink namens Elkink.
1. De convocatie en publicatie gelezen zijnde is na voorlezing van het rapport op den
voorgem. holtink omtrend de verdeling der markengronden uitgebragt, in omvraag gebragt of
men al dan niet tot de verdeeling der markengronden (en zijnde het eerste point in de
publicatie naar ten einde), zoude overgaan.
Waarop na opneming der stemmen gebleken is dat de meerderheid zich tegen de verdeeling
heeft verklaard.
2. Is in deliberatie gebragt dn overdragt gedaan door Jan Drieses houdende verzoek om de
door hem geplaatste hutte op erfgenamen grond voormaals door Derk Hobbelink bewoond en
bebouwd, te blijven bewonenen dezelfde grond te blijven bebouwen hetwelk in omvraag
gebragt zijnde, is met meerderheid van stemmen besloten, dat gemelde Jan Drieses de grond
in kwestie in gebruik zal blijven behouden tegen betaling van een huur, geevenredigd aan
hetgeen hij in staat zal zijn te betalen en door den markenrigter en gecommitteerden te
bepalen.
3. Word algemeen goedgekeurd den door den markenrigter gedanen voordragt, tot aankoop
van een huisje en eenige grond in het dorp Markelo voor eene somma van zes en negentig
gulden om te dienen tot een woning voor de tijdelijke vroedvrouw te Markelo. En aangezien
dit huis moet de plaats worden en daaraan eenige verbetering nodig is, zoo word daartoe uit
de markenkas toegestaan eene som van drie hondert guldens. Daaronder begrepen gezegde
koopprijs, wordende den markenrigter en gecommitteerden op den 1 Augustus 1819 benoemd
en aangesteld voor de uitvoering van dit poinct belast.
4. Word door gezegde gecommitteerden geproponeerd om tot vinding van de kosten van het
in art. 3 gemelde als tot afbetaling der markenschulden, te verkopen den markengrond
genaamd de Luexhorst en Lindemans maat bij G.H. Reurslag in pagt, van welke pagt den
huurder wel zoude willen afzien en aangezien dit niet genoegzaam zal zijn, zoo proponeerd
men neffens eenige hoekjes markengrond ten minste nadeel der marke uit te zien en zoo verre
daartoe geschikt zijn, mede publiek te verkopen of anders aan de naast belendende eigenaar
tegen den prijs bij markenresolutie af te staan.
Het welk in omvraag gebragt zijnde, is deze propositie door de meerderheid goedgekeurd en
den markenrigter en gecommitteerden de last van zulks ten uitvoer te brengen.
Eindelijk word den markenrigter versogt aan de bestaande marken resolutien, zoo omtrend de
aangravingen, het weiden van vee, zulks stiptelijk de hand te houden met qualificatie op
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denzelven, om in te vorderen alle boeten of schaden en de intaassen aan de marke
veroorzaakt door gedane aangravingen, zoo verre de gronden waar voor de boeten zouden
verschuldigd zijn niet aan de aangraving zijn afgestaan.
Waar mede de vergadering is gesloten en word den markenrigter en assessoren verzogt deze
uit naam van de vergadering nevens den secretaris te tekenen.
Getekend.
C. ten Zijthoff
Markenrigter
W. van Heeckeren van Overlaar
W.H. Vijfhuis
W. Jalink Secret.

Concept plan tot verdeeling der marken gronden geexhibeerd den 9 October
1819.
De ondergetekende markenrigter en gecommitteerden bij marken resolutie van den 24
Augustus houdende een plan tot de verdeling der markengronden door sommigen op den
laatsten holtink gevorderd en hetzelfde op de eerste vergadering, daar toe door den
markenrigter uitschrijven voor te leggen, hebben de eer deswegens te rapport te brengen.
Dat er daartoe indien geen kwestie kan voorkomen omtrend de limiet scheiding van deze met
den naburigen voor den door gecommitteerden van meening zijn, dat dezelve deels nog
onlangs tegen, als er voor het eenige genoegzaam behoud wordende, in het tegenover
gestelde genot van dat eerste zijn, dat in dezen behoefd bepaald te worden.
En zulks bepaald zijnde behoord, is nadat in de uitwegen zoo veel mogelijk voor elk perceel
of lot zal zijn voorzien, een opmeeting van alle gemene markengronden en wel van uit soort
van grond afzonderlijk te geschieden, naar dat dan vooraf dient te worden bepaald, hoe veel
voeten van gronden in deze marke zijn.
Gecommitteerden vermeenen zelve, hetzij uit aanmeeting van den aard of van den meerdere
of mindere waarde van den grond, te moeten rangschikken in negen soorten en wel in de
volgorde:
Eerste soort.
Het zoogenaamde Wolfsgoor liggende aan de Nije Beek, daar onder begrepen Lindemans
Wolfsgoor.
Tweede soort.
Het Brinkslag met de groengrond tusschen de Schipbeek en Bolksbeek, daar onder begrepen
de horsten alsmede de Rouwdaalter, welke wegens dezelve ligging niet afzonderlijk verdeelt
kunnen worden, dog waar opnieuw bij de werkelijke verdeeling dat moeten allen tezamen
zoodanige schikking maken dat de verkrijgers van een gedeelte dier horsten door toedeling
eene goede kwantiteit benadeeld worden.
Derde soort.
Het zoogenaamde Groenland vanaf de de Slage tot Nijland.
Vierde soort.
De zoogenaamden Kempkes plas.
Vijfde soort.
Vossebelds leege, Smeenks brandgrond buiten Bramen en Witte riet.
Zesde soort.
De Nije Meen, de lage grond bij de Kappe van Schrijvers land tot aan het groenland buiten de
Witte riet en den Lokkert.
Zevende soort.
Het Agterhoeker veld tot aan het land.
Achtste soort.
De wengen in de kleine en grote Domeler.
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Negende soort.
Het land langs de grenzen van Rijssen en Elsen tot aan den Bolderman.
Desgelijks moeten de vertiendbare gronden voor zoo verre dezelve bij de verdeeling in
aanmerking komen, gelijk hier zou worden voorgedragen worden opgemeeten, waar na men
tot de verdeeling kan overgaan.
En deeze verdeeling behoord naar het oordeel van gecommitteerden op de volgende wijze te
geschieden.
Ten aanzien der groen- en veltgronden hier voren onder de 1e, 2e, 6e, 7e, 8e, en 9e soorten
vermeld:
Dat ieder ingezeten van de marke eigenaar van landerijen zijnde, een mudde groengrond van
het Broek en een mudde veltgrond vooraf behoren te worden toegedeeld, omdat anders te
vrezen is, dat ingezetenen die slegts een zeer klein gedeelte gronds bezitten, geene
genoegzame hoeveelheid voor zijne mestwinning en weide zou bekomen.
En dat voor het overige de verdeeling naar proportie van een ieders bouw- en gaardenland, of
met uitsluiting alzoo van hooy- of groengrond zal moeten gescheiden.
Dat buitenlanders, welke losse landerijen in deze marke gelegen in eigendom bezitten, naar
de grootte van hunner bouw- en gaardenlanden alleen zullen deelen in de schollen- en
plaggengrond, doch niet in de groengronden of brandgronden en dat dezelve geen aanspraak
op weide of schadden, maar alleen op grond voor de mestwinning geschikt kunnen maken.
En ten aanzien der schadden- of brandgronden der 1e, 4e en 5e soort gebragt:
Daar dezelve en geene betrekking tot de landerijen staan, zou zich ook onbillijk zijn dezelve
daarvan te verdeelen.
Meer geschikt en evenredig is de ondergetekenden voorgekomen dezelve te verdeelen naar
den volgende maatstaf:
Volle boeren 9 schepel.
Kotters of karlieden 6 schepel en
Alle de overige ingezetenen 4 schepel meer of minder te verdeelen zijnde naar proportie.
Men heeft deze maatstaf gecalculeerd naar de brand die ieder ingezetene jaarlijks geacht
word te maken en nodig te zijn.
Overigens vorderd de billijkheid, dat de verdeeling bij looting plaats hebbe, waardoor men
alle schijn van partijdigheid zal vermijden en dit behoord in het algemeen en dus ten aanzien
van alle gronden plaats te hebben.
Het is echter onzer inziens uit aanmerking der ongelijke aandeelen van de deelgenooten
onuitvoerlijk om een der perceelen te maken en dan de looting te doen.
En er zal dus geen ander middel nodig zijn, dan door het lot te bepalen, wie het meeste zijn
aandeel van elke soort van grond zal toegemeeten worden en wie het 2e, 3e en zoo
vervolgens tot het laatste toe.
Ten welken einde de loting vooraf zal moeten geschieden en het is billijk, dat over elke soort
van grond afzonderlijk geloot word, omdat anders het faveur van hem die geen welke no 1,
trekt te groot en van hem die het laatste nommer trekt te nadeelig zou kunnen zijn.
En men zou daar toe al mede vooraf moeten bepalen waar van men met nr. 1 van elke grond
zal beginnen, alsmede zo naauwkeurig mogelijk den loop die men in de toemeeting zal
volgen en waar men laatstelijk uitkomen zal.
Wat aangaat de verhuurde of niet bewoonde markenplaatsjes en andere verhuurde gronden,
zijn gecommitteerdens van oordeel dat dezelve publiek behooren verkogt te worden ten einde
uit den opbrengst daarvan te bestrijden de kosten dezer te doene verdeeling en de nog
onbetaalde marken schulden en de schadeloosstelling aan den erfmarkenrigter.
Omtrend het laatste de schadeloosstelling aan den erfmarkenrigter namelijk, hebben
gecommitteerden zich onledig gehouden deswegens wel denzelven te convenieren met dat
gevolg dat zij behoudens approbatie van de gezamentlijken goedsheeren en erfgenamen zijn
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overeengekomen, dat aan dezelven uit de markenkas zoude worden betaald de som van
agthonderd vijf en zeventig guldens, behalven de hooilanden aan de markenrigtersplaats
verhoogt met de zijn eigen landerijen.
En hier mede vertrouwen gecommitteerden aan de hen opgedragen commissie te hebben
voldaan en hebben de eer dit hun rapport aan de deliberatie van deze vergadering te onder
werpen.
Markelo den 8 October 1819.
Getekend
C. ten Zijthoff
J. Warmelink
J. Boode
J.H. Wissink
J.H. van Heek
Wolter Jalink
Secret.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 23 Augustus 1820.
Erfmarkenrigter
C. ten Zijthoff
Assessoren
Den Heer van Heeckeren tot Overlaar
Jan Boode
Verdere presente geerfdens
Arend Holstege namens Tijman
Arend Krabbenbos namens Bolink
Jan Harmen Gorkink namens Keppels
Berend Lonink namens Lonink
J.H. Wissink namens Wissink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
Berend Hidders namens Lonink of Hulsbeke
J.H. van Heek namens Wessels
W. Kistemaker namens Wiemerink
Arend Jan Drieses namens Plasman
Berend Klosters namens Klosters
G.H. Reurslag namens Hendrik Oink
G. Loos namens Loman
J.H. Krijgsman voor zig en 3 anderen
Jan Roelvink voor zig en G. Krijgsman
T. Hoffes voor zig en 2 anderen
Harmen Rietman voor zig en 2 anderen
Jan Warmelink voor zig en J. Heilersigh
Wolter Stoelhorst voor zig en drie anderen
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
Berend Schottink voor zig en W. Ikkink
De convocatie gelezen zijnde, is tot deliberatie overgegaan als volgd.
1. Is gelezen de aanmerking door de commissie belast met het nazien der rekening van de
erfmarkenrigter; hetwelk door de commissie is gedaan en getekend den 13 Juny 1820 waaruit
blijkt, dat de marke aan den rendant schuldig is slot f 89-6-11 en dat de restanten bedragen
f 97-14-.
Is na deliberatie goedgevonden de gemaakte aanmerking mitsgaders de gem. rekening in
ontvangst en uitgaaf, zoodanig als dezelve alhier in de vergadering is gebragt en in het
bovengemeld nadelig slot van f 89-6-11 goed te keuren en mede de commissie welke met het
nazien is belast geweest, bij dezen zoo veel nodig alnog geautoriseerd deze finaal te sluiten
met verzoek aan den markenrigter deze rekening in het markenboek te inschrijven.
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2. Is onder ander rekeningen ingekomen eene rekening van den Heer B.H. van der Wijck
wegens verschotten der marke ad f 9-5- en f 5- door Sandberg competerende, welke de
markenrigter word geautoriseerd te voldoen.
De uitgeschreven poincten afgelopen zijnde is de vergadering gesloten en door den
markenrigter, assessoren en secretaris namens presente leden getekend.
Getekend
C. ten Zijthoff
J. Boode
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
Wolter Jalink secret.

Rekening van C. ten Zijthoff Erfmarkenrigter der marke Markelo.
ONTVANGST
van aangegraven gronden.
J. Warmelink van de oude en nieuwe
Harmen Heuten
Wolter Stoelhorst
Stroek
Egb. Nijland
G. Sanderman
W. Hassink
C. ten Zijthoff
J.H. Dijkman
B.H. Lodeweges
G. Dijkerman
Bruekink, Krijgsman en J.H. Kampers
B.H. Ruerslag
Willem Nijmeyer
Gerrit Broers
Wissink
J.H. Kampers
A. Krabbenbos
G.H. Lammertink
Gerrit Brinkmans

f 58f 4f 1f 140f 30f 240f 126f 108f 34f 39f 39f 15f 7f 25f 3f 18f 22f 10f 31f 4---------f 951-

Ontvangst van pachten.
Jan Kolkman op de pacht van 1814
B. Lodeweges van 1814
Tijman van 1814, 1815, 1816, 1817 en 1818
Willem Voelman van 1814
H. Keyten van 1815, 1816, 1817 en 1818
B. Wissink nu A. Renneboom van 1816
H. Koster van 1806, 1807 en 1808
H. Roelofsen van 1815, 1816, 1817 en 1818

Gaat hier af voor de ontvangst
rest

f 5f 1f 16f 8f 2f 24f 4f 8---------f 1027f 51----------f 976-
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Restanten wegens aangraven in de marke.
Gerrit Jan Dijkink
Klein Lammertink
Jan Warmelink
Egbert Altena
Hendrik Endeman
Erven G. Breukink
G.H. Lammertink

f 12f 3f 21f 7f 7f 5f 31---------Totaal f 97-

UITGAVE
1 Sept. 1815. Met Heeren gecommitteerden te Markelo een conferentie gehouden om te
onderzoeken of er ook 1. of 2. markenplaatsjes zouden kunnen verkogt worden, hetwelk door
Heeren gecommitteerden niet is goedgevonden, maar geoordeeld om hier en daar eenige
hoeken te doen afstaan.
Voor die comparitie
f 6Zende derhalven den 3 dezer kerkenspraak af tot oproeping van aan te geven wie van de
beregtigden van die verloren hoeken wil aangraven.
Voor het zegel
f -3Instellen derzelve
f -12Idem 13 en 14. Met en benevens gecommitt. goedsheeren in de marke de opgegeven gronden
in ogenschouw genomen om daar van op den 27 deser een erfgen. vergadering rapport te
doen.
Voor de 2 dagen vacatie
f 12Schrijve erfgenamen vergadering uit tegens 27 deser.
Voor het instellen der kerkenspraak
f -12Zegel
f -3Voor het bijwonen vac.
f 6Ingevolge genomen resolutie van de vergadering is door markenrigter en
gecommitteerden goedgevonden bij rapport opgegeven hoeken opgemeten en
getaxeerd. Voor die 2 dagen vacatie
f 1211, 12 en 21 Octob. Met gem. commissie een conferentie gehad met die geene welke
hooilanden in het Markelsche Broek hebben liggen om dezelve te verleggen aan de
Bolksbeek en waar toe zich hebben aangegeven de Bode namens de provintie en Lammertink
en als eigenaren tegens de helft der grond, also die langs de beek beter is.
Voor die dag vacatie
f 610 Jan. 1816. Aan den bode Bart Kuyper zijn tractement verschenen ult.
Dec. 1815, bet.
f 1631 Maart. Aan J.H. Gorkink en B.H. Reurslag bet.
f 116 July. Aan den Heer van Overlaar bet.
f 25Aan J. Boode
f 1329 July. Aan de wed. G.J. van Heek bet.
f 6Aan dezelve
f 131 Augustus. Kerkenspraak afgezonden tot het houden van een jaarlijksen holting f -12Zegel
f -3Den 17. Voor het bijwonen van dezelve
f 6Zende van het verhandelde kopy aan den Heer Bentink op Schoonheeten,
kopygeld
f -1192

25 Sept. Begeve mij naar Markelo tot het bijwonen van een gewone goedsheeren
vergadering met alle de boeken der marke betreffende, vac.
f 6Nota bene
Zijnde alstoen de boeten aan eene commissie verbleven om dezelve na te zien en de
waartallen daaruit op te nemen.
1 Jan. 1817. Aan B. Kuiper zijn bodeloon bet. van 1816
f 16Aan W. Kistemaker bet.
f 2-6-15
Den 21. Mij begeve naar Markelo om een conferentie te houden over de gewaardheid van
sommigen, welke insinueerden geweest te zijn in de marke en als toen besloten een
kerkenspraak te doen afgaan en dezelve op te roepen om van de commissie schriftelijk
opgave te doen van welk erve zij sustineeren gewaard te zijn, voor die vac. transport en
verteering
f 623 Mei. Begeve mij op aanschrijven van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur
dezer provincie naar de Bolksbeek aan den waard van den nieuwen beek en
hebben aldaar den geheelen dag gevaceerd. Daarvan transport en verteering
f 616 Aug. Mij begeven naar Markelo om met de commissie tot onderzoek der
gewaardheid de stukken van aangifte in te winnen en te examineren om daarvan
rapport te kunnen maken op den aanstaanden holtink, vac.
f 69 Sept. Zende kerkenspraak af tot het houden van den gewonen holtink. Voor
instellen dezelve
f 12Zegel
f -3-1
20 Sept. Begeve mij nar Markelo en wone de vergadering bij, vac. dien dag
f 6Voorts prothocolleren van het verhandelde en het bericht, vac
f 1-12Den 23. Op aanschrijving van den Heer burgemr. van Deventer de najaarsschouw
der Schipbeke bijgewoond, vac.
f 6Den 29. Op aanschrijven van den Heer Landdrost mij geven naar Dorth naar de
herberg de Roskam om een conferentie bij te woonen voor het leggen van drie
bruggen in de Schipbeek en Bolksbeek, vac. transport en verteering dien dag
f 6Den 30. Begeve mij naar Markelo om de opgemaakte gronden op te nemen op
den Koelenberg, vac.
f 61 October. Begeve mij naar Markelo om de gronden publiek te doen verkopen wel de
verkoping vrugteloos is afgelopen.
Voorts des agtermiddags publiek aanbesteed het zetten van den gelindt om den
kerkhoff en 11 goten of horden in de marke.
Voor transport en verteering dien gehele dag
f 65 Novemb. Ontvangen eene missive van den Heeren van Gelderland, waarbij geinviteerd
worden de waterleidingen binnen de marke, de versochte dispositie te geven
f -3Den 17. Begeve mij benevens den Hr. Burgemr. voorafgaande bekendmaking
ter schouwing van de Bolksbeek, vac. voor dien dag
f 6Den 29. Conferentie te Markelo gehouden met gecomm. goedsheeren over de
gewaardheid van eenige ingezetenen, voor vac. van dien dag
f 615 Dec. Aan den Hr. van Overlaar bet.
f 20-3-1
Den 30. Aan W. Ikkink betaald voor repareren van een duiker in den weg naar den Pot
f 5-12Aan E. Kuiper zijn bodeloon over 1817
f 1617 Jan 1818. Mij naar Markelo begeven om de schouw te doen over het gelind
om den kerkhof, vac.
f 6Den 24. Aan G.H. ten Haghuis ingevolge aanbesteding van gem. gelindt
f 8813 Maart. Mij begeve naar Markelo om de duiker te ontvangen van G.H. ten
Haghuis en die te schouwen of na het bestek gemaakt zijn
f 3193

22 April. Begeve mij insgelijks naar Markelo om de duikers te ontvangen van
J. Waanders en dezelve te examineren of na de conditie gemaakt zijn, vacatie
f 39 Mei. Aan G.H. ten Haghuis voor de aangenomen somma volgens aanneming f 927 Juny. Op verzoek der schutters stelle kerkenspraak in over het drijven van
ganzen op het Broek
f -3-4
Instellen derzelve
f -136 Aug. Zende kerkensprake af tot het houden van de jaarlijksche holting
Voor het zegel
f -3-4
Instellen derzelve
f -12Den 19. Begeve mij naar Markelo om die holtink bij te wonen, vac.
f 62 Sept. Doe de schouw over de waterleidingen en tochtsloten, vac voor dien dag f 6Voor instellen der kerkenspraak
f -12Zegel
f -3-4
Den 9. Aan J. Waanders voor het maken van 5 duikers
f 80Den 22. Op aanschrijven van den Heer Dijkgraeve der Markelsche Schipbeek de
najaarsschouw over de beek bijgewoond, vac.
f 6In verscheiden reizen aan de gewezen commissie over de straat
f 40-1513 Octob. Begeve mij naar Markelo om het gezette huis van Hendrik Hueten, ingevolge
genomen resolutie op voorgenoemde holtink besloten, omver te werpen waartoe geheel
Markelo het laten opwerpen doch hebben geweigerd het huis om te halen; vervolgens naar
het Broek gegaan en aldaar de schadden stukken geslagen en verbrand voor het aangraven
van Gerrit Leuvelink en Jannes Nimeyer ingelijkt.
Vac. voor dien dag
f 6Aan Jan Warmelink bet.
f 48-1-4
4 Novemb. Aan J.H. Wissink bet.
f 15Stelle kerkenspraak in tot het houden van een extra ordinaris holtink tegens 11 d.f -12Zegel
f -3Begeve mij dien dag naar Markelo en wone dezelve bij, vac.
f 6Den 21. Begeve mij naar Markelo om den beld bij G.H. Lammertink en bij
Gerrit Brinkmans aan zijn land op te meten, vac. voor dien dag
f 6Den 28. Begeve mij naar Markelo met den Hr. W. Jalink om den aanbesteding van de brug en
duiker in den Rosedomsedijk en een gelint in de Lindemansbeek te doen, vac. f 61 Dec. Ingevolge de laatst gehoudene holtink de Schipbeek opgemeeten, vac.
voor dien dag
f 6Voor het pakje touw of mardelijn bet.
f -317 Jan. 1819. Aan den bode Jan Kuiper een jaar bodeloon verschenen 1 Jan
f 16Den 26. Begeve mij naar Markelo om met de commissie een plan te maken
over de verdeling der beken en goten, vac.
f 66 Febr. Aan J. Gorkink betaald
f 18-3-4
Den 10. Aan J. Waanders voor de halfscheid van de gemaakte brug in den
Rosendomsedijk bet.
f 47-10Den 17. Begeve mij naar Markelo op de opgezette hut van Harmen Sligman met den rot om
verre te werpen, hetwelke gem. Sligman aangenomen dezelve te willen verplaatsen daar waar
hem zulks is aangewezen, vac. voor dien dag
f 622 Maart. Aan J. Waanders volgens aanbesteding van een gelint in de
Lindemansbeek bet.
f 1610 April. Stelle kerkenspraak in tot het opbranden van het vhee alsmede over
het drijven van ganzen en opmaken van de bekkewal
f -12Zegel
f -3-4
23 Mei. Kerkenspraak ingesteld om ingevolge marken resolutie de schadden van
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de horsten te steken
f -12Voor het zegel
f -3-4
Den 28. Begeve mij naar Markelo om met en benevens de gecomm. de Beke
af te palen, als mede de goten in het Broek, vac.
f 68 Juny. Begeve mij op aanzoek van de commissie namens de gemeente om met haar naar
Zwolle te reizen ten einde met den Gouverneur te spreken over het steken van schadden en
hen met den 3e dag weder terug gekomen, vac.
f 15Verschoten aan reiskosten en vertering
f 16-1Den 12. Zende kerkenspraak af op aanschrijving van den Heer Schout tot het
ruimen en schoonmaken der togtsloten, waterleidingen en gemeentewegen.
Voor het instellen
f -12Zegel
f -3-4
Den 22. Doe de schouw dar voor, vac.
f 630 Juny. Doe op aanschrijven van de Heeren van Deventer de voorjaarsschouw
over de Schipbeek, vac
f 6August. Stelle kerkenspraak in tot het houden van den ordinaris en jaarlijkschen
holtink op den 21 dezer
f -12Voor leges
f -3-4
Voor het bijwonen van denzelven, vac.
f 6Aan Hendrik Nijhuis voor het maken van een duiker in den Rosedomsdijk
f 30Aan Wolter Jalink als markenschrijver
f 55-16Aan denzelven als gecommitteerde
f 97-12Aan denzelven als notaris
f 38-6---------------Totaal
f 1086-16-11
Nevensgaande rekening van ontvangst en uitgaaf van den erfmarkenrigter C. ten Zijthoff door
de ondergetekende commissie tot het nazien dier rekening aangesteld, heeft bevonden dat den
ontvangst bedraagd eene som van f 976-11-. Nog komt uit de vorige rekening van den 2
September 1815 de marke f 9-10-. Totaal f 986-1-.
De uitgave bedraagt eene som van f 1086-16-11. Hieraf van de rekening f 11-9-. Bedraagd de
uitgaaf f 1075-7-11. Af bovenstaande ontvangst f 986-1-. Rest f 89-6-11.
Komt den markenrigter uit deze rekening van de marke de som van negen en tagtig gulden,
zes stuiver en elf penn.
Waartegens den markenrigter nog heeft in te vorderen aan restanten de som van zeven en
negentig guldens en veertien stuivers gelijk in de rekening te zien is.
NB. De aftrekking van f 9-4- uit de rekening nr 22 is geschied omdat den markenrigter voor
het opstellen der publicatien zulks ook in zijne rekening heeft en uit die van nr 23 voor te
hoog gestelde kosten ad f 2-25- voor de daggelden in de markencommissie.
Waarmede de commissie voornoemd aan hare verpligting vermeend voldaan te hebben en
deze rekening bij provisie met den Heer Markenrigter gesloten om op den eerstvolgenden
holtink ter approbatie aan de vergadering te worden voorgelegd. En is deze door
gecommitteerden en den Heer markenrigter geteekend.
Markelo den 12 Juny 1820.
Getekent.
Jan Warmelink namens den Hoogwelgeb. Heer van Heeckeren
Jan Warmelink
B. Loonink.
Vorenstaande rekening is op den holtink der 25 Augustus 1820 goedgekeurd en wordt
kragtens op heden op ons verleende autorisatie bij dezen finaal gesloten en door ons met den
rendant geteekend.
Markelo den 25 Augustus 1820.
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W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
Jan Warmelink
B. Loonink
C. ten Zijthoff
rendant.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 14 April 1821.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assessoren
Den Heer van Heeckeren tot Overlaar
Jan Boode
Verdere presente geerfdens
Arend Holstege namens Tijman
Arend Krabbenbos namens Bolink
J.H. Gorkink namens Keppels
J.H. Wissink namens Wissink
B. Hidders namens Lonink of Hulsbeke
J.H. van Heek namens Wessels
W. Kistemaker namens Wiemerink
A.J. Dreses namens Plasman
Jan Klosters namens Klosters
G.H. Reurslag namens Hendrik Oonk
Gerrit Loos namens Loman
Jan Roelvink namens present qq
Jan Hoffes namens present qq
Jan Warmelink namens present qq
Willem Ikkink namens present qq
Jan Sanderman namens Leusmans
G.J. Drieses namens Drieses
A. Sligman namens Sligman
B. Stoelhorst namens voor zig qq
Gerrit Krijgsman namens voor zig qq
G.H. Lammertink namens voor zig qq
Gerrit Hendrik Groot Lammertink namens Lammertink
Gerrit Hendrik Stegeman namens Volkerink en Stegeman
Harmannus Rietman namens voor zig qq
Hendrik Lonink namens Lonink.
De publicatie tot het uitschrijven van den vergadering gelezen zijnde, is overgegaan tot de
deliberatie als volgd:
1. Betrekkelijk het bouwen of zetten van huizen en hutten op eigen of markengronden en het
betalen van uitdriften geld ten voordeele der marke is door de mede geinteresseerden
geproponeerd, dat die geene welke huizen of hutten zetten of gezet hebben op eigen grond of
markengrond zonder dat regt van uitdrift hebben, zullen betalen vijf en twintig guldens eens,
voor het regt van uitdrift of drie guldens jaarlijksch voor ieder beest te beginnen met dit jaar
zonder dat dit eenig recht zal geven om buiten toestemming op markengrond te timmeren.
Welke voordragt in overweging genomen zijnde, is daarin met eenparigheid van stemmen
genomen en deze voordragt in een resolutie veranderd.
2. Omtrend het weiden van paarden, beesten of ganzen op het Broek.
Word door gecommiteerdens geproponeerd dat bij marken resolutie worde bepaald, dat
niemand meer ganzen op het Broek zal mogen brengen als waartoe hij volgens marken
resolutie berechtigd is en mits dan nog zijne eigen ganzen zijnde.
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Dat voor ieder gans welke boven het berechtigde getal op het Broek grbragt worden, zal
worden betaald voor de eerste keer dertig cents en voor de tweede en volgende keren vijftig
cents.
Dat niemand, ofschoon zelf geen ganzen houdende en daartoe beregtigd zijnde, voor anderen
ganzen op het Broek zal mogen brengen.
Dat ook niemand ganzen zal mogen opschutten voor anderen, zullende in beide gevallen daar
voor betaald worden hetgeen hier boven voor het meerder getal is bepaald.
Dat wanneer iemand paarden of beesten wil laten opbranden omdat de dag daar toe bij
publicatie van den markenrigter bepaald verlopen is, zal betalen voor elk paard vijftien cents
en voor elk stuk hoornvee vijf cents.
Dat wanneer de schutters reden mogten hebben te veronderstellen dat de op het Broek gaande
paarden, beesten of ganzen niet in eigendom van die gene welke dezelve opdrijven toe
behoren, verpligt zullen zijnde gevorderd met eede te bevestigen dat het hun eigen vee is; bij
verweigering waarvan hetzelve als vreemd vee zal worden aangemerkt.
Waaromtrend gedelibereerd zijnde, is deze voordragt met meerderheid van stemmen goed
gekeurd en in eene resolutie verandert.
3. Omtrend de gewaardheid van J. Klosters is geen besluit genomen.
4. Word voorgesteld dat niemand schadden zal mogen steken of plaggen maayen op de
volgende horsten te weten: Bathlaar, Weggelaar, Stapelaar en de Pikreyse.
Indien overeenkomstig besloten dat op de vier gemelde horsten geen schadden gestoken of
plaggen gemaaid mogen worden, op poene als bij de marken resolutie bepaald.
5. Omtrend het graven van een dijk door het groenland en het verdeelen der schadden
gronden, hetwelk door de meerderheid is afgeslagen.
6. Over het afgraven van een dijk van het hooiland van het erve Brukink regt schadeloos
stelling der eigenaren.
De eigenaren van Brukink hier niet present zijnde, is daar door geen besluit kunnen genomen
worden.
7. Eindelijk proponeerd de markenrigter op verzoek van den Heer Schout der gemeente, dat
van wegens de marke een zekere som wierde gecontribueerd tot het leggen van een brug over
de Beek op de weg na Deventer en Zutphen.
Dit punt niet in de publicatie zijnde, is goedgevonden aangezien de meerderheid er voor
schijnt te zijn om daartoe eene som van twee honderd guldens te geven, den markenrigter te
verzoeken dit punt in de eerste uitschrijving te plaatsen en worde de gecommitteerden dezer
marke verzogt alsdan een voordragt te doen tot het vinden dezer gelden.
Waarmede de vergadering is gesloten en door den Heer Markenrigter, assessoren en den
secretaris uit aller naam geteekend.
Geteekend. C. ten Zijthoff
W.R.J.W. van Heeckeren tot Overlaar
J. Boode
Wolter Jalink secret.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 24 September 1821.
Present
C. ten Zijthoff Erfmarkenrigter
Assessoren J.H. van Heek
Jan Boode
andere presente geerfden
Wolter Kistemaker
G.H. Reurslag
Gerrit Krijgsman
Jan Roelvink
Harmannus Rietman
G.J. Drieses
Berend Hidders
Gerrit Hendrik Lammertink
J.H. Wissink
Arend Holstege
Jan Brukink
Arend Jan Elkink
Jan Sanderman
Wolter Stoelhorst
Gerrit Loos
Hendrik Schorfhaar
Jan Hendrik Gorkink.
Na voorlezing der publicatie waar bij dezen holtink is uitgeschreven, wordt ingevolge van
dien het eerste punt in deliberatie gebragt en dienvolgens door den markenrigter
geproponeerd om het Markeler Broek even als die van Stokkum te bedijken ten einde de
overstroming te beletten en daartoe eene commissie te benoemen, welke in dezen met die van
Stokkum de consent moet handelen en deswegens rapport uit brengen.
En is goedgevonden dat deze commissie gelijk ook alle volgende gratis zullen worden
waargenomen en dat met nummer één van de huisnummers zal worden begonnen en zo
voortgaande tot dat alle gewaarden eene commissie hebben waargenomen.
Diensvolgens zijn met deze commissie belast Gerrit Jan Dijkjans, Arend Lodeweges, B.H.
van der Wijck, Gerrit Hendrik Reurslag, Jan Hendrik Gorkink en Jan Hendrik van Heek.
2. Proponeerd den markenrigter om de som van vier honderd guldens van wegen de marke te
geven tot het leggen van een brug over de Beek.
En is met eenparigheid besloten dat deze som van wegens de markte zal worden gegeven,
wordende voorzeide commissie belast om een plan te maken tot het vinden der nodige
guldens.
Waarna de vergadering is gesloten en deze door den markenrigter, assessoren en secretaris
geteekend.
Geteekend. C. ten Zijthoff
J.H. van Heek
J. Boode
Wolter Jalink secret.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 26 Augustus 1822.
Present
C. ten Zijthoff Erfmarkenrigter
Assessoren De Heer van Heeckeren tot Overlaar
J.H. van Heek
Verdere presente geerfdens
Jan Leusman namens Leusman
J.H. Wissink namens Wissink
Jan Boode namens Boode en Brinkers
A. Holstege namens Tijman
G.H. Reurslag namens Oongs
G.J. Drieses namens Drieses
A.J. Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
G. Loos namens Loos
B. Hidders namens Holsbeke
Derk Klumpers namens Klumpers
A. Sligman namens Sligman
A.J. Drieses namens Plasman
H. Schorfhaar namens Ovink
J.H. Gorkink namens Schrijver of Keppels
H. Stoelhorst namens Hiddink
W. Kistemaker namens Wiemerink en voor zig
De Heer van der Wijck namens Kerkemeyer
G.H. Stegeman namens Volkerink
Jan Klein Leuvelink namens Leuvelink
G.J. Dijkjans voor Straten Plas Egbert
J. Warmelink voor Kosters
Gerrit Krijgsman voor zich en Snellink
Hendrik Zwiers voor Breukink en Krayensank
Gerrit Krijgsman voor Krabbenbos en Krijgsman
H. Rijtman voor Rietman en Meengs
Jan Klosters voor Klosters
G.H. Wissink volgens koopbrief van Nijhuis en H. Wevers
Arend Krabbenbos voor Bolink
Alles ongeprajudicieerd indien verkeerd aangeteekend zijn.
De publicatie tot den holtink gelezen zijnde, is overgegaan tot de deliberatie als volgd:
1. Omtrend den rekening van den erfmarkenrigter waarbij den markenrigter in zijne rekening
ad f 73-49 zoo in die kwaliteit als van notaris heeft overlegd, en zijnde de overgelegde
rekening van den markenrigter voor dezen van de daar toe relative stukken ten gevalle van
vijftien.
Waar op gedelibereerd zijnde, is op propositie van den Heer van Heeckeren tot over daar
deze rekening gesteld in handen van den Heeren van der Wijck en J.H. van Heek, welke
gequalificeerd worden deze rekening na te zien, zoodanig te debatteren en te sluiten en de
betaling daarvan te gelasten.
2. Om middelen te beramen tot betaling der markenschulden.
Waar over gedelibereerd zijnde is, aangezien de kommissie in het voorleden jaar is benoemd
bestaande uit den Heeren B.H. van der Wijck, J.H. Gorkink, J.H. van Heek, G.J. Dijkjans, A.
Lodeweges en G.H. Reurslag noch niet werkzaam zijn geweest, gelijk de lieden alhier hebben
gezegd ten voor gelieven einde opnieuw benoemd dezelve leden, welke gekwalificeerd
worden om zoo vele markengronden uit te zien en publiek te verkopen als nodig zullen zijn
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tot betaling der marken schulden en om wanneer de kommissie mogt verdelen dat er plaatsjes
zijn (welke aan de marke toe behoren) en geschikt zouden kunnen verkogt worden, zonder
dat men de bewoners weder op op de marke zoude behoren te permitteren om te timmeren, in
dat geval zoodanige plaatsjes of plaatsen weder publiek te veilen en na genoegen van de
kommissie de betreffende verkoping de kopers van alle dezelve in het bezit te stellen en uit
de kooppenningen de markeschulden te betalen.
3. Vervallende alzoo het 3e point daar de verklaring van de kommissie van het vorig jaar bij
het 2e point hierboven gedaan.
4. Wordt door de Heeren van Heeckeren en van der Wijck verzogt alhier te noteren, dat daar
hun HWGeb. wordt gekwalificeerd Jan Warmelink om eigenaar als in kwaliteit van collator
namens het erve Kerkemeyer op alle erfgenamen vergaderingen hunne personen te
vertegenwoordigen, van welke kwalificatie alhier dien overeenkomende onderteekening
gesiteerd.
5. Is door Arent Holstege voorgesteld, dat aangezien het Broek niettegenstaande vorige
maatregelen noch zeel veel door vreemde ganzen wordt bedorven, niemand die ´s winters
geen ganzen houd des zomers ook geen regt zal hebben om dezelve op de gemeene weide te
brengen en dat de schutters ten dien einde in de maand February of Maart jaarlijksch zullen
rond gaan om bij een tegelijk de ganzen op te nemen en te tellen.
Zullende diegeen welke dan geen ganzen heeft voor dat jaar van het drijven van ganzen op de
gemeente verstoken zijn en dezelve bevonden wordende als vreemde ganzen worden
aangemerkt en behandelt.
Welke propositie in omvraag gebragt zijnde is met een zeer grote meerderheid aangenomen
en in een besluit verandert.
6. Wordt door den markenrichter overgelegd eene lijst door de schutters aan hem ter hand
gesteld van lieden die aangravingen gedaan hebben van markengrond, zonder voorafgaande
permissie, welke lijst met het indimus is geteekend. Waaromtrend door de vergadering
eenparig is besloten om den markenrichter te kwalificeren zoo als geschied bij deze, om de
op deze lijst geplaatste personen door regtsmiddelen tot betaling der boete te noodzaken en
tegen welke personen de marke zich alzo partij steld.
7. Eindelijk is overgegaan tot het aanstellen van schutters in plaats der vorigen; waartoe
weder worden benoemd Arend Tijman, Jan Hendrik Gorkink, Gerrit Hendrik Wissink en
opnieuw daarbij aangesteld Roelof Bouwhuis, Arent Krabbenbos en Arent Lodeweges,
zullende des niettemin de ingezetenen zelve ook mogen schutten.
Waarna de vergadering is gesloten en door den markenrichter, assessoren en secretaris
geteekend.
Geteekend
C. ten Zijthoff
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
J.H. van Heek
Wolter Jalink
secret.
Rekening van C. ten Zijthoff Erfmarkenrigter der marke Markelo
Ontvangst van aangegraven gronden:
Van G.H. Lammertink in de opmeeting van 1818 een restant ad
Van Mevrouw van Heekeren aan het erve Oldenhoff van ½ spind en aan
de Slaagen 1½ spind
Van Hendrik Schorfhaar idem
Van A. Holstege
Van Jannes Klumpers
Hendrik Altena
Van Wolter Stoelhorst op Lammers

f 31f
f
f
f
f
f

6131011200

Van J. Zanderman op Leusman
Van Ant. Ooms
Van Gerrit Leuvelink op Kappen
Van Engbert Nijland
Van Jan Hendrik Wissink
Van Berend Lonink
Van Waander Snellink
Van Jan Roelvink
Van Jan Bussink op Lucas
Van J. Bruekink op Meenderink
Van Arend Sligman
Wolter Kistenmaker laat het liggen
Van M. Rietman
Van Arend Sligman
Van Arend Krabbenbos
Van H. Kampers
Van Jan Kempers
Van G. Loman en B. Hidder
Van J.H. Groothaar
Van Sligman, Rietman en Holstege
Van de wed. Stegeman
Van Willem Stoelhorst
Van D.J. Heylersig en comp.
Ontvangst van pagten:
Van Hendrik Kosters jaren 1809 en 1810 verschenen
Van B. Enterman Petri 19 en 20 versch.
Van A. Renneboom
Van Hendr. Roelofsen 1819, 20 en 21 versch.
Van H. Keyten 1819, 20 en 21 versch.
Van Hendrik Leeftink, Debet
Van Jannes Nimeyer
Van Harmen Kuyper
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f 6f 2-

Ontvangst van verkoping:
Van Heylersig van de koop van den Lindemans maate en Wolfsgoor
Van J. Warmelink op de huysplaats
Van ter Horst voor de afbraak van het huisjen van Koelers
Totaal
Gaat af voor den ontvangst ad

Uitgave:
22 Aug. 1819. Zende kerkensprake af tot het ruimen en schoonmaken der
togtsloten en waterleydingen, voor instellen en bezorgen
Zegel
2 Sept. Begeve mij na Markelo om aldaar een plan te beramen met de
commissie over het verdelen der marken gronden, vac.

f 425f 26f 40-----------f 813-15
f 40------------f 773-

f 1f -3f 6201

Den 19. Zende kerkensprake af tot het doen der schouw over de waterleydingen
tegens den 24 dezer met zegel
f 1-3Den 21. Begeve mij naar Markelo op aanschrijving van den Heer Dijkgraaf
der Markelsche schipbeek om de najaarsschouw bij te wonen, vac. dien dag
f 6Den 24. Doe de schouw over de togtsloten en waterleydingen, goten en Nieuwe
Beek in het Broek, vac.
f 69 Octob. Wone den holtink bij en geve met de commissie rapport over de
verdeling der markengronden, vac.
f 63 Dec. Begeve mij naar Markelo om de opgeslagen hutte van Jan Bomans
met 2 rotten dezelve omver te werpen, vac.
f 6Den 20. Zende copie aan den Heer Umbgrove van het rapport over de verdeling
der markten gronden
f 1-823 February 1820. Begeve mij naar Markelo om met de commissie en de
commissie van Herike, Stokkum en Beusbergen de grensscheiding tusschen
Markelo en Herike op te nemen
f 6Den 28. Bepaal de scheiding van Markelo en Beusbergen tot aan den steen bij
den Rosendom, vac.
f 68 April. Zende kerkensprake af tot het houden van een holting tegen den 21
dezer, voor instellen derzelve
f 1-3Den 21. Begeve mij naar Markelo en wone de holtink bij, vac.
f 6Den 6 en 13. Begeve mij naar Markelo om met de commissie de aangegraven
gronden op te meeten en enige in te lijken, vac. 2 dagen
f 1227 Mey. Op aanschrijving van den Heer schout zende kerkensprake af tot het
opnemen en schoonmaken der togtsloten en waterleydingen, voor instellen
en zegel
f 1-3Den 30. Begeve mij naar Markelo om de Lukshorst en Lindemanshorst
te verkopen
f 610 Juny. Stelle kerkensprake in tot het opbranden der paarden en beesten
met zegel
f 1-3Den 12. Begeve mij met de Heer notaris om de aanbesteding te doen tot opbouw
van een huis voor de vroedvrouw, vac.
f 6Den 17. Zende kerkensprake af tot het ruymen en schoonmaken der togtsloten en
waterleydingen, met zegel
f 1-3Den 20. Doe de schouw over dezelver, vacatie
f 6Den 26. Op aanschrijving van den Heer Dijkgraaf der Markelsche Schipbeke
om de schouw bij te wonen, begeve mij daar na toe
f 625 Aug. Wone den ordinaris holtink bij, vac.
f 6Septemb. Zende kerkensprake af tot ruimen en schoonmaken der waterleydingen,
met zegel
f 1-34 Novemb. Doe de schouw over dezelve, vacatie
f 6Den 10. Op aanschrijving wone de najaarsschouw van de Schipbeek bij, vac.
f 629 Dec. Aan J. Waanders wegens reparatie aan den brug in den Rosendoms dijk
luid quittancie bet.
f 612 January 1821. Aan de bode Jan Kuypers voor 2 jaar bodeloon primo
January 1820 en 21
f 32Aan Jan Hendrik Kosters voor de afbraak van zijn huis luid quittancie bet.
f 66Aan J.H. Gorkink voor inzate en slage geld betaald
f 17-10
Voor de registratie bet luid quittancie
f 63-2
Aan G. Boskamp luid quittancie
f 3-10
1 April. Zende kerkensprake af tot het houden van de holting met zegel
f 1-3202

Den 16. Wone dezelve bij, vacatie
f 6Zende kerkensprake af tot opbranden van het vee met zegel
f 1-3Aan J.H. Gorkink betaald
f 18Den 18. Aan. B. Lonink bet.
f 318 Mey. Aan Victor Abr. Cracau den eersten termijn van de koop van het huis f 270-8
Stelle kerkensprake in om hoog water van de Beek en waterleydingen te schraan f 1-36 Juny. Op aanschrijving van den Heer Dijkgraaf der Markelsche Schipbeeke
wone het schranen bij, vacatie
f 67 Aug. Aan A. Holsteege
f 1Den 29. Aan G. Boskamp
f -94 Sept. Met de Heer markenrigter van Stokkum de brug in den Rosendoms dijk
met een timmerman de noodige reparatie opgenomen, vac
f 6Den 15. Zende kerkensprake af tot het houden van een holtink met zegel
f 1-3Den 22. Zende kerkensprake af tot het ruimen en schoonmaken der togtsloten
en waterleidngen, idem
f 1-3Den 23. Wone de holting bij, vacatie
f 616 Octob. Op aanschrijving wone de najaarsschouw van de Markelsche
Schipbeek bij, vacatie
f 619 Octob. Begeve mij naar Markelo om de schouw te doen over de goten,
Nieuwe Beek en waterleidingen te doen in het Broek, vac.
f 6Den 20. Doe dezelve over de togtsloten en waterleidingen, dus om Markelo en
de hooilanden, vac.
f 6Aan B.T. Gorkink
f 1-1613 April 1822. Zende kerkensprake af tot opbranding der paarden en beesten,
met zegel
f 1-324 Mey. Zende kerkensprake af tot ruimen en schoonmaken der waterleidingen,
goten en Nieuwe Beek, met zegel
f 1-38 Juny. Zende kerkensprake af tot het doen der schouw
f 1-3Den 12. Op aanschrijving van den Heere Dijkgraaf der Schipbeek, wone de
voorjaarsschouw bij, vacatie
f 6Den 14. Betale aan de Heer Schelling voor het laten verven van het glind om
den kerkhof
f 40-3Doe de schouw over de waterleidingen, goten en Nieuwe Beek in het Broek
Den 15. En om Markelo door de hooilanden etc., 2 daagen vac.
f 12Aan de schutters Holstege, Gorkink, Nijland en Wissink
f 24Aan Gorkink en Wissink
f 87Volgens afrekening in dato den 25 August. 1820
f 89-6-11
Voor interesse 2 jaar
f 8-13--------------f 913-13-8
De ondergetekende B.H. van der Wijck en J.H. van Heek gecommitteerd op den holtink der
markte Markelo gehouden aldaar op den 26 Augustus 1822 ten einde de rekening van
ontvangst en uitgaaf van den Heer C. ten Zijthoff, erfmarkenrigter van gemelde marke, te
examineren en dezelve finaal te sluiten, verklaren dat zij gemelde deszelfs rekening lopende
de ontvangst over de jaaren 1809, 1810, 1818 en 1819 bedragende een somma van f 813-15waarvan afgaat voor de ontvangst
f 40-13-12
--------------Resteert
f 773-1-4
Blijvend alzoo van deze ontvangst voor een somma van zeven honderd drie en zeventig
guldens, eenen stuiver en vier penningen.
203

En de rekening van uitgaaf aanvang nemende met 22 Augustus 1819 ein eindigende met 15
October 1822 ten bedrage van f 913-13-3. Bedragende alzoo de uitgaaf meer als de ontvangst
eene somma van een honderd veertig guldens, elf stuivers en vijftien penningen.
Maar bij deze rekening van ontvangst nog onvoldane posten als:
1. Eene rekening van den Heer notaris Jalink in in kwaliteit van marktenschrijver deezer
markte, beginnende met 2 September 1819 en eindigende met 26 Augustus 1822 ten bedrage
van drie en zeventig guldens, negen stuivers en veertien penningen.
2. Eene rekening van salaris van den heer A. Sandberg ten bedrage van tien guldens en negen
stuivers.
3. Ingevolge eene overgelegde rekening van gecommitteerdens dezer markte, zijnde J. Bode,
J.H. van Heek, J.H. Wissink en J.H. Gorkink, ten bedrage van een honderd negen en vijftig
guldens, drie stuivers en twaalf penningen, wordende allen bevonden dat J.H. Gorkink en
J.H. Wissink daarin hun aandeel ontvangen hebben, maar dat nog onvoldaan zijn de aandelen
daarin van J.H. van Heek en J. Bode. Voorts deze rekening van ontvangst en uitgaaf naar
behoren geexamineerd en met overgelegde quitancien en verdere acquiten vergeleken
hebbende, verklaren dezelve daarmede overeenkomstig een en ander bevonden te hebben,
authoriserende alzoo den Heer markenrigter voormeld de hierbij nog overgelegde rekeningen
of onvoldane pretentien bij deze rekening gevoegd en zoo hier vermeld uit te betalen en te
voldoen als:
1. Aan den Heer notaris Jalink eene somma van f 73-9-14.
2. Aan den Heer en Mr. A. Sandberg voor salaris f 10-9-.
3. Aan den Heer B.H. van der Wijck deszelfs voorschot ten behoeve deezer markte maar bij
deeze rekening niet overgelegd.
4. Die respective aandelen van de heren J. Bode en J.H. van Heek in de overgelegde rekening
van gecommitteerdens dezer markte ten bedrage eene somma van f 159-3-12.
Waarmede wij ondergetekenden overeenkomstig onze opgedragen commissie deze rekening
van ontvangst en uitgaaf, van den Heer markenrigter dezer markte meer gemeld en hier boven
omschreven, sluiten en zijn edele van verdere verantwoording hier mede dechargeren.
Markelo den 21 Augustus 1823.
Was get.
B.H. van der Wijck
J.H. van Heek.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 1 October 1823.
Present
C. ten Zijthoff
Erfmarkenrigter
Assessoren
Den Heer W. Umbgrove namens het Weeshuys, het Groote Gasthuis en
en het St. Getruiden Gasthuys
Den Heer van Heekeren tot Overlaar
Verdere geerfdens
J.H. van Heek namens Wessels
Jan Luesman namens Luesman
J. Bode namens Bode en Brinkers
A. Holstege namens Tijman
G.H. Ruerslag namens Oongs
G.J. Drieses namens Drieses
A.J. Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
Gerrit Loos namens Loos
Berend Hidders namens Holsbeke
A. Sligman namens Sligman
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H. Schorfhaar namens Ovink
Albert Warmelink namens Schrijvers of Keppels
W. Stoelhorst namens Hiddink
W. Kistemaker namens Wiemerink
G.H. Stegeman namens Volkerink
G.J. Dijkjans namens Straten en Plas Egbert
J. Warmelink namens Warmelink en Heylersig
G. Krijgsman namens Krijgsman en Snellink
Jan Roelvink namens Krabbenbos en J. Krijgsman
G.H. Lammertink voor Bussink en Pongers
Hendrik Zwiers voor Bruekink en Krajenzang
J. Klostert
G.H. Wissink mede voor Nijhuys
Berent Schottink voor Ikkink en Schottink
A. Krabbenbos namens Bolink
J. Bruekink namens Meenderink
De vergadering word geopend en de convocatie benevens de daarbij vermelde missive van
den Heer schoud deser gemeente Markelo voorgelesen, welke missive alhier word
geconseteerd (viat in sertio) en wijders in deliberatie gelegt zijnde, het poinct houdende om
de bevorens door de markte bestemde f 400- tot het leggen van een brug over de Schipbeek,
als nu in de straatweg over Markelo word gerigt te stellen ter dispositie van het gemeente,
beslooten om met consideratie van den Heer markenrigter daar over ten voorschreven einde
te kunnen beschikken waarover gedelibereerd zijnde, heeft den vergadering met eenparigheid
van stemmen dien conform besloten wordende gevolgelijk de voorschr. vier hondert gulden
als nu tot verbetering en verlenging der straat te Markelo ingeval de straatweg door het dorp
Markelo word gerigt bestemd in voegen als boven gemeld.
Vervolgens in omvrage gebragt zijnde, om aan de eigenaar der te onteigene grond, welke
zulks verkiezen tegen afstaan der gelden die daarvoor betaald worden ten behoeve der
markte, eenige veld of woeste grond in de markt te laten steken. Waaromtrend gedelibereerd
zijnde is met meerderheid van stemmen dit poinct afgeslagen.
Wijders geeft den erfmarkenrigter te kennen dat hij wegens het klimmen zijnder jaren zig
zomtijds buyten staat bevind, zijne functie uit te oefenen en derhalven zij genoodxaakt ziet
zijn zoon Jannes ten Zijthoff te qualificeren, zoals hij dat bij dezen om bij zijne absentie den
post als markenrigter waar te nemen; hetzij in het presideren der vergaderingen, hetzij in het
doen van schouwen of het uitoefenen van andere zaken aan deze post verbonden,
vertrouwende dat de vergadering daarin wel zal willen genoegen nemen.
De vergadering heeft daarop verklaard in het voorstel en qualificatie door de markenrigter
gedaan genoegen te nemen.
Eindelijk word de markenrigter gequalificeerd om door een paar rotten een gat in de weg na
het hooyland van Wissink voor deze keer te laten aanvullen en in order brengen.
Verder niets te verhandelen zijnde, word de vergadering gesloten en is deze door den
markenrigter, assessoren en secretaris getekent.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
W. Umbgrove
W.R.J.W. van Heekeren
Wolt. Jalink.

205

Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 1 Sept. 1824.
Present
Assessoren J. ten Zijthoff Verwalter Erfmarkenrigter
Den Hoogwelgeb. Heer van Heeckeren van Overlaar namens desselfs moeder
Jan Bode
Verdere gewaarden
Jan Warmelink namens Leuvelink
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
Arent Holstege namens Tijman
Arent Krabbenbos namens Bolink
G.H. Wissink namens Zanderman
Jan Bruekink namens Meenderink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
A.J. Elkink namens Elkink
Berend Hidders namens Lonink
Teunis Steuneberg namens Lonink
G.H. Lammertink namens Lammertink
W. Sligman namens Sligman
J.H. van Heek namens Wessels en Kerkemeyer
A. Lodeweges namens Wiemerink
J. Warmelink voor zig en Heylersig
G.H. Ruerslag namens Oeynck
G. Krijgsman namens Schrijver en Snellink
G.H. Lammertink voor zig en 3 anderen
G.J. Drieses namens Drieses
H. Rietman voor zig en 2 anderen
D. Klumpers namens B. Klumpers
J. Zanderman namens Leuvelink
Jan Roelvink
G.J. Dijkjans.
De vergadering word geopend en gelezen den convocatie ten gevolge en waar van in den
eersten plaats in omvrage worde gebragt of de bestaande bepaling omtrend den afkoop van
uitdrift of weydegeld zal worden verandert zodanig dat de ingeseten deser markte welke geen
uitdriften hebben, voortaan steets een gulden vijftig cents van elk koebeest jaarlijks
weydegeld betaalen te beginnen deser het jaar 1825, dog dat de bestaande jaarlijksche
contrubutien ten aanzien van buyten Markelsen welke in dese markte in het vervolg
timmeren, van drie gulden per koebeest zal blijven bestaan.
Waar over gestemd zijnde heeft zig de meerderheid voor dit voorstel verklaard en is
diensvolgens hetzelve in eene marken resolutie verandert.
Word geproponeerd om de boerenknegts te onderwerpen aan de betaling van hun aandeel in
de grondlasten voor het vhee dat zij op de gemeene weyden brengen en wel dat elk
boerenknegt drie beesten en niet meer zal mogen drijven tegens betaling van hetgeen de
andere ingesetenen tot de grondlasten van de gemene markengrond jaarlijks moeten
opbrengen dat de boerenknegts welke meer dan drie beesten op de weyde brengen voor elk
beest meer, twee gulden jaarlijks weydegeld boven de verponding zullen betaalen, dat deze
bepaling zal ingaan met 1825, dat de markenrigter met een strenge .... zal belast worden,
hetwelke met eenparigheid van stemmen is besloten.
Wijders brengt den Heer schout van Markelo ter tafel een koninglijk besluit van 7 Januarie
1823 waarbij aan de school van Markelo word toegestaan een jaarwedde van sestig gulden,
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onder conditie dat de school aldaar verbeterd en doelmatig ingerigt worde; proponerende
gemelde Heer schout dat Goedsheeren en Erfgenamen de school weder van zig nemen en
deselve verbeteren en onderhouden en ten haare laste nemen volgens de wet en dat zulks ook
door de andere markten in desen geschiet en dus ider markte haar eigen schole voortaan
weder onderhouden en ten hare laste nemen, tegen welk voorstel zig niemand heeft verklaard,
dog daar dit geen poinct van uitschrijving is zal hetzelve in een expres daartoe uit te schrijven
vergadering worden overwogen, waartoe den markenrigter word versogt deselve uit te
schrijven.
Eindelijk wijl door het overlijden van J.H. Gorkink een schutter mank word, word daartoe
aangesteld Jan Roelvink op Krabbenbos.
Verder niets te verhandelen zijnde, word den vergadering gesloten en door de verw.
markenrigter, assessoren en secretaris ondertekend.
Was get.
J. ten Zijthoff
J.R.J.W. van Heeckeren
J. Bode
Wolt. Jalink.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 29 Dec. 1824
De Heer C. ten Zijthoff
Erfmarkenrigter
Ass.
Den Hoogwelgeb. Heer van Heeckeren tot Overlaar namens Ziggink en
Oldenhoff
J.H. van Heek namens Wessel
Verdere presente erfgenamen
Jan Leuvelink namens Leuvelink
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
Arent Holsteege namens Tijman
Jan Bode namens Bode en Brinkers
Arent Krabbenbos namens Bolink
Albert Warmelink namens Schrijvers
Teunis Steuneberg namens Lonink
J.H. Wissink namens Wissink
Hendrik Stoelhorst namens Hiddink
A.J. Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
Arend Sligman namens Sligman
W. Kistemaker namens Wiemerink en Kerkemeyer
Berent Hidders namens Hulsbekke
Tonis Hobbes, J. Warmelink, G.H. Ruerslag, Gerrit Krijgsman, J. Roelvink, J.H. Bussink, H.
Rietman, D. Klumpers, G.H. Steegemans, G.J. Drieses, B. Rosendom voor J. Klosters, J.H.
Loos, G.H. Wissink.
De vergadering geopend zijnde, is voorgelesen de publicatie waarbij dese vergadering word
uit geschreven en daarna tot deliberatie overgaan als volgt.
1. Herzien de deliberatie deser vergadering van den 1 Sept.; gelesen het koninglijk besluit
van 7 Jan. 1823 nr 30; gehoord het nader voorstel van den Heer schout van Markelo
strekkende daartoe dat dese markte hare eigene school overneme en in order brengen na de
voorschrift vervat in de nieuwe bijdrage ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding
over de maand Juny 1812 bladzijde 53 en volgende, mits zulks ook door de andere markten in
dese gemeente geschiede of dat door haar worde gesorgt, dat dese markte in cas van
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verbetering of onderhoud van schoolen in de andere markten daartoe niet verpligt word te
contribueren.
Over welk voorstel is gestemd en is bevonden dat dese alle presente goedsheeren en
geerfdens voor dit voorstel hebben verkozen, weshalve hetzelve algemeen is aangenomen en
diensvolgens de school in voegen voorschreven voor rekening der markte overgenomen.
En zal hier van bij extract aan den Heer schout voornoemd worden kennis gegeven met
verzoek om de markenrigter door een besluyt van de gemeenteraad de versekering te doen
toekomen, dat deze markte tot de andere schoolen niet zal behoeven te betaalen.
2. Heeft den markenrigter de vergadering te kennen gegeven dat er van landswege een brug
zal worden gelegt over de Schipbeek tussen Markelo en het Broek ten einde de communicatie
tussen Overijssel en Gelderland te verbeteren.
Dat er egter moeilijkheden bestaan over de invordering of ontfang van den tol of bruggeld tot
onderhoud der te leggen brug.
Dat eerst billijk is dat vanwege de markte in desen worde mede gewerkt aangezien de
ingesetenen het grootste belang bij de te leggen brug hebben, zoo ter weyding van hun vhee
in het Broek als tot hunne mestwinning.
Weshalve de markenrigter voorsteld om ten kosten der markte een tolhuysjen te zetten bij de
te leggen brug en daarbij ten minste twe mudde lands aan den tolheffer te vergunnen, alles
tegen het gunst van een redelijken huis of pagt en zulks te bepaalen op vijf perc. van de som
door de rijkstol uit te schieten gedurende de eerste zes jaren en vervolgens met een billijke
verhoging ten aanzien der gronden.
Waar over gedelibereerd zijnde, is met meerderheid van stemmen besloten het voorstel goed
te keuren en tot het zetten van een tolhuys met bijvoeging van ten minsten twee mudde grond
beslooten, mits er gezorgd worde dat den tolheffer geen loslopende hond zal mogen houden
en een wakend oog houde op het vee in het Markeler Broek te weyden gevonden.
Wordende de markenrigter gequalificeerd dese offert aan het gouvernement door tussenkomst
van den Heer schout van Markelo te doen.
3. Brengt de markenrigter ter tafel een lijst van aangegraven gronden aan hem door den
schutters ter hand gesteld, de vergadering uitnodigende om aangezien er ter uitvoering van de
twee eerste pointen gelden vereischt worden, te delibereren of die aangegraven gronden tegen
de gewone markten prijs zullen worden afgestaan of niet.
Gelesen de vorengemelde lijst waaruit blijkt dat Hendrik Straalman, Berent Teunis Schottink
en Jan Kappen geheel of gedeeltelijk op de gemene markengrond hebben gebouwd, alsmede
dat Jan Kolkman, de wed. Arend Lodeweges en gemelde B.T. Schottink gronden hebben
aangegraven.
Is met eenparigheid van stemmen goed gevonden de markenrigter te qualificeeren om de
boeten door bovengemelde personen verbeurd in te vorderen en deselve te noodsaken om
hunne getimmerten weder in te trekken en de aangegraven gronden te laten liggen.
4. Geeft de markenrigter de vergadering kennis dat Harmen Sligman in de groengrond bij het
Nijland een turf schuurtjen heeft geset en het voornemen zou hebben zijne woning ook daar
te plaatsen, also hij door den nieuwen aangelegden straatweg zijne beste grond, waar hij thans
op woond, heeft verloren.
En brengt wijders ter tafel een brief van den Heer Umbgrove protesterende, als mede
bestuurder van het Pesten Gasthuys, tegen het zetten eene hut bij het erve Nijland.
Proponerende de markenrigter om aan Harmen Sligman eene geschikte plaats, ten minste
nadele der markte en van de goedsheeren en erfgenamen in het bijzonder, te vergunnen waar
hij zijne woning zal kunnen plaatsen uit aanmerking dat denzelven bij zijne vorige
verplaatsing naar het veld in het schraalsten van de markt is geplaatst, niet tegenstaande hij
reeds zig op een betere plaats, die naderhand aan een ander is toegestaan, had nedergeset.

208

Waar over gedelibereerd zijnde, is met eenparigheid van stemmen besloten de markenrigter te
qualificeren om de geproponeerde aanwijzing ten behoeve van Harmen Sligman te doen.
Terwijl voorts de markenrigter word gemagtigt en gelast om de hut door Jan Hendrik Klein
Zantvoort willekeurig in de marke geset te removeren also deselve geen aanspraak op de
markte of gemeente tot onderhoud heeft.
Eindelijk is goedgevonden om de gewone gecommitteerden der markte welke deels hadden
moeten afgaan, te vernieuwen en als nu te committeren en aan te stellen Lammert Capelle,
Teunis Steuneberg, Wolter Kistemaker, Gerrit Jan Drieses, Willem Sligman en Gerrit
Hendrik Lammertink, welke met en neffens den markenrigter worden belast met de
uitvoering der vorenstaande besluyten en verder te doen wat nodig zal zijn en de belangens
der markte zullen vorderen.
Wordende den afgetredene commissie voor hunne gedane werkzaamheden bedankt.
Waarmede de vergadering is geslooten en dese door markenrigter, assessoren en secretaris
getekent.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
W.G.J.W. van Heeckeren
J.H. van Heek
Wolt. Jalink

Op versoek van B.T. Schottink hierna geregisteerd de koop van een whaar.
De ondergetekende Teunis Kloots te Beusbergen erkend en verklaard bij desen te verkopen,
af te staan en over te dragen aan Berend Teunis Schottink wonende onder Markelo, die bij
mede ondertekening erkend gekogt te hebben en also accepteerd het regt en geregtigheid van
een halve ware, welke hem verkoper in de markte Markelo is toebehorende met zijne lusten
en lasten, regten en geregtigheden voor den halfscheid en zulks ten einde de de koper van
heden af beschikke, het genot hebben en doen en handelen over met de halve ware voorseid,
als van en over een zaak hem in vollen eigendom toebehorende, ten welken einde hem
verkoper den koper surrogeerd in alle zijne regten op het ten dese verkogte halve ware zonder
enige reserve of voorbehoud en met belofte van vrijwaringe als van regte.
En is dese koop geschied voor veertien gulden van welke koopspenningen de verkoper erkent
daar den koper bereeds voldaan te zijn en waar van quitere.
En is dese door verkoper en koper ondertekent in Goor den 14 Maart 1822.
Getekent
T. Kloots
B.T. Schottink.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 21 Febr. 1826.
Present
De Heer C. ten Zijthoff
Erfmarkenrigter
Assessoren
Van Heeckeren tot Overlaar
J.H.E. Meiling namens Breukink
Verdere presente geerfdens
Jan Leuvelink
G.H. Reurslag
Hendrik Schorfhaar
J.H. Krijgsman
A. Holstege
W. Snellink
Hendrik Sanderman
Hendrik Zwiers
Jan Harmen Wissink
Jan Roelvink
Jan Breukink
Arend Jan Schottink
Wolter Stoelhorst
G.H. Lammertink
Berent Hidders
H. Rietman
Arend Jan Elkink
Derk Klumpers
G.H. Lammertink
Gerrit Jan Drieses
Willem Sligman
Berend Rosedom
A. Lodeweges
Gerrit Loos
T. Steunenberg
G.H. Wissink
W. Kistemaker
Albert Warmelink
Gerrit Jan Dijkjans
Arend Jan Drieses namens Plasman
J. Warmelink
B.T. Schottink voor hem en Kloots
De vergadering wordt geopend door de voorlezing der publicatie waarna tot de deliberatie is
overgegaan als volgd:
En wel in de eerste plaats omtrend het bouwen eener nieuwe school overeenkomstig eene
missive van Burgemeester en assessoren van Markelo van den 30 Januari 1826 nr 22,
gelesende een besluit van het gemeente bestuur van Markelo van den 24 dier maand nr 43 en
daarbij gevoegd plan en teekening eene school bij opgemeld besluit van den gemeente raad
goedgekeurd.
Gelezen de opgemelde brief en besluit houdende:
1. Dat de tegenwoordige school te Markelo door eene nieuw op zich zelf staand
schoolgebouw zal vervangen en ingericht worden volgens bovengemelde teekening en plan
van een overeenkomstig de bestaande verordening niet ingericht schoollocaal voor 250
leerlingen.
2. Dat de kosten deser school zoo wel als die van de eventueel te vernieuwen of verbeterene
schoollocalen van Stokkum, Herike en Elsen afzonderlijk door de ingezetenen van Markelo
en door die der buurtschappen waarin deselve zijn gelegen zullen worden gedragen, zoodanig
dat de eene voor de school aan de andere niet zal nodig hebben te betalen.
3. De markenrigter van Markelo bij extract deser deliberatie de verlangde verzekering te
geven, dat deze markt zal de andere scholen en deze gemeente niet niet zal behoeven te
betalen, met uitnodiging om van de resolutie van goedsheeren en erfgenamen dezer markte
van 29 Dec. 1824 als nu ten spoedigste gevolg te geven en te zorgen dat voor den 1 July
aanstaande het werk der nieuwe school volgens gemelde teekening en plan zal zijn
aanbesteed en met kennisgeving, dat bij onverhoopte verzuim hiervan door den gemeenteraad
de nodige voordragten autorisatie zal worden verzogt om de kosten deser school bij omslag
over den ingezetenen van Markelo te vinden.
Waarover gedelibereerd zijnde, is besloten de uitvoering aan het werk dat betrekkelijk de
verbetering en zoo nodig vernieuwing der school alhier, hen gevolge van de resolutie dezer
vergadering van 29 Dec. 1824 commissoriaal te maken en zijn tot leden der commissie
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benoemd met meerderheid van stemmen den Heer Baron van Heeckeren, W. Götte, W.
Kistemaker, J.H. Wissink, Jan Boode en den markenrichter, welke belast worden:
1. Om middelen te beramen ten einde ten minste kosten in een behoorlijk schoollocaal te
voorzien.
2. Om insgelijks middelen tot vinding der kosten te beramenen daartoe in de eerste plaats
zoo veel mogelijk de marken plaatsjes te bezien.
3. Om dezelver rapport hieromtrend uit te brengen binnen vier weeken, zoodanig dat dit
rapport op de eerstvolgende vergadering, welke zijn zal den eersten woensdag in Sept.
eerstkomende aan de erfgenamen vergadering alhier kan worden voorgelegd.
En in de tweede plaats over het bouwen van een tolhuis op de Schipbeek op den weg van
Markelo naar Zutphen.
Waaromtrend gelezen eene missive van den Burgemeester van Markelo aan den markenrigter
van den 14 Dec. nr 199 en een besluit van gedeputeerden van 6 Dec., alsmede eene missive
van denzelven Burgemeester van 13 deser nr 30 en bijgevoegd besluit van gedeputeerden van
den 7 deser nr 8, waar op van den markenrigter berigt wordt omtrend de kosten die gemaakt
zullen worden voor het te bouwen tolhuis.
Is goedgevonden dit mede op te dragen aan den bovengemelde commissie, welke verzocht
wordt de plan en teekening te doen opmaken met eene begroting der kosten, zoodanig als
deselver zal oordeelen te behoren en met de belangens der marke voorm. overeenkomstig te
zijn en zulks aan den Heer Burgemeester in te leveren.
Wordende de commissie tevens verzocht hiervan op de eerste vergadering rapport te doen,
alsmede de middelen om de kosten te bestrijden.
Waarmede de vergadering is gesloten en dese door den markenrichter, assessoren en
secretaris is geteekend.
Geteekend. C. ten Zijthoff
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar
J.H.E. Meyling
Wolt. Jalink
secretaris.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 12 September 1826.
Erfmarkenrigter
C. ten Zijthoff
Assessoren
J.H. van Heek
Jan Roelvink
Verdere presente geerfdens
Arend Jan Drieses namens Plasman
Egbert Klumpers namens Leuvelink
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
Arend Holstege namens Tijman
Jan Boode namens Bode
Arend Krabbenbos namens Bolink
Albert Warmelink namens Schrijvers
Jan Harmen Wissink namens Wissink
Wolter Stoelhorst namens Hiddink
Berend Hidders namens Lonink
Arend Elkink namens Elkink
Gerrit Hendrik Lammertink namens Lammertink
Willem Sligman namens Sligman
Arend Lodeweges namens Wiemerink
Teunis Steunenberg namens Lonink
Gerrit Jan Dijkjans namens Hoffes, Oongs en Abrahams
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Jan Warmelink namens Warmelink en Heilersig
Gerrit Hendrik Reurslag namens H. Oongs
Lammert Capelle namens Kistemaker en anderen
Gerrit Krijgsman namens Krijgsman en W. Snellink
Hendrik Zwiers namens wed. Zwiers
Jan Harmen Bussink namens Kottink
Harmen Rietman namens Rietman
Derk Klumpers namens Klumpers
J.H. Kerkemeyer namens Volkerink
Gerrit Jan Drieses namens Drieses
Berend Rosedom namens J. Klosters
Gerrit Loos namens Loman
Gerrit Hendrik Wissink namens G.H. Wissink
Gerrit Snijders namens H. Horstink
B.J. Schottink namens Kloots.
De vergadering geopend zijnde, is voorgelezen de publicatie dat uitschrijving van deze
vergadering strekkende om te hooren het rapport der kommissie, bij de laatst voorgaande
vergadering van den 21 February dezes jaars, benoemd tot het beramen der middelen om in
een behoorlijk schoollokaal te voorzien en de kosten daartoe en tot het bouwen van een
tolhuis te vinden, te horen rapporteren en omdat een en ander finaal te besluiten, zoo als men
tot bereiking van het voorgestelde doet en met de belangens der marke meest overeenkomstig
zal achtens heeft, de opgemelde kommissie bestaande uit de Heeren markenrigter Baron
Willem Robbert Jan Walraven van Heeckeren, Willem Götte, Wolter Kistemaker, Jan
Hendrik Wissink en Jan Boode, overgegeven hun rapport vergezeld van acht bijlagen
gemerkt met de letters A, B, C, D, E, F, G, en H, welk rapport benevens de gemelde stukken
voorgelezen en met exhibitum geteekend zijnde, zullen worden geinsineerd.
P.M. gemelde stukken zijn te vinden in de enveloppen gemerkt nr II.
Waarover gedelibereerd zijnde en met ten eersten omtrent de nieuw te bouwen school vervat
in de specifieke begrooting der kosten sub A welke kosten zullen belopen met de grond
f 2415,30. En wanneer de markgenoten zelve de steenen halen f 144,40 minder. Resteert dus
f 2270,90.
Dit punt aldus en gevolgelijk met voorstel dat de ingezetenen zelve de steenen kosteloos
zullen halen en in mindering gebragt zijnde, is met algemeene stemmen aangenomen en
getekend.
Ten tweeden over de voordragt van het tolhuis aan de brug over de Schipbeek op den weg
van Zutphen te bouwen overeenkomstig de teekening, opneming en begroting der kosten,
vervat in de bijlagen sub B en goedgekeurd door Heer Edelgrootachtbare de Heeren Ged.
volgens bijlage C, dat voorstel in omvraag gebragt zijnde, is eenparig door de verandering
aangenomen en goedgekeurd.
Ten derden over den verkoop of afstand der marken plaatsjes vermeld in de bijlage E.
En aangezien beyde debatten over den afstand van het plaatsjen of wilde gronden bij Arent
Renneboom thans in gebruik, is gebleken dat de kwestie is tusschen de kinderen van wijlen
Berend Wissink en Hendrina Leusmans en Arent Renneboom en Hendrik Lubbers, namens
zijne moeder Berendina Lubbers 2e vrouw van Berend Wissink, wie hunner beregtigt is tot
het voordeel hetwelk door dezen afstand zoude worden veroorzaakt, zoo is met eenparigheid
van stemmen besloten de kommissie te magtigen, gelijk geschiedt bij dezen om deze zaak te
onderzoeken zoo mogelijk met geinteresseerdens te handelen en de verkoop overeenkomstig
de propositie der kommissie tegen den prijs van f 600,- tot stand te brengen, doch zoo dit niet
mogt gelukken alsdan het plaatsjen te verhuren, zoo als de kommissie voordeligst dat achten,
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ten voorschreven eindens de nodige contracten aan te gaan, te passeren en teekenen en
hieromtrent op de eerstvolgende vergadering rapport te doen.
Wijders is overeenkomstig het voorstel der kommissie strekkende om de marktengrond in
gebruik bij Berend Enterman in het Markelerbroek groot in bouw- en groengrond 30 s 24
ellen tegen zeven honderd en vijftig guldens en de markengrond in gebruik bij Jan Driezes
van den straatweg in den Achterhoek groot in bouw- en veldgrond 11 s 12 ellen tegen twee
honderd vijftig guldens aan de respective gebruikers in eigendom af te staan, met
eenparigheid van stemmen dien overeenkomstig besloten wordende de voornoemde
kommissie gemagtigd om dit besluit ten uitvoer te brengen, diensvolgens de nodige
koopcontracten te passeren en teekenen, de acquitien respectivelijk in het bezit te stellen,
vrijwaring te beloven en de nodige acten van toestemming tot royement van de uitschrijving
en voor de onbetaalde kooppenningn te passeren.
Ten vierden omtrent de propositie om de bij de bijlage sub F opgegevene en reeds
aangegravene marktengrond aan de daarbij genoemde ingezetenen af te staan.
Dit punt als nu in omvraag gebragt zijnde, is met algemeene stemmen goedgekeurd met
uitzondering der grond onder nr 17 vermeld, door Waander Snellink aangegraven en
getaxeerd op f 16,- welke niet zal worden afgestaan maar dadelijk weder ingelijkt tot de
uitvoering van welk een en ander de kommissie almede wordt verzocht en gemachtigd.
Ten vijfden aan den afstand van 22 percelen markengrond aan de naastbelendende eigenaren
vermeld in de bijlage sub G tegen de prijzen daarbij opgegeven.
Hetgeen in omvraag gebragt zijnde, is met eenparigheid van stemmen tot den afstand
besloten met uitzondering van de percelen onder de nummers 22 en 23 vermeld, welke ten
algemeenen nutte in gebruik moeten verblijven; wordende de kommissie voornoemd almede
gekwalificeerd den afstand en overdragt der 21 eerste percelen aan voornoemde
aanbelendende eigenaren almede te bewerkstelligen.
En ten zesden over de voordragt om eenige voor de marke het minst schadelijke percelen
gronds publiek en aan de meestbiedende te doen verkoopen, welke perceelen zijn vermeld en
aan te houden in de bijlage sub H.
Waaromtrent door J.H. van Heek wordt in het midden gebragt dat hoe zeer hij moet
toestemmen, dat de aangewezen perceelen beter dan enige anderen zouden kunnen gemist
worden, het evenwel niet te ontkennen valt dat hierdoor altans schade aan de marke wordt toe
gebragt en dezelve door het telkens afstaan en verkopen van gronden hoe langs hoe meer
wordt ingekort en verkleind, behalven dat men door zoodanige verkoopingen steeds
aanleiding tot betimmering, zoo wel voor inheemsche, als voor koopers buiten de marke
woonachtig en in dezelve niet geerfd of gegoed geeft, waarom hij niet voorbij kan dit
bezwaar tegen het voorstel aan goedsheeren en erfgenamen te opperen en tevens in
consideratie te geven en of het voor de marke niet voordeliger zoude zijn om in plaats van
den voorgestelden verkoop, de nodige gelden te negotieren en middelen te beramen om
dezelve bij jaarlijksche termijnen wederom af te lossen.
Ten gevolge dezer geopperde bezwaren stelt den erfmarkenrigter voor om bij hoofdelijke
stemming beslist te worden.
Of de door de kommissie voorgestelde verplichte verkoop zal plaats hebben onder beding dat,
wanneer eenige grond aan vreemden in de marke niet geerfd noch gegoed, wordt verkocht
dezelve daar door geen recht hoegenaamd op den eigendom of het gebruik van de overige
markengronden zullen verkrijgen.
Dan of de te kort komende gelden voor den bouw der school en tolhuis zullen worden
genegotieerd om bij jaarlijkschen termijnen wederom te worden afgelost, overeenkomstig het
gedane voorstel van J.H. van Heek.
In beide gevallen met machtgeving aan de voorm. kommissie om het besluit dezer
vergadering ten uitvoer te brengen.
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Deze voorstellen voorgelezen zijnde, is bij hoofdelijke stemming het eerste voorstel, de
publieke verkoop namelijk, met eenparigheid van stemmen aangenomen en goedgekeurd.
Diensvolgens wordt de voornoemde kommissie bij dezen gemagtigd om de voorzeide
publieke verkoop en aanbestedingen, namens deze marke door het Ministerie van eenen
notaris te laten doen, de conditie te bepalen, adjudientien te doen, de kopers in het bezit te
stellen en vrijwaring te beloven, mitsgaders domicilie te kiezen, om haar van de nodige
processen verbaal te doen opmaken en teekenen.
Wordende eindelijk den markenrigter gemagtigd om de koopprijzen, welke uit den afstand en
verkoop van alle de voorzeide marken goederen en gronden zullen proflueren, te ontvangen
en daarvoor te kwiteren, mitsgaders om de nodige acte van toestemming tot royement van
alle inschrijvingen, welke ten behoeve der markte voor onbetaalde kooppenningen mogten
verkregen worden, te passeren.
De punten van uitschrijving hiermede afgehandeld zijnde, wordt door den markenrichter
overgelegd een verzoek van de eigenaren van het erve Breukink om schadeloosstelling,
wegens een dijk of weg die door hun hooiland in het Broek zoude zijn gemaakt, welk punt
den markenrigter verzocht wordt te onderzoeken en daartoe termen zijnde in de eerstvolgende
uitschrijving te brengen.
Waar nu de vergadering is gesloten en deze op de gewone wijze door den markenrichter,
assessoren en secretaris na gedane voorlezing geteekend.
C. ten Zijthoff
J. H. van Heek
J. Roelvink
Wolt. Jalink secret.
Vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 15 January 1827.
Present
C. ten Zijthoff
Erfmarkenrigter
Assessoren
Den Heer Baron van Heeckeren van Overlaar
Jan Zwiers
Verdere presente geerfdens
Arent Jan Drieses namens Plasman
Egbert Klumpers namens Leuvelink
Arent Schorfhaar namens Ovink
Arent Holstege namens Tijman
Arent Krabbenbos namens Bolink
T. Steunenberg namens Lonink
J.H. Wissink namens Wissink
W. Stoelhorst namens Hiddink
Berent Hidders namens Lonink
Arent Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
Arent Lodeweges namens Wiemrink
W. Kistemaker (kerkvoogd) namens Kerkemeyer
G.J. Dijkjans namens T. Hoffes
Jan Warmelink namens zich zelve
G.H. Reurslag namens Oonk
J.H. Krijgsman namens G.H. Kistemaker
Waander Snellink namens G. Krijgsman
Hendrik Zwiers namens de wed. Zwiers
Jan Roelvink namens J. Roelvink
214

G.H. Lammertink namens J. Bussink
H. Rietman namens J. Rietman
Derk Klumpers namens Klumpers
Gerrit Stegeman namens T. Volkerink
Gerrit Jan Drieses namens E. Drieses
B. Roosdom namens J. Klosters
J.H. Loos namens Gerrit Loos
Gerrit Hendrik Wissink namens hem selfs en anderen
Berend Teunis Schottink namens Kloots.
Deze vergadering wordt geopend en voorlezing gedaan van de convocatie welke volgens
relaas van den koster twee volgende zondagen alhier is afgelezen, waarna tot de deliberatie is
overgegaan als volgd:
1. Wordt door den markenrigter overgelegd zijn rekening en verantwoording van den 22
Aug. 1822 tot heden, benevens de kwitancien daartoe behorende.
Is goedgevonden deze rekening en en verdere stukken te stellen in handen van W.
Kistemaker; J.H. Wissink, J. Zwiers en Jan Warmelink, ten einde dezelve na te zien en met
den rendant finaal te sluiten, ten welken einde den markenrigter mede aan die kommissie
heeft ter hand gesteld de vorige geslotene rekening.
2. Wordt door denzelven overgelegd eene lijst van restanten door verscheiden ingesetenen
aan de marke verschuldigt, met observatie dat sommige debiteuren voorgeven de gronden
waarvoor zij de koopprijzen zouden verschuldigt zijn, niet hebben bekomen en dat er anderen
zijn, waarvan niets te halen is.
Is goedgevonden deze lijst te stellen in handen van dezelfde kommissie sub R ten einde
dezelven te onderzoeken en des geraden vindende, de nodige autorisatie aan den markenrigter
te verlenen om de debiteuren in regten aan te spreken.
3. Is gehoord het rapport van de kommissie belast met het bouwen van een tolhuis en school,
houdende dat de kosten hiervan hebben bedragen f 3808,- Dat tot bestrijding dier kosten is
ontvangen wegens verkogte gronden f 3036,50. Dat er alzoo een tekort is van f 776,50.
Dat dit tekort ontstaat, zo wel uit de verweygering van sommige ingezetenen om de aan hun
door de kommissie toegemeten en afgestane gronden te ontvangen en te betalen, volgens eene
lijst die alhier wordt overlegd, welke met het vidimus door den secretaris is geteekend, als uit
de meerdere kosten welke de voorzeide werken hebben vereischt.
Weshalven de kommissie proponeerd:
A. Door de publieke verkoop de oude school tot afbraak, zoodra dezelve kan ontbeert
worden.
B. Om aan de kommissie bij het eerste punt benoemd, ter hand te stellen de bovengemelde
lijst van onbetaalde gronden ten einde deze te onderzoeken en daartoe termen zijnde, den
markenrigter te autoriseren om de nog verschuldigde gelden in te vorderen.
C. En om het verdere tekort komende te vinden door afstand van grond, welke ten minsten
schade van de marke zal zijn en afgestaan kunnen worden en dat daartoe de kommissie,
welke met het bouwen is belast, zal worden geautoriseert.
Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden de gedane propositien goed te keuren en de
kommissie te autoriseren om dien overeenkomstig te handelen of zulks voordeliger achtende,
tot betaling van het tekort het marke plaatsjen door Arend Renneboom bewoond, bij voorkeur
aan de meest regthebbende, invoege als bij vorige resolutie bepaald, af te staan en of publiek
te doen verkopen daartoe niet kunnende geraken de nodige gelden te negotieren.
Wordende wijders door den secretaris overgelegd zijne rekening van salaris en verschot ad
f 126,83, welke wordt gesteld in handen van de kommissie bij nr 1 genoemd, om dezelve te
examineren en voor de betaling te zorgen.
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4. Gelezen een advis van J.H.E. Meyling voor zich en de mede erfgenamen van het erve
Breukink, houdende bezwaar over het afgraven van hooiland en propositie om daarom doent
in der minne overeen te komen en dezelve deswegens schadeloos te stellen overeenkomstig
den schriftelijken voordragt, welke met het vidimus van heden is geteekend.
Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden de kommissie bij art 1 te verzoeken om
deze zaak te onderzoeken en daartoe termen zijnde, de billijkheid zulks vereischt, met de
eigenaren van Breukink deswegens in schikkingen te treden en zoodanig te handelen als zij
meest overeenkomstig met de belangens der marke zullen achten.
5. Is gelezen een besluit van Heer Edele Groot Achtbaren Heeren Gedeputeerden van 13
September 1826 nr 2 houdende dat de provincie jaarlijks voor de huur van het gebouwde
tolhuis bij de brug aanneemd te betalen de som van twee en negentig gulden, welke reolutie
met het vidimus is geteekend.
Aangenomen voor notificatie.
Eindelijk worden in plaats van Gerrit Hendrik Wissink, Jan Roelvink en Arent Krabbenbos,
die als schutters bedankt en hun ontslag verkregen hebben, bij deze aangesteld Wolter
Stoelhorst op Stoelhorst in het Broek, Gerrit Jan Drieses en Gerrit Jan Hilberink.
Waarna de vergadering is gesloten en door markenrigter, assessoren en secretaris geteekend.
Geteekend
C. ten Zijthoff
W. van Heeckeren van Overlaar
J. Zwiers
Wolter Jalink secret.
Op verzoek van G. Kleinheerdink navolgende koop van een quart whare genoteerd.
De ondergetekenden Jan Morsman, bouwman wonende in Beusbergen gemeente Markelo
canton Goor provincie Overijssel, erkend en verklaard bij dezen te verkopen en af te staan en
over te dragen aan Gerrit Kleinheerdink, bouwman wonendende thans in de gemeente
Markelo die bij mede ondertekening erkend gekogt te hebben en also accepteerd het regt en
geregtigheid van een quart whare, welke hem verkoper in de markte Markelo is toebehorende
met zijn lasten en lusten, regten en geregtigheden en zulks ten einde de de koper van heden af
beschikken, het genot hebben en doen en handelen over van en met de quart whare, wordend
als van en over eenen zaak hem in vollen eigendom toebehorende, ten welken einde de
verkoper de koper surrogeerd in alle zijne regten op het ten desen verkogte quart whare
zonder enige reserve of voorbehoud en met belofte van vrijwaringe als na regten.
En is deze koop geschied voor vijftien gulden van welks koopspenningen de verkoper erkend
door den koper bereids voldaan te zijn en waar van quitere.
En is dese door verkoper en koper ondertekend in Beusbergen den 14 April 1829.
Was getekent.
J. Morsman
G. Kleinheerdink.
Rekening en verantwoording van C. ten Zijthoff in qualiteit als erfmarkenrigter van den
marke Markelo van zijn ontfangs en uitgave etc.
Eerstelijk van zijn ontfangs.
Van Jan Bode van de verkoping van 1820
f 20
Van J. Klumpers idem
f 10
Van Ant. Ooms idem
f 24
Van M. Rietman idem
f 5
Van den verkoping 1822:
Van den Gereformeerde kerk van Markelo
f 55
Van Hendrik Kosters
f 220
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Van A. Lodeweges met de rente
Van W. Stoelhorst
Van H. Wibbelink
Van A. Warmelink
Van D.J. Heylersig de Azelaar
Van G.H. Lammertink
Van T. Steunebarg
Van H. Nijmeyer
Van A. Lodeweges de restante kooppenn.
interessen 1½ jaar
Van J. Warmelink het rest. van de huysplaats
interesse
Van de Wed. Maag
Van de marktenplaatsjes:
Van Berent Enterman het rest. der pagt Petry 1820
deselve op 1820 verschenen
Van Hendrik Roelofsen Petry 22, 23, 24 en 1825 vers.
Van Hendrik Keyten 22, 23, 24 vers.
Van Jan Drieses 23, 24, 25 vers.
Van Harm. Nijmeyer de rente van 3 jaar, vers. den 1 April 1824, 25 en 26
Berent Kuypers 22, 23 en 1824 vers.
dit jaar op 1825 vers. bet.
Hendrik Kosters rest. tot Petry 1816 vers.
Oct. 1826. den 10 ontfangen van G.H. Reurslag

f 178
f 30
f 240
f 15
f 400
f 40
f 47,25
f 125
f 200
f 10
f 20
f 2,40
f 2
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

23
25
8
3,50
4,50
24
6
3,50
24
20

Volgt de uitgave.
Volgens slot van rekening in dato den 31 Mey 1823 gesloten, komt de erfmarkenrigter
meerder had uitgeschoten dan ontfangen de som ad.
f 140,60
Interessen van bovenstaande som van 22 Octob. tot 22 Octob. 1826, dus 4 jaar f 28
26 Aug. 1822. Wone den jaarlijksen holtink bij, vac.
f 6
Voor extract van het verhandelde van den commissie
f 0,40
1 Sept. Zende kerkenspraak af tot het ruymen en schoonmaken der togtsloten en
waterleydingen, gooten en Nieuwe Beek, met zegel
f 1
1 Oktob. Op aanschrijven van den Heer Dijkgrave der Markelse Schipbeek
wone den najaarschouw bij, vacatie
f 6
Den 11. Formere kerkensprake tot het doen der schouw, voor instellen en zegel f 1
Den 18. Doe den schouw over de waterleydingen, goten en Nieuwe Beek,
vac 2 dagen
f 12
Den 19. Begeve mij naar Markelo om de door den commissie uitgedane
gronden op te treden, vac. dien dag
f 6
4 Novemb. Wone den verkoop der afgetreden gronden bij, vac.
f 6
1 January 1820. Aan de bode J. Kuyper 2 jaar bodeloon 1821 en 1822 versch. f 32
4 April. Aan A.v. Kraan de laaste bouw van het huys met de plaasjes
f 260,80
Zegel
f 0,19
4 April 1821. Zende kerkensprake af tot het opbranden van het vhee en
opmaken van den bekkenwal der Bulksbeek
f 1
Den 5. Aan J.H. Kraayenbeld bet.
f 64,05
Mey. Doe den schouw over den Bulksbeken wal
f 6
Den 20. Zende kerkenspraak af tot het doen der voorjaarsschouw tot het schraan
van de Niebeek en goten in het Broek om het hoge water, met zegel
f 1
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Den 31. Idem kerkenspraak tot het doen der schouw
f 1
11 Juny. Doe den schouw over deselve
f 6
Den 24. Op aanschrijven van den Heer Dijkgrave der Markelse Schipbek wone
de voorjaarsschouw bij, vac. dien dag
f 6
24 Aug. Aan J.H. van Heek en Bode bet.
f 72
6 Sept. Aan de notaris Jalink bet.
f 73,50
Den 8. Aan J. Bode
f 12
Den 2. Aan denzelven bet.
f 3
Den 22. Aan J.H. Koelers bet.
f 3
Den 23. Op aanschrijven van den Heer Dijkgrave der Markelse Schipbeek wone
de najaarsschouw bij
f 6
Den 24. Aan der Heer van der Wijck bet.
f 9,25
Den 23. Aan denzelven voor den advocaat Zandberg
f 10,45
Den 25. Zende kerkenspraak af tot het doen der najaarsschouw door de
binnenlanden
f 1
Den 29. Doe de schouw daarover, vac.
f 6
1 Octob. Wone den jaarlijksen holtink bij, vac.
f 6
Dec.22. Aan W. Kistemaker bet.
f 21,65
31 January 1824. Zende kerkenspraak af op versoek der schutters waarbij gelast word aan de
genen welke stenen uit de markte graven om de gaten weder te lijken
f 1
24 Maart. Zende kerkenspraak tot het doen der opbranding van het vhee en den
Bulksbeke wal in een schouwbaren staat te stellen
f 1
16 April. Aan den notaris Jalink voor kosten van het door de commissie
aangekogte hooyland uit het erve Lonink
f 29,30
Den 27. Zende kerkenspraak af tot het doen der schouw over den Bulksbeke wal f 1
Doe den schouw daarover
f 6
Den 29. Op klagten van gecommitteerde en schutters neme in ogenschijn de
twee nieuw gesette huysjes in het Broek en vinde dat van B.T. Schottink voor
een gedeelte op markengrond, staat op een bultjen groot 1 schepel gezaay,
hetwelk hij aanneemt tegens markenprijs te betaalen, vac.
f 6
11 Juny. Zende kerkenspraak af tot het ruimen en schoonmaken der togtslooten
en waterleydingen, goten en Nieuwe Beek, voor instellen
f 1
Den 22. Op aanschrijven van den Hr. Dijkgraav der Markelse Schipbeek wone
de voorjaarsschouw bij, vac. dien dag
f 6
Den 29. Doe de schouw over de waterleydingen, gooten en Nieuwe Beek
in het Broek
f 6
15 Aug. Betale aan Arend Holstege
f 5,50
Aan A. Lodeweges bet.
f 8,50
Den 24. Op versoek der schutters begeve mij na het Groenland om in ogenschijn
te nemen het willekeurig doorgraven aldaar, wel 400 roeden van het beste
groenland waren vergraven
f 6
27 Aug. Aan B. Vossebeld bet.
f 1
Zende kerkenspraak af tot het doen der najaarsschouw over de togtsloten en
waterleydingen in de binnen landen
f 1
Doe de schouw daarover, vac.
f 6
1 Sept. Bij mijn absentie woond mijn zoon in qualiteit van verwalter erfmarken
rigter den jaarlijksen holtink bij, vac.
f 6
Den 21. Op aanschrijving wone de najaarsschouw voor de Markelse Schipbeek
bij, vac.
f 6
Betale aan G. Rohaan voor 900 puttstenen tot het markenhuys
f 7,20
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Den 23. Begeve mij na Markelo, van daar na het erve Lonink om de aangraving
van T. Steuneberg in ogenschijn te nemen, welke aangraving datelijk heb doen
inlijken, vac. dien dag
f 6
26 Octob. Aan M. Hollenberg bet.
f 0,60
Aan dezelve
f 9,60
29 Dec. Wone een extraordinaire vergadering van goedsheeren en eigen
geerfdens bij
f 6
12 January 1825. Ingevolge marken resolutie van 29 Dec. 1824 begeve mij agter Markelo
met enige manschappen om den opgeslagen hutt van J.H. Klein Sandvoort te removeren en
voorts met de gecommitteerdens bij het Nijland de plaats aangewesen zig daar weder te
zetten, hoewel zulks tegen mijne zien was, vac dien dag
f 6
Maart. Zende publicatie af tot opbranding van het vhee en tot het opmaken van
de Bulksbeken wal
f 1
9 April. Aan Jan Kuypers twe jaar bode loon
f 32
6 Mey. Zende kerkenspraak af tot het doen der schouw
f 1
Den 9. Doe den schouw, vac.
f 6
4 Juny. Op aanschrijven wone de voorjaarsschouw over de Schipbeek bij, vac f 6
Den 20. Doe de schouw over de Nieuwe Beek, goten en waterleydingen in
het Broek, vac.
f 6
21 July. Aan M. Hollenberg bet.
f 1,90
10 Sept. Zende kerkenspraak af tot het doen der najaarsschouw
f 1
Den 19. Doe de schouw daarover, vac.
f 6
Aan W. Kistemaker bet.
f 69,20
Den 27. Op aanschrijven doe de najaarsschouw over de Schipbeek, vac.
f 6
Aan B.H. Vossebeld bet.
f 0,45
1 Octob. Aan G. Boskamp bet.
f 10,75
Aan denzelven
f 14,45
Den 24. Op aanschrijven van den Hr. burgemeester van Markelo, begeve mij
daar na toe om met de commissie te spreken over het besluyt van de Heer
Gouverneur over het bouwen van een tolhuys bij de Schipbeek, vac.
f 6
Den 25. Aan Berent Vossebeld bet.
f 3,40
22 Dec. Begeve mij na Markelo en converere over het bouwen van het tolhuys
en is besloten een bestek te doen vervaardigen
f 6
Betale aan M. Hollenberg
f 1,35
Den 28. Aan A. Lodeweges en A. Tijman bet.
f 22
23 January 1826. Begeve mij n Markelo om met de daar zijnde leden van de
commissie om over het ontworpen bestek te confereren, vac.
f 6
Den 25. Betaale aan M. Meyer voor het verven van het markenhuysjen
f 29,55
Betaale aan J. Kuyper een jaar bode loon tot 31 Dec. 1825
f 16
Aan de notaris W. Jalink den koopprijs van het door de commissie aangekogte
hooyland uit het erve Lonink
f 206,90
Aan G. Boskamp
f 3,20
Aan den metselaar J.H. te Meerme
f 36,30
Aan W. Jabbinga
f 12,80
21 Febr. Wone een extra ordinaris goedsheeren vergadering bij, vac.
f 6
Den 22. Op versoek der schutters zende kerkenspraak af waarbij gelast word
om de gooten, daar de steenen uitgegraven worden, datelijk te doen lijken etc. f 1
8 Maart. Zende kerkenspraak af tot opbranding van het vhee en opmaken van
de Bulksbeken wal
f 1
Den 12. Wone den extra ordinaire vergadering bij, vac.
f 6
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Den 30. Zende kerkenspraak af tot het doen der schouw over de Bulksbekenwal f 1
6 Mey. Doe de schouw daarover, vac.
f 6
Den 19. Zende kerkenspraake af tot het doen der schouw over de Nieuwe Beek
en goten in het Broek
f 1
Den 24. Doe de schouw daarover
f 6
Juny 17. Op anschrijven wone de voorjaarsschouw over de Schipbeek bij, vac. f 6
9 Sept. Zende kerkensprake af tot het ruymen en schoonmaken der togtsloten
en waterleydingen door de binnen landen
f 1
Den 18. Bij indispositie op aanschrijven van de Heer Dijkgrave der Markelse
Schipbeek woont mijn zoon in qualiteit als Verw. erfmarkenrigter de
najaarsschouw bij, vac.
f 6
10 Octob. Betaale aan G.H. Reurslag
f 21,20
Den 26. Doe den najaarsschouw over de togtsloten en waterleydingen, vac.
f 6
25 Novemb. Betale aan W. Kistemaker
f 2,45
Aan dezelve
f 3,70
Aan id.
f 3,25
3 Dec. Aan A. Lodeweges en A. Holstege
f 13
Den 15. Aan M. Hollenberg
f 2,30
Den 25. Aan J.H. Wissink bet.
f 2
Aan J. Warmelink en J. Bode
f 12
---------------f 1576,65
De uitgave voor de nieuwe straat beloopt zig mandaten
f 947,55
---------------f 1924,15
Den ontfangs hiervoren te zijn bedraagt te zamen de som ad
f 1684,50
--------------Dus meerder uitgegeven dan ontfangen
f 239,65
Voor de nieuwe straat uitbetaald als volgt:
1824.
1. den 25 November aan A.J. Holstege
1825.
2. 26 January aan de Heer T. Bosch
3. 6 Juny aan A.J. Holstege
4. den 14 Sept. aan G.J. Bruynink
5. 31 Octob. aan W. Stoelhorst
1826.
6. 5 January aan G.J. Hilberink
7. 16 January aan Hendrikus Kappert
8. 13 February aan T. de Jong
9. 22 May aan G.J. Bruenink
10. aan H.J. Holstege
11. 25 Novemb. aan W. Kistemaker
12. 10 Aug. aan L. Capelle

f 13
f 45
f 18,75
f 187,45
f 7

f 2
f 6
f 10
f 18,75
f 3
f 29,35
f 7,25
----------f 347,55
De ondergetekenden W. Kistemaker, Jan Zwiers, Jan Harmen Wissink en Jan Warmelink,
gecommitteerden der markte te Markelo, welke den 15 January 1827 ingevolge eene
instructie van den Heer Markenrigter zijn aangesteld tot het nazien der rekening en daar toe
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behorende stukken en met den Heer markenrigter C. ten Zijthoff finaal te sluyten, verklarende
dat zij desselfs rekening van ontfangs lopende over de jaren 1820, 1821, 1822, 1823, 1824,
1825 en tot den 10 October 1826, bedragende eene somma van f 1713,15.
Gaat af ad 5 persent
f 98,65
------------f 1684,50
Blijvende also van desen ontfangs over eene zomma van sestien hondert vier en tagtig gulden
en vijftig cents.
En den rekening van uitgave aanvang nemende den 26 Augustus 1822 en eindigende den 27
December 1826 bedragende eene zomma van f 1924,15.
Bedragende als de uitgave meer als dan ontfangs eene somma van twe hondert negen en
dertig gulden vijf en sestig cents in cijffers f 239,65.
Op den restand lijst staat de opmeting van 1820 W. Kistemaker met drie gulden die met
quitancie is getoond, te zijn voldaan den 28 Dec. 1823 met vier gulden vijftig cents alhier
afgetrokken.
Blijft also den uitgave groter als den ontfangs de somma van twe hondert vijf en dertig
gulden vijftien cents.
Bij bovengemelde is overgelegt een rekening van den Heer notaris Jalink in qualiteit als
schrijver deser markte beginnende den 2 November 1822 en eindigende met den 15 January
1827.
Als nog van denzelven een rekening van de aanbesteding der school bedragende de eerste
f 17,22 en die van de school f 20,87.
Waar af moet gaan twee gulden daar de commissie zoo wel bewust zijn dat het accoord der
school voor 40 guldens geschat.
Wordende den Heer markenrigter versogt desen rekening aan den Heer notaris Jalink uit te
betalen.
Uit de restant lijst is door ons uitgetrokken en word den Heer markenrigter geautoriseerd dien
gelden van de debiteuren tegen den 1 Septemb. in het goede of door middel van regten in te
vorderen.
Jan Leuvelink
f 37,50
Hendrik Sanderman
f 4,50
A.J. Drieses
f 6
Derk Beldman
f 12 den restand van 12 guld. Sept. 1818
Willem Ykkink
f 3
Derk Klumpers
f 3,75
Erven Bruekink
f 3
Hendrik Kosters
f 28,50
Garrit Snieders
f 3
Jan Warmelink
f 22
Wolf Pagerag
f 10 tien gulden 1828 en 10 guld. 1829
Willem Bijster
f 20
Wed. Maag
f 7 en 7 in 1828 en 1829 en in 1830
Willem Voelman
f 12 idem restant van 60 gulden in vijf jaar, ook in
maand Sept. gelijke zom
Berend Lodeweges
f 16 den restand van 45 gl. 65 cent in drie volgende
jaren in drie gelijke sommen
Berent Enterman of Jansen
f 28,57 den restant van 86 gl. 25 cent in 4 volgende
jaren in gelijke sommen verdeelen
Hendrik Roelofsen
f 2
Hendrik Keyten
f 3
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Harmen Sligman
J.H. Leeftink
L. Volthuys
Arend Renneboom

f 4,50 den restand van 4 gl. 50 cent in 1828
f 5 den restant van 10 gl. in 1828 en 1829
f 12 den restant van 56 gl. in 28, 29, 30 en 31
f 25 den restand van 14 gulden den drie volgende jaren
----------Totaal
f 268,50
Hendrik Kosters een restand van 20 gl. van pagten 1828 en 1829, dit vorenstaande den 8
Aug. 1827 aan den markenrigter overgegeven.
Verders door den commissie ondergetekend gedelibereerd zijnde over de restanten die thans
onvermogen zijn als Jan Twenhaar de somma van
f 136
Hendricus Tempelman
f 19,50
Jan Kolkman
f 73
---------Totaal f 228,50
Vind de commissie goed om dit op de restand lijst te houden en die jaarlijks moeten worden
aangesproken om het finaal door te geven is altijd tijd toe.
Ende overige op de restand lijst staan hebben de volgende aanmerkingen als:
Hendrik Sanderman
f 30
heeft dit perseel niet aangegraven
Wolter Kistemaker
f 3
heeft het betaald
De Pastorije percelen
f 10,50
is niet aangegraven
G.J. Drieses
f 3
is niet aangegraven
A.J. Elkink
f 3
is niet aangegraven
G.J. Klumpers
f 1,50
is niet aangegraven
B.T. Schottink en T. Kerkemeyer f 4,50
is niet aangegraven
wed. H. Stoelhorst
f 4,50
is in 1827 aangegraven, betaald
B. Hidders
f 3
is niet aangegraven
aan het erve Roesink
f 3
is niet aangegraven
Derk Slagman
f 3
is niet aangegraven
B.T. Gorkink en T. Kerkemeyer
f 1,50
is niet aangegraven
---------f 70,50
En wat het 5e point betreft omtrend het hooyland met de erven Bruekink heeft de commissie
een minlijk accoord met den Heer J.H.E. Meyling gesloten en wel op de volgende wijse: het
hooyland van het erve Bruekink, de Maat genaamd liggende in het Markeler Broek, zal
blijven liggen voor gemeente waartegen de erven Bruekink weer krijgen een hooyland in het
Hueten Broek en wel een ongeveer als gemelde maat groot is, hebbende met de boer Gerrit
Alferink op het erve Bruekink wegens de schade die hij aan zijn hooyland geleden heeft en in
het Hueten Broek dat hij weer krijgt, de porsie die in hetzelve is moet uitmaken geaccordeerd
voor veertig gulden, waarvan aan Gerrit Alferink Mey 1828 twintig gulden moeten worden
betaald en den restand als de porsie er geheel uit is om verders moet door de gemeente een
sloot van agt voet boven wijte er door gegraven worden.
Waarmede wij vernemen aan onse opgeleide verpligting voldaan te hebben en dus met onse
ondertekening bevestigen te Markelo den 17 September 1828.
Was getekent.
W. Kistemaker
J.H. Wissink
J. Zwiers
J. Warmelink.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 26 August. 1828.
Erfmarkenrigter
C. ten Zijthoff
Assess.
Jan Zwiers
Jan Harmen Wissink.
Verdere presente geerfdens
Gerrit Hendrik Kerkemeyer namens Volkerink
Arent Jan Drieses namens Plasman
Arent Holstege namens Tijman
J. ten Zijthoff namens Kuypers
Arent Krabbenbos namens Bolink
Derk Stoelhorst namens Schijvers
T. Steuneberg namens Lonink
Jan Leeftink namens Meenderink
W. Stoelhorst namens Hiddink
Berent Hidders namens Lonink
Arent Elkink namens Elkink
G.H. Lammertink namens Lammertink
Willem Sligman namens Sligman
A.J. Nijhuys namens Wessels
A. Lodeweges namens Wiemerink
Willem Wonnink namens T. Hoffes
Jan Warmelink namens H. Kosters
G.H. Ruerslag namens H. Ooink
J.H. Krijgsman namens Hoptman
Gerrit Krijgsman namens Schrijvers
Hendrik ....... namens Broekink
Gerrit Krijgsman namens Krabbenbos
A.J. Schottink namens Lonink der smit
J.H. Lammertink namens Kortink
H. Rietman namens Rietmans
Derk Klumpers namens Klumpers
Gerrit Stegeman namens Volkerink
Engbert Leuvelink namens Leuvelink
G.J. Drieses namens E. Drieses
Jan Klosters
Gerrit Loos namens Loman
J.H. Kuypers namens Hendrik Nijhuys
B.T. Schottink namens Kloots
De vergadering behoorlijk geconvoceerd zijnde, is gelesen den publicatie houdende
oproeping deser vergadering om te delibereren om de volgende poincten, is daar toe
overgegaan als volgt:
1. Word door den markenrigter gerapporteerd dat bij het eerste point betrekkelijk het
bewonen door de vroedvrouw van Markelo op eigen gezag van een huys aan de markte
toebehorend, met gemelde vroedvrouw heeft geschikt in deser voegen dat de vroedvrouw
Hendrika Slot, vrouw van Willem Bijster, het huys wederom zal verlaten en wederom trekken
in het kosters huys daar ieder tot hier toe ten koste van de markten bewoond, mits zij evenals
te voren trekken de meerderere huur, welke het huysjen voor haar bestemd en door haar
eigener authoriteit betrokken, thans bedragende tien gulden, trekken.
Vertrouwende dat de vergadering daarin zal genoegen nemen.
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Waarover gedelibereerd zijnde, is dese overeenkomst goedgekeurd, dog hebben eenige leden
opgemerkt dat het billijk zoude zijn, dat Stokkum en Herike ook tot de huur van de woning
voor de vroedvrouw als zijnde ten dienste van den gemeente Markelo en wordeede uit de
gemeentekas gesalariseerd, contribueerden; dienvolgens word den markenrigter versogt en
gecommitteerd daar omtrend met die markten te onderhandelen en deswegens op den
eerstvolgende vergadering rapport te doen.
2. Over de uitlegging om uitruyling van twe hooylanden in het Markeler Broek toebehorende
aan den Heer J.W. Schutte te Deventer en aan G.H. Lammertink nevens Jan Harmen
Wannink.
Waaromtrend den markenrigter, aangezien de meerderheid van dese vergadering er voor
schijnt te zijn en aangezien dit point niet aan de vergadering zijn beslag kan bekomen,
proponeerd deze nevens hem eene commissie te benoemen ten einde omtrend dese uitruiling
met de eigenaren te onderhandelen en deselve tot stand gebragt kunnende worden als dan of
de eerstvolgende vergadering aan de goed- of afkeuring van Goedsheeren en erfgenamen te
onderwerpen.
Welk voorstel goedgekeurd zijnde, zijn tot leden van die commissie met den markenrigter
benoemd J.H. Loos, A.J. Schottink, A.J. Elkink en Jan Leeftink op Meenderink als aan de
beurt zijnde om de markte in gevolge den eenmaal aangenomeme manier gratis te
representeren.
3. Omtrend het drijven van gansen in het Broek finaal zal worden verboden en alleen
toegelaten dat deselve in het zogenaamd Kluenveen, de Lockert en de Niemeen zullen mogen
worden gedreven.
Welk voorstel in omvrage gebragt zijnde, is met eene grote meerderheid goedgekeurd en in
een besluit deser vergadering verandert, worden de schutters gelast daar op te passen en die
hier tegen handelen aan de markenrigter op te geven, die als dan zullen worden geboet, voor
de eerste keer met tien cent voor ider gans en bij herhaling met het dubbeld van dien telkens
gestraft worden, onvermindert de bevoegdheid om volgens de wet de gansen die op andere
plaatzen in de markte gronden worden gedreven, te doen dootslaan.
4. De markenrigter geeft te kennen dat hij J.H. Ebbekink, die bij den Pot een hut heeft
opgeslagen, zijnen hut heeft willen removeren, dog dat hij op zijn versoek uitstel daar mede
heeft gegeven tot dese vergadering.
Versoekende dat daar over worde beslist, is met meerderheid van stemmen besloten dat J.H.
Ebbekink daar zal blijven, mits geen grond meer aangegraven als hem word aangewesen.
5. Eindelijk zijn in plaats van de schutters die alle bedank, worden aangesteld Willem
Wonnink, Berend Dijkink, Hendrik Schorfhaar, A.J. Drieses, B.T. Schottink en Wolter
Stoelhorst en word verboden dat voortaan geen schadden gestoken of plaggen gemaayt
mogen worden buyten de laken zo als van ouds is gebruykelijk geweest.
Waarmede de vergadering is gesloten dese door markenrigter, assessoren en secretaris
getekend.
Was get.
C. ten Zijthoff
J. Zwiers
J.H. Wissink
Wolt. Jalink.
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Markelo den 1 September 1828.
Uit het hier nevensgaande afschrift der resolutie van Heer Edele Grootachtbaren Heeren
Gedeputeerde Staaten deser provincie van dien 19 Aug. 1828 1e divisie 17 zult zien, dat ik
onder ander ben uitgenodigt opzigtelijk de tolgaarders woning aan de brug over de Schipbeek
in de weg van Markelo op Zutphen onder nadere goedkeuring met de markgenoten over de
gehele tuigneming deser woning, door de marke billijke schikking te beramen als zijnde bij
koninglijk besluyt den 2 May 1828 nr 5 de vroeger verleende authorisatie tot het heffen van
een tol voor den panstagie aldaar ingetrokken.
Zo verzoeke ik hier mij ten spoedigsten te willen opgeven de markgenooten met wien ik
hieromtrend zal kunnen onderhandelen.
Getekent
De Burgemeester van Markelo
W. Götte.
Lagenstond den Heer erfmarkenrigter van Markelo
1e divisie nr 17, Zwolle den 19 Augustus 1828.
De Gedeputeerde Staaten van de provincie Overijssel.
Gelesen een rapport van Heeren gecommitteerden tot de zaken van politie op een missive van
den burgemeester van Markelo van 1 Juny nr 156 daar bij ten gevolge van deser tijds bericht
van 27 May 1e divisie nr 6 informatie verstreckenden hoedanig te handelen met de tol of
slagboom, tariefbord en tolgaarders woning bij de Schipbeek.
Houdende voors. rapport een advies te zijn dat de burgemeester van Markelo door dese
vergadering behoorde te worden uitgenodigt, opzigtelijk de bedoelde tolgaarders woning
sonder nadele approbatie deser vergadering met de marke voor de gehele terugneming deser
woning door de marke, billijke schikking te beramen gelijk mede om de tol of slagboom en
het tariefbord, tot nader order op de een of nadere daartoe geschikte plaats in bewaring te
doen nemen.
Is goedgevonden zig met voors. rapport te conformeeren en hetzelve in een besluit deser
vergadering te consisteeren.
De Gedeputeerde Staten voorm. getekent B.H. Bentink ter ordonnantie derzelve getekent
W.J. van de Gronden voor eensluyden afschrift.
Goor den 17 Sept. 1828
In antwoord op uw ed. missive van den 1 deser nr 192 heb ik de eer te dienen dat de
gezamenlijke markgenoten van Markelo op heden hebben gecommitteerd met en benefens
mij, de personen J.H. Loos, A.J. Schottink, A.J. Elkink en J. Leeftink, ten einde met uw ed. te
onderhandelen opzigtelijk de tolgaarders woning aan de brug over de Schipbeek in de weg
van Markelo op Zutphen.
Den Erfmarkenrigter van Markelo
get. C. ten Zijthoff.
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 17 Sept. 1828.
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
Assess.
Jan Harmen Wissink
Arend Krabbenbos namens Bolink.
Wolter Stoelhorst namens Hiddink
Berent Hidders namens Lonink
Arend Elkink namens Elkink
J.H. Heylersig voor zig en Warmelink
Willem Wonnink voor Heuten
G.H. Ruerslag
G. Krijgsman voor zig en W. Snellink
Hendrik Zwiers voor wed. Zwiers
Jan Harmen Meyers voor A.J. Drieses
Gerrit Stegeman voor Volkerink
J.H. Loos voor Gerrit Loos
G.H. Wissink
J.A. Nihuys voor Wessels
T. Steuneberg voor Loonink
De vergadering behoorlijk geconvoceert zijnde, is gelesen de publicatie houdende oproeping
deser vergadering om te delibereren over een bij den erfmarkenrigter ontfangen missive van
den Heer burgemeester van Markelo een besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der
provincie Overijssel betrekkelijk de onderhandeling tot overneming door de markte van het
nieuw geboude tolhuys aan de brug over de Schipbeek also den tol daar van is opgeheven
enz.
Gelesen de bovengemelde convocatie benevens de brief van den Heer burgemeester van
Markelo van den 1. deser maand en het besluit van H.ed.G.A. de Heeren Gedeputeerde
Staaten van den 19 Aug. deses jaars 1e divisie nr 17 houdende de eerst gemelde versoek aan
den markenrigter te willen opgeven de markgenoten met waar UEd. hier omtrend zal kunnen
onderhandelen.
Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden beneffens den Heer markenrigter te
qualificeren, zo als geschied bij desen, den thans bestaande commissie deser markte J.H.
Loos, A.J. Schottink, A.J. Elkink en J. Leeftink, ten einde gezamentlijk met den Heer
Burgemeester (behoudens nadere approbatie deser vergadering), zodanige schikking aan te
gaan als zij ten voorschr. einde zullen geraden en met de belangens der markte
overeenkomstig zullen achten.
Waarna de vergadering is gesloten en desen door den markenrigter, assessoren en secretaris
getekend.
Was getekend
C. ten Zijthoff
J.H. Wissink
A. Krabbenbos
Wolt. Jalink secret.
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Den erfmarkenrigter deser markte Markelo met en neffens de commissie uit de Goedsheeren
en erfgenamen hebben de eer dese vergadering te rapporteeren dat zij op den 28 deser met
den Heer burgemeester van Markelo een provisionele confrentie hebben gehad over de
overneming van het tolhuys bij de brug over de Schipbeek en zijn als doen met zijn WEd.
overeengekomen dat gemelde tolhuys voor afbraak zoude verkogt worden en den opbrengst
van dien zoude worden afgetrokken van de som ad. 1840 en het tekort komende door de
Staaten deser provincie Overijssel aan dese markte uitkeren eene zom van elf hondert gulden
en het huys als dan aan de markte verblijven en waarna een rapport zijn sluytende en ter
goed- of afkeuring aan de vergadering overlaten.
Markelo den 30 September 1828
Getekent
C. ten Zijthoff
A. Elkink
J.H. Loos
A.J. Schottink.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 13 October 1828.
Erfmarkenrigter
C. ten Zijthoff
Assess.
Jan Zwiers
J.H. Wissink.
Verdere presente geerfdens
Derk Stoelhorst namens Schrijvers
Jan Leeftink namens Meenderink
Wolter Stoelhorst namens Hiddink
Berend Hidders namens Hulsbeke
Arend Elkink namens Elkink
Jan Warmelink voor zig en Heylersig
G.H. Ruerslag namens Hendrik Oonk
Gerrit Krijgsman voor zig en W. Snellink
A.J. Schottink namens W. Ikkink
G.H. Lammertink en A.J. Drieses en 3 anderen
D. Klumpers
De markenrigter voor Cracau en 3 anderen
A.J. Nijhuys namens Wessels
T. Steuneberg namens Loenink
De vergadering wettig geconvoceerd zijnde, is voorgelesen de publicatie behoorlijk twe
zondagen afgelesen houdende convocatie om te horen en te delibereren over het rapport van
de commissie en nevens den markenrigter belast om met den Heer burgemeester van
Markelo, als daar toe door HEWG de Heeren Gedeputeerde Staaten deser provincie
gequalificeerd behoudens nadere approbatie deser vergadering, over een te komen wegens de
overneming van het nieuw geboude tolhuys door den markte.
Gelesen het rapport van de bovengemelde commissie luidende als volgt:
viat in lartio
Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en met eenparigheid van stemmen besloten
de overeenkomst in het voorenstaande rapport vervat, goed te keuren en te bekragtigen.
Waarna de vergadering is gesloten en dese door markenrigter, assessoren en secretaris
getekend.
Was getekend.
C. ten Zijthoff
J. Zwiers
J.H. Wissink
Wolt. Jalink
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Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 5 Augustus 1829.
Present
C. ten Zijthoff
Erfmarkenrigter
Assess.
Jan Dikkers
Jan Zwiers.
Verdere presente Goedsheeren en Erfgenamen
Gerrit Hendrik Kerkemeyer voor zig en namens de wed. Stegemans
Arend Jan Drieses namens Siggink
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
Gerrit Hendrik Leuvelink namens Leuvelink
Arend Holstege namens Tijman
Hendrik Sanderman namens Boelink
Teunis Steuneberg namens Lonink
Jan Harmen Wissink namens Wissink
Jan Leeftink namens Meenderink
Wolter Stoelhorst namens Hiddink
Arend Elkink namens Elkink
Gerrit Hendrik Lammertink namens Lammertink
A.J. Nijhuys namens Wessels
Wolter Kistemaker namens Wiemerink
Berend Hidders namens Hulsbekke
Willem Wonnink
J. Warmelink
G.H. Ruerslag namens Oynks
G.J. Hilberink
Gerrit Krijgsman
Willem Ikkink
G.H. Lammertink
Antony Ooms
G.J. Drieses namens Drieses
H. Nijland namens Klosters
J.H. Loos namens Loos
J.H. Kuypers
B.T. Schottink namens Kloots
Kistemaker namens Kerkemeyer
Derk Stoelhorst namens Schrijvers.
De vergadering geopend zijnde, word voorgelesen de publicatie tot convocatie van deselve
strekkende onder andere en voornamentlijk om te delibereren over waarbij de markenrigter
met gemelde missive van den Heer Burg. van Markelo de dato 9 Juny nr 142 en daar bij
gevoegd afschrift van eene resolutie van HE de Heeren Gedeputeerde Staaten deser provincie
van den 1 July jl nr 5 bijde alhier voorgelesen, betrekkelijk een voorstel door genoemden Hr.
Br. aan welgemelde Hr. Ged. Staaten gedaan om de tolgaaders woning staande aan de brug
over de Schipbeek aan de weg van Markelo op Zutphen voor rekening der provincie te doen
verplaatsen in het dorp Markelo om te dienen tot eene woning voor den rijksontfanger aldaar.
Welk voorstel door HEd Ged is gewesen van de hand op grond dat het bedoelde gebouw aan
de markt toebehoord en niet aan de provincie, die ingevolge overeenkomst en besluit van den
18 Jan. 1828 nr 6, welk besluit nimmer ter kennis van de markte is gekomen, slegts voor zes
jaren de huur van f 92 voor dat gebouw aan de markte zoude verschuldigt zijn.
Herzien de deliberatie deser vergadering van 29 Dec 1824 houdende voorstel van den
markenrigter om ten koste van de markte te bouwen een tolhuys bij de voorseide brug en
daarbij de mudde lands te vergeven aan den tolheffer, altans tegen het genot van een redelijke
huir of pagt gerekend tegen 5 pers. der som door de markte uit te schieten gedurende de
eerste zes jaren en vervolgens met een billijke verhoging ten aanzien der grond.
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Welk voorstel van de markenrigter dadelijk word goedgekeurd en besloten tot het setten van
een tolhuys met bijvoeging van ten minste 2 mudden grond, mits den tolheffer geen
loslopende hond en een wakend oog op het vhee zoude verpligt zijn te houden.
Wijders gelesen de besluyten van HE Gedep. Staaten deser provincie omtrend dit onderwerp
speciaal van den 11 October 1825 en 2 Maart 1826 nr 1 en 13 deszelfden jaars nr 2.
Overwegende dat wel is waar, zo wel uit de aard der zaak als uit de bovengemelde stukken
klaarblijkelijk is, dat kwestieuse gebouw een eigendom deser markte is.
Overwegende dat het niet te min van zaken is, dat de provincie Overijssel niet slegs voor den
tijd van 6 jaaren, maar voor alles immers tot dat dit contract door partijen met wederzijdsche
toestemming word vernietigt, hetzelve gebouw in huir heeft genomen voor f 92 jaars en
indien er de 2 mudde lands worden bij afgestaan na verloop van de eerste zes jaar met een
verhoging der huir in evenredigheid van de waarde van de afgestane grond.
Overwegende dat het derhalve van het uiterste belang voor de markte is, het eenmaal met de
provinciale autoriteit getroffen accoord in stand te houden om hetzelve door eene nadere
overeenkomst met wedersijds goedvinden eene andere wijsing mogt kunnen worden gegeven,
waar door de provincie van het thans geheele gebouw eenig nut zoude kunnen trekken.
Is goedgevonden aan den Heer Burgemeester van Markelo met versoek zulks ter kennis van
HEGed. te brengen te kennen te geven, dat de markte om aangevende redenen niet genegen is
op den voorgestelden voet tot de verplaatsing van het gebouw in questie over te geven, dog
niet te .... zeer gaarne in de een of andere billijke schikking zal treden, ten einde het door de
burgem. aan HEGed voorgestelde zal worden bereykt.
Wijders is door den Markenrigter overgelegt desselfs rekening en verandwoording, welke
word gesteld in handen van Wolter Stoelhorst, Hendrik Zanderman, Hendrik Schorfhaar en
Arend Holstege, dewelke daartoe bij dese zijn benoemd, ten einde nagesien, zo nodig
gecorrigeerd en gesloten te worden, gelijk ook de rekening van den markenschrijver de Heer
W. Jalink, alsmede de deliberatie van den commissie benoemd bij erfgenamen resolutie dd 21
February 1826.
Voorts is door de schutters het navolgende aangegeven als:
Dat G.J. Ebbekink een kamp aan den Potdijk heeft uitgegraven, Derk Beldman van het veld
heeft aangeboud, J. Kolkman een kamp tegenover zijn woning heeft aangegraven, J. Wissink
en A. Renneboom meer hebben aangegraven dan hun door de commissaris aangewesen, J.
Roelvink een hoek grond aan den kamp bij de Berg heeft aangegraven. En gevraagt of
Straalman een vrije uitdrift in de markte Markelo heeft.
Versoeken dat in hun plaats nieuwe schutters mogen worden benoemd.
En eindelijk dat zij voordragen om de beesten van de gewaarden op een bepaald getal te
stellen en de ongewaarden niet meer beesten op de weide mogen drijven als zij des winters
houden.
Waar over gedelibereerd zijnde, is besloten dat de hiervoren vermelde aangravingen alle
zonder onderscheid op de gebruikelijke wijze ten spoedigsten zullen worden ingelijkt en door
de markenrigter de daarop te staane boete zal worden ingevordert.
Dat ten aanzien der vraag betrekkelijk de vrije uitdrift in dese markt van Straalman door den
markenrigter de daartoe betrekkelijke stukken zal worden ondersogt en op de eerstvolgende
vergadering van zijne bevinding rapport worden gedaan.
Dat in plaats van de aftredende schutters W. Wonnink, Berent Dijkink, Wolter Stoelhorst,
Hendrik Schorfhaar, Arend Jan Drieses en B.T. Schottink worden benoemd en aangesteld
Arend Jan Oongs, Jan Peuschers, G.J. Dijkjans, Jan Leeftink op Meenderink, A.J. Holstege
en G.H. Lammertink.
Dat ten aanzien der voordragt om de beesten der gewaarden op een bepaald getal te stellen en
de ongewaarden niet meer beesten op de weiden mogen drijven als zij des winters houden, is
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besloten dat de schutters hieromtrend een plan zullen opmaken en aan de markenrigter ter
hand stellen, ten einde op den eerstvolgende holtink in nadere deliberatie te worden genomen.
Waarna de vergadering is gesloten en dese door de erfmarkenrigter met de assessoren en
secretaris getekend.
Was getekent.
C. ten Zijthoff
J. Dikkers
J. Zwiers.
Worde alhier geregistreerd op verzoek van Jan Hendrik Loos als erfgenaam van zijn vader
Gerrit Loos een navolgend bewijs van geregtigheid tot eene whare in de marke.
De commissie uit de vergadering van Goedsheeren en Erfgenamen in de marke Marculo
belast met het versoek de waartallen dese markte bij resolutie van den 21 Augustus 1816 en
gelesen hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Augustus 1817
waarbij met meerderheid van stemmen is besloten, dat de ingezetenen der markte belast zijn
met het ruimen der togtsloten en waterleidingen volgens de verdeelingen daarvan te vinden in
het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegt te zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato der markten waartallen in hele, halve off vierden gedeelten te mogen
stemmen.
En versoekt daar bij voor de uitvoering van dit besluit belast zijnde vervolgens bij desen dat
Gerrit Loos beregtigt is tot een geheel waar op erfgenamen vergaderingen namens Loman.
En is dese acte daarvan met ondertekening van der markenrigter en de secretaris uitgereikt
om te gelden voor regtens als behoorde.
Markelo den 28 Augustus 1828.
C. ten Zijthoff markenrigter
Wolt. Jalink
secret.
Word alhier geregistreerd op verzoek van Derk Klumpers het navolgend bewijs en
geregtigheid van een geheele ware in de markte.
De commissie uit de vergadering van Goedsheeren en Erfgenamen der markte Markelo belast
met het onderzoek der waartallen in dezelve markte bij resolutie van den 21 Aug. 1816
gegeven hebbende het verhandelde in de erfgenamen vergadering van den 20 Aug. 1817
waarbij bij meerderheid van stemmen is besloten, dat de ingezetenen der markte welke belast
zijn met het ruimen der togtslooten en waterleydingen volgens de verdeling daarvan te vinden
in het markenboek in dato den 15 July 1645, ook bevoegd zijn om op erfgenamen
vergaderingen naar rato van het part hetzij ider heele, halve of vierde gedeelte te mogen
stemmen en versoekt daarbij met de uitvoering van dat besluit belast zijnde verklaard bij
desen dat Derk Klumpers beregtigt is voor een geheele stem op erfgenamen vergaderingen
namens Klumpers.
En is dese acte daar van met ondertekening van den markenrigter en secretaris uitgereykt om
te dienen en te gelden daar zoo het behoord.
Markelo den 28 Augustus 1828.
Getekend
C. ten Zijthoff
Markenrigter
Wolter Jalink
secret.
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Rekening en verantwoording van C. ten Zijthoff in qualiteit van erfmarkenrigter der markte
Markelo van zijn ontfangs en uitgave en vacatie van het huis bij de Schipbeek aan de brug in
de weg naar Zutphen.
Eerstelijk ontfangs.
Van publijken verkoop van gemene markten gronden van 26 April 1826 als:
Willem Wissink
f 280
G.H. Wissink
f 930
J. Wonnink
f 310
H. Zanderman
f 230
W. Stoelhorst
f 26
Hendrik Schorfhaar
f 35
Van afgestane markengronden
B. Enterman
f 780
Jan Drieses
f 250
B. Teunis Schottink
f 12
Berent Altena
f 48
Hendrik Leuvelink
f 55
de Wed. Bussink
f 28
A.J. Oonks
f 3,50
G.H. Ruerslag
f 8
Berent Altena
f 1,50
B. Stoelhorst op Schrijvers
f 4
de Wed. Zwiers
f 2
het Gasthuis te Deventer
f 5
A. Nijhuis op Roesen
f 4
G. Leuvelink op Kappers
f 6
W. Stoelhorst
f 7,50
H. Lammers
f 3
-----------f 3018,50
af ad 5 perc. voor ontfangs en uitgave
f 150,90
-----------f 2867,60
1826. Uitgave en vacatien verg.
22 Maart. Begeven na Markelo om aldaar met de commissie te stemmen welke gronden tot
opbouw van het tolhuis bij de beek in de weg na Zutphen publiek zoude kunnen verkogt
worden, voor transport en vacatie
f 6
Tol te Goor en Markelo
f 0,60
Den 26. Wone denzelven bij voor uitgebaakte gronden, vac. dien dag
f 6
5 Mey. Begeve mij na Markelo om bij de aanbesteding van het tolhuis te
adviseren alsook bij de finale toewijzing der voorgestelde markengronden
bij te wonen, vac.
f 6
Tol betaald
f 0,60
Den 10. Begeve mij na Markelo om met de commissie te bepalen welke gronden
tegens marktenprijs kunnen afgestaan worden, vac.
f 6
Den 29. Begeve mij na Markelo om met de commissie bij de Schipbeek de
plaats te bepalen waar het huis zal komen, vac.
f 6
15 Juny. Begeve mij met de commissie na de Schipbeek om aangegraven
grond te kiezen, vac.
f 6
Den 20. Idem om het houd te kiezen, dog het alle niet goed bevonden
f 6
231

Den 27. Doe met de commissie de keuring over het houd voor de cousijnen en
de planken voor deuren en vensters, vac. dien dag
f 6
3 July. Doe met de commissie de keuring waar de bebouwde grond zullen komenf 6
Den 7. Doe met de commissie kiezen met welke stenen gebouwd word
f 6
17 Aug. Begeve mij met de commissie na het tolhuis om het metselwerk te
keuren
f 6
Den 26. Begeve mij met de commissie na de Schipbeek om het afgelopen
timmerwerk te zien of alles na het bestek was afgemaakt
f 6
13 Oct. Communiceerd mij den Heer Bm Götte een copie van een brief van Zijn
Ecel. den Heer Gouverneur deser provincie inhoudende dat aan het huys nog ontbrak put en
secreet, dit gebrek met de commissie aan Kistemaker opgedragen omdat te effectueeren vac
voor dien dag
f 6
22 April 1828. Begeve mij na Markelo op versoek van den Heer Burgem. Götte
om te zien of dat huis niet weder door de markte kan overgenomen worden
f 6
13 October. Begeve mij als dan na Markelo en wone de vergadering bij, vac.
f 6
Tol betaald
f 0,15
Doe daarvan rapport aan den Heer Burg. Götte
En de timmerlieden bet.
f 713,10
Aan de metselaars
f 616
Aan J. Kempers voor opsigt
f 1
Aan G. Boskamp
f 23,50
Aan J.L. Weyer voor copieren van het bestek
f 3,20
Aan den Heer notaris Jalink voor dito perc. van de aanbesteding blijkens
zijn handschrift
f 155,90
January 1827. Aan L. Capelle
f 8,75
----------f 1661,35
Rekening van C. ten Zijthoff als Erfmarkenrigter der markte Markelo wegens zijn vacatie,
uitgave en ontfangs van het bouwen der nieuwe school.
Eerstelijk uitgaven.
26 July 1826. Begeve mij na Markelo in een vergadering van de commissie om te delibereeren over de conditien van de te bouwen school, vac. transport en verteering f 6
Tol betaald
f 0,15
17 Aug. Idem als boven om de tekening en bestek te examineeren, vac.
f 6
Tol
f 0,15
Den 24. Begeve mij na Markelo en word mij door de commissie belast om met
de Heer notaris Jalink over de aanbesteding der school te accorderen als ook
van het tolhuis, vac.
f 6
Vervoege mij bij Wed. en ben zulks eens geworden, doe den 29 deser daarvan
aan de commissie te Markelo rapport en keure het goed
f 6
18 Sept. Bij mijne dispositie begeeft zig mijn zoon als verw. erfmarkenrigter na
Markelo om de aanbesteding bij te woonen, vac. transp. en vert.
f 6
Tol betaald
f 0,15
12 Oct. Begeve mij na Markelo over geklaag dat op bepaalde plaatsen niet
geschut word
Waarover de school is doen besloten om met den Heer opziener daar over raad
te plegen, vac.
f 6
16 Nov. Op verzoek van de commissie begeve mij na Markelo om met de
aannemers van het timmerwerk af te spreken om eenige verandering van het
gebouw, vac. dien dag
f 6
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Tol bet.
f 0,15
7 January 1827. Begeve mij in commissie na Markelo om met de commissie
nader te bepalen waar de school zal komen als mede waar de gelden zullen van
komen en is besloten een erfgenamen vergadering te beleggen, vac.
f 6
23 Jan. Begeve mij naar Diepenheim om aldaar met Kistemaker en Wissink bij
de Teger het Ribbenhoud de richels tot raamhoud te keuren waarvan eenige richels door
anderen moeten vervangen worden, vac. transport en verteering
f 6
22 Maart. In een vergadering van de commissie daar met het werk een begin
werd gemaakt is tot opzigter benoemd en aangesteld W. Kistemaker om het
werkvolk om te zien, vac.
f 6
Tol betaald
f 0,15
Den 25. Begeve mij na Markelo op aanzoek der commissie om de aangevoerde
stenen te keuren
f 6
30 April. Begeve mij weder op aanzoek na Markelo om de nieuwe aangevoerde
stenen te keuren
f 6
15 May. Begeve mij na Markelo om transport en overdragt te doen van het
marktenplaatsjen Tijmans in het Broek aan B. Enterman, vac.
f 6
Den 28. Op verzoek der commissie begeve mij na Markelo om de plaats en het
metselwerk te keuren, egter maar een van goedgekeurd, vac. transport vert.
en tol
f 6,15
11 Juny. Begeve mij weder op aanzoek der commissie na Markelo om de
vervangen plaats te keuren en goed bevonden, vac.
f 6
12 July. Op aanzoek der commissie begeve mij na Markelo hoe de swarigheid
word gemaakt, zoude het kapwerk niet kunnen dragen is besloten om twee
grenen balken er door te leggen, vac.
f 6
8 Nov. Begeve mij na Markelo om met de timmerlieden en metselaars over de
tweederde van de aannemings penningen af te rekenen en zijnde timmerlieden
afwezig gebleven, vac. transp. vertering en tol
f 6,15
15 Nov. Begeve mij op communiventie van den Heer Götte om met de
timmerlieden de tweederde te berekenen en is dus besloten om op maandag den
19 met de zelve af te rekenen, vac. en tol
f 6,15
Den 19. Begeve mij wederom na Markelo om de tweederde met de timmerlieden
af te rekenen, vac.
f 6
27 Jan 1828. Begeve mij na Markelo om met de commissie te spreken over de
afbraak van de school en is besloten die te besteden
f 6
29 Febr. Begeve mij na Markelo om bij de verkoop de afbraak van dezelve te adsisteren
alsmede de aanbesteding van het herstellen aan de kerk
f 6
13 Mey. Begeve mij na Markelo om met de commissie eenige hoeken gemene
gronden uit te zoeken om het tekort komende te vinden als ook het
genegotieerde, vac. en tol
f 6,15
Den 22. Begeve mij na Markelo om de inzate der opgenomen gronden bij
te wonen
f 6
Den 29. Wone de finale toewijzing daarvan bij, vac. transp. vert. en tol
f 6,15
28 Juny. Begeve mij na Markelo om met de gecommitteerden W. Kistemaker en J.H. Wissink
ons te begeven na het erve Breukink om bij het huis van J.H. Nijland elff spind land af te
treeden hetwelk door de eigenaren van het erve Breukink bet. was, vac. en tol f 6,15
1827. Aan de aannemers van het timmerwerk na aftrek van de 10 perc. welke door de
markte voorgeschoten zijn
f 990
Aan de metselaars
f 875
6 Juny. Aan G.J. Hilbrink voor de grond waarop de school gebouwd is
f 92
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9 July. Aan den Heer notaris Jalink
5 Aug. Aan C. Smale
2 Septemb. Aan Oonks
2 Nov. Aan W. Kistemaker voor opzigtersgeld
Aan de Heer Boelens
Den 29. Aan B.J. Teger voor de koppenbanden
Aan J. Biljard
13 Dec. Aan C. Smale voor verven
Aan J. Veldkamp
26 Febr. 1828. Aan D. Meyer voor verven
Aan J. Veldkamp
7 Maart. Aan denzelve voor de afbraak der school
26 April. Aan L. Cappelle
20 Dec. Aan G.J. Veldkamp
8 Febr. 1929. Aan denzelven

f 116,95
f 2,50
f 3
f 140,85
f 0,40
f 20
f 8,65
f 20,50
f 6,15
f 80,20
f 5,20
f 14
f 5
f 9,25
f 10,45
----------f 2549,70

Ontfangs.
Van den Heer Gerbrands op een acceptatie ontvangen
f 1000
af ad 5% welke niet zoude gerekend hebben als de commissie mij den ontvangs
der land te verkoping had laten ontfangen
f 50 f 950
Op een acceptatie aan G. ten Doeschate ontfangen
f 200
Welke door den Heer notaris uit de verkoop der gemeene markengronden weder
zijn uitbetaald
--------f 1150
Rekening en verantwoording van C. ten Zijthoff in qualiteit als Erfmarkenrigter der markte
Markelo van zijn ontfangs, uitgave en vacatien.
Eerstelijk ontfangs.
January 1828. Ontfangen van de provincie voor een jaar rente van het tolhuis bij de brug van
den 13 Aug. 1827 na aftrek van port
f 91,50
Van den Heer Kranen voor ¼ jaar huur van het markenhuis
f 8
10 November. Ontfangen een jaar rente van het tolhuis, 12 Aug. 1828 verschenen
na aftrek van het port
f 91,75
Op het plaatsjen den Potsen ontfangen
f 92
2 Juny 1829. Van J. Warmelink een restand van aangegraven markengrond
f 15,20
Van Hendrik Keyten de pagt 1825
f 1
Van Harmen Nijmeyer de rente 1827
f 8
dezelve betaald
f 7
Van Berent Enterman op de pagt 1826
f 10
--------f 337,25
Uitgave en vacatien.
Ingevolge afrekening door de commissie gesloten den 17 September 1828 zoo
meerder uitgegeven dan ontfangen
f 235,25
Rente van 2 jaar
f 9,30
13 January 1827. Wone erfgenamen vergadering in de kerke te Markelo bij, vac. f 6
26 Febr. Aan de markenbode een jaar bodeloon ultimo 1826 verschenen, betaald f 16
Den 27. Aan de schutters voor tellen en opnemen van paarden, beesten en
schapen, bet.
f 6
22 Maart. Aan A. Warmelink
f 2,80
234

7 April. Voor instellen der kerkenspraak tot het doen der schouw over de
Bulksbeke wal
f 0,70
9 Mey. Stelle kerkenspraak tot opbranding van het vhee
f 0,70
Doe den schouw over de Bulksbeke wal
f 6
Den 15. Aan G. Boskamp
f 14,95
2 Juny. Aan H. Oosterweghel
f 4,20
Aan H. Hollenberg
f 1,80
Den 16. Zende kerkenspraak tot het doen der schouw over de Niebeek en
gooten in het Broek
f 0,70
Den 26. Op een schrijven van den Heer Dijkgrave der Markelschen Schipbeke
wone den voorjaarsschouw bij, vac. trans en vert.
f 6
Den 27. Doe de schouw over de Niebeek en gooten
f 6
9 July. Betale aan den Hr notaris Jalink
f 77,20
22 Sept. Zende kerkenspraak aff tot het doen van een gecombineerde schouw
over de Bulksbeek met die van Gelderland
f 0,70
Kerkenspraak tot het doen der najaarsschouw over de waterleidingen door de
markte, beek en gooten
f 0,70
Den 29. Doe de schouw met die van Gelderland over de Bulksbeek, vac.
f 6
1 October 1827. Doe de schouw over de waterleidingen, beeken en gooten,
vac. transp.
f 6
Den 2. Wone de najaarsschouw van de Schipbeek, vac. en transp.
f 6
Den 22. Betale aan A. Lodeweges
f 1
Betale aan de schutters
f 16,50
21 Jan. 1828. Aan de marktenbode voor een en een half jaar tot den
eersten July 1828
f 24
8 April. Zende kerkenspraak aff tot het opmaken van den Bulksbeken wal, voor
instellen
f 0,70
Den 19. Doe de schouw daarover, vac.
f 6
Den 21. Betaale aan W. Kistemaker
f 1,95
Den 25. Zende kerkenspraak over drijven van gansen
f 0,70
Den 26. Betale aan B.J. Teger
f 10
10 Mey. Op verzoek van een eenige ingezetenen zende kerkenspraak om de
Niebeek te schraden bij hoog water, voor instellen
f 0,70
Den 24. Begeve mij na Markelo om de opgeslagen hut van J.H. Ebbekink te
removeren met 2 rotten, vac.
f 6
Vervolgens is hem op een erfgenamen vergadering vergunt aldaar te blijven
16 Juny. Zende kerkenspraak tot schoonmaken van de Niebeek en gooten
f 0,70
Doe de schouw daarover, vac.
f 6
1 July. Wone de voorjaarsschouw op aanschrijven van den Heer Dijkgrave van
de Markelse Schipbeek bij, vac.
f 6
5 Aug. Begeve mij na Markelo om met den Heer Landmt. van Lit de kadastrale meeting op
de kaart na te zien en bevonden dat 3 posten in de gemeente van Beusbergen te huys hoorden,
vac. dien dag
f 6
Den 26. Begeve mij na Markelo om den jaarlijksen holtink bij te wonen, vac.
f 6
18 Sept. Betale aan C. Smale
f 2,45
Den 17. Begeve mij na Markelo op een extra ordinaire holtink, vac. en trans.
f 6
Den 30. Doe op schrijven de najaarsschouw over de Schipbeek, vac
f 6
1 Oct. Doe de schouw over de Niebeek, goten in het Broek en waterleidingen
door de gemeente loopende, vac.
f 6
26 Novemb. Betale aan G. Boskamp
f 1,80
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15 Dec. Betale aan de schutters
f 19
Den 24. Aan G.J. Dijkjans
f 0,75
Aan G. Stegeman
f 4,60
Den 31. Aan de markenbode ½ jaar bodeloon op dato verschenen
f 8
2 Febr. 1819. Stelle memorie in aan Jan Wissink om zig te onthouden van een
hut in het Broek op te slaan, maar zig aangevende zoude hem een plaats worden
aangewesen daarvoor
f 0,60
Den 9. Begeve mij na het Markelse Broek om de opgeslagen hut van J. Wissink
te removeeren hetwelk ook plaats heeft gevonden en is aan hem toegestaan om
die hutt weder op te slaan bij het aangelegte land van zijn broeder G.H. Wissink,
vac. en transp.
f 6
Voor tol te Goor en Markelo
f 0,30
6 Maart. Aan de markten bode ½ jaar bodeloon July 1829
f 8
18 April. Aan G.J. Hilberink en D. Beltman voor dekken van de hut van
J. Wissink
f 2,45
Aan G.J. Schreurs
f 0,70
Aan W. Ikkink voor afbreken van de hut en weder op slaan door de commissie
veroordeeld voor 6 gulden bet.
f 3
2 Juny. Betale aan J. Warmelink voor aflezing en teekenen der publicatie tot en
met 26 April met 2 jaar huur van het houten huys tot 1 Mey 1829
f 55,40
12 Juny. Zende kerkenspraak tot het doen der voorjaarsschouw over de Niebeek
en goten in het Broek, voor instellen en bezorgen
f 1
Den 25. Doe de schouw daarover, vac.
f 6
Betaale aan G.H. Wissink voor 25 dakschoven tot de hut van J. Wissink
f 1,25
Den 30. Op aanschrijven begeve mij na den Rosendom om de voorjaarsschouw
over de Schipbeek bij te wonen
f 6
20 July. Aan G.J. Veldkamp voor reparatie aan het kraakhek
f
6,50
5 Aug. Presentere de erfgenamen vergadering, vac. transp. en verteering
f 6
------------f 663,25
Nog toont de markenrigter bij dese voor het geregtshof van Zutphen van
schutters waren geciteerd over een aanhaling van een Gelders man wegens brand uit het
Broek gehaald, het reysgeld gegeven
f 6
------------f 669,25
De ondergeteekende bij markenresolutie gecommitteerd tot het beneficeeren der rekeninge
van den erfmarkenrigter der markte Markelo, te weeten van het nieuw gesette huis bij de
Schipbeek in de weg na Zutphen.
2e de rekening van ontfangs en uitgaaf van de nieuw gesette school in het dorp Markelo.
3e van den markten bevonden als volgt de door de erfmarkenrigter ontfangen en uitgegeven
als eerstelijk van het huis bij de Schipbeek.
Ontfangs
f 2867,60
Uitgave
f 1660,35
2e van de school
f 1150
Uitgave
f 2569,25
3e van de markt
f 337,65
Uitgave
f 669,25
------------------------f 4354,85
f 4880,10
Saldo f 525,25
Dus is aan ons gebleken dat door den erfmarkenrigter meerder is uitgegeven als ontvangen de
som van honderd vijfentwintig gulden en vijfentwintig cents, welke bij eerstvolgende
rekening zullen gelesen worden.
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Waarmede gemelde dese rekeningen gesloten zijn den 2 Maart 1830.
W. Stoelhorst
H. Schorfhaar.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 1 July 1830.
Present
C. ten Zijthoff Erfmarkenrigter
Assessoren
De Heer Jan Dikkers namens Oldenhof
Jan Harmen Wissink
Verdere presente goedsheren en erfgenamen
Arent Jan Drieses namens Plasman
Egbert Klumpers namens Leuvelink
Arent Holstege namens Tijman
Gerrit Broers namens Kuiper
Jan Leeftink namens Meenderink
Wolter Stoelhorst namens Hiddink
Arent Jan Elkink namens Elkink
Gerrit Hendrik Lammertink namens Lammertink
W. Sligman namens Sligman
A.J. Nijhuis namens Wessels
Berent Hidders namens Hulsbekke
Derk Stoelhorst namens Schrijvers
Jan Dijkink namens Siggink
G.J. Dijkjans namens Straten
J. Warmelink namens H. Kosters
G.H. Reurslag namens Oynks
Lammert Capelle namens G.H. Kistemaker
Gerrit Krijgsman namens Schrijvers
Hendrik Zwiers namens wed. Zwiers
G.H. Lammertink namens J. Bussink
Harm Rietman namens Rietman
Derk Klumpers namens Klumpers
G.J. Driezes namens E. Drieses
Jan Hendrik Nijland namens Klosters
J.H. Loos namens Looman
B.J. Schottink namens Kloots
Hendrik Schorfhaar namens Ovink
Hendrik Lindeman namens Deventer.
De vergadering geopend zijnde wordt voorgelezen de publicatie tot convocatie van dezelve
waarna tot de deliberatie is overgegaan als volgd:
1. Omtrend het ontvangen besluit van Heren Gedeputeerden Staten dezer provincie
betrekkelijk het bijhouden der markte gebouwde tolhuis bij de brug over de Schipbeek
waarbij hetzelve aan de markt gehouden wordt afgestaan en overgelaten.
Gelezen het opgemelde besluit in dato Zwolle den 8 Juny 1830 1e div nr 16, benevens de
conditien na missive van den 16 Juny nr 116.
Is goedgevonden opnieuw aan Heren Gedeputeerden Staten te kennen te geven dat de markte
geen genoegen kan nemen in het besluit en opnieuw op schadevergoeding aan te dringen,
wordende den markenrigter gequalificeert hetzelve ten spoedigsten laaten opmaken en in te
zenden, anders van rapport te doen op de eerste vergadering.
2. Over de classificatie en eigendommen van de marke voor het kadaster.
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Gezien de kennisgevingen deswegen bij den markenrigter ontvangen en door denzelven ter
tafel gebragt. Bij uitgevinge der markenrigter believen de bestaande commissie W.
Stoelhorst, H. Sanderman, H. Schorfhaar en A. Holstege te kwalificeren en die classificatie te
onderzoeken, daarop de nodige aanmerkingen te maken desnoots te reclameren en die
stukken met of zonder pretitie geteekend weder in te leveren.
3. Aan de door den markenrigter te doen rapport betrekkelijk de uitdrift van Straalman.
Gezien het rapport door de markenrigter overgelegd is met het exhibitien geteekend.
En gehoord het voorstel van den markenrigter strekkende daartoe dat aan Hendrik Klein
Heerdink als koper van de waar van Morsman en bewoners van het plaatsjen Straalman
evenals andere bezitters van ¼ ware de uitdrift toe te kennen.
Hetwelk in aanvang gebragt en zich niemand daar tegen verklaard hebbende, is het voorstel
van de markenrigter in een besluit deser vergadering veranderd.
4. Over een door de schutters in te leveren plan betrekkelijk het weiden van beesten door de
daartoe beregtigden.
De schutters te kennen gegeven hebbende dat het bijzonder natte weder dit plan niet
noodzakelijk maakte, zoo worden deeze gelast dit op de eerstvolgende vergadering in te
voeren en daarbij op te geven het getal beesten dat elk gewaarde, half of kwart gewaard en
ongewaard en zal mogen te weide brengen en tevens op gelijke wijse een voorstel te doen om
tevens het houden van gansen.
5. Om middelen te beramen ten einde te voorzien in de noodige geldmiddelen ter betaling
van het saldo der rekening van de markenrigter en de rekening van de marken schrijver en
verdere schulden ten laste der markte.
Waarop is goedgevonden vooraf te onderzoeken of de markte mij wat te goede heeft.
Wordende de markenrigter versogt op den eersten holtink een restand lijst daarvan in te
leveren.
6. Wordt op voorstel daartoe gedaan verboden, dat niemand eenige turf op de markte
gronden gemaakt uit de markte zou mogen vervoeren op eene boete van vijf goudgulden, half
voor de markte en half voor de schutters.
Waarna de vergadering is gesloten en door den markenrigter, assessoren en secretaris
geteekend.
Getek.
C. ten Zijthoff , J. Dikkers, J.H. Wissink
Wolter Jalink secretaris.
Goor den 31 July 1830.
Het bij UEdel. missive van den 16 Juny nr 116 aan mij toegezonden afschrift van een besluit
van de HWelgeb. Heeren Gedeputeerden Staten deser provincie den 8 Juny deses jaars nr 16
betrekkelijk een door de markt van Markelo gebouwde en aan de provincie verhuurde
tolgaarderswoning aan de brug over de Schipbeek aan de weg van Zutphen naar Markelo met
kennis van goedsheeren en erfgenamen der geregde markt gebragt zijnde, zie ik mij door
dezelve gechargeerd daarop aan UEdel. te dienen met verzoek zulks wederom ter kennis aan
UEd. Ged. te willen brengen.
Dat de markte Markelo een voordeel voor zich zelve beoogt heeft maar alleen gedreven door
de zugt om tot verbetering der communicatie mede te werken en overgegeven ons de
onderwerpelijke tolgaarderswoning daar te stellen tegen een billijke intrest van 5% der
aangevende hebben welke door HEd. zelve bepaald zijn op de gemiddelde som der kosten ten
voordeel aan laatst te voren publiek aanbesteed.
Tolgaarderswoningen op den grooten weg tusschen Deventer en Oldenzaal was gebouwd
geworden en naar welke berekening de jaarlijksche huur is vastgesteld op f 92 ´s jaars.
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Dat kennelijk en uit den aard der zaak en twijffelbaar de daarstelling van de voorm.
tolgaarderswoning op kosten der markt geensints voor een bepaald korte tijd betrek van zes
jaren is geschied en voor zeker nimmer in dat vooruitzicht geschied zoude zijn.
Zoo als dit ook ten duidelijksten blijkt uit het dezerzijds daartoe gedane voorstel in dato den
29 December 1826 waarvan door UEd. bij missive van den 30 dier maand een afschrift
bijwege van extract uit het markenboek aan UEd. Ged. is ingezonden en waarbij uitdrukkelijk
word bedongen dat de huur door de provincie aan de markt te betalen.
Zoude worden vastgesteld op 5% van de som door de markt dit te schieten gedurende de
eerste zes jaren en vervolgens met eene billijke verhoging ten aanzien van twee mudden
grond welke de markte tevens dan bij de huur en gebruik zoude afstaan alwaar van nu
gedurende de eerste zes jaren geen huur worden betaald en dat die door de gemeente worden
gecultiveerd.
Dit voorstel van zelve en dat de huur niet na verloop van zes jaren zoude zijn vernietigd of
door ons van partijen tegen dunkelijk konde vernietigd worden, terwijl ander de bepaling dat
voor de grond na verloop van zes jaren een billijke huur moest worden betaald geheel niet te
pas zoude gekomen zijn en welk beding de halve van zelve de continuatie der huir in zich
sluit.
En ook dit voorstel benevens het ingezonden plan of teekening van het te bouwen tolhuis is
door UEd. Ged. niet voor 6 jaren maar geheel onbepaald en zonder eenige reserve
geaccepteerd en goedgekeurd, maar alleen onder beding dat de provincie voor het gebruik
van die woning niet zoude belast worden boven de vijf percent van de gemiddelde zouden
kosten, waarvoor een der tolgaarderswoningen op den grooten weg van Deventer naar
Oldenzaal was gebouwd geworden.
Het valt dus niet te ontkennen dat er een werkelijk huurcontract tusschen de markt van
Markelo en de provincie Overijssel is aangegaan voor eene tolgaarderswoning staande bij de
Schipbeek op de grote weg van Zutphen naar Markelo voor eene onbepaalde tijd en tegen
betaling van eene jaarlijksche huur van f 92 en ten gevolge waarvan partijen wederkerig
gehouden zijn aan de verpligtingen hun in de respective relatien van verhuurder en huurder
bij het burgerlijk wetboek opgelegt zonder dat er eenige redenen bestaan waardoor dit
huurcontract volgens de wet wordt vernietigd.
De verhuurders van hunne zijde hebben hunne pligt voortaan het gebouw in behoorlijken
staat op te leveren en HEd. de Heeren Gedeputeerde Staten der provincie hebben dit allen
erkend door de gedane betalingen der verschenen huur.
Dan door de betaling is gedeeltelijk vervuld de verpligting welke de wet den huurder op art
732 van het burgerlijk wetboek van het eerste gedeelte van welk is geensins verdaag.
En hiervan is het gevolg geweest dat het verhuurde goed hetwelk den huurder gehouden
wordt in een goeden staat te hebben ontvangen art 31 tans in een zeer vervallen en reddeloren
staat is gebragt.
Niettegenstaande dit alles heeft de markt zich niet ongeneegen getoond om de provincie van
deze huur te ontslaan tegen een billijke en op de wet gegronde schadeloosstelling die
tweeledig aan UEd. Ged. heeft voorgesteld namelijk:
Of dat de provincie aan de markt zoude betalen eene somma van f 1100 en wanneer de
woning zoude worden teruggenomen en vervolgelijk het aangegane huurcontract vernietigd
zij.
Of dat het meergemelde huis waarvan de markt door instandhouding van hetzelve waartoe
eene aanmerkelijken som tot reparatie en herstel zou worden gevordert, dan nog als de
provincie dese niet of zodane zoude kunnen trekken en tot afbraak zoude worden geveild en
verkogt en de meerdere opbrengst dan de som van 186 gulden waarop hetzelve door UEd.
Ged. zelfs is gecalculeerd door de provincie aan de markt zoude worden vergoed.
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Alles boven en behalven de lopende huur ad f 92 ´s jaars tot zoo lang een woning door de
markt niet zoude terug genomen zijn of tot dat UEd. Ged. een deser propositien zoude hebben
aangenomen.
Hoedanige schadeloosstelling naar de mening der goedsheren en erfgenamen geen sints als
exorbitant kan worden beschouwd, daar de huurder in alle gevallen bij het eindigen der huur
indien dezelve al konde geacht worden geeindigt te zijn of na verloop van jaren te zullen
eindigen als zulks verantwoordelijk is wegens alle de gradatien welke gedurende den tijd dat
hij het genot heeft gehad, hebben plaats gehad art 732 van het burgerlijk wetboek.
De markt heeft derhalven niets meer terug gevordert dan het uitgeschotende pacht waarvan
UEd. Ged. zich zullen kunnen overtuigen door het waartal van de verkoop tot afbraak en de
suppletie van het tekort aan zijde van de provincie. En men houd zich deser zij doch
verschijnd dat de kosten tot herstelling van het huis in zoodanigen staat als de provincie
hetzelve aanneemd, heeft waartoe dezelve voor het minst volgens het aangehaalde art. der
wet verpligt en gehouden om de gevraagde schadeloosstelling niet weinig zal overtreffen.
Naar aanleiding van den op mij verstrekte last om UEd. van een en ander ter kennis van UEd.
belangens met verklaring dat de goedsheren en erfgenamen niet genegen zijn zich met de
betaling der huur gedurende zes jaren te vergenoegen maar in alle gevallen eene redelijke
schadeloosstelling blijven eischen.
Waaromtrend het hen aangenaam zal zijn voorstel of te vernemen of in nadere
onderhandeling te treden.
De Erfmarkenrigter van Markelo.
Getekend
C. ten Zijthoff.
De Markenrigter van Markelo.
Gezien de opneming gedaan door twee onpartijdigen van deze schade aan het tolhuis bij de
brug in het Markeler Broek en bedragen volgens de hierbij gezegde verklaring van G.
Boskamp en J.H. Jalink honderd vier en zeventig gulden en vijftig cents.
In aanmerking nemende dat hem op de laatsten holtink genoegzaam gebleken is dat de
goedsheren en erfgenamen geene proceduure zullen willen aanvangen tegen de provincie tot
voortduring van het bestaande huurcontract.
Is van geweten dat het inliggende stuk aan HEd. Heren Gedeputeerde Staten moet worden
opgezonden ingevolge derzelve laatste besluit omtrent de gevraagde schadeloosstelling en
daarbij gevraagd betaling den bovengemelde som van f 174,50.
Behalve de huur over de lopende 1e zes huurjaren bedongen om het gebouw ten voordeele
van de markte zoo als het zich tans bevind.
Willende echter hieromtrend vooraf vernemen het gevoel van gecommitteerdens, den
gezamentlijke goedsheren en erfgenamen.
Steld deze met het inliggende stuk in handen van gecommitteerdens der markte met verzoek
hun gevoelens omtrend het voorenstaande aan den markenrigter mede te deelen en wel in
zonderheid of zich vernoegen met het geweten van den markenrigter, dan wel of zij nodig
vinden daarover vooraf eene goedsheren en erfgen. vergadering te houden.
Zullende den markenrigter den stukken met de verklaring hier onder van gecommitteerden en
door hun eigenhandig geteekend zoodra mogelijk vernemen over drie dagen verwagten.
Goor den 1 Oct. 1830.
De Erfmarkenrigter voorn. op last van denselven.
Was getekend
Wolter Jalink
W. Stoelhorst
H. Schorfhaar.
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Goor den 26 February 1834.
In antwoord op UEd. Ged. geerde missive den 13 Mei des vorigen jaars en nader van den 6
dezer betrekkelijk het afstaan om met door de markte Markelo ten behoeve van het Domein
van de nodige grond tot beplanting van den straatweg heb in te dienen.
Dat hoegenaamd dit voorstel tot verfraaying van den weg met een goed gevolg had gewenst
bekroond te zien daarin echter mij ten eenenmale teleurgesteld heb gevonden door de
eenparige afwijzing der presente marktgenooten ten dien einde de opgeroepen van mijne
daartoe gedane voordragt.
De Erfmarkenrigter van Markelo
Get. J. ten Zijthoff.
Goor den 26 February 1834.
Ingevolge een ter laatste vergadering aan de markt genooten der markt Markelo op mij
verstrekte last heb ik weer hierbij aan UEd. Grootachtb. in te dienen eene declaratie wegens
de huur van het tolhuis aan de markt door de provincie van de markte huur verschenen.
Met verzoek dat UEd. Ged. de nodige ordonnantie tot betaling gelieven uit te vaardigen en
aan mij doen toekomen.
De Erfmarkenrigter van Markelo
Get. J. ten Zijthoff.
Declaratie.
Ten behoeve van de markte Markelo en ten laste van de provincie Overijssel wegens een
jaarhuur van het tolhuis aan de brug in het Markeler Broek verschoten geweest den 15
Augustus 1833 bedragende twee en negentig gulden, zegge f 92.
Opgemaakt door mij erfmarkenrigter van Markelo den 26 Febr. 1834.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 11 Sept. 1833.
Erfmarkenrigter
J. ten Zijthoff
Assessoren
Gerrit Jan Zwiers
W. Kistemaker
Verdere presente geerfdens
G.H. Kerkenmeyer namens Plasman
G.H. Leuvelink namens Leuvelink
H. Schorfhaar namens Ovink
Arent Holstege namens Tijman
Derk Stoelhorst namens Schrijvers
Jan Leeftink namens Meenderink
W. Stoelhorst namens Hiddink
G.H. Lammertink namens Lammertink
A.J. Nijhuis namens Wessels
A. Krabbenbos namens J. Roelvink
G.H. Lammertink (Klein) namens J. Pongerts
H. Rietman namens H. Rietmans
Gerrit Krijgsman namens Snellink
G.H. Wissink
Egbert Klumpers namens Jannes Klumpers
J.H. Loos namens Loos
Hendrik Sanderman namens Leusmate
G.H. Reurslag namens Oongs
B.T. Schottink namens Kloots
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H.A. Warmelink namens zichzelf en Kosters
Derk Klumpers namens Klumpers
Willem Wonnink namens zichzelf en anderen
Willem Ikkink namens idem
Alles ongeprajudieerd indien personen zijn aangetekend die onberegtigd zijn.
De vergadering geopend en voorgelezen zijnde de publicatie tot deliberatie overgegaan als
volgd:
Vooreerst worden benoemd tot gewone gecommitteerdens der erfgenamenvergadering Jan
Dijkink op Zigger, Gerrit Stegeman, Gerrit Hendrik Kerkenmeyer, Hendrik Sanderman op
Leusman.
2. Worden tot schutters aangesteld H.A. Warmelink, Jan Harm Bussink, Albert Warmelink,
Gerrit Krijgsman Janszn, Egbert Klumpers en Gerrit Hendrik Wissink.
3. Is overgelegd door W. Jalink als gemagtigde van de erfgenamen van wijlen de
markenrigter C. ten Zijthoff zijne rekening en verantwoording lopende van de laatste
afgehoorde rekening tot den 31 December 1831 met 20 stuks quitancien en eene rekening van
salaris en verschot van den overledene in gezegde kwaliteit waaraan ontbreekt een quitancie
van de bode die hij reserveerd over te leggen.
Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden deze rekening en stukken te stellen in
handen van eene commissie bestaande in de volgende vijf leden als Albert Warmelink, H.A.
Warmelink, J.H. Loos, G.J. Zwiers en W. Kistemaker, welke belast worden denzelven onder
bevinding te sluiten of anders over de maand November eene nieuwe vergadering te doen
uitschrijven.
Om in het begin van November op handen te zijn ten einde van hun verslag te doen en zijn de
stukken overgenomen door gemelde W. Kistemaker.
4. Wijders steld W. Kistemaker voor dat de erfgenamen van wijlen de markenrigter zullen
worden aangemaand de rekening en verantwoording te doen wegens de belasting op het vee
en de daarvan betaalde grondlasten der markte, met welk voorstel zulks de presente
erfgenamen hebben vereenigd en de markenrigter verzocht hiervan de erfgenamen bij extract
kennis te doen geven.
5. Is gelezen een brief van den Heer administrateur der domeinen in het eerste ressort
voorstellende dat de markte wederzijdlijk van den straatweg gratis zoude schraan vier ellen
en dezelve te beplanten, waarover gedelibereerd zijnde, heeft den markenrigter voorgesteld
dezen afstand te doen en hetzelve in omvraag gebragt zijnde, hebben alle presente leden zich
daar tegen verklaard.
6. Steld den markenrigter voor om een smid die trachten te benamen ten einde de zaak van
het tolhuis ten einde te brengen overleggende eene resolutie van Gedeputeerde Staten van den
22 Mei 1833 waarbij HEd. op een ordre van de markenrigter te kennen geven dat de markte
derzelve toestemming tot het af..... van haar eigendom niet behoort.
Waarop door W. Kistemaker wordt voorgesteld om aangezien de provincie met het eindigen
der 6 jaren van de huur is ontslagen volgens markte resolutie van den 29 Dec. 1824, den
markenrigter uit te nodigen ten spoedigsten eene declaratie voor het tans verschenen jaar aan
HEd. Ged. op te zenden, welk voorstel in omvraag gebragt zijnde, is hetzelve met gemeene
stemmen goedgekeurd en in een besluit dezer vergadering verandert.
7. Wordt door Wolter Kistemaker voorgesteld om een reglement te maken ten einde in de
markte eene behoorlijke administratieplaats hebben meede dat jaarlijks eene begrooting van
ontvangst en uitgaaf worden opgemaakt en de geldelijke administratie ingericht, zoo als ter
burgerlijke gemeente plaats heeft en dit punt commissionaal te maken.
Waarover gedelibereerd zijnde, is besloten dit punt commisionaal te maken en daartoe
benoemd de voorbenoemde 5 leden, welke belast zijn met het nazien der rekening van wijlen
de erfmarkenrigter C. ten Zijthoff. Zullende dezelve door haar ontworpene stukken op de
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eerste vergadering in November eerstkomend dit ter deliberatie brengen. En zal deze
commissie voor deze keer op een billijke wijze voor hare werkzaamheden worden beloond.
8. Is besloten dat het vee hetwelk belast is met weidegeld niet alleen in December zal geteld,
maar ook in Mei daaraan volgend herteld zal worden en het meerdere vee hetwelk dan
bevonden word mede zal aangeslagen en de lasten daarvan betaald worden.
9. Eindelijk wordt den markenrigter geauthoriseert om eene lijst te doen opmaken van de
gewaarden ten einde bij de erfgenamen vergaderingen voorleggen te dienen.
Waarna de vergadering is gesloten en door den markenrigter, assessoren en secretaris
geteekend.
Aldus J. ten Zijthoff, W. Kistemaker, G.J. Zwiers.
Erfgenamen vergadering gehouden in de kerk te Markelo den 3 November 1834.
Erfmarkenrigter
Jannes ten Zijthoff
Assessoren Jan Dijkink
Egbert Klumpers
Verdere presente eigengeerfdens
Arent Jan Drieses voor Plasman
Gerrit Jan Zwiers voor Bode
Hendrik Schorfhaar voor Ovink
A. Krabbenbos voor Boelink
Albert Warmelink voor Schrijvers
J.H. Wissink voor Wissink
Jan Leeftink voor Meenderink
W. Kistemaker voor Wiemerink
B. Hidders voor Hulsbeke
W. Kistemaker kerkvoogd voor Kerkemeyer
H. Sanderman voor Leusmate
J.H. Bussink voor Kottink
A. Oomes voor H. op ´t Ende
Hendrik Zwiers voor H. Krayensank
J. Roelvink voor Krijgsman
G.J. Zwiers voor Drieses.
De vergadering geopend en de publikatie tot het inschrijven dezer vergadering voorgelezen
zijnde, wordt door W. Jalink als gemagtigde der erfgenamen C. ten Zijthoff overgelegd de
rekening en verandwoording wegens de administratie van het weidegeld en grondlasten over
1831 met drie bijlagen daarbij vermeld, alsmede door den tegenwoordigen erfmarkenrigter
zijne rekeningen over de jaren 1832 en 1833, de eerste met vier bijlagen en de laatste met zes
bijlagen benevens een restantlijst.
De markenrigter stelt voor deze rekeningen te stellen in handen eener commissie, deze
dezelve te examineren zoo als zulks den gewone loop tot zich heeft gehad.
Welk voorstel in omvraag gebragt zijnde, hebben de presente geerfdens met uitzondering van
Jan Harmen Wissink en Berend Hidders die niet hebben willen stemmen gezegd dat zij de
overlegde rekeningen niet willen aannemen ofdat er de gronden afrekening moet worden
gedaan.
2. Zegt Wolter Kistemaker als lid van de commissie bij den vorigen holtink aangesteld dat
aan de commissie met zijn opgegeven punten die zij zouden verrigten dat hij na de rekening
van wijlen de markenrigter C. ten Zijthoff heeft ontvangen en dat die nog bij hem is liggende.
De markenrigter steld voor de commissie alnog te vergoeden om hun rapport op den eersten
maandag in de maand December aanstaande ter vergadering daartoe tegen dien dag uit te
schrijven, zoo omtrend de rekening van wijlen de markenrigter C. ten Zijthoff, als omtrend de
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verdere puncten waarvan hun den verlangende opgaaf zal geschieden dan zij tot hier toe niet
gevonden heeft uit te brengen.
Hetwelk in omvraag gebragt zijnde, hebben de presente geerfdens met uitzondering van J.H.
Wissink die zich heeft gehouden tegen dit voorstel verklaard en gezegd dat zij de rekening
van wijlen C. ten Zijthoff niet willen openen of sluiten voordat van de vroegere jaren ook
rekening en verantwoording van het weidegeld dewelke andere ontvangsten en uitgaven word
gedaan.
W. Kistemaker vraagd den markenrigter wie hem geauthoriseerd heeft om de Provinciale
Staten vrij te stellen van de verdere betaling van huur van het tolhuis aan de Schipbeek.
De markenrigter zegt dat het deswegens verhandelde bij hem kan worden in gene en hij zich
ter zijner tijd zal verantwoorden.
Eindelijk worden tot schutters aangesteld G.J. Klumpers, A.Joh. Nijhuis, Egbert Klumpers,
Derk Wibbelink, Harmen Pongers en G.H. Klein Leuvelink.
Waarna de vergadering is gesloten en door den markenrigter, assessoren en secretaris uit aller
naam geteekend.
Geteekend
J. ten Zijthoff
J. Dijkink
E. Klumpers
ter ordonnantie Wolter Jalink secr.
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889. MARKEN-BOEK VAN DE MARK VAN MARKELO BEGINNENDE MET
HET JAAR 1835.
Vergadering van goedsheren en eigengeerfden der mark Markelo in de kerk aldaar gehouden
den achtsten December 1835.
Tegenwoordig den volgende eigengeerfden als:
W. Kistemaker
A.J. Nijhuis
G.J. Klumpers
G.H. Reurslag
E. Klumpers
B.T. Schottink
J. Boslonink
W. Stoelhorst
W. Ikkink
G.H. Wissink
J. Leeftink
G.J. Zwiers
G. Krijgsman
A. Krabbenbos
J.H. Wissink
H. Sanderman
A. Sligman
H. Rietman
A. Holstege
J.H. Loos
T. Steunenberg
G.H. Lammertink
G.H. Leuverink
J.H. Nijland
H. Zwiers
G. Snijders
W. Wonnink
A. Warmelink
J. Dijkink
D. Stoelhorst
H.A. Warmelink
A. Lodeweges
B. Hidders
L. Capelle
G. Broers
H. Sanderman Bolink
G. Stegeman
G. Meyers
H. Schorfhaar.
Door de bij markenresolutie van den 3 November 1834 benoemde schutters Gerrit Jan
Klumpers, Arnoldus Johannes Nijhuis en Derk Wibbelink die deze vergadering hadden doen
publiceren, wordt aan de vergadering overgelegd den hierna volgend onderhands
koopcontract gesloten tusschen den Erfmarkenrigter dezer marke Jannes ten Zijthoff en de
drie hiervooren genoemde schutters hetwelk luid als volgt:
Ik ondergeteekende Jannes ten Zijthof, grondeigenaar woonende te Goor, gemeente en kanton
Goor arrondissement Almelo provincie Overijssel erkenne bij deze te verkoopen en af te
staan en over te dragen aan en ten profijte deze geheele markte van Markelo en wel in een
vasten en onwederroepelijke koop aan de persoonen Gerrit Jan Klumpers als eigenaar,
Arnoldus Johannes Nijhuis mede eigenaar, Derk Wibbelink landbouwer alle drie te Markelo
voormeld woonachtig, die bij mede onderteekening dezers erkennen gekogt te hebben het
Erfmarkenrigtersambt van Markelo met alle deszelfs regten en geregtigheden hoegenaamd
alles wat het deszelfs geregtigheid behoord en wat verkooper daar dan heeft, daarvan niets
uitgesondert voor de som van vierhondert gulden om deze te betalen aan handen en ten huize
van verkooper binnen Goor in twee egale termijnen, als op den derden January achttien
hondert zes en dertig tweehondert gulden en op den derden February daaraan volgend twee
hondert gulden.
Waarmede deze koop en verkoop is gesloten, zoo dat koopers het regt hebben om met het
gekochte te doen en te handelen als over en met eene zaak in vollen eigendom toebehoorende
en daarvan het genot te hebben vanaf den eersten January achttienhondert vijfendertig, zoo
dat kooperen ook gehouden zullen zijn alle de lasten van opgenoemde Markenrigtersambt die
er reeds op liggen of nog mogten komen op te liggen op zijn tijd en na behooren te kwijten, te
rekenen vanaf den eersten January achttienhondert vijfendertig.
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Zoo en in dier voegen is dit onderhands koopcontract geteekend en uit gewisseld binnen Goor
den drie en twintigsten November achttienhondert vijfendertig.
Was geteekend
J. ten Zijthof
G.J. Klumpers
A.J. Nijhuis
D. Wibbelink.
Dit stuk door A.J. Nijhuis voorgelezen zijnde, wordt door hem uit naam der koopers aan de
vergaderde goedsheeren en eigengeerfden gevraagd, of zij het Markenrigtersambt van
Markelo in voege als bij het hun voorgelesene contract was vermeld voor rekening der mark
van Markelo, zoodanig wilden aannemen. Hetwelk met algemeene goedkeuring door hem
werd aangenomen.
Daarna werden met algemeene stemmen de voornoemden G.J. Klumpers, A.J. Nijhuis en D.
Wibbelink benoemd om voorloopig het bestuur der mark in handen te nemen en de loopende
markenzaken te regelen, hetwelk door hun werd aangenomen.
Met algemeene stemmen werd Jan Hendrik Loos benoemd om zich met het voorloopige
bestuur en commissie te vereenigen ten einde:
1. Op de geschiktste wijze de gelden te negotieeren om de kosten van den aankoop van het
Erfmarkenrigtersambt te betalen.
2. Om over de met uitbetaling der rente door HW Gedeputeerde Staten dezer provincie voor
het door de mark aan de brug over de Schipbeek bekostigde en zoo mogelijk aan deze zaak
een einde te maken.
Daarna verder Wolter Kistemaker en Hendrikus Adolf Warmelink met algemeene stemmen
benoemd om met de vier leden der hiervoor bedoelde commissie een reglement op het beheer
dezer mark te ontwerpen om dit op de eerstvolgende vergadering of de daarna volgende aan
de geerfden ter beoordeeling in te dienen.
Dezelfde commissie wierd verzocht mede tegen den zooeven bepaalden tijd eene lijst op te
maken en mede alsdan ter beoordeeling in te dienen van alle in huur te brengen markengrond,
tevens den huurprijs daarop te stellen. Verder om van alle aangegravene markengronden eene
lijst opmaken, tevens de grootte van elk aangegraven perceel bevattende en eindelijk alle de
ten name der marke staande eigendommen volgens het kadaster na te gaan en op te nemen.
De ten onregte op naam der marke staande perceelen te doen afschrijven en de daarop niet
voorkomende bij te laten voegen, ten einde de marke geene onnoodige grondbelasting kan
worden gevorderd.
Waarna deze vergadering door het nieuw benoemde voorloopige markbestuur is geteekend op
datum voormeld.
A.J. Nijhuis
G.J. Klumpers
D. Wibbelink.
Het voorlopige bestuur over de mark van Markelo in aanmerking genomen hebbende dat het
koopcontract hiervooren woordelijk vermeld niet in alle opzigten voldoende scheen te zijn,
zijn diensvolgensovergegaan tot het opmaken van een tweede koopcontract luidende als
volgt:
Ik ondergeteekende Jannes ten Zijthoff, grondeigenaar wonende te Goor, verklare bij dezen te
verkopen, af te staan en over te dragen aan de markte van Markelo, welke bij dezen worden
gerepresenteerd door Gerrit Jan Klumpers eigenaar, Arnoldus Johannes Nijhuis medeeigenaar
en Derk Wibbelink landbouwer, alle drie te Markelo woonachtig, welke tezamen dezen koop
voor gezegde markte van Markelo accepteeren door medeonderteekening dezers het
Erfmarkenrigtersambt van Markelo met alle deszelfs regten en geregtigheden, hoegenaamd
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alles wat tot derzelfde geregtigheid behoord, zoo in en dier voege als zulks door verkooper is
bezeten geweest en zulks voor de som van vierhondert guldens, welke verkooper erkend op
heden te hebben ontvangen en daarvoor kwiteerd bij dezen. Verder steld verkooper de
koopers in het bezit en genot van het gemelde Erfmarkenrigtersambt vanaf den eersten
January 1800 vijfendertig, daartoe overgegeven alle daarbij behoorende boeken en verdere
stukken met zijn lusten en lasten en wat verder daarbij hoort, de koopers vrijwarende voor
alle evictie en opspraak als naar regte.
Waarvan twee eensluidende zijn opgemaakt en wederzijds geteekend binnen Goor den
tweeden January 1800 zesendertig.
Was geteekend
J. ten Zijthoff
G.J. Klumpers
A.J. Nijhuis
D. Wibbelink.
Geregistreerd te Goor zonder renvooy den tweeden January 1800 zesendertig deel acht folio
drienentwintig vak een en volgende ontvangen regt zestien guldens met de achtendertig
opcenten, tweeentwintig guldens acht cents.
De ontvanger
Was geteekend
Van Hamel.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark Markelo in de kerk aldaar
gehouden den twintigsten January 1836.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
A.J. Nijhuis
G.J. Klumpers
D. Wibbelink
Voorlopige bestuur van de mark
Eigengeerfden:
G.H. Kerkemeyer
J. Driezes als voogd
A. Holstege
G.J. Zwiers
G. Broers
A. Krabbenbos
J. Dikkers
D. Stoelhorst
T. Steunenberg
G. Rommeler gemagtigde
J. Leeftink
J. Hiddink
B. Hidders
T. Elkink
A.J. Nijhuis
W. Kistemaker
J.H. Loos kerkvoogd
H.A. Warmelink
W. Wonnink
G.J. Reurslag
G. Krijgsman
H. Zwiers
G. Krijgsman Jz
G.J. Veldkamp
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G.H. Lammertink
H. Rietman
D. Klumpers
G. Stegeman
G.J. Driezes
J.H. Nijland
J.H. Loos
G. Meyers
J.H. Stokkentreef
H. Sanderman
Door A.J. Nijhuis, lid van het voorlopige bestuur, de vergadering geopend en de publikatie
ter uitschrijving van dezer vergadering voorgelezen zijnde, wordt door de heer W. Jalink als
gevolmagtigde van der erven C. ten Zijthoff, in leven Erfmarkenrigter dezer mark, aan de
vergadering ingediend eene rekening van het weidegeld over het jaar 1831 met bijlage en te
kennen gegeven dat er geen rekening van vroegere jaren van weidegeld kan worden gedaan.
Dat de commissie welke deze stukken ter examinatie werd overgegeven en ziende dat er
slechts van een jaar rekening van deze gelden werd gedaan, deze rekening welke een batig
slot voor de erfgenamen van voornoemden overleden erfmarkenrigter C. ten Zijthoff
opleverd, kan worden verworpen onder de bepaling echter dat dan door die commissie
volledige kwitantie aan de erfgenamen van meergemelden overleden erfmarkenrigter C. ten
Zijthoff, wierd afgegeven van alle die jaren dat die erfmarknrigter de administratie van dat
fonds gevoerd had. Daarna werd mede door de heer W. Jalink op aanzoek der vergadering
aangenomen, om voor of op den eersten der volgende maand February zijne rekening en
verantwoording van ontvangene gelden voor, door zijn weled. verkogte markengronden
zullen indienen.
Daarna worden door voorloopige bestuurders voorgesteld de navolgende persoonen, die de
commissie zouden uitmaken om de ingekomene en nog in te komen rekening van de heer W.
Jalink te examineren en naar bevind van zaken te handelen, als J. Dikkers, A.J. Nijhuis, W.
Kistemaker en De Schepper welke met algemeene stemming werden aangenomen. Voorts
werd deze commissie belast met het nazien der nog hangende rekening van wijlen den
Erfmarkenrigter C. ten Zijthoff en neemt deze commissie die aan om tot dit een en ander te
verhandelen op den elfden February aanstaande, te vergaderen.
Daarna werd door voorloopige bestuur aleerst voorgesteld:
1. Dat door de gewaarden in deze mark vier ganzen en een gente en door de ongewaarden
drie ganzen en een gente mogen worden gehouden tegen betaling van tien cents voor elk stuk,
zullende dezelve door de schutters bij de jaarlijksche telling van het vee moeten worden
opgenomen. Dezelve zullen mogen worden geweid op de bij vroegere markenresoluties
bepaalde gronden.
2. Dat die geene welke na de gewoone jaarlijksche opbranding van het vee een of meerdere
stuks koeyen aankoopt, deze aangekogte koeyen zal moeten doen opbranden en zoo bij zijn
opgenomen getal mogt hebben vermeerderd, zal bij voor de meerdere slechts den gewonen
aanslag van weidegeld betalen.
3. Dat die geene welke niet in de mark gewaard zijn en als knechts, kostgangers of verder
inwonende personen binnen de mark woonachtig zijn en verkiezen mogten koeyen of vaarzen
op de markegrond te laten weiden, zullen hiervoor moeten betalen:
van haar eerste stuk f 0,50
van haar tweede stuk f 0,75
van haar derde stuk f 1,van haar vierde stuk f 1,50
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En voor de meerdere per stuk f 10,- en in elke dezer gevallen boven en behalve dit weidegeld
van elk stuk vijf cents opbrandgeld moeten betalen.
Dit voorstel in omvraag gebragt zijnde, werd met algemeene stemmen aangenomen en
goedgekeurd en bepaald dat zich ieder hierna stipt zal hebben te gedragen.
Waarna deze vergadering door het voorloopige markbestuur werd gesloten en geteekend op
dato in het hoofd dezer vergadering vermeld.
A.J. Nijhuis
G.J. Klumpers
D. Wibbelink.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark van Markelo in de kerk aldaar
gehouden den zesden September 1836.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
A.J. Nijhuis
}
G.J. Klumpers
}
Voorlopige bestuur van deze marke
D. Wibbelink
}
Eigengeerfden:
J. Driezes als voogd
G.J. Zwiers
G. Broers
A. Krabbenbos
D. Stoelhorst
T. Steunenberg
G. Rommeler (gemagtigde)
J. Leeftink
W. Stoelhorst
B. Hidders
A.J. Nijhuis
G.H. Lammertink (kerkvoogd)
A. Lodeweges
J.H. Heilersich
J.H. van Heek
G.H. Reurslag
L. Krijgsman
G. Krijgsman Jz
G. Krijgsman
G.H. Lammertink
D. Klumpers
G.J. Zwiers
J. Klosters
G. Snijders
G.H. Lammertink (gemagtigde)
G.H. Lammertink
B.T. Schottink
A. Holstege
J. Dijkink
G.H. Kerkemeyer
G.H. Wissink
G.H. Leuverink
H. Schorfhaar
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H. Zwiers
Door A.J. Nijhuis lid van het voorloopige bestuur de vergadering geopend en de publikatie
tot uitschrijving van dezelve voorgelezen zijnde, wordt door voorloopige bestuurders aan de
vergadering voorgelegd en voorgelezen een missive van den Heere Burgemeester der
gemeente Markelo als hoofd der commissie tot verbetering der wegs van Markelo op Zutphen
luidende als volgt:
Markelo den 23 Augustus 1836
Aangezien wij ingevolge aanschrijving der Heeren Gedeputeerde Staten een begin moeten
maken met het begronden der wegs van Markelo op Zutphen, zoo hebben wij de eer U te
verzoeken om voor of op den 8 September aanstaande te willen doen kennis dragen of
goedsheren en erfgenamen ook zoo kunnen goedvinden ons te vergunnen om in de
veldgronden van de markte Markelo eenig grond, klei of leem tot verbetering der
bovengemelde weg benoodigd te mogen graven en ingeval goedsheeren en erfgenamen der
markte daarvoor eenige vergoeding mogten verlangen, als dan de prijs te willen opgeven die
begeerd wordt voor een kubieke el grond en voor eene kubieke el klei of leem.
De kommissie tot verbetering der wegs van Markelo op Zutphen, was get. W. Götte, ter
ordonnantie van dezelve.
Was get. W. Kistemaker secret.
Aan de administratie van de markte Markelo
Dat voorts in omvraag gebragt zijnde, word er beslooten om voor hetzelve te stemmen bij
welke stemming zich de meerderheid tegen dat voorstel verklaard op grond dat volgens
hunne meening H.H. Gedeputeerde Staten dezer provincie als zeer onbillijk geene verdere
rente van het tolhuis bij de brug over de Schipbeek wilde betalen.
Door de bij markenresolutie van den 8 December 1835 benoemde commissie wordt aan de
vergadering overgelegt eene lijst van de aangegravene markegronden. Eene lijst van de op
pacht gebragte markengronden.
Welke stukken voorgelezen zijnde, werd met algemene stemmen besloten:
1. Dat de op de lijst der aangegravene markengronden voorkomende perceelen, alsmede die
welke er nog door het hierna te benoemene bestuur zullen worden bijgevoegd, aan die geene
die dezelve hebben aangegraven tegen markenprijs zullen worden afgestaan en verkocht,
doch zoo men later mogt ontdekken dat door late aangraving wegen mogten zijn benadeeld,
de eigenaren zooveel grond als er noodig was om dat te herstellen zouden moeten terug geven
tegen denzelfden prijs hiervooren bepaald.
2. Dat de lijst van in huur gebragte markengrond als te hoog voorkomende aan het hiervoor
benoemde nieuwe bestuur ter herziening zal worden aangeboden, die nadat zulks volgens hun
beste weten zal zijn geregeld, de huurlieden dier gronden voor de huur zullen aanspreken te
beginnen met de maand van het loopende jaar als hun zal worden goetgevonden of bepaald.
Daarna word door dezelfde commissie aan de vergadering ingediend en voorgelezen een door
haar ontworpen reglement op het beheer dezer mark.
Het voorstel om dit stuk al of niet aan te nemen in omvraag gebragt zijnde, werd beslooten
om tot eene stemming over te gaan, waarbij bleek dat bij eene volkomene meerderheid voor
de aanneming van het bedoelde reglement verklaarden en hetzelve alzoo als eene wet werd
aangenomen, waarna zich ieder marktgenoot zoude hebben te gedragen en in dit markenboek
zoude worden geinsoreerd, luidende hetzelve als volgt:
Reglement op het beheer van mark Markelo.
Art. 1
Tot dit tegenwoordig reglement worden alle door hoogere authoriteiten uitgegevene wetten
en besluiten ten grondslag gelegd en zal bij een te ontstaan verschil met zoodanige wetten of
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besluiten dit reglement altijd ingevolge de bedoelde wetten of besluiten moeten worden
begrepen.
Art. 2
Geene verandering kan in dit reglement worden gemaakt, dan nadat zulks op eene
vergadering door de meerderheid der stemgeregtigden worden goedgevonden.
Art. 3
Ieder gewaarde kan een voorstel tot verandering in dat reglement doen; men zal dit aan
bestuurders schriftelijk moeten indienen met opgaaf der redenen waarvoor men deze
verandering wenschelijk acht, die hetzelve zullen onderzoeken en zoo het deze ook
aannemelijk toeschijnt, zullen zij eene vergadering uitschrijven waarin zij dit met hun advies
voor hetzelve zullen voordragen.
Art. 4
Tot eene vergadering waarop tot eene verandering in dit reglement zal worden beraadslaagd,
zal zich niemand der stemgeregtigden mogen ontrekken dan daartoe gewigtige redenen
hebbende en zal de niet opkomende zijne stem voor deze keer verliezen.
Art. 5
Ieder ingezeten dezer mark is verpligt en gehouden de eigendommen der markte zoo goed als
hunne eigene voor hetzelve geene schade als andersins te beveiligen en zoo zij iets mogte
ontdekken hetwelk tot nadeel derzelver mogte zijn, zullen zij onverwijld het bestuur hiervan
kennis geven.
Art. 6
Alle boeten hierna bepaald komen voor de helft ten voordeele der mark en de andere helft
voor den geene die de aanhaling doet.
Art. 7
Het beheer dezer mark wordt opgedragen aan vijf bestuurderen, welke bij stemming uit de
gewaarden zullen worden gekozen en binnen de mark woonachtig moeten zijn. Dit bestuur
zal alle drie jaren aftreden, doch zullen de leden eenmaal in het bestuur kunnen worden
herkozen, doch voor de tweede maal voor deze verkiezing kunnen bedanken zonder betaling
der boete bij art. 9 hierna bepaald.
Art. 8
Dit bestuur zal uit haar midden verkiezen eenen voorzitter of president en eenen secretaris,
die tevens den post van penningmeester zal kunnen waarnemen.
Art. 9
De leden welke tot het bestuur worden gekozen zullen niet mogen bedanken dan met betaling
eener boete van tien gulden ten voordeele der mark.
Art. 10
Het bestuur vergadert zoo dikwijls het zulks noodig oordeeld onder voorzitting van den
president; het is belast met de regeling van alle markten zaken als:
Het opmaken der begrooting welke veertien dagen voor ieder stemgeregtigde ter visie zal
liggen.
Het afsluiten en aftekenen der rekening van den penningmeester welke mede veertien dagen
ter visie zal liggen.
Het regelen der huur van marktengronden.
Het bepalen van den opbrengst der weidegelden.
Het inlijken van aangegravene markengronden.
Het aanleggen van wegen en waterleidingen en verdere gewoone markezaken.
Ingeval er echter eene buitengewoone uitgave plaats grijpt, welke door de gewoone middelen
niet kan worden gedekt of zover andere buitengewoone gevallen mogten ontstaan, zal het
bestuur eene vergadering beleggen en op dezelve de zaak voordragen, ten einde er door de
gezamentlijke geerfden de noodige middelen worden beraamd om de zaak of zaken op de
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geschiktste wijze af te doen. Hetzelve heeft de bevoegdheid om eene markenbode te houden
en daarvoor jaarlijks zestien gulden te besteden en zal een daartoe geschikt persoon op de
vergadering voordragen. Het bestuur houd nauwkeurig aanteekening van alle haare
verrigtingen om des gevorderd hiervan verslag te kunnen doen; hetzelve zal mede, zoo het
zulks verkiest, zich ten koste der mark van den burgerlijk wetboek mogen overzien.
Art. 11
Den president is belast met de opening en sluiting van alle vergaderingen, het voordragen van
alle voorstellen, hij neemt met behulp van den secretaris de stemmen op en heeft de
beslissende stem. Hij kan ieder lid van het bestuuir tot het verrigten van markenzaken
kommitteren en de uitvoering daarvan aan hem opdragen of die verkiezende zelve daarbij
tegenwoordig zijn.
Art. 12
De secretaris, die tevens de functie van penningmeester waarneemt, is belast met de
verrigting van al het schrijfwerk, het ontvangen van weidegelden, boeten, landpagten en
verder alle in en opkomsten der mark. Hij zal geene betaling mogen doen dan nadat alvoorens
de rekeningen ten minste door twee leden van het bestuur voor gezien geteekend zijn en
geene gelden mogen ontvangen dan nadat de daartoe betrekkelijke koohieren door het bestuur
zijn goed verklaard.
Art. 13
De schutters zullen telken jaar ten getalle van zes personen uit de gewaarden worden gekozen
en belast zijn met het opzigt over de mark; zij zullen zorgen dat er geen nadeel aan de
markengronden geschiede en ingeval zij daaraan schuldigen ontdekken, zullen zij daarvan
onverwijld aan den president rapport doen; al het vreemde en opgebrande vee zal door hen
worden opgeschut en niet weer aan den eigenaar mogen worden terug gegeven dan nadat
denzelven aan hen behoorlijke kwitantie van betaalde boeten zal hebben vertoond.
Zij zullen zich verder omtrent het weiden van ganzen, steken en weghalen van schadden of
plaggen, zoodanig hebben te gedragen als bij vroegere markenresolutien is bepaald of nog
bepaald zal worden; zij zullen tweemaal per jaar en wel in het begin der maand January en in
het laatste van de maand Mei eene algemeene telling van het vee in de marke doen en hiervan
eene behoorlijke lijst aan het bestuur indienen, welke acht dagen voor de belanghebbenden
zal ter visie liggen.
Art. 14
Ieder lid van het bestuur zal genieten van elke vergadering eene gulden en voor iedere dag
buitenwerk eene gulden; de president zal bovendien genieten tien gulden per jaar; den
penningmeester vijf percent van de ontvangst en uitgaaf. Ieder schutter per jaar twee gulden
benevens voor het opbranden van iedere koe een en een halve cent en voor ieder paart tien
centen.
Art. 15
De bij vroegere markenresolutien bepaalde boeten blijven voorloopig voortgaan, doch zal het
bestuur op eene volgende vergadering daarvan eene nieuwe lijst aan de geerfden ter
beoordeeling indienen, welke als eene bijlage bij dit reglement zal gevoegd worden.
Art. 16
Dit reglement op datum voorschreven in het markenboek geinsoreerd, zal als eene wet geacht
en nagekomen moeten worden tot handhaving, van welke een afschrift van hetzelve aan de
regtbank van dit arrondissement, alsmede een aan het vredegerigt dezes kantons zal gezonden
worden en ingeval van overtreding de schuldigen des gevorderd te kunnen vervolgen en
straffen. Ingeval van verandering of wijziging in dit reglement zal hiervan door het bestuur
bij afschrift mededeeling aan genoemde regtbank en vredegerigt worden gedaan.
Daarna wordt ingevolge art. 7 van het aangenomene reglement overgegaan tot de benoeming
van een daarbij bepaald bestuur tot welk einde briefjes worden uitgereikt en door de
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gewaarden zelve ingevuld. En bekwamen daarbij de volgende de achter hunne namen
uitgetrokkene stemmen als:
W. Kistemaker
21
A.J. Nijhuis
9
A. Lodeweges
2
G.J. Zwiers
27
H.A. Warmelink
14
A. Warmelink
8
G.H. Lammertink
14
H. Zwiers
17
G.H. Lammertink Jz
7
H. Schorfhaar
1
G.H. Kerkemeyer
4
J. Leeftink
9
W. Stoelhorst
1
G.H. Reurslag
8
J. Roelvink
8
A. Krabbenbos
2
E. Klumpers
1
J.H. Bussink
2
G. Krijgsman
2
D. Klumpers
5
A. Holstege
2
J. Driezes
1
H. Rietman
1
B. Hidders
1
W. Stoelhorst
1
G.H. Leuverink
2
Ingevolge deze stemming zijn
Wolter Kistemaker met
21 stemmen
Gerrit Jan Zwiers met
27 stemmen
Hendrikus Adolf Warmelink met
14 stemmen
Gerrit Hendrik Lammertink met
14 stemmen
Hendrik Zwiers met
17 stemmen
benoemd tot bestuur dezer mark.
Vervolgens overgegaan zijnde tot de benoeming van zes schutters ingevolge art. 13 van het
aangenomene reglement en zijn daartoe met algemeene stemmen benoemd:
Lammert Capelle
Teunis Steunenberg
Gerrit Snijders
Derk Stoelhorst
Derk Klumpers
Berend Teunis Schottink.
Roelof Bouwhuis voorgesteld zijnde tot markenbode word met algemeene goedkeuring
daartoe benoemd.
Waarna deze vergadering door het voorlopige markbestuur werd gesloten en geteekend op
dato in het hoofd dezer vergadering vermeld.
A.J. Nijhuis
G.J. Klumpers
D. Wibbelink.
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Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden dezer mark gehouden te Markelo den 28
December 1836.
Op dezelve waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere Eigengeerfden
B. Enterman
J. Dijkink
J. Dikkers
H. Schorfhaar
A. Holstege
G.J. Zwiers
A. Krabbenbos
A. Warmelink
T. Steunenberg
W. Stoelhorst
W. Ikkink
T. Elkink
G.H. Lammertink
A.J. Nijhuis
W. Kistemaker
J.H. Hidders
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
J.H. Nijland
H. Sanderman
B.T. Schottink
L. Krijgsman
A.J. Oongs
D. Klumpers
G.H. Lammertink Jz
H. Zwiers
D. Stoelhorst
G. Krijgsman
H.A. Warmelink
G.H. Wissink
Zoo evenwel hier mogten zijn aangeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op waar
met stemming te hebben, zal hun dit daar op geene der minste aanspraak geven.
De vergadering door den president gopend zijnde, wordt gelezen de publicatie tot
uitschrijving dezer vergadering waarop tot de deliberatie overgegaan wordt als volgt:
1. Omtrent het afstaan van gront uit gronden van deze mark tot verbetering van den weg van
Markelo op Zutphen waartoe gelezen wordt de missive van de kommissie dezer wegs
luidende als volgt:
Markelo den 5 December 1836
Onderwerp: Gront tot verbetering der wegs van Markelo op Zutphen.
Bij resolutie van Haar Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van
de 24 November 1e afdeling nr 2716 zijn wij geauthoriseerd tot het aanleggen met puin en
gehouden om een gedeelte der wegs van Markelo op Zutphen voor een lengte van 150 ellen
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in het Markelosche Broek en ingeval met de marktgenoten van Markelo daar omtrent geene
schikking kan worden getroffen, de benoodigde gront te mogen verkrijgen door middel van
onteigening ter algemeenen nutte.
Wij verzoeken alzoo dit besluit wel in nadere overweging te willen nemen en ons voor of op
den 29 dezer maand te berigten of U in het belang der markte niet zoude kunnen goedvinden
met ons in minnelijke schikking te treden om het grond tegen billijke prijs te voorzien ten
einde af te staan en ons hierdoor te bevrijden der voorgeschrevene onteigening te doen
bewerkstelligen.
De kommissie tot verbetering der wegs van Markelo op Zutphen.
Was get.
W.Götte ter ordonnantie van dezelve
W. Kistemaker secret.
Aan Gecommitteerden tot de taken van de markte Markelo.
Den president stelde voor dat er plaatsen in den markengronden aanwezig waren waarin
grond genoegzaam te vinden was en waardoor niemand nadeel zoude hebben; dat er gelden
nodig waren in de mark en er bij weigering van aan dit verzoek te voldoen eene zekere
onteigening zoude plaats nemen en dat het hem dus toescheen dat de vergadering aan dit
verzoek zoude voldoen en den gront tegen eenen billijken prijs afstaan.
Dit punt in omvraag gebragt zijnde, wordt besloten hiervoor te stemmen en bleek bij de
opneming dezer stemmen dat het grootste gedeelte der presente eigengeerfden zich voor dit
voorstel verklaarden, met bepaling echter dat het bestuur dezer mark, hetwelk met deze zaak
wordt belast, de plaats zal aanwijzen waar de grond zal worden uitgegraven en den aannemer
verpligt worden na de ontgraving den grond wederom gelijk te maken en zoo eene billijke
betaling voor de af te stane grond worden gevorderd.
2. Over het telken jaar nieuw opbranden van het weidevee aan eigenaren in deze mark
woonachtig met een afzonderlijk merk, stelt de president voor dat zulks met de instelling der
opbranding meer overeen zoude komen en daardoor veele kwesties met vreemd vee zoude
worden voorgekomen; dit stuk word besloten in stemming te brengen en bleek bij de
uitbrenging dezer stemmen dat de meerderheid der vergadering zich met dit voorstel
verenigde en word het bestuur gemagtigd voor rekening der mark daartoe de benoodigde
brandijzers aan te schaffen.
3. Omtrent het maken eener bepaling of vaststelling hoeveel in het vervolg zoo de
ingezetenen welke niet in de mark beregtigd zijn, voor ieder stuk vee dat zij verlangen op
gronden van deze mark de boete moeten zullen hebben te betalen, wordt door den president
voorgestelt dat de zoodanigen aan welke uit andere markten tot heden toe altijd zonder eenige
betaling aan deze mark te doen de ingheid is verbeurd geworden hun vee op gronden van
dezer mark te mogen doen weiden, grotendeels lieden van geringen stand zijn. Dat het hem
voorkwam deze som slechts op een gulden per stuks vee te bepalen. Dat het telken jaar met
een afzonderlijk moet opbranden van zoodanig vee ook zekerlijk zeer doelmatig en wettig
zoude wezen tot voorkoming van sluiting met vreemd vee. Dat deze gelden door de eigenaars
dadelijk bij de opbranding aan de schutters zullen worden betaald en dat de helft dezer gelden
voor de mark en de wederhelft voor de schutters zouden zijn. Dat de schutters zouden worden
gelast een wakend oog te houden. Dat deze vergunning niet verder zal mogen worden
uitgestrekt aan zoodanige eigenaren welke voor deze daarvan geen gebruik maakten.
Men besloot hiervoor te stemmen, waarbij bleek dat de meerderheid zich met dat voorstel
vereenigde; zoo dat hetzelve werd aangenomen en tevens het bestuur gemagtigd de
benoodigde brandijzers met een merk daarop naar hun goedvinden te laten maken voor
rekening deze mark.
4. Door den secretaris, die tevens den post van penningmeester waarneemt, wordt aan de
vergadering overgelegd en voorgelezen de lijst van eenige persoonen welke tot hiertoe
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onwettig of in gebreke zijn gebleven het door hun verschuldigde voor aangegravene grond of
huur te voldoen; alsmeede de door eenige aangegravers gemaakte anmerking welke
vermeenen heidegrond te hebben aangegraven, hetwelk hen door bestuurders tegen
groengrond was toegerekend, verzoekend alzoo dat dit mogt worden veranderd. Hierop werd
voorgesteld dat het bestuur die persoonen, welke gronden van de mark hadden aangegraven
en dezelve nog niet hadden betaald, zonder aanmanen om deze gelden ten eersten te voldoen
en zoo zij verder bleven weigeren de grond af te doen graven en hun de boete van tien
gulden, bij vroegere markenresolutie bepaald, te betalen; de gebouwen welke door hen
daarop mogten zijn geplaatst te doen omver trekken.
Dat zij welke de door hen verschuldigde huur niet hebben voldaan, zouden worden
aangezegd om ten eersten te moeten komen betalen. Zo bij gebreke daarvan in regten zouden
worden achtevolgd. Dat evenwel diegeen onder Markelo welke uit de armenkast worden
bedeeld en niet in staat waren eenige huur te kunnen betalen om hiervan ontheven te worden,
een verzoekschrift zouden moeten indienen, houdende dat de mark hun van de pacht geliefde
te ontheffen tot tijd en wijlen zij in betere omstandigheden mogten komen.
Dat de gemaakte aanmerkingen omtrent het stellen van groengrond in plaats van heidegrond
als onwettig zouden worden afgekeurd. De geheele vergadering keurde dit voorstel goed,
zoodat hetzelve algemeen werd aangenomen.
5. Word de vergadering voorgesteld om de heidegronden, welke voor huur, pacht of
aangegravene en afgedane grond en iets aan de mark schuldig waren en op de oude markten
stukken te vinden waren, tot voldoening daarvan aan te spreken. Met welk voorstel zich de
geheele vergadering vereenigde en alzoo algemeen werd goedgekeurd en aangenomen en het
bestuur verzogt in deze zaak zich zoo noodzakelijk van drangmiddeln te bedienen.
6. Word aan de vergadering overgelegd eene ingediende rekening van den Heere Baron van
Heeckeren te Rhaan en de uitbetaling daarvan aangevraagd; de vergadering kan zich hier niet
mede vereenigen en stelde voor dat, daar de rekening en verantwoording van den voormalige
markenrigter C. ten Zijthof en die van de notaris W. Jalink voor hetzelfde tijdperk loopende
en met die van de Baron van Heeckeren in verband staande, nog niet waren gesloten. Zij
derhalve die uitbetaling voor alsnog niet konden accorderen, doch dat in den afloop de
sluiting die beide rekeningen dezelve nader in overweging zoude worden genomen. Welk
voorstel door de geheele vergadering werd goedgekeurd en aangenomen en het bestuur
verzogt welgemelde Baron van Heeckeren hiervan te willen kennis geven.
7. Word aan de vergadering overgelegd een voorgelezen een door het bestuur ontworpen
bijvoegsel tot het reglement op het bestuur dezer mark houdende bepaling van
onderscheidene boetens; hierover gedelibereerd zijnde, werd besloten hetzelve in stemming te
brengen en bleek bij de opneming derzelve dat de geheele vergadering voor de aanneming
van hetzelve was. Zoodat hetzelve in een besluit dezer vergadering werd veranderd luidende
hetzelve als volgt:
Mark van Markelo
Bepaling van onderscheiden boetens.
Ieder die markengrondaangraft zonder daartoe het noodige verlof bekomen te hebben zal
eene boete verbeuren van tien gulden.
Ieder die door hem aangegravene markengrond, welke wederom door de markgenoot
afgegraven zijnde opnieuw weer aangraafd, zal hebben recht hij zich hier aan schuldig maakt
eene boete verbeuren van vijftien gulden.
Ieder die schadden, plaggen of dekplaggen steekt of maakt of dezelve binnen deze mark
vervoerd of doet vervoeren van zoodanige markengrond als waarop dit verboden is, zal
hebben recht verbeuren eene boete van tien gulden.
Zoo ingeval dezelve buiten deze mark worden vervoert vijftien gulden.
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Ieder die turf, schadden, plaggen of dekplaggen uit de markengronden gemaakt of gestoken
waar zulks vergund is buiten deze mark vervoerd of doet vervoeren, zal eene boete van zeven
gulden verbeuren.
Voor ieder onopgebrand paard dat opgeschud wort, zal voor de eerste reis moeten worden
betaald eene boete van eene gulden.
En bij herhaling dit te verdubbelen.
Van een paard aan een eigenaar niet in deze mark woonachtig of beregtigd toebehoorende,
zal telkens het dubbeld dezer bovengemelde boete moeten worden betaald, doch zoo het zal
kunnen bewesen worden dat het een uit eene andere mark verloopen paard is, zal daarvoor
alleen slechts de kosten van het opschutten moeten worden betaald.
Voor ieder onopgebrand stuk hoornvee dat opgeschut wordt, zal voor de eerste reis moeten
worden betaald eene boete van dertig cents.
En bij herhaling dit te verdubbelen van een stuk hoornvee aan een eigenaar niet in deze mark
woonachtig of beregtigd toebehoorende, zal telkens het dubbeld dezer bovengemelde boeten
moeten worden betaald, doch zoo het zal kunnen bewesen worden dat het een uit eene andere
mark verloopen stuks hoornvee is, zal mede het hiervooren bepaalde omtrent de paarden van
toepassing zijn.
Voor ieder schaap dat op zoodanige markengrond zal bevonden worden te weiden waarop dat
is verboden, zal voor de eerste maal dat hetzelve wordt opgeschut moeten worden betaald
eene boete van vijftien cents.
En bij herhaling te verdubbelen.
Van een zoodanig stuk vee aan een eigenaar niet in deze mark woonachtig of beregtigd
toebehoorende, zal telkens het dubbeld dezer bovengenmelde boeten moeten worden betaald.
Van ganzen op verboden markengronden weidende, zal geene boete worden betaald maar
zullen dezelve moeten worden doodgeslagen.
Ieder die ganzen van eigenaren buiten deze mark woonachtig of niet in dezelve beregtigd op
stald, zal voor elk stuk moeten betalen eene boete van dertig cents.
En bij herhaling dit te verdubbelen.
Wanneer iemand na de bij publicatie bepaalde tijd vee wil laten opbranden, hetwelk hij
tijdens den dag van opbranding reeds in eigendom had, zoo dat zulks aan nalatigheid te
wijten is, zal hij boven en behalve het bepaalde opbrandgeld moeten betalen:
a. voor ieder paard eene boete van vijftien cents.
b. voor ieder stuk hoornvee eene boete van vijf cents.
Hij die vergeet op te komen tot het indijken van aangegravene markengrond of anders aan de
mark te verrigten werkzaamheden zal eene boete verbeuren van eene gulden vijftig cents.
De punten op de publicatie vermeld hiermede afgehandeld zijnde, werd door de president aan
de vergadering gevraagd of er ook iemand der presente goedsheeren en eigengeerfden iets
had voor te dragen. Waarop door den schutter B.T. Schottink werd voorgesteld dat daar het
weiden van ganzen op de bij vroegere markenresolutie bepaalde plaatsen zeer beperkt was
dezelve in het vervolg de vrijheid mogt worden gegeven ook op zoodanige markengrond te
weiden, waarop de vergunning van plaggen of schadden steken rusten, uit hoofde dat er nu
ook weidegeld voor de ganzen werd betaald.
De gezamentlijke presente eigengeerfden uit de Achterhoek stelden voor dat de nieuw
gebouwde wooning van Jan Kolkman op markengronden gezet hier voor het weiden van hun
vee zeer tot nadeel was en dat dat huis op eene andere minder schadelijke plaats mogt worden
verzet.
Hierover door de vergadering niets bepaald kunnende worden, besloten uit hoofde zulks
geene punten van deliberatie (als niet in de publikatie vervat) kunnende uitmaken, stelde de
president voor dat deze beide voordragten in de eerstvolgende vergadering van goedsheeren
en eigengeerfden zouden worden behandeld.
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Niemand meer voor te stellen hebbende werd door de president de vergadering gesloten.
W. Kistemaker pres.
G.H. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Zwiers
H.A. Warmelink.
Aan de commissie tot verbetering der wegs van Markelo op Zutphen.
Markelo den 29 December 1836.
In antwoord op UwEd. missive van den 5 dezer nr 14 hebben wij de eer te berigten dat aan
ons door de gezamentlijke goedsheeren en eigengeerfden der mark Markelo bij derzelver
resolutie van den 28 dezer de magtiging verleend om met UwEd. in schikking te treden over
het afstaan der aangevraagde grond tot verbetering der wegs van Markelo op Zutphen. Wij
verzoeken derhalve UwEd. ons wel te willen informeeren waar en wanneer het UwEd. zoude
goedvinden met ons daarover nader te onderhandelen.
Namens het bestuur der mark van Markelo.
De president was get. W. Kistemaker
De secretaris was get. H.A. Warmelink.
Aan den HoogWelGeb. Heer Baron van Heeckeren tot Rhaan.
Markelo den 29 December 1836.
Wij hebben de eer ter kennis van UwHoogWelGeb. te brengen dat op gisteren door ons de
rekening van UwHoogWelGeb. op den holtink aan den goedsheeren en eigengeerfden is
voorgelegd en de uitbetaling daarvan is aangevraagd. Dat goedsheeren en eigengeerfden
dezer mark in aanmerking nemende dat de rekening en verantwoording van den voormaligen
markenrigter C. ten Zijthof en die van den notaris Jalink over hetzelfde tijdperk loopende en
met die van UwHoogWelGeb. in verband staande nog niet zijn gesloten. Zij derhalve de
uitbetaling der rekening van UwHoogWelGeb. voor als nog niet hebben kunnen accorderen,
doch dat na den afloop der sluiting dier beide rekeningen die van UwHoogWelGeb. in nadere
overweging zal worden genomen.
Wij hebben de eer ons te teekenen.
Namens bestuurders der mark van Markelo.
De president was get. W. Kistemaker
De secretaris was get. H.A. Warmelink.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfdens dezer mark gehouden te Markelo den 20
February 1837.
Op dezelve waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere eigengeerfdens
B. Enterman
A. J. Nijhuis
H. Schorfhaar
A.J. Oongs
A. Holstege
D. Klumpers
G.J. Zwiers
G.H. Lammertink Jz
A. Krabbenbos
Derk Maag
T. Steunenberg
Derk Stoelhorst
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B.J. Schottink
J.H. Stokkentreef
T. Elkink
G. Krijgsman Lz
G.H. Lammertink
H.A. Warmelink
A.J. Nijhuis
J.H. Wissink
W. Kistemaker
G.H. Reurslag
J.H. Hidders
E. Klumpers
G.H. Lammertink als pres. kerkvoogd
J. Leeftink
J.H. Nijland
G. Rommeler voor Meilingh
G.H. Lammertink voor H. Sanderman
G. Klein Heerdink
B.T. Schottink.
Zoo evenwel hier mogten zijn aangeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op eene
waare noch stemming te hebben zal hun deze aanteekening geene de minste aanspraak op
eenig regt geven.
De vergadering geopend zijnde, wordt gelezen de publikatie tot uitschrijving van deze
holtink. Vervolgens werd overgegaan tot de deliberatien als volgt:
1. Door B.T. Schottink op den voorigen holtink voorgesteld zijnde of men niet zoude kunnen
goedvinden te bepalen dat in het vervolg de ganzen, waarvan nu ook eenig weidegeld wordt
betaald, ook op zoodanige markengronden zouden mogen weiden op welke men schadden of
plaggen mogt steeken, wordt dit stuk voorgesteld in stemmning te brengen en bleek bij de
opneming dezer stemmen dat zich de meerderheid voor dit voorstel verklaarde (doch heeft
Jan Leeftink zijne stem niet verkoozen uit te brengen omdat hij een ander voorstel
betreffende het weiden van ganzen wilde doen). Zoo dat van heden af de ganzen ook zullen
mogen worden geweid op zoodanige markengronden waarop men schadden of plaggen mag
steeken.
2. Door het mede op de voorigen holtink voorgestelde door eenige marktgenoten, om het
huis van Jan Kolkman door hem op markengrond gebouwd op eenen minder voor de
marktgenooten nadelige plaats te verzetten, werd beslooten te stemmen en bleek dat de
meerderheid der stemmen niet voor deze verplaatsing was en het gebouwde huis alzoo mogt
blijven staan, doch werden bestuurderen verzogt hem aan te schrijven dat hij in het vervolg
geen hond meer mogt houden ter verdrijving van het weidevee.
3. Word voorgesteld dat bestuurderen voorloopig ter vervanging van den overledenen Jan
Hendrik Loos als lid der kommissie belast met de zaak van het tolhuis bij de brug over de
Schipbeek, hadden benoemd H.A. Warmelink en dat het in stemming mogt worden gebragt
of deze benoeming door de gewaarden werd goedgekeurd; bij de opneming der stemmen
bleek dat de geheele vergadering deze voorloopige benoeming goedkeurde en alzoo
bekrachtigde.
4. Gaf den president kennis van den ontvangst van eenen brief van de kommissie belast met
de zaak van het tolhuis en werd deze brief door den secretaris voorgelezen (zie dezen brief bij
de notulen der vergadering van bestuurderen van den 11 February 1837). Den president stelde
voor dat dit aanbod volgens zijn inzien moest worden aangenomen, ten einde deze reeds
zoolang hangig geweest zijnde kwestie eens ten einde kwam. En besloot men daarvoor te
stemmen, waarbij bleek dat de geheele vergadering het aanbod goedkeurde en worden
bestuurderen verzogt de kommissie ten spoedigsten kennis te geven, ten einde deze in staat te
stellen om op den bepaalden tijd te kunnen dienen van berigt.
5. Stelde den president voor dat door de zaak van het tolhuis alzoo als beslist kon worden
aangemerkt, men het nog overige van het bedoelde tolhuis publiek moest verkoopen en het
bestuur zoude worden belast met dezen verkoop op de geschikste en voor de mark
voordeeligste wijze te doen. Welk voorstel in stemming gebragt zijnde algemeen werd
goedgekeurd.
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6. Bij het reglement op het beheer dezer mark niet voorzien zijnde en de belooning voor den
markenschrijver of secretaris, zoo stelde den president aan de vergadering voor dat de vorige
aan dezelve toegelegde belooning van f 25 per jaar te rekenen vanaf 1 January, ook aan de
tijdelijken markenschrijver of secretaris zoude worden toegekend.
Men besloot dit punt in stemming te brengen en bleek bij de opneming der stemmen dat de
geheele vergadering dit voorstel goedkeurde, hetwelk alzoo werd aangenomen.
7. Daar sommige marktgenooten nalatig zijn in het betalen van weidegeld, zoo stelde den
president aan de vergadering voor dat de schutters die nu alle jaren het weide vee moeten
opbranden, mogen worden gelast om het vee van de zoodanigen niet op te branden voor en
alles zij hun van het voorige jaar verschuldigde weidegeld hebben betaald en dat door den
markenontvanger aan de schutters voor de opbranding begeert een nominative lijst van de
zoodanigen zal worden ter hand gesteld, ten einde op die wijze in de misbetaling te voorzien.
Men besloot dit punt in stemming te brengen en bleek het dat de dezamentlijke presente
geerfden dit voorstel goedkeurden en algemeen aannamen.
Door den president werd aan de vergadering overgelegd en door den secretaris voorgelezen
een bij hem ontvangen verzoek van B.H. Reurslag, namens zijn schoonvader Lammert
Volthuis, houdende dat aan hem het bouwland door hem van de mark in gebruik, mogt
worden verkogt.
Bestuurderen hierover gedelibereerd hebben, dat gemelde Lammert Volthuis moest worden
aangeschreven, dat zoo hij de al nog door hem van die grond aan de mark verschulde huur
voldeed, dit zijne verzoek nader in overweging zoude worden genomen; van deze gevoelens
waren ook alle de presente eigengeerfden en zal aan L. Volthuis hiervan kennis moeten
worden gegeven.
Den president stelde voor of er ook door de presente eigengeerfden iets was voor te stellen,
waarop door Jan Leeftink en A. Krabbenbos wordt voorgesteld om de ganzen in het vervolg
op alle markengronden te doen weiden en niets van dezelve te betalen.
G.J. Zwiers steld voor om bij aldien de ganzen overal worden toegelaten te weiden, dat dan
ook het regt aan de schapen mag worden verleend.
Deze punten zullen op eenen op den 28 Maart te beleggen holtink worden behandeld. Niets
meer voor te dragen zijnde, wordt de vergadering gesloten.
W. Kistemaker
president
H.A. Warmelink
G.H. Lammertink
G.J. Zwiers
H. Zwiers.
Afschrift aan L. Volthuis.
Markelo den 21 February 1837.
Wij hebben het verzoek in de naam door uit schoonzoon B.H. Reurslag gedaan om het door u
van deze mark gehuurde bouwland in koop te verkrijgen, op gisteren op den holtink aan
goedsheeren en eigengeerfdens voorgelegd en zijn verzogt u te melden dat goedsheeren van
oordeel zijn, dat door u eerst de verschuldigde huur zal moeten worden voldaan alvooren men
over den verkoop kan bepalen.
Wij verzoeken u dus de restante huur door u van dit bouwland aan de mark verschuldigd te
betalen en zullen nadat deze betaling door u is geschied, dit verzoek verder onder de aandacht
van goedsheeren en eigengeerfden brengen.
Bestuurderen enz.
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Aan de kommissie belast met de zaak van het tolhuis.
Markelo den 21 February 1837.
Wij hebben de eer ter kennis van UEd te brengen de goedsheren en eigengeerfdens dezer
mark op derzelver vergadering van gisteren hebben goedgevonden het door Zijne Excellentie
den Heere Gouverneur dezer provincie aan UEd op den 10 dezer maand gedane aanbod, dat
UweEdelGrootAchtbare Heren Gedeputeerde Staten dezer provincie ter geheele afdoening
van de zaak van het tolhuis bij de brug over de Schipbeek in de weg van Markelo op Zutphen
aan deze mark zouden betalen eene som van vijfhonderd gulden en bovendien het nog
overige van het bedoelde tolhuis voor de mark zoude zijn, goet te keuren. Wij verzoeken UEd
dus om aan gemelde Zijne Excellentie den Heere Gouverneur van deze goedkeuring kennis te
geven.
Bestuurderen enz
Aan J. Kolkman.
Markelo 21 February 1837.
Goedsheeren en eigengeerfden dezer mark hebben in hunne vergadering van gister
goedgevonden te bepalen, dat het door u op markengrond geplaatste huis kan blijven staan,
doch dat gij in het vervolg geen hond ter verdrijving van het weide vee zoude mogen houden.
Ter voldoening aan den ons opgedragen last, geven wij u bij deze hiervan kennis en
verzoeken u, dat gij die goedgunstigheid van goedsheeren en eigengeerfden wel in het oog
zult houden en zulks zal toonen door aan het weide vee alle bescherming te verleenen die in u
vermogen.
Bestuurderen enz.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfdens dezer mark gehouden te Markelo den 28
Maart 1837.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere eigengeerfdens
A.J. Nijhuis
D. Stoelhorst
H. Wonnink
G. Krijgsman Lz
G.H. Lammertink Jz
J.H. Heilersig
Derk Maag
J.H. Wissink
G.H. Reurslag
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
E. Klumpers
J.H. Nijland
J. Leeftink
H. Sanderman
G. Rommelaar als gevolmagtigde van de erven Meilink
G. Klein Heerdink
B.T. Schottink
J. Driezes
G.J. Driezes
H. Schorfhaar
W. Stoelhorst
A. Holstege
W. Sligman
G.J. Zwiers
G.J. Zwiers
T. Steunenberg
A. Krabbenbos
B.J. Schottink
W. Kistemaker voor het markenhuis
T. Elkink
G.H. Wissink
G.H. Lammertink
H. Rietman
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L. Krijgsman
G. Stegeman
W. Kistemaker
A. Warmelink
H. Zwiers
J.H. Hidders.
Zoo evenwel hierboven mogten zijn aangeteekend, waarvan later mogt blijken geen regt op
eene wahre noch stemming te hebben, zal hier deze aanteekening gene de minste aanspraak
op eenig regt geven.
De vergadering geopend zijnde, wordt gelezen de publikatie tot uitschrijving van deze
holtink; vervolgens wordt er overgegaan tot de deliberatie als volgt:
1. Betreffende het op den laatste voorgaande holtink gedane voorstel van Jan Leeftink en
Arend Krabbenbos, strekkende dat de geerfdens mogten goedvinden te bepalen dat in het
vervolg de ganzen op alle markengronden ter weiding mogten worden toegelaten en niets van
dezelve te betalen.
Den president stelde de vergadering voor dat niet zonder grond in de maand Augustus van het
jaar 1828 door de goedsheeren en eigengeerfdens was bepaald geworden om geene ganzen
meer in het Broek te doen weiden; zal de nadeelige gevolgen van het weiden van ganzen op
broekgronden na dien tijd ook in andere naburige marken zijn opgemerkt geworden, waarom
dan dit verbod in alle omliggende marken is aangenomen, dat wij ons dus door zulks weer toe
te laten, veel nadeel zouden berokkenen, doordat er een groot deel ganzen uit andere marken
naar de onze zouden worden gedreven, daar de ondervinding maar al te zeer heeft geleerd dat
zelfs nu zulks verboden is, men tot weiden van ganzen op de broekgronden niet eens geheel
heeft kunnen beletten; men bij het toelaten van ganzen voor de marktgenooten alleen, men de
vreemden evenmin, geheel zouden kunnen afweren. Dat de ganzen nu, zooals op den laatst
voorgaande holtink was goedgekeurd en aangenomen, ook op zoodanige markengrond mogen
worden geweid waarvan men schadden of plaggen mag steeken, hetgeen naar der sprekers
onzer als genoegzaam en toereikende voor dezelve kon worden beschouwd; het was dus zijns
inziens het best dat dit voorstel niet word aangenomen; hij verzogt dus dat de geerfden dit
alles in aanmerking zouden nemen en voor de al of niet aanneming zouden stemmen.
Na zulks alles in overweging genomen te hebben, werd tot de stemming overgegaan en bleek
bij de opneming dezer stemmen dat de meerderheid het vermelde voorstel van Jan Leeftink
en Arend Krabbenbos te verwerpen en de zaak alzoo bleef als bij den laatst voorgaande
holtink was bepaald.
2. Het voorstel door G.J. Zwiers betreffende het weiden van schapen mede op den laatst
voorgaanden holtink gedaan, alleen dan volgens deszelfs bedoeling in aanmerking komende
wanneer dat eerstgemelde zoude zijn aangenomen geworden, behoeft thans bij de verwerping
van hetzelve niet behandeld te worden.
De punten op de publikatie vermeld alzoo afgehandeld zijnde, stelde de president voor of er
ook eenige der presente goedsheeren en eigengeerfden iets hadden voor te stellen, zulks niet
het geval zijnde, werd de vergadering geslooten.
W. Kistemaker
president
H.A. Warmelink
G.H. Lammertink
G.J. Zwiers
H. Zwiers.
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Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden dezer mark gehouden den 1 Mei 1837.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere eigengeerfden
J.H. Wissink
L. Krijgsman
G.H. Reurslag
W. Kistemaker
J. Leeftink
J.H. Hidders
G. Rommelaar als gevolmagtigde van de erven Meilingh H. Rietman
G.H. Lammertink als pres. kerkvoogd
H.A. Warmelink
J. Dreezes
J.H. Nijland
G.J. Dreezes
G.J. Zwiers
G. Krijgsman Jz
T. Elkink
G.J. Zwiers
G.H. Lammertink.
Zoo evenwel hierboven mogten zijn aangeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op
eene ware of stemming te hebben, zal hun deze aanteekening geen de minste aanspraak
daarop geven.
De vergadering geopend zijnde, wordt gelezen de publikatie tot uitschrijving van dezelve
holtink, waarna er werd overgegaan tot de deliberatie als volgt:
1. Over eene aanvrage van den HoogWelGeb. Heer Baron van der Borgh van Verwoolde om
grint uit gronden van deze mark te doen graven tegen den zelfden prijs waarvoor denzelven
aan deze provincie werd afgestaan.
Den president stelde voor dat deze belooning (zijnde twee en twintig cents per kubiek elle)
als zelfs over voldoende kon worden beschouwd en dat de mark zelfs belang had dat de weg
van Markelo op Zutphen, waartoe deze grint zou dienen, begund wierd, ook was het
hoegenaamd geen schade aan de grond waaruit deze grind werd gegraven daar het dus
allezins belangrijk en niet tot nadeel der mark was, kwam het hem voor dat dit word
toegestaan en stelde hij dienvolgens voor om over dit stuk te stemmen en bleek bij de
opneming der stemmen dat de meerderheid tegen dit voorstel was.
2. Over een aanmaning vanwege den HoogWelGeb. Heer Baron van Heeckeren tot
afdoening zijner rekening ten laste dezer mark.
Deze rekening hooger dan drie gulden per dag gesteld zijnde, waren bestuurderen van
gevoelen dat men dezelve zoude aanbieden te voldoen tegen eene gulden gulden per dag
(zijnde de belooning in der tijd aan de gewaarden toegelegd waaronder welgemelden Heer
Baron van Heeckeren ter dier tijd ook behoorde).
Waarmede de vergadering zich vereenigde en het bestuur werd verzocht dien overeenkomstig
aan den meergemelden Heere Baron van Heeckeren te berigten.
3. Over het invoeren van een reglement voor de hand- en spandiensten in deze mark gelijk
zulks in deze gemeente bestaat. Werd door den president voorgesteld dat dit als meer
doelmatiger en geregelder was, doch de presente eigengeerfden hadden liever dat zulks op
den ouden voet werd gevolgd en dat er nauwkeuriger werd gehouden van diegeene welke
werkten.
De punten op de publikatie vermeld alzoo afgehandeld zijnde, werd er door den president
voorgesteld of er ook eenige der presente erfgenamen iets had voor te stellen, dit niet het
geval zijnde, werd de vergadering gesloten.
W. Kistemaker
president
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H.A. Warmelink
G.H. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Zwiers.
Afschrift.
Aan den Heere Warnars notaris te Almelo.
Markelo den 1 Mei 1837.
WelEd. Heer
In antwoord op UwEd verzoek van den 20 April is dienende dat wij op heden aan
goedsheeren en eigengeerfden deze mark van Markelo den inhoud van evengemelden uwen
brief hebben bekend gemaakt.
Dat daarop door voormelde goedsheeren en eigengeerfden is resolveerd om de restbetaling te
doen plaats hebben tegen eene gulden per dag, welke belooning aan alle geerfden (waaronder
in de tijd den HoogWelGeb. Heer Baron van Heeckeren ook behoorde) met het verrigten van
markentaken belast is, toegelegd geworden.
Wij verzoeken UwEd dit wel ter kennis van genoemden Heere Baron van Heeckeren te
brengen en zijn nader hierop zijn HoogWelGeb intentie verwachtende.
Namens het bestuur der mark van Markelo.
was get.
W. Kistemaker pres.
was get.
H.A. Warmelink secret.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden dezer mark gehouden den 17 July 1837.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere eigengeerfden
A. Holstege
E. Klumpers
G.J. Zwiers namens Boode
Ant. Ooms
G. Broers
H. Zwiers
A. Krabbenbos
J. Roelvink
J.H. Wissink
G. Krijgsman
G. Rommelaar als gevolmagtigde van de erven Meilingh
G.H. Wissink
J. Leeftink
G.J. Zwiers namens Brinkers
W. Stoelhorst
G. Benthem als gevolmagtigde voor de wed. J.H. Loos
Dk. Klumpers
T. Elkink
J. Klosters
G.H. Lammertink
A.J. Oongs
A.J. Nijhuis
W. Kistemaker namens het markenhuisje A. Lodeweges
B. Hidders
H.A. Warmelink
G.H. Lammertink als presid. kerkvoogd
A. Warmelink
Bruggemeyer
B.J. Schottink
G.J. Drezes
H. Sanderman
G.H. Reurslag.
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Zoo evenwel hiervoor mogten zijn aangeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op
eene wahre of stemming te hebben, zal hem deze aanteekening geene de minste aanspraak
daarop geven.
De vergadering geopend zijnde, wordt gelezen de publikatie tot uitschrijving van dezen
holtink, waarna er word overgegaan tot de deliberatie als volgt:
Den presiedent gaf aan de vergadering kennis dat het markbestuur eene missive van HH
kerkvoogden en notabelen der Hervormde Gemeente van Markelo had ontvangen van den
navolgenden inhoud:
Afschrift
Aan Heeren Bestuurders der markt Markelo.
Markelo den 3 July 1837.
Mijne Heeren!
Daar het tegenwoordig kerkgebouw te Markelo zich sedert den storm van 29 November in
eenen zoodanigen bouwvalligen toestand bevindt, dat er aan geen herstel te denken is. Zijn
kerkvoogden en notabelen alhier te rade geworden zich naar het Provinciaal Collegie van
toezigt te wenden, met verzoek om inlichting nopens de wijze hoe het aan te leggen ter
verkrijging van een nieuw kerkgebouw.
Waarop zij van voornoemd Collegie berigt hebben bekomen, om eene begrooting te maken
van de kosten van een nieuw kerkgebouw voor deze gemeente en van de bijdragen die uit den
gemeente zelven daartoe zoude kunnen worden gedaan, terwijl daarna tevens van Zijne
Majesteit uit de Rijks kas subsidien moeten worden aangevraagd.
Kerkvoogden en notabelen zoo tot levering deze bijdragen geen ander middel dan de gelden
tegen eene matige intrest te negocieren en vervolgens dezelve ´s jaarlijks door hoofdelijken
omslag bij gedeelten met de verloopenen intrest weder af te lossen.
Intusschen hebben kerkvoogden en notabelen de vrijheid genomen om ter vermindering der
zware lasten, welke hierdoor deze gemeente zoude komen, zich tot de markten in deze
gemeente te wenden met verzoek of niet uit de markten eene som zou kunnen bijgedragen
worden ter verkrijging eener nieuwe kerk alhier, welke sommen dan zouden strekken om den
hoofdelijke omslag ´s jaarlijks te verminderen.
Nemende zij dus ook de vrijheid UwEdelen te verzoeken eene holting of eigengeerfdens
vergadering te willen beleggen en hun zoo spoedig doenlijk te willen opgeven in welke som
de mark van Markelo zoude willen bijdragen tot goedmaking der kosten eener nieuwe kerk
alhier en zoodoende tot vermindering van den hoofdelijken omslag.
Kerkvoogden en notabelen der Hervormde Gemeente te Markelo.
was get.
G.H. Lammertink
presid. ter ordonnantie van hetzelve
was get.
G.J. Zwiers
secret.
Dat het markbestuur evengelijks HH kerkvoogden en notabelen in hunnen brief hadden
gemeld ook het drukkende van eenen hoofdelijken omslag inziende, van gevoelen was dat
ook deze mark iets tot dit heilzame doel zoude bijdragen, waarvoor zeer gevoeglijk eenige
afgelegene en tot weinig nut der marktgenooten dienende hoekjes grond konden worden
verkogt, uit dien hoofde aan de vergadering werd voorgesteld.
Dat de mark eene som van eenduizend gulden op de geschikste en minst nadeelige wijze
zoude zoeken bij een te brengen en die som aan de kerk te verstrekken onder de navolgende
voorwaarden:
a. Dat zoo de markten van Stokkum en Hericke eene hieraan geevenredigde som afstonden,
dit als eene vrijwillige gift zoude worden afgestaan.
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b. Dat bij aldien de beide voornoemde markten Stokkum en Hericke geene gelden mogten
bijdragen de door deze mark te verstrekkenen som van eenduizend gulden door de
ingezetenen dezer mark op den hoofdelijken omslag zal worden gekort.
c. Dat ingeval echter deze korting niet mogt kunnen worden geaprobeerd, de voornoemde
som van eenduizend gulden aan de kerk zal worden verstrekt tegen betaling van vijf percent
van elke eenhonderd gulden jaarlijks en dat deze som op gelijke wijze als de verder
negocierene gelden zal kunnen worden afgelost.
Welk voorstel in omvraag gebragt zijnde, werd besloten over hetzelve te stemmen en bleek
bij de opneming der stemmen dat zich slechts een der presente goedsheeren of eigengeerfden
tegen dit voorstel had verklaard, terwijl twee anderen hunne stemmen niet verkiesden uit te
brengen.
Het voorstel alzoo aangenomen zijnde, stelde den president de vergadering verder voor dat
elk stemgeregtigde binnen den tijd van twee maanden na heden eene schriftelijke opgave aan
hem mogt indienen, waarop hij de geschikste gronden zoude aanwijzen, welke tot het minste
nadeel zouden kunnen worden verkogt en dat bij publikatie, welke de twee eerstvolgende
zondagen zoude worden afgelezen, alle gewaarden in deze mark hiertoe zouden worden
uitgenoodigd, hetwelk algemeen word goedgekeurd en aangenomen.
Verder niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten.
W. Kistemaker
presid.
H.A. Warmelink
secret.
G.H. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Zwiers.
Afschrift
Aan HH Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde Gemeente te Markelo.
Markelo den 19 July 1837.
Wij hebben de eer ter kennis van UwEd te brengen dat wij op den 17 dezer van
gezamentlijken goedsheeren en eigengeerfden dezer mark van Markelo den inhoud van
UwEd missive van den 3 dezer hebben medegedeeld.
Waarop door gezegde goedsheeren en eigengeerfden is geresolveerd.
Dat door de mark van Markelo eene som van eenduizend gulden zal worden verstrekt tot den
bouw van eene nieuwe kerk alhier onder de navolgende voorwaarden:
a. Dat zoo de markten van Stokkum en Hericke eene hieraan geevenredigde som afstonden,
dit als eene vrijwillige gift zoude worden afgestaan.
b. Dat bij aldien de beide voornoemde markten Stokkum en Hericke geene gelden mogten
bijdragen de door dezer mark verstrekte som van eenduizend gulden door de ingezetenen
dezer mark op den hoofdelijken omslag zal worden gekort.
c. Dat ingeval echter deze korting niet mogt kunnen worden geaprobeerd, de voornoemde
som van eenduizend gulden aan de kerk zal worden verstrekt tegen betaling van vijf percent
van elke eenhonderd gulden jaarlijks en dat deze som op gelijke wijze als de verder te
negocierene gelden zal kunnen worden afgelost.
Bestuurderen der mark van Markelo namens dezelven.
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
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Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfdens dezer mark gehouden den 17 October 1837
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere Eigengeerfden:
J. Dikkers
G. Stegeman
G.J. Drezes
A.J. Oongs
J.H. Wissink
D. Stoelhorst
G. Rommelaar als gevolmagtigde van de erven Meilingh
Wolt. Stoelhorst
G.H. Reurslag
J. Roelvink
T. Elkink
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
L. Capelle
B. Enterman
H. Zwiers
Egb. Klumpers
G.H. Lammertink
D. Klumpers
H.A. Warmelink
B.T. Schottink
W. Kistemaker
A. Holstege
A. Warmelink
W. Ikkink
G.J. Zwiers namens Bode en Brinkers
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
H. Schorfhaar
J. Dijkink
Ant. Ooms.
Zoo evenwel hiervoor mogten zijn aangetekend waarvan later mogt blijken geen regt op eene
wahre of stemming te hebben, zal hun deze aanteekening geene de minste aanspraak daarop
geven.
De vergadering geopende zijnde, wordt gelezen de publikatie tot uitschrijving van deze
holtink, waarna er word overgegaan tot de deliberatie als volgt:
Den president gaf aan de vergadering kennis dat hem van wege het gemeente bestuur de
navolgende missive en afschrift (elke daarna aan de vergadering werd voorgelezen) was
geworden.
Afschrift
Bevaarbaarmaking der Schipbeek en der Regge.
Markelo den 2 October 1837.
Aan den heer president en het bestuur der markte Markelo.
Ik heb de eer UEd hier te doen toekomen afschrift van ene bij bestuur dezer gemeente
ingekomen aanschrijving van Zijne Excellentie den Heere Gouverneur dezer provincie dd 26
September nr 287 inzake de bevaarmaking der Schipbeek en der Regge en aangezien de
kanalisatie dezer riviertjes niet alleen in het belang van koophandel en scheepvaart, maar ook
in dat van goedsheeren en erfgenamen der markte kan geacht worden, die immers door het
leggen van kadijken langs dezelve hunne respective broekgronden voor overstroming
beveiligd krijgen, hetgeen voor weide- en hooilanden onberekenbaar is en waarvan ik de
hooge wettigheid wel niet breeder zal behoeven te betoogen, daar de ondervinding dikwijls
genoeg geleert heeft, welke nadeelige gevolgen het water van de Schipbeek voor de
landbouw heeft opgeleverd; zoo zij het mij vergund UEd bij dezen te verzoeken goedsheeren
en erfgenamen der markte met den inhoud van opgebrachte aanschrijving bekend te maken en
mij voor of op den 18 dezer maand te willen doen kennis dragen in hoeverre het
gemeentebestuur zal kunnen rekenen op de medewerking van goedsheeren en erfgenamen ter
267

bereiding van het door Zijne Excellentie den Heere Gouverneur voorgestelde doet en daarbij
onder andere ook wel te willen opgeven de jaarlijksche retributie in gelden door goedsheeren
en erfgenamen bij te dragen, ter vervanging van het tegenwoordig onderhoud in natura door
eene lengte van 1645 strekkende ellen ten laste der mark zijnde; door al hetwelk de
gemeenteraad zich in staat gesteld zal gevoelen om bij hetgeen van de gemeente zal worden
bijgedragen, een bepaald voorstel te kunnen doen.
De Burgemeester van Markelo
was get.
W.Götte
Afschrift
Bevaarbaarmaking der Schipbeek en der Regge.
Aan het gemeentebestuur van Markelo.
Zwolle den 26 September 1837.
De bevaarbaar making der Schipbeek en der Regge is eene van die aangelegenheden welke
sins lang de aandacht van het gewestelijk bestuur tot zaak heeft getrokken; alleen de
moeyelijkheden om zulks op eene voldoende wijze daar te stellen en de groote kosten die
daartoe zouden verwacht worden, zijn als zooveele beletselen tusschen beide gekomen en
zonder eene krachtdadige medewerking van de belanghebbende gemeenten, zal die
verbetering nimmer te verwachten zijn.
De raad der stad Deventer heeft desselfs belangstelling en genegenheid tot aanzienlijke
opofferingen voor de kanalwater van de Schipbeek en de Regge aan mij kenbaar gemaakt en
eene speciale kommissie tot voorbereiding van een doelmatig plan voor de uitvoering aan dat
werk benoemd, met welke commissie ik eene conferentie heb gehouden, waartoe de
mogelijkheid daarvan is gebleken; ook niet zonder aanmerkelijke bijdragen van de overige
belanghebbende gemeenten.
Alvoorens eene conferentie van de verschillende hoofden der gemeente besturen met de
bedoelde commissie uit dien raad der stad Deventer plaats hebben, zal het noodig zijn dat bij
iedere gemeenteraad vooraf wordt overwogen wat door de gemeente tot voorz. einde zal
kunnen worden bijgedragen.
Het doel is om de fondsen bijeen te brengen bij wijze van eene naamloze maatschappij bij
aandeelen van f 500,- die gevolgelijk geenen lage rente geven, maar waarover de jaarlijksche
zuivere winst, na aftrek van een gedeelte voor een reserve fonds, verdeeld wordt.
De hiervooren bedoelde bijdrage zullen moeten bestaan in de jaarlijksche uittreeding, ten
minste gedurende twintig jaren van eene bepaalde som, aan de administratie die daar voor
gemelde verbetering zal worden ingesteld, terwijl verder de kosteloze afstand van grond voor
de plaatsing der huiswachters woningen en moestuinen in aanmerking kan komen en daar en
boven het voornemen bestaat om het tegenwoordig onderhoud in natura der bedoelde
riviertjes te doen vervangen door eene jaarlijksche retributie in gelde, welke de
schouwpligtigen almede door tusschenkomst der plaatselijke besturen aan voormelde
administratie zullen uitkopen, terwijl eerstelijk zal moeten worden gezorgt, dat in iedere
gemeente eenige aandeelen in voormelden maatschappij worden geplaatst.
Ik verzoek UwEd om onverwijld de raad uwer gemeente bijeen te roepen en met denzelven
de voorschrevene punten te behandelen en daaromtrent bepaalde voorstellen te doen, zullende
ik een afschrift der deliberatie voor den 20 October aanstaande van UwEd verwachten ten
einde vervolgens eene conferentie met de commissie uit den raad der stad Deventer zal
kunnen belegd worden.
De Gouverneur van de provincie Overijssel
was get.
van Rechteren
voor eensluidend afschrift was get. W.Götte.
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Dat het markbestuur eveneens de billijken huur voor de broekgronden voortspruitende erkend
dienvolgens aan goedsheeren en erfgenamen voorstelde
1. Om het jaarlijksche onderhoud door eene uitkering van eene som en dus toestond naar het
aantal perken door deze mark in de Schipbeek te onderhouden, uit te kopen.
2. Om voor rekening der mark een aantal in de negociatie te nemen, op zoodanige wijze als
zulks hiervooren is verscheenen.
Welk voorstel in omvraag gebragt zijnde, werd besloten daarover te stemmen en bleek bij de
opneming dezer stemming dat de meerderheid der vergadering dit voorstel afkeurde.
Ten tweeden werd aan de vergadering mededeeling gedaan dat eenigen welke
markengronden in huur hadden en ook dat sommige aangegravene en afgestane gronden door
de aangravers daarvan niet werden betaald en dat het bestuur had beslooten om de
zoodanigen door regts middelen daartoe te houden; vooraf echter daartoe aan goedsheeren en
erfgenamen bij eenparige stemmen werd besloten om de gevorderde magtiging aan het
markbestuur te verleenen, doch dat men echter behoorde te attenderen om niet met
minvermogende lieden in kwestie te geraken, waarvan altijd het nadelige op de mark zoude
komen.
Daarna werd door den schutter Lammert Capelle aanvrage gedaan dat door de vergadering in
zijn plaats een ander mogt worden benoemd, daar hij volgens het bestaand reglement hiervan
kon worden ontslagen.
Hoezeer dat niet in de publikatie tot uitschrijving dezer vergadering was opgegeven,
beslooten wordt dezelve door goedsheeren en erfgenamen dit verzoek te moeten toestemmen
en werd dienvolgens opnieuw tot schutter dezer mark benoemd Lammert Krijgsman en zulks
voor en in plaats van den afgetredenen Lammert Capelle en zal door het bestuur den nieuw
benoemden schutter in zijne benoeming kennis worden gegeven.
Niets meer te verhandelen zijnde werd de vergadering gesloten.
W. Kistemaker
presid.
G.H. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Zwiers
H.A. Warmelink
secret.
Afschrift
Aan den Heere Burgemeester der gemeente Markelo.
Markelo den 17 October 1837.
In antwoord op UEdAbare missive van den 2 dezer hebben wij de eer te berigten, dat wij op
heden aan goedsheeren en eigengeerfden dezer mark den inhoud van opgemelde uwe missive,
benevens van het daarbij gevoegd afschrift door missive van Zijne Excellentie den Heere
Gouverneur dezer provincie dd 26 September 1837 kabinet nr 257, hebben kenbaar gemaakt.
Dat niettegenstaande de groote nuttigheid en het belang, hetwelk naar het inzien van eenige
markgenoten dit belangrijke werk voor onze broekgronden zoude hebben, de meerderheid der
vergadering niet heeft kunnen toestemmen dat door deze mark eenige retributie daartoe zoude
worden betaald, noch dat de mark een aandeel in de negociatie zoude nemen.
Namens het bestuur der mark van Markelo
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
Op verzoek van Derk Jan Heilersig wordt alhier geregistreerd een koopkontrakt van een halve
ware van Tijmans.
Ik ondergeteekende Arend Holstege, landbouwer op het plaatsjen Tijmans in den Achterhoek
nr 554 gemeente Markelo, bekenne hiermede verkogt te hebben aan Derk Jan Heilersig,
schoenmaker wonende te Markelo nr 42, die door mede onderteekening dezer bekend gekogt
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te hebben het regt van de halve Tijmans ware in de markte Markelo, welke den verkoper
geheel als eigenaar van het plaatsjen Tijmans waarop deze volle ware is liggende, in
eigendom is toebehoorende; blijvende dus de helft dezer ware alnog het eigendom van den
verkoper en wel met alle de regten en geregtigheden aan deze halve ware verbonden, hoe ook
genaamd, zoo en in dier voege als den verkoper deze in eigendom bezeten heeft. En wel voor
eene som van acht en dertig gulden Holl. geld en ale jaren een half spind rogge te betalen op
St. Martini van elk jaar. Verklarende den verkoper bij deze de koopsom van acht en dertig
gulden te hebben ontvangen en daarvoor bij deze kwitere, stellende hij den koper van heden
af in het bezit en genot van het verkogte, hem voor alle evictie en opspraak vrijwarende onder
verband als na regte.
Kiezende partijen ter exercutie dezer domicilie ter hunner woonstede in het hoofd dezer
vermeld.
Aldus gedaan te Markelo den eersten December 1800 zes en dertig.
was get.
Derk Jan Heilersig
was get.
X dit is het merk van Arent Holstege
was get.
A. Jan Holstege Arent zoon.
De ondergeteekende Mannes Hollenberg smid wonende te Markelo, Arent Lammertink
koopman wonende mede te Markelo, verklaren dat Arent Holstege na gedane voorlezing het
bovenstaande heeft goedgekeurd en ten teken daarvan als niet kunnende schrijven in ons
bijzijn dit X merk heeft gezet.
Markelo den 7 February 1837.
was get.
M. Hollenberg
was get.
A. Lammertink.
De ondergeteekende Derk Jan Heilersig aan koper in deze verklaart ter regeling van het regt
van registratie het half spind rogge jaarlijks te begroten op twintig cents.
was get.
D.J. Heilersig.
Geregistreerd te Almelo met een renvooy vier en twintig February achttienhonderd zeven en
dertig deel acht fol tweehonderd twintig. Ontvangen twee guldens regt met de verhogingen
twee gulden zeven en veertig cents.
was get.
H. Manger Muntz.
Overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den vier en twintigsten February 1800
zeven en dertig deel 49 nummer 95, zijnde de inschrijving vanwege genomen in deel 37 nr
266. Ontvangen voor regt twee gulden twaalf cents.
De bewaarder.
was get.
H. Manger Muntz.
Afschrift.
Aan Zijne Excellentie den Heere Gouverneur der provincie Overijssel te Zwolle.
Markelo den 26 November 1837.
Ter voldoening aan het tweede gedeelte van Uwe Excellentie besluit van den 25 September
1837 1e afdeling nr 2055 provinciaal blad nr 76, hebben wij de eer te berigten dat wij
alvoorens te kunnen overgaan tot het houden der vergadering bedoeld bij art 15 der wet van
den 10e van bloeimaand 1810, hebben moeten besluiten tot een onderzoek naar het regt van
gewaardheid, hetwelk uit hoofde van de veelvuldige kwestien welke daarbij voorkomen, zeer
wordt bemoeyelijkt.
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Dat evenwel het markbestuur zich met alles goed toelegd om deze zaak ten einde te brengen
en reeds zooverre is gevorderd, dat men mag verwachten dat met het einde der maand
December aanstaande deze zaak zal zijn afgeloopen, waarom men heeft goedgevonden om de
bij art 10 van bloeimaand 1810 bedoelde vergadering op den 28 December aanstaande te
bepalen.
Namens het bestuur der mark van Markelo.
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
Vegadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark van Markelo gehouden den 27
November 1837 in de kerk te Markelo.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het bestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere eigengeerfden
W. Wonnink
J.H. Wissink
L. Capelle
H. Zwiers
G. Snijders
G. Krijgsman Lz
A. Lodeweges
A. Krabbenbos
G.J. Drieses
T. Broers
W. Sligman
H. Rietman
G.H. Lammertink
D. Klumpers
T. Elkink
H. Schorfhaar
J. Leeftink
A. Holstege
W. Stoelhorst
E. Klumpers
B. Hidders
J. Dijkink
G.H. Reurslag
H. Sanderman
G. Krijgsman
W. Sligman (cs)
G.H. Lammertink
W. Ikkink
A.J. Nijhuis
J.H. Nijland
G.J. Zwiers voor 2 stemmen (namens Den Baa en Brink Dries)
J. Drezes als voogd van de erven A.J. Drezes
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
G. Benthem als gevolmagtigde toeziende voogd van de kinderen van J.H. Loos.
Zoo evenwel hierboven mogt zijn aangeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op
wahre of stemming te hebben, zal hun deze aanteekening geen het minste regt daarop geven.
Door de president de vergadering geopend zijnde, wordt gelezen de publikatie tot
uitschrijving dezer vergadering, waarna er werd overgegaan tot deliberatie als volgt:
Door de president werd aan de vergadering te kennen gegeven dat het markbestuur om
onderscheidene redenen het onderzoek naar het regt van gewaardheid of stemregt in de mark
noodzakelijk had geoordeeld en zooverre met dit werk wordt gevorderd dat er eene lijst van
gewaarden of stemgeregtigden had kunnen worden opgemaakt, welke door geproduceerde
bewijzen gestaafd en ook uit het markenboek bevonden waren.
Dat tot verzekering der echtheid van dezelve deze lijst aan de vergadering zal worden
voorgelezen en een ieder der gewaarden of stemgeregtigden hier tegenwoordig had te letten
of de nieuw bij die lijst toegekende gewaardheid juist en regt is, terwijl een ieder in geval van
onjuistheid daarover dadelijk zijne bezwaren zal dienen in te brengen.
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De erven Teunis Hoffes
voor ½ stem
namens Straaten Lammert
Arend Jan Oongs
voor ¼ stem
namens Plas Egbert
Erven Jan Warmelink
voor ¼ stem
namens Hans Coster
Dezelfden
voor ¼ stem
namens Hendr. Timmerman
Jan Hendrik Nijland
voor 1 stem
namens Klos Hendrik
Jan Harmen Heilersig
voor ¼ stem
namens Hendrik Montenij
Gerrit Hendrik Reurslag
voor 1 stem
namens Hendrik Oeyink
Arnoldus Johannes Nijhuis
voor 1/8 stem
namens Barteld Schreur
Hendrik Julius Bruggemeyer
voor 1/8 stem
namens Barteld Schreur
Jan Hendrik Krijgsman
voor ¼ stem
namens Harmen Wever
Gerrit Meyers
voor ¼ stem
namens Snijder Jan
Lammert Capelle
voor ¼ stem
namens Hendrik Hallers
Berend Hidders
voor 1 stem
namens Hulsbeeke
Wolter Kistemaker
voor ½ stem
namens Wijmerink
Arend Lodeweges
voor ½ stem
namens Wijmerink
De halve stem van A. Lodeweges wordt door Berend Dijkink voor de helft gereclameerd op
grond van het aangevoerde bij het rapport van de commissie belast met het onderzoek der
waartallen in dato den 20 Augustus 1817 (zie markenboek).
Door Jan Sligman wordt de geheele wahre van Wiemerink gereclameerd en tot bewijs zijner
vordering overgelegd twee stuks koopbrieven.
Gerrit Jan Driezes
voor 1 stem
namens Evert Dries
Willem Sligman
voor 1 stem
namens Slichtman
Gerrit Hendrik Lammertink
voor 1 stem
namens Lambertink
De erven Arend Jan Elkink
voor 1 stem
namens Elkinck
Willem Ikkink
voor ¾ stem
namens Lonink de Smit
Berend Jan Schottink
voor ¼ stem
namens Lonink de Smit
Jan Leeftink
voor 1 stem
namens Meenderink
Wolter Stoelhorst
voor 1 stem
namens Hiddink
Geertruiden- of Pesten Gasthuis te Deventer voor 1 stem namens Roesink
Gerrit Krijgsman Jz
voor ½ stem
namens Krijsman
Harmen Pongers
voor ¼ stem
namens Pongert
Erven Ceno Adolph Meilingh
voor 1 stem
namens Broeckink
Jan Harmen Wissink
voor 1 stem
namens Wissink
Wed. Hendrik Jan Maag
voor ¼ stem
namens Henrik Kreyensank
Wed. Berend Zwiers
voor ¼ stem
namens Lambert Broeckink
Jan Roelvink
voor ½ stem
namens Krabbenbos
Wed. Berend Zwiers
voor ½ stem
namens Hans Hoeten
Gerrit Krijgsman Lz
voor ½ stem
namens Jan Schrijver
Deze halve stem G. Krijgsman Lz wordt door Derk Stoelhorst namens zijne moeder de wed.
Berend Stoelhorst gereclameerd.
Gerrit Snijders
voor ¼ stem
namens Berend Kloeken
Jan Harmen Bussink
voor ¼ stem
namens Bussink
Waander Snellink
voor ½ stem
namens Esken Nijenhuis
Wed. Hendrik Sanderman
voor ½ stem
namens Boelinck
Arend Krabbenbos
voor ½ stem
namens Boelinck
Erven Gerrit Broers
voor 1 stem
namens Kuipers
Gerrit Jan Zwiers
voor 1 stem
namens Brink Dries
Dezelfde
voor 1 stem
namens Die Bae
Gerrit Hendrik Lammertink
voor ¼ stem
namens Boom Jacob
Egbert Klumpers
voor ¼ stem
namens Hans Rottink
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Harmanus Rietman
voor ½ stem
namens Rijtman
Erven Antony Ooms
voor ¼ stem
namens Meyer
Derk Klumpers
voor 1 stem
namens Berend Klumpers
Hendrik Schorfhaar
voor 1 stem
namens Oevinck
Arend Holstege
voor ½ stem
namens Tijman
Derk Jan Heilersig
voor ½ stem
namens Tijman
Jannes Klumpers
voor ½ stem
namens Loevelink
Gerrit Hendrik Leuvelink
voor ½ stem
namens Loevelink
Jan Dijkink
voor 1 stem
namens Sigginck
Gerrit Stegeman
voor ½ stem
namens Hendrik Volkerink
Gerrit Hendrik Kerkemeyer
voor ½ stem
namens Hendrik Volkerink
Erven Arend Jan Drezes
voor 1 stem
namens Derk die Rijtt
Herv. Kerk te Markelo
voor 1 stem
namens Kerkemeyer
Hendrik Sanderman
voor 1 stem
namens Luiken Leusmate
Hendrik Altena
voor ¼ stem
namens Henr. op ´t Ende
Erven Hermannes Stokkentreef
voor 1/3 stem
namens Schrijvers
Erven Jan Hendrik Gorkink
voor 1/3 stem
namens Schrijvers
Willem Sligman Az
voor 1/6 stem
namens Schrijvers
Hendrik Roelvink
voor 1/6 stem
namens Schrijvers
Jan Dikkers
voor 1 stem
namens Oldenhave
Teunis Steunenberg
voor 1 stem
namens Loeninck
Arnoldus Johannes Nijhuis
voor 1 stem
namens Wessels
Geene verdere aanmerkingen gemaakt zijnde, zoo wordt deze lijst van wahre of stemregt in
zooverre goedgekeurd als waarop niets is ingebragt, zullende de door Jan Sligman
geproduceerde bewijzen door het markbestuur worden onderzogt en nagezien wegens
aangemelde Jan Sligman van de bevinding zal worden kennis gegeven.
Daar zich alnog eenige personen hebben aangegeven als beregtigd te zijn voor gedeeltelijke
wahre of stemming op grond der markenresolutie van den 20 Augustus 1817, waarbij aan die
geene welke op de lijst der verdeeling van de togtslooten en waterleidingen vinden op het
markenboek in dato den 7 Augustus 1645 hun regt naar gelang van hun perk is toegekend.
Daar zich werkelijk de door hun opgegevene namen waarop zij hun regt verlangen op deze
verdeelingslijst bevinden en zich buiten deze personen daarop niemand heeft aangegeven,
zoo komt het tot markbestuur voor, dat deze personen ook met alle regt aanspraak hebben op
het door hun gepretendeerde ingevolge de hierboven aangehaalde markenresolutie van den 20
Augustus 1817. Doch dat het markbestuur zich onbevoegd heeft geacht deze als gewaarden te
erkennen zonder dat de gezamentlijke goedsheeren eigengeerfden vooraf hieraan hunne
goedkeuring verleenden.
Deze zijn:
1e Berend Teunis Schottink
voor ½ stem
namens Kloot
2e Teunis Kloots
voor ½ stem
namens Kloot
3e Gerrit Klein Heerdink
voor ¼ stem
namens Morsman
4e Gerrit Jan Dijkjans
voor ¼ stem
namens Hendrik de Wever
5e De erven Jan Warmelink
voor ¼ stem
namens Papen Dries
6e Berend Teunis Gorkink
voor ¼ stem
namens Jan Huiscken
7e Albert Warmelink
voor ¼ stem
namens Hoptman
Waarover gedelibereerd zijnde, is besloten over alle dezer personen in het bijzonder te
stemmen, bij welke stemming bleek dat de sub 4, 5 ,6 en 7 vermelden met algemeene
stemmen hun gevoerde regt werd toegekend, wordende diensvolgens het markbestuur verzogt
deze erkende gewaarden mede op de lijst der gewaarden te plaatsen en aan de respective
eigenaar die verkiezende een bewijs van eigendom van dit hun regt af te geven, terwijl door
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de vergadering niet tot de aanneming der sub 1, 2 en 3 vermelde kon worden besloten, uit
hoofde zoo men meende deze erven (Kloot en Morsman) nimmer tot de mark van Markelo
hadden behoord en diensvolgens ook niet met het ruimen en schoonhouden van
waterleidingen in gezegde mark van Markelo waren belast geweest.
Dat evenwel aan hun door het markbestuur zoude worden ter kennis gebragt dat, indien door
hun schriftelijke bewijzen kunnen worden geproduceerd waaruit voldoende blijkt dat die
erven voor de laatste verdeeling der togtslooten en waterleidingen met het ruimen en
schoonhouden van zoodanig een perk in deze mark zijn belast geweest, hun gepretendeerd
regt even als dat van anderen zoude worden aangenomen.
De vergadering werd kennis gegeven dat deze zaak mede nog drie personen als beregtigd tot
wahre of stemming in deze mark hadden aangegeven als:
1e De wed. Berend Stoelhorst
voor ¼ stem
namens Keppels
2e Gerrit Hendrik Wissink
voor ¼ stem
namens De Sanderij
3e De wed. Jan Hendrik Loos
voor 1 stem
namens Loman.
Dat daartoe tot bewijzen waren geproduceerd:
1e. Door Derk Stoelhorst, namens desselfs moeder de wed. Berend Stoelhorst, een bewijs
van ¼ van eene wahre of stemming van Arend Snijders, waarop onder anderen voorkomt dat
Berend Stoelhorst (dus reclamants wijlen vader) ook beregtigd is voor ¼ stem of wahre,
welke met die van gemelde A. Snijders en nog twee andere ¼ gedeelten is vereenigd om eene
geheele stem uit te maken; dit stuk is door den erfmarkenrigter en secretaris dezer mark
afgegeven den 18 Augustus 1818, terwijl door hem mede werd aangevoerd dat in het
markenboek in dato den 22 September 1708 voorkomt, dat de vergadering als toen heeft
goedgekeurd een voorstel van de toenmalige eigenaren van het goed Keppels en van het erve
Schrijvers om de volle wahre op het erve Schrijvers liggende, bij changement te doen
overgaan op het goed Keppels en wederkerig de ¼ wahre van het goed Keppels op het erve
Schrijvers, hetwelk een en ander wel blijkt dat het erve Schrijvers voor ¼ stem in deze mark
is beregtigd.
2e. Door Gerrit Hendrik Wissink op de Sanderij een bewijs van eenvierde van eene wahre of
stem afgegeven door den erfmarkenrigter en secretaris dezer mark den 18 Augustus 1818 op
welk bewijs hij sedert dien tijd als gewaarde op alle vergaderingen is erkend geworden, als
mede een koopbrief van den ..... waarbij de mark de Sanderij had verkogt met wahre en regt
van heiden en weiden.
3e. Door G. Benthem, als gevolmagtigde van de wed. Loos (Jan Hendrik), een bewijs van
eene geheele wahre of stem namens Loman afgegeven door den erfmarkenrigter en secretaris
dezer mark den 18 Augustus 1818, op welk bewijs Jan Hendrik Loos, als ook derzelfs vader
Gerrit Loos, sedert dien tijd als gewaarde op alle vergaderingen zijn erkend geworden.
Daar echter van het regt door deze drie personen gereclameerd, geene aanteekening noch op
de lijst der gewaarden noch op die der verdeeling van tochtslooten en waterleidingen te
vinden is, zoo achte zich het markbestuur onbevoegd deze als gewaarden te erkennen zonder
dat de gezamentlijke goedsheeren en eigengeerfden vooraf hieraan hunne goedkeuring
verleenden.
Waarover gedelibereerd zijnde, is besloten over elk dezer personen in het bijzonder te
stemmen en bleek bij de opneming derzelve dat de meerderheid der vergadering zich voor de
aanneming der sub 1 en 3 vermelde wahren of stemregt verklaarde, wordende het
markbestuur almede verzogt dezelve mede op de lijst der gewaarden of stemgeregtigden te
plaatsen en aan de eigenaren der verkiezende een bewijs van eigendom van dit hun regt af te
geven, terwijl door de vergadering niet tot de aanneming der sub 2 vermelde kon worden
besloten, uit hoofde zoo men meende nimmer aan of op verkogte markengrond het regt van
wahre was gelegd, maar wel het zoogenaamde uitdrift regt, hetgeen ook nimmer aan de
eigenaren van de Sanderij is betwist geworden.
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Daar nu volgens het hiervooren verhandelde alle de op de lijst der gewaarden en verdeeling
van de togtslooten en waterleidingen voorkomende namen van gewaarden of stemgeregtigden
waren gereclameerd en toegestaan, uitgezonderd:
½ stem namens Henrik Nijhuis
1 stem namens Jan Volkerink
1 stem namens Henr. Nijlant.
Zoo werd dienaangaande aan de vergadering voorgesteld om deze wahren of stemmen,
zoolang voor het eigendom der mark te houden tot dat dezelve weeder gereclameerd en door
voldoende bewijzen word bewezen het regt van een ander te zijn, met welk voorstel zich de
vergadering vereenigde, wordende alzoo het markbestuur verzogt de mark van Markelo als
eigenaar der opgenoemde wahren of stemmen op de lijst van gewaarden of stemgeregtigden
aan te teekenen, wordende tevens aan gemeld bestuur de magtiging verleend om de halve en
kwart stemmen tot geheele stemmen zamen te voegen ten einde daarvan in het vervolg op alle
marken vergaderingen het noodige gebruik bij het doen van stemmen te kunnen maken.
Eindelijk werd door den president aan de vergadering kennis gegeven van den ontvangst van
twee provinciale bladen; het eerste van den 25 September 1837 nr 76 tot geleide strekkende
van twee Koninklijke Besluiten als van den 16 van grasmaand 1809 en van den 10 van
bloeimaand 1810, houdende voorstellingen en bepalingen tot het ontginnen van woeste
gronden en regelen van marken vergaderingen en het tweede van den 11 October 1837 nr 75
mede tot geleide strekkende van eenige voorschriften en ophelderingen welke bij de
verdeeling van markengronden moeten worden in acht genomen, welke op genoemde
Koninklijke Besluit aan de vergadering zijn voorgelezen en daarna aan dezelve is te kennen
gegeven dat de vergadering bedoeld bij art 15 van opgemeld Koninklijk Besluit van den 10
van bloeimaand 1810, nader door bestuurderen zouden worden bepaald en van den dag
waarop dezelve zal gehouden worden, op de gewoone wijze bij publikatie zal worden kennis
gegeven.
Waarna als niets meer te verhandelen zijnde, de vergadering werd gesloten dag, maand en
jaar als in het hoofd dezes vermeld.
was get.
W. Kistemaker
presid.
G.H. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Zwiers leden
H.A. Warmelink
secret.
(bestuurderen)
Geerfden
was get.
G.H. Lammertink
G.H. Reurslag
A.J. Nijhuis H. Zwiers
H. Sanderman
W. Ikkink
G.J. Zwiers G. Benthem.
Voor eensluidend afschrift
H.A. Warmelink
secret.
Afschrift
Aan T. Kloots landbouwer te Beusbergen
Markelo den 4 December 1837.
Wij hebben in last UEd kennis te geven zoo als wij doen bij deze, dat door U als bewijs van
de echtheid uwer vordering van uwe halve wahre of stem in de mark van Markelo aan ons
moeten worden ingezonden een schriftelijk bewijs, waaruit blijkt dat het erve Kloots gelegen
in de buurschap Stokkum (waarop gij vermeend dat uw gepretendeerde regt is gelegen), voor
de laatste verdeeling der togtslooten en waterleidingen met het ruimen van zoodanig perk in
deze mark is belast geweest, welk stuk wij binnen twee maanden na heden van UEd zullen
inwachten of het anders daarvan houden dat door u dit bewijs niet kan worden overgelegd.
Namens het markbestuur van opgemelde mark
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
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Den zelfden brief ook B.T. Schottink in het Markelosche Broek als den koper van de halve
wahre van Kloots.
Den zelfden brief ook aan G. Klein Heerdink in het Markelosche Broek als kooper van de ¼
wahre van Morsman in Beusbergen.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden gehouden in de kerk te Markelo den 28
December 1837.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het markebestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secret.
Verdere eigengeerfden
W. Wonnink cs
Derk Rietman
A.J. Nijhuis cs
Derk Klumpers
D. Stoelhorst cs
H. Schorfhaar
J.H. Heilersich cs
D.J. Heilersig
B. Hidders
G.H. Leuverink
W. Kistemaker
J. Dijkink
G.J. Drezes
G. Stegeman
G.H. Lammertink
B. Jansen
T. Elkink
G.H. Lammertink als presid. kerkvoogd
J. Leeftink
Wolter Stoelhorst
J. Roelvink
H. Sanderman
J.H. Bussink
W. Ikkink
J.H. Wissink
A.J. Nijhuis
H. Zwiers
J. Dikkers
G. Krijgsman Lz
G. Benthem
H. Sanderman (Bolink)
A. Warmelink
G.J. Zwiers voor twee stemmen.
Door de president de vergadering geopend zijnde, worden gelezen de de notulen der voorige
vergadering, welke na goedkeuring door eenige leden worden geteekend, vervolgens
overgegaan zijnde tot de voorlezing der publikatie tot uitschrijving van deze vergadering
waarna is gedelibereerd.
Door de president werd voorgesteld dat, daar op de laatst voorgaanden vergadering een ieder
met den inhoud der beide Koninklijke Besluiten van den 16 van grasmaand 1809 en den 10
van bloeimaand 1810 was bekend gemaakt, bestuurderen het onnodig hadden geoordeeld de
vergadering nader met diezelver inhoud bekend te maken.
Dat alsnu op deze vergadering, die ingevolge art 15 van laatst gemelde Koninklijk Besluit is
bijeen geroepen, dient te worden overwogen in hoeverre de markgenooten genegen zijn, om
ter bevordering der ontginning over te gaan tot de geheele of gedeeltelijke opheffing der
gemeenschap door middel van geheele of gedeeltelijke verdeeling van alle woeste gronden.
Het markbestuur is van oordeel, dat daar deze zaak van zeer veel belang is, dezelve wel dient
in overweging genomen te worden en dat het tot dat einde het volgzaam zoude zijn eene
kommissie te benoemen welke (zonder belooning te genieten) met het onderzoek zoude
worden belast in hoeverre het wenschelijk is dat men in deze mark tot de hiervoor bedoelde
verdeeling kan overgaan.
Deze kommissie zal alle bezwaren voor en tegen deze zaak wel in overweging nemen en bij
aldien zij mogt bevinden, dat de verdeeling met het belang der markgenooten strijdig mogt
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zijn, zal zij alle bezwaren daartegen behoorlijk gespecificeerd aan het markbestuur indienen,
die dezelve alsdan aan Zijne Ex den Heere Gouverneur dezer provincie zullen moeten
inzenden. Indien echter in het tegenovergesteld geval, de verdeeling geheel of gedeeltelijk als
nuttig mogt voorkomen, zal door hun een concept plan van verdeeling worden ontworpen,
hetgeen nader aan den goedkeuring van goedsheeren en eigengeerfden zal worden
onderworpen ingevolge de bedoeling van evengemelde Koninklijke wet.
Welk voorstel door de vergadering werd goedgekeurd en al dadelijk werd overgegeven tot het
benoemen der evengemelde commissie, welke door het ingeven van briefjes worden
benoemd en bleek dat volgens deze benoeming waren benoemd:
1e G.H. Lammertink Jz
met 13 stemmen
2e H. Zwiers
met 12 stemmen
3e A. Warmelink
met 12 stemmen
4e J. Dikkers
met 11 stemmen
5e J. Leeftink
met 11 stemmen
6e H.A. Warmelink
met 10 stemmen
7e J. Roelvink
met 10 stemmen
8e G.J. Zwiers
met 9 stemmen
9e D. Klumpers
met 9 stemmen
10e Wolter Stoelhorst
met 9 stemmen
11e L. Krijgsman
met 8 stemmen
Van welke benoeming die leden zal worden kennis gegeven.
Verder niets meer te verhandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten op dag, maand en
jaar als boven.
Was get.
W. Kistemaker
G.H. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Zwiers
H.A. Warmelink
bestuurderen.
J. Dikkers, G. Benthem, H. Sanderman, W. Ikkink, J.H. Wissink, J. Roelvink, D. Klumpers,
G.J. Driezes, W. Stoelhorst, H. Schorfhaar, J. Leeftink.
Voor eensluidend afschrift H.A. Warmelink
secret.
Afschrift
Aan Zijne Excellentie den Heere Gouverneur der provincie Overijssel te Zwolle.
Markelo den 30 December 1837.
Wij hebben de eer ter kennis van UEd Excellentie te brengen, dat goedsheeren en erfgenamen
der mark van Markelo op derzelver vergadering van den 28 dezer hebben goedgevonden,
eene commissie te benoemen welke met het onderzoek is belast geworden of en hoeverre
men in gezegde mark zoude dienen over te gaan tot eene geheele of gedeeltelijke ontbinding
der gemeenschap door middel van eene geheele of gedeeltelijke verdeeling of verkoop der
woeste gronden.
Namens het bestuur van opgemelde mark
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
Afschrift
Aan de Heeren J. Dikkers, G.H. Lammertink Jz, H. Zwiers, A. Warmelink, J. Leeftink, J.
Roelvink, G.J. Zwiers, D. Klumpers, W. Stoelhorst, L. Krijgsman en H.A. Warmelink.
Markelo den 30 December 1837.
Goedsheeren en erfgenamen der mark van Markelo de moeyelijkheid inziende om te
beoordeelen in hoeverre het wenschelijk is, dat men in gezegde mark zoude overgaan tot eene
geheele of gedeeltelijke ontbinding der gemeenschap door middel van eene geheele of
gedeeltelijke verdeeling of verkoop van woeste gronden, hebben uit dien hoofde op derzelver
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vergadering van den 28 dezer besloten eene kommissie te benoemen welke met opgemeld
onderzoek zoude worden belast. Deze kommissie zoude tevens in geval hun eene geheele of
gedeeltelijke opheffing der gemeenschap nuttig en met de belangen der markgenooten meest
overeenkomstig mogt toeschijnen, een concept plan van verdeeling opmaken, hetwelk nader
aan de goedkeuring van goedsheeren en erfgenamen zoude worden onderworpen, terwijl in
het tegenovergestelde geval door hun eene gemotiveerde redenen aan het markbestuur zal
worden ingezonden, ten bewijze strekkende dat de bedoelde opheffing der gemeenschap of
onuitvoerlijk of geheel schadelijk zijn; een en ander zoo veel noodig door daadzaken
gestaafd. Tot deze kommissie zijn bij meerderheid van stemmen gekozen de heeren J.
Dikkers, G.H. Lammertink Jz, H. Zwiers, A. Warmelink, J. Leeftink, J. Roelvink, G.J.
Zwiers, D. Klumpers, W. Stoelhorst, L. Krijgsman en H.A. Warmelink. Van welke
benoeming wij de eer hebben UEd bij deze kennis te geven, met verzoek dat UEd zich deze
benoeming late welgevallen en de kommissie binnen den tijd van drie maanden aan ons zal
opgeven hoedanig door UEdelen in deze is besloten.
Namens het bestuur der voornoemde mark
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark van Markelo gehouden den 7 Mei
1838 in de kerk te Markelo.
Op de vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het markbestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
secretaris
Verdere eigengeerfden
H.A. Warmelink volmagtigde van A.J. Nijhuis
H. Sanderman
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
J. Drezes als voogd
J. Dijkink
H. Schorfhaar
D. Klumpers
G.J. Zwiers voor 2 stemmen
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
J. Leeftink
G.H. Lammertink Hz
W. Sligman Az
G.J. Drezes
J.H. Hidders
G. Benthem toeziend voogd van erven J.H. Loos
G.H. Reurslag
W. Kistemaker president 2 stemmen van de mark
W. Wonnink cs
H.A. Warmelink cs
B.T. Gorkink cs
L. Krijgsman cs
A. Lodeweges cs
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B.J. Schottink cs
G. Krijgsman cs
G.H. Lammertink Jz
H. Zwiers cs
G. Krijgsman Lz cs
H. Altena cs
A. Krabbenbos cs
A.J. Holstege cs
E. Klumpers cs
G.H. Kerkemeyer cs
A. Warmelink cs.
Door de president de vergadering geopend zijnde, wordt gelezen de publikatie tot
uitschrijving dezer vergadering, waarna men is overgegaan tot de behandeling der
navolgende stukken:
Word aan de vergadering mededeling gedaan dat het markbestuur een rapport, van de
kommissie bij de laatst voorgaande vergadering benoemd tot onderzoek naar de al of niet
wenschelijkheid de verdeeling der woeste gronden in deze mark, had ontvangen, hetwelk
daarna aan de vergadering werd voorgelezen luidende hetzelve als volgt:
De commissie belast met het onderzoek naar de al of niet wenschelijkheid der verdeeling van
de woeste gronden in de mark van Markelo, heeft de eer bij deze te rapporteeren.
Dat zij zich op eene door hun gehoudene vergadering heeft bezig gehouden met de
behandeling der zaak hierboven bedoeld en aan hun door geerfden opgedragen bij derzelver
resolutie van den 28 December 1837.
Dat op die vergadering na den afloop van de door elk der leeden ingebragte opmerkingen is
goedgevonden, dat men bij stemming kon onderzoeken of de kommissie de verdeeling,
ingevolge een nader op te maken en aan de goedkeuring van geerfden te onderwerpen plan,
goed- of afkeurden; bij welke stemming bleek, dat zich zes leden voor de verdeeling hebben
verklaart welke zijn: J. Dikkers, J. Leeftink, J. Roelvink, D. Klumpers, G.J. Zwiers en H.A.
Warmelink, welke de verdeeling in voege voorschreven als zeer doelmatig en wettig
beschouwden.
1. Uit hoofde men van de in gemeenschap besetene gronden niet de voordeelen kan hebben
te verkrijgen, welke men van zijne eenig en alleen in bezit hebbende eigendommen kan
genieten.
2. Dat nog sedert korte jaren door verkoopen, aangraven en vooral door betimmeren van
markengronden, de mark zeer veel nadeel is toegebragt geworden en ook vooral door dit
laatstgemelde (betimmeren namentlijk), het vee zeer veele vrijheid op het Broek en aldus
heeft verlooren en de ondervinding maar al te zeer heeft geleerd, dat men om deze en meer
andere nadeelen tegen te gaan die eensgezindheid mist, welke er onder de markgenoten dient
te bestaan, ten einde deze zoo groote nadeel in het vervolg voor te komen of tegen te gaan.
3. Dat door die ingezetenen, welke weinig of geen regt op de mark bezitten, de beregtigden
zeer in hunne regten worden verkort en de mark benadeeld, zoowel door het inbrengen van
vreemd weidevee op de broekgronden, welke sedert eenige jaren ter nauwernood
genoegzame weide voor het in deze mark te huis behoorende vee hebben opgeleverd, als ook
door het steken en buiten de mark vervoeren van schadden, hetgeen men niet mag
verwachten, dat bij eene voortdurende gemeenschap zal ophouden, daar de ondervinding
maar al te zeer leerde dat dit eer toe- dan afneemt.
Terwijl daarentegen door de tegengestemde leeden, welke zijn: G.H. Lammertink, L.
Krijgsman, W. Stoelhorst en H. Zwiers is aangevoerd, dat zij de bedoelde verdeeling als
ondoelmatig beschouwden.
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1. Dat het tot nadeel der markgenooten zoude zijn en dat daardoor armoede in de mark zoude
men.
2. Dat de veelvuldige op de verdeeling lopende kosten door veele niet zouden kunnen
worden betaald en dat de zoodanigen, de aan hun toebedeeld wordende gronden zouden
moeten verkopen om deze onkosten te kunnen betalen.
3. Dat door de verdeeling van het zoogenaamde Wolversgoor gelegen aan de Bolksbeek,
welker water tot bemesting van het Broek moet beschouwd worden, het voorige gedeelte van
het Broek de bevordering der vruchtbaarheid zoude worden belet, doordat dan het water van
evengemelde Bolksbeek niet zoo geregeld voor de andere weidegrond zal kunnen worden
geleid.
4. Dat door de afstand of verdeeling van het gemelde Wolversgoor de weide op de vorige
broekgronden slegt en tot ziekte van het vee zal kunnen leiden, vooral indien er natte jaren
mogten zijn.
5. Dat bij de verdeeling de houders van schapen geene genoegzame gelegenheid zullen
hebben om hun vee op hooge en lage grond te kunnen laten weiden.
6. Dat het belang der ingezetenen de voortdurende gemeenschap vorderde, uit hoofde
geringe klasse een te klein aandeel van de markengronden zouden bekomen.
7. Dat door de verdeeling door veele der markgenooten als ondoelmatig en nadelig werd
beschouwd, men niet op zich wilde nemen om over hunne belangen te beslissen, waartoe men
eenen holtink of eigengeerfdens vergadering diende te bepalen en elk alsdan zijne stem zoude
kunnen geven.
Terwijl ten slotte eene dezer leden (H. Zwiers) verklaarde zijne goedkeuring aan de
verdeeling te zullen geven, bij aldien de regten der mark niet krachtdadiger konden worden
gehandhaafd.
De commissie besloot uit aanmerkingen van een en ander en vooral ook om de veele moeite
van een plan van verdeeling te besparen, hetgeen bij het niet overgaan tot de verdeeling als
noodeloos werk te beschouwen is, het markbestuur uit te noodigen om ten eersten eenen
holtink of eigengeerfdens vergadering te willen uitschrijven en daarop aan de gezamentlijke
markgenooten de opgenoemde bedenkingen te willen kenbaar maken, waarna bij stemming
tot de al of niet aanneming der verdeeling kan worden beslooten.
Markelo den 24 April 1838.
De commissie voornoemd
was get.
J. Dikkers, J. Leeftink, D. Klumpers, G.H. Lammertink, W. Stoelhorst, L.
Krijgsman, H. Zwiers, J. Roelvink, G.J. Zwiers, H.A. Warmelink.
Welke voor den commissie in overweging genomen zijnde, is besloten hiervoor te stemmen,
bij welke stemming bleek dat zich zestien stemmen voor en twintig tegen den verdeeling
hebben verklaard.
Omtrent het aan bestuurderen ingediend verzoek van T. Steunenberg om een hoekjen
markengrond van het markenplaatsjen bewoond door H. Sligman in koop of huur van de
mark te hebben, is besloten in stemming te brengen, bij welke stemming bleek dat de
meerderheid der vergadering zich tegen dit voorstel verklaarde, waarna aan gemelde T.
Steunenberg zal worden kennis gegeven.
Omtrent het aan bestuurderen gedane voorstel betreffende het weiden van ganzen door het
geheele Broek is besloten in stemming te brengen, bij welke stemming bleek dat de
meerderheid der vergadering zich hiertegen verklaarde, terwijl G. Benthem zijne stem niet
verkiesde uit te brengen.
Daarna werd aan de vergadering ter kennis gegeven dat die leden, welke zich tegen de
verdeeling hadden verklaard, binnen veertien dagen na heden hunne redenen schriftelijk aan
het markbestuur in te geven.
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Waarna als niet meer te verhandelen zijnde, de vergadering werd gesloten ten dag, jare en
maand als boven.
Was get.
W. Kistemaker
}
G.H. Lammertink
}
H. Zwiers
}
leden van het markbestuur
G.J. Zwiers
}
H.A. Warmelink
}
Geerfden
H.A. Warmelink
H. Sanderman
G.H. Lammertink
J. Driezes
J. Dijkink
H. Schorfhaar
D. Klumpers
G.J. Zwiers
A.J. Holstege
G.H. Wissink
W. Stoelhorst
J. Leeftink
J.H. Hidders
W. Kistemaker
B.T. Gorkink
L. Krijgsman
G.H. Lammertink
G. Benthem
H. Altena
H. Zwiers
Voor eensluidend afschrift
H.A. Warmelink
secret.
Afschrift
Aan T. Steunenberg te Markelo
Markelo den 9 Mei 1838
Ingevolge den aan ons opgedragen last geven wij u bij deze kennis, dat door goedsheeren en
eigengeerfden in derzelver vergadering van den 7 dezer u verzoek tot bekoming van een
hoekjen markengrond is gewezen van de hand.
Namens het bestuur der mark van Markelo
was get.
W. Kistemaker
presid.
H.A. Warmelink
secret.
Afschrift
Aan Zijne Excellentie den Heere Gouverneur der provincie Overijssel
Markelo den 5 Juny 1838
Wij hebben de eer overeenkomstig art 25 van het Koninklijk Besluit van den 10 van
bloeimaand 1810 geconsereerd in het provinciaal blad nr 76 van Overijssel dd 25 September
1837 7e afdeeling nr 2955 onder geleide dezes aan Uwe Excellentie in te zenden, afschrift
van het rapport der commissie belast met het onderzoek naar de al of niet wenschelijkheid der
verdeeling van den woeste gronden in de mark van Markelo, met verdere kennisgeving dat
zulks eene door ons ten gevolge het verzoek vervat in evenbedoeld rapport gehoudene
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vergadering van goedsheeren en eigengeerfden, zestien stemmen voor en twintig tegen de
opheffing der gemeenschap hebben verklaard.
Namens het bestuur der mark Markelo
De president was get.
W. Kistemaker
De secretaris was get.
H.A. Warmelink.
Voor en ten behoeve van Wolter Stoelhorst, landbouwer in het Markeler Broek, wordt alhier
genoteerd het navolgend koopcontract.
Voor Wolter Jalink, openbaar notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton
van dien naam, arrondissement Almelo, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid der
nagenoemde meede ondergeteekende getuigen, is gecompareerd Jan Hendrik Krijgsman,
landbouwer wonende in het dorp Markelo, Schoutambt van dien naam, kanton van Goor nr
10.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte onder vrijwaring als na regt, heeft verkogt, afgestaan en
overgedragen aan Wolter Stoelhorst, bouwman wonende in het Markeler Broek, Schoutambt
Markelo voormeld, alhier tegenwoordig en deze accepterende, het eenvierde gedeelte van
eene wahre in den markte Markelo, waartoe de verkooper namens Harmen Wevers
gemachtigd is, zoo als hem door de goedsheeren en erfgenamen van gezegde marke op den
twintigsten Augustus achttien honderd zeventien is toe erkend en welk vierde gedeelte is
gevoegd bij Gerrit Hendrik Wissink, insgelijks beregtigd voor eenvierde en Jan Hendrik
Kuipers op Reinds beregtigd tot eene halve wahre om te zamen een geheele stem op
erfgenamen vergaderingen uit te maken en zulks met alle regt en geregtigheden, zoo wel als
met alle lusten en lasten, welke aan het verkogte eenvierde gedeelte van eene wahre verknogt
zijn of in vervat van tijd verknogt mogen worden, zonder daarvan iets uit te zonderen, niets te
reserveeren zullende, zullen den kooper te rekenen van heden af in alle regten van verkooper
ter zake voormeld treden en ook van heden af de lasten deswege moeten dragen.
Deze koop is geschied voor vijftien gulden van welke kooppenningen de verkooper erkent
voldaan te zijn en waarvan quitancie en surrogatie van den kooper in alle zijne regten ter zake
voormeld ten einde door den kooper worden uitgeoeffend, zoo als verkooper gedaan heeft of
had kunnen doen.
Erkennende voorts den kooper de acte de voorzeide geregtigheid bereids van verkooper te
hebben ontvangen.
Op deze wijze is alles overeengekomen en bepaald tusschen partijen, die om deze ter excentie
te leggen, domicilie kiezende op hunne voorzeide woonplaatsen, niettegenstaande enz.
belovende enz. verbindende enz. afstand doende enz.
Waarvan acte gedaan en gepasseerd te Goor ten kantore van voornoemden notaris in tegen
woordigheid van Anthony Bakker en van Karel de Lat, beide woonende te Goor, getuigen
hiertoe verzogt den elfden September achttien honderd achttien.
En op de verklaring door gemelde Jan Hendrik Krijgsman daartoe aangemaand zijnde
gedaan, dat hij niet kan schrijven of teekenen, heeft de kooper met de getuigen en notaris na
gedane voorlezing geteekend deze minute, welke gebleven is onder de bewaring van
voornoemden notaris.
Geteekend
Wolter Stoelhorst, Ant. Bakker, K. de Lat, Wolter Jalink notaris.
(op de kant staat) Geregistreerd te Goor zeventien September 1818 vac 3 fol 84 cau 2,
ontvangen vier en negentig en een halve cent.
Geteekend
W.M. Sloot
Wolter Jalink notaris.
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Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark van Markelo gehouden aldaar den
14 November 1838.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
}
G.H. Lammertink
}
}
Bestuurderen der
H. Zwiers
}
leden
}
mark van Markelo
G.J. Zwiers
}
}
H.A. Warmelink
secretaris
}
Verdere eigengeerfden
A.J. Nijhuis
T. Steunenberg
H. Sanderman
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
B. Enterman of Jansen
G. Schorfhaar
D. Klumpers
J.H. Wissink
Wolter Stoelhorst
J. Leeftink
T. Elkink
G.H. Lammertink Hz
W. Sligman Az
G.J. Drezes
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
G. Benthem voogd van de minderjarigen van J.H. Loos
A.J. Oongs cs
H.A. Warmelink cs
G. Snijders cs
H.J. Bruggemeyer cs
W. Kistemaker cs
W. Ikkink cs
J. Roelvink cs
G.H. Lammertink Jz cs
H. Zwiers cs
D. Rietman cs
A. Krabbenbos cs
D.J. Heilersig cs
G. Stegeman cs
A. Warmelink cs
J.H. Hidders
G. Alferink cs
G.J. Zwiers voor twee stemmen
G. Rommelaar gemagtigde van de erven Meilingh (C.A.)
W. Kistemaker voor de mark twee stemmen.
Zoo evenwel hier mogten zijn opgeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op wahre of
stemming te hebben, zal hun deze aanteekening geen het minste regt daarop geven.
De vergadering geopend en de publikatie tot uitschrijving derzelve voorgelezen zijnde, werd
er al aanstonds overgegaan tot de behandeling van het navolgende:
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1. Aangezien vroeger den markenboode jaarlijks eene belooning heeft genoten van zestien
gulden en den tegenwoordigen slechts negen gulden geniet en daarvoor geene mindere
werkzaamheden als vroeger moet verrigten, zoo is men van mening dat als eene billijke
belooning de vroeger betaalde som van zestien gulden jaarlijks, in het vervolg ook aan den
tijdelijken markenboode kan worden verstrekt, hetwelk zoo mede om deze verhooging te
doen ingaan vanaf den eersten November jongstleden, ter beoordeeling en beslissing aan
geerfden wordt voorgsteld.
Na deliberatie is goedgevonden hierover te stemmen, bij welke stemming bleek dat de
meerderheid der vergadering zich met dit voorstel vereenigde, wordende deze volgens het
markbestuur zooveel nodig geauthoriseerd tot de uitbetaling dezer verhoogde belooning
vanaf den datum hierboven vermeld.
2. De diensttijd der schutters dezer mark geeindigd zijnde, wordt ter aangezien dezelve met
hunne werkzaamheden bekend zijn aan de vergadering, voorgesteld om hun opnieuw als
zoodanig te benoemen en tevens zoo veel nodig het markbestuur te magtigen om, ingeval er
onder hun mogten zijn, welke zich deze herkiezing niet zouden laten welgevallen, daarvoor
anderen en wel diegene welke volgens het bestaande regt op de afgaanden volgen, in de
plaats te benoemen en in dit geval van deze benoeming in het markenboek de noodige
aanteekening doen.
Over welk voorstel de vergadering besliste te stemmen, bij welke stemming bleek dat de
vergadering dit voorstel algemeen goedkeurde.
3. Het markbestuur zich in de maand Augustus in de onaangename verpligting bevonden
hebbende, om eenige markgenoten wegens het steken van schadden op verboden
markengronden en anderen wegens het niet opkomen tot het stuk slaan van die schadden te
boeten, welke boete echter door geene dier persoonen is voldaan geworden, heeft vermeend
deze zaak niet onvervolgd te mogen laten en tot dat einde zich bij het vredegerigt van dit
canton vervoegd.
Waarna de Heer onderrigter alle bewijsstukken te hebben overgelegd en door zijn Weled
geexamineerd zijnde, is gebleken dat de marken resolutien, waarbij de onderscheidene boeten
zijn vastgesteld geworden, als niet in alle deele aan de vereischte formaliteiten voldoende,
krachteloos waren, waarom men alzoo van deze vervolging heeft moeten afzien, aangenomen
voor kennisgeving.
4. Op voorstel van G. Benthem worden in omvraag gebragt dat de vergadering bij stemming
zou beslissen of men tot de opmaking eener acte zoude dienen over te gaan en zoo deze acte
door de meerderheid werd aangenomen, de markgenooten zich verbinden om deze acte mede
te onderteekenen ende alhier niet opgekomene gewaarden tot de mede onderteekening
derzelve uit te noodigen. Hierover gestemd zijnde bleek het dat, behalve H. Sanderman, G.H.
Reurslag en A.J. Oongs welke zich staande de vergadering hadden geabsenteerd en J.
Leeftink die zijn stem niet verkiesde uit te brengen, de overige presente gewaarden dit
voorstel hebben aangenomen en goedgekeurd.
5. Over het voorstel van ten gevolge de bestaande moeyelijkheden en de uitoefening der
markenregten, over te gaan tot eene geheele of gedeeltelijke verdeeling der markengronden,
is besloten eerst het antwoord tot mede onderteekening der in het 4e punt dezer resolutie
bedoelde acte, af te wachten en zal het bestuur bij eene te beleggene vergadering hiervan aan
de geerfden rapport doen.
Waarna als niet meer te verhandelen zijnde, de vergadering is gesloten.
Was get.
W. Kistemaker, G.H. Lammertink, H. Zwiers, G.J. Zwiers, H.A. Warmelink,
A.J. Nijhuis, T. Steunenberg, B. Jansen, G. Schorfhaar, D. Klumpers, J.H. Wissink, W.
Stoelhorst, J. Leeftink, T. Elkink, W. Sligman, G.J. Drezes, J.H. Hidders, J.H. Nijland, G.
Benthem, H.J. Bruggemeyer, G. Snijders, W. Ikkink, J. Roelvink, G.H. Lammertink, G.
Alferink, D. Rietman, A. Krabbenbos, D.J. Heilersig, G. Stegeman en A. Warmelink.
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Voor eensluidend afschrift
H.A. Warmelink
secret.
Afschrift
Markelo den 17 November 1838
Het in de maand Augustus jl door eenige markgenooten willekeurig afsteken van die
broekgronden, welke tot heden uitsluitend tot het weiden zijn gebruikt geworden, heeft bij
goedsheeren en eigengeerfden dezer mark de wensch doen ontstaan om, wijl de oude marken
resolutien waarbij eene boete op deze en andere overtredingen zijn vastgesteld, gebleken zijn
geen kracht meer te hebben, zoodanige bepalingen vast te stellen als noodig zullen zijn om in
het vervolg alle tot nadeel der mark strekkende zaken desnoods door middelen regtens te
moeten tegen gaan.
Op eene opzettelijk daartoe op den 14 dezer gehouden vergadering is met eenparigen stem nu
besloten eene notariele acte te doen opmaken, waarbij men zich gezamentlijk zou verbinden
om al dat geene te doen of te laten als in het belang der mark noodig zal zijn en tevens daarbij
de commissie, welke met het bestuur der markenzaken is belast, te volmagtigen om in alle
zaken voor de mark te kunnen ageren.
Aan ons den last opgedragen zijnde, UwEd met dit voornemen van goedsheeren en
eigengeerfden bekend te maken en tevens de vraag voor te stellen of UwEd al dan niet
genegen zijt, tot de mede onderteekening van bovenbedoelde acte waarop wij UwEd
antwoord zoo mogelijk binnen veertien dagen na heden zullen tegemoet zien.
In afwachting verblijven wij met verschuldigden eerbied.
UwEd dienaren namens bestuurders der mark van Markelo
was get.
W. Kistemaker
presid.
was get.
H.A. Warmelink
secret.
Voor gelijkluidend afschrift
H.A. Warmelink
secret.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark van Markelo gehouden in de kerk
aldaar den 28 January 1839.
Op deze vergadering waren tegenwoordig
W. Kistemaker
president
}
G.H. Lammertink
}
}
Bestuurderen der
H. Zwiers
}
leden
}
mark van Markelo
G.J. Zwiers
}
}
H.A. Warmelink
secretaris
}
Verdere eigengeerfden
G. Rommelaar gevolmagtigde van de erven Meilingh
A.J. Nijhuis
T. Steunenberg
G.H. Lammertink als president kerkvoogd
J. Drezes voogd
H. Schorfhaar
G.J. Zwiers voor twee stemmen
J. Broers
J.H. Wissink
W. Stoelhorst (Hiddink)
T. Elkink
G.H. Lammertink Hz
G.J. Drezes
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J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
G. Benthem (voogd)
W. Wonnink cs
H.A. Warmelink cs
G. Meyers cs
A. Warmelink cs
A. Lodeweges cs
B.J. Schottink cs
G. Krijgsman Jz cs
G.H. Lammertink cs
D. Maag cs
W. Snellink cs
J.H. Ooms cs
H. Sanderman cs
A.J. Holstege cs
E. Klumpers cs
G. Stegeman cs
A. Warmelink cs
J. Leeftink.
Zoo evenwel hier mogten zijn aangeteekend waarvan later mogt blijken geen regt op wahre
of stemming te hebben zal hun deze aanteekening geen het minste regt daarop geven.
De vergadering geopende en de publikatie tot uitschrijving derzelve voorgelezen zijnde, werd
wel aanstonds overgegaan tot de behandeling van het navolgende:
Ter voldoening van het op de laatst voorgaande vergadering van goedsheeren en
eigengeerfden gedane verzoek heeft het markbestuur de eer te rapporteeren.
Dat door hun alle bekende gewaarden in de mark van Markelo bij rondgaande brief zijn
vertegenwoordigd geworden of zij al dan niet genegen waren tot de mede onderteekening der
acte waarvoor op de laatst voorgaande vergadering is gehandeld, ten einde door
gezamentlijke medewerking al dat geene te kunnen voorkomen wat tot nadeel der mark zoude
zijn.
Dat zij echter tot hun leedwezen hebben moeten ontwaren dat de navolgende geerfden
ongenegen zijn tot de onderteekening der bedoelde acte als:
Bestuurders van het St Geertruiden of Pesten Gasthuis te Deventer
J. Dijkink
J. Broers
W. Wonnink
G.J. Dijkjans
A. Lodeweges
wed. H. Sanderman
J. Klumpers
G.H. Kerkemeyer
de erven J.H. Gorkink
H. Roelvink
Terwijl de heer Dikkers tot heden niet op de gedane aanvrage heeft geantwoord.
Daar er alzoo geene mogelijkheid schijnt te bestaan om in het vervolg de regten der
mark op eene behoorlijke wijze te kunnen handhaven, zoo is het dat het markbestuur
naar aanleiding van het 5e punt der marken resolutie van den 14 November 1838 en
inziende dat men in het vervolg op eene onbetamelijke wijze de markengronden zal
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benadeelen, aan de vergadering voorgesteld om tot eene geheele of gedeeltelijke
verdeeling der markengronden over te gaan en dan eene kommissie te benoemen welke
met dit werk en van heden af met de regeling van alle markenzaken zal worden belast,
daar het tegenwoordig bestuur aan de vergadering verzoekt om uit hunne betrekking te
worden ontslagen.
Na deliberatie is besloten hier over te stemmen en bleek het bij de opneming der stemmen dat
zich elf stemmen voor en drie en twintig tegen de verdeeling hebben verklaard. Verder is op
voorstel van G. Benthem aangenomen om H.A. Warmelink voorloopig te belasten om alle
markenstukken in bewaring te houden, die dit heeft aangenomen. Zullende door hem uit de in
kas zijnde gelden, zoover die toereikend mogten zijn, de belasting der markengronden
worden betaald.
Verder niets meer te verhandelen zijnde, is de vergadering gescheiden.
was get.
W. Kistemaker, G.H. Lammertink, H. Zwiers, G.J. Zwiers, H.A. Warmelink,
G. Benthem, X dit is het mark van G. Rommelaar, H.A. Warmelink, A.J. Nijhuis, T.
Steunenberg, J. Drezes, H. Schorfhaar, J.H. Wissink, W. Stoelhorst, G.H. Reurslag, J.H.
Nijland, A. Warmelink, D. Maag.
Voor eensluidend afschrift H.A. Warmelink.
Afschrift Aan den Heere Burgemeester der gemeente Markelo
Markelo den 29 January 1839
Wij hebben de eer door deze aan UwEd te berigten dat wij op gister aan goedsheeren en
eigengeerfden der mark van Markelo ons ontslag als bestuurders der mark hebben ingediend
en bekomen, terwijl er geen nieuw bestuur in onze mark is benoemd geworden.
Namens het afgetreden bestuur der mark van Markelo
was get.
W. Kistemaker
pres.
was get.
H.A. Warmelink
secret.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der mark Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo op maandag den 13 Mei 1839 geautoriseerd door den
Heer Kantonregter te Goor mr. A.J. de Schepper.
Nadat de namen der gewaarden of stemgeregtigden volgens de lijst vermeld op hunne
vergadering van den 27 November 1837 is goedgekeurd en aangenomen en aan het overige
bestuur in desselfs vergadering van den 2 April 1838 is opgemaakt en geteekend door den
heer kantonregter waren afgetreden, waarbij bleek dat alle de daarop voorkomende personen
of eigenaren der wahren zich persoonlijk hadden gesisteerd met uitzondering van H.
Sanderman namens Luken Leusmate, welke bleek ziek te zijn en van W. Sligman Az namens
Sligman, welke zich evenwel bij volmagt van den 8 Mei 1839 door Jan Leeftink, landbouwer
op het erve Meenderink te Markelo, heeft doen vertegenwoordigen, terwijl de bestuurders der
kerk te Markelo zich door de president kerkvoogd Gerrit Hendrik Lammertink en het
Geertruiden Gasthuis te Deventer door desselfs bestuurders de Heeren mr. F.G. Houck,
V.B.J. IJssel de Schepper aan dien heeren werd door meergezegden den Heer Kantonregter te
kennen gegeven, dat hij ten gevolge de bestane geschillen zoo omtrent het bestuur als omtrent
vele andere punten betreffende deze marke hetgeen gewis de ondergand of de bezieling
derzelve ten gevolge moet hebben, het zich den pligt heeft gesteld in dezen tusschen beide te
komen en dien tengevolge eene minnelijke oproeping zowel bij de kerk als publikatie
opgesteld, heeft bewerkstelligd dat hij alzoo verzoekt gezamentlijk met hen de geschillen,
welke zich in deze marke voordoen, in den minne uit den weg te ruimen, bepalingen omtrent
de verdeeling en het bestuur te maken overeenkomstig de thans bestaande wet en verder
omtrent de belangen der marke te handelen als bevonden zal worden te booren.

287

Hierin algemeen genoegen zijnde, wierd omtrent de wijze van bestiering gehandeld en dien
ten gevolge met algemeene stemmen bepaald dat het reglement omtrent de boeten, zooals
hetzelve op de vergadering van den 28 December 1836 is vastgesteld, van kracht zal blijven,
uitgezonderd dat de ganzen niet zullen worden gedood, maar zullen moeten worden
opgeschut en eene boete daarvan zal moeten worden betaald als voor de schapen en dat
reglement bind en dat stuk is bepaald en dat de verdere vermelde bepalingen waarover bij de
reglement geene melding word gemaakt hetzelve zoude dulden en dat het te benoemen
bestuur in de eerste helft van ieder jaar rekening en verantwoording zal maken dien van
ontvangsten en uitgaven welke in het afgelopenen jaar hebben plaats gehad en dat met het
bestuur der marke betreft, zulks zal bestaan uit eene commissie van vier leden uit de geerfden
in de marke woonachtig.
Waarvan er telken jahre twee zullen moeten aftreden die niet weer verkiesbaar zijn, en dan
telkens als adviserend lid de Heer Kantonregter de Schepper thans aan dezelve vindt
toegevoegd en waaromtrent bij het kiezen ten welken het reglement op het beheer der
markezaken zal worden nagekomen.
Dit alzo bepaald zijnde, is er overgegaan tot de verkiezing der opgenoemde leden en zijn ten
dien einde aan alle presente geerfden briefjes uitgereikt om daarop de namen te noteren,
welke denzelve door hen werden gekozen. Deze briefjes bij oproeping overeenkomstig de
lijst als in het hoofd dezer alle ingekomen zijnde, is bij de opening daarvan gebleken dat de
navolgende vier personen zijn benoemd als:
1. Jan Leeftink met 26 stemmen.
2. Arnoldus Johannes Nijhuis met 26 stemmen.
3. Gerrit Hendrik Lammertink Jz met 17 stemmen.
4. Gerrit Hendrik Reurslag met 17 stemmen.
Aangezien terstond door deze vier benoemde leden is geschiet om te bepalen welke van hen
het eerst zal moeten aftreden, zoodanig de aftreding in het vervolg te regelen en heeft daartoe
het lot bestemd G.H. Lammertink en G.H. Reurslag.
Vervolgens is bepaald en is de benoemde commissie gemagtigd om dezelver lijsten en deze
bescheiden de marke betreffende van den tegenwoordigen bewaarder dezelve H.A.
Warmelink over te nemen, de rekening en verantwoording dezer commissie na te gaan, vast
te stellen en te sluiten en zoodanig door haar werd bevonden en goedgekeurd, zoo wel dien
bewaarder als de vorige commissie te dechargeren en te kwiteren en alzoo van hunne
verantwoording thans in het vervolg te zullen ontheffen.
Eindelijk is bepaald dat deze nieuw benoemde commissie binnen zes weken na heden een
nieuw reglement op het beheer der marke zal ontwerpen en op eene binnen dien tijd te
houden vergadering aan goedsheeren en eigengeerfden aanbieden, ten einde als dan te
worden gepasseerd of zoodanig gewijzigd als zal worden te behooren.
Niets meer te verhandelen zich bevindende zijnde, is deze vergadering gesloten ten dage en
jaare als aan het hoofd dezes.
A.J. Nijhuis J. Leeftink
G.H. Reurslag
G.H. Lammertink
J. Dikkers
T. Steunenberg
E. Klumpers
H. Sanderman
H. Zwiers
G.H. Lammertink
J.H. Ooms
B. Janzen
H. Krabbenbos
H. Schorfhaar
A. Warmelink
D. Klumpers
G.J. Zwiers
J. Broers
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J.H. Wissink
W. Stoelhorst
T. Elkink
G.J. Driezes
J.H. Nijland
G. Benthem
G.J. Dijkjans
H.A. Warmelink
H. Stegeman
L. Capelle
W. Kistemaker
J. Roelvink A.J. de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfdens der marke Markelo gehouden ten huize van
de kastelein A.J. Nijhuis te Markelo op donderdag den 11 July 1839.
Nadat de namen der gewaarden of stemgeregtigden volgens de op het hoofd der vergadering
van den 13 Mei 1839 gemelde lijst zijn afgeroepen, waarbij bleek dat alle waaren daarop
voorkomende met uitzondering van die namen Oevinck, Berend Klumpers, Kuipers,
Breukink, Roesink, Elkinck, Slichtman, Evert Dries, Klos Hendrik, Straeten, Leusmate, Plas
Egbert, Hendrik die Wever, Loevelink en Schrijvers, behoorlijk wierden vertegenwoordigd,
wierd door de commissie van administratie geadsisteerd door het adviserend lid der
vergadering, geopend en de publikatie daartoe voorgelezen. Waarop de punten daarbij
uitgeschreven opvolgend zijn voorgedragen en behandeld.
1. Door de commissie is ter kennis gebragt dat zij volgens de op hun vertrekte magtiging in
de laatst gehouden vergadering van den 13 Mei jl, de boeken en bescheiden deze marke
betreffende volgens daartoe in duplo den elfden Juny jl opgemaakten inventaris van de vorige
bewaarder H.A. Warmelink had overgenomen, dat zij als toen zich volledig heeft gehouden
de rekening en verantwoording van het vorige bestuur na te gaan, waarbij is gebleken dat de
ontvangsten de uitgaven equivaleren en de laatstgemelde behoorlijk door kwitantien zijn
gestaafd; dat volgens de restantlijsten onder nr 21b van den inventaris voorkomende er nog
een batig slot van de marke bestaat van vijfhondert acht en negentig gulden en negentig en
een halve cent, met de invordering waarvan de penningmeester zich ten spoedigsten zal bezig
houden, dat zij zoodanig voorstel der vorige commissie den dank der marke te betuigen en
diens volger ten volle te dechargeren, waartoe met algemene stemmen is besloten.
2. Door de commissie is ter tafel gebragt overeenkomstig het bepaalde bij de opgemelde
laatst voorgaande vergadering een concept reglement op het beheer dezer marke waarna alles
in zijn geheel te zijn voorgelezen, is gedelibereerd en in het algemeen, met uitzondering van
Gerrit Jan Zwiers, is goedgekeurd is beschreven zoodanig als het volgt:

Reglement op het beheer der marke Markelo
Art. 1
Tot grondslag van dit reglement dienen alle wetten en besluiten die op de publieke orde of
goede zeden betrekking hebben en zich bij eene botsing met de zoodanige, dit reglement
altijd in den geest der wetten en besluiten moeten worden uitgelegd en begrepen.
Art. 2
Geene verandering kan in dit reglement worden gemaakt, dan nadat zulks op eene algemeene
vergadering door de meerderheid der aanwezige stemgeregtigden worden goedgekeurd.
Art. 3
Terstond nadat dit reglement of wel later, ter bevordering in hetzelve, zal zijn goedgekeurd en
vastgesteld, ontvangt het recht van wet en werkt dadelijk.
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Art. 4
Alle algemeene bepaalingen zullen den stemgeregtigden met opgave zoo veel mogelijk in alle
te behandelen punten worden verbaal gemaakt voor publikatie ter gewoone plaats binnen de
marke op twee achtereenvolgende zondagen te doen, zodanig dat in de week der laatste
zondag de vergadering zal moeten worden gehouden.
Art. 5
De stemgeregtigden, overeenkomstig het voorgaande artikel opgeroepen, verliezen bij niet
erschijnen hunne stem en zal met de tegenwoordig zijnden worden verkregen en bepaald,
hetgeen alsdan de afwezig geblevenen even zeer zal verpligten en als eene wet verstrekken.
Art. 6
Ieder gewaarde kan in het belang der marke een voorstel, dien zelfs ook tot verandering in de
bestaande reglementen of andere marke bepalingen, doch zal zulks schriftelijk aan het bestuur
of de commissie van administratie moeten indienen met vermelding van redenen of
beweeggronden, welke commissie zulks dan in eene vergadering zal onderzoeken en in een
algemeene vergadering op den lijst als bij art. 4 zal beleggen en in dezelve dat voorstel met
hun advis zal voordragen.
Art. 7
Ieder ingezeten deze marke is vepligt en gehouden de eigendommen der marke
overeenkomstig de bestaande bepalingen als een goed huisvader te gebruiken en dezelve voor
schade als andersints te voorkomen en bij strekking van als hetwelk tot nadeel der marke
mogt zijn, daartoe onverwijld aan de commissie van administratie of wel een van derzelve
leden, kennis te geven.
Art. 8
Alle boeten hiervan bepaald komen voor de helft ten voordele der marke en voor de
wederhelft voor die gene welke de overtreding te kennen maakt zoodanig met bewijs dat de
overtreder desnoods met regten kunnen achtervolgd worden.
Art. 9
Het beheer der marke wordt opgedragen aan eene commissie van vier personen welke bij
stemming uit de gewaarden zullen moeten worden gekozen en binnen de marke woonachtig
zijn aan dewelke een ongewaarde en zelfs buiten de marke woonachtig als adviserend lid zal
kunnen worden toegevoegd.
Art. 10
Van de gewaarden in het bestuur zullen telken jaare twee aftreden, zoodanig dat ieder lid
twee jaren in hetzelve is geweest, doch zullen dezelve eenmaal kunnen herkozen worden,
evenwel voor de tweede maal gekozen daarvoor kunnen bedanken zonder betaling der boete
bij art. 15 hierna bepaald.
Art. 11
Het administratie jaar zal gerekend worden af te gaan met primo January en te eindigen
ultimo aan het einde ieder jaar, zullende de eerste aftreding alnu plaats hebben bij het
eindigen van het jaar achttien hondert en veertig.
Art. 12
Het bestuur bij art 9 vermeld zal uit zijn midden benoemen eenen voorzitter en secretaris, die
tevens de functie van penningmeester zal waarnemen, welke beide laatste betrekkingen ook
aan het adviserend lid mogen worden opgedragen.
Art. 13
De benoeming van nieuwe leden zal telken jaare in de maand November of December in eene
algemeene vergadering moeten geschieden en zullen de nieuw benoemden of herkozenen den
publikatie op twee achtereenvolgende zondagen aan ingezetenen worden kenbaar gemaakt.
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Art. 14
Hij die voor eene tusschentijds ontstane vacture wordt benoemd, zal alleen het tijdvak
blijven, hetwelk zijne voorganger nog dienig was.
Art. 15
De leden uit de gewaarden welke tot het bestuur worden gekozen, zullen niet mogen
bedanken dan met betaling eene boete van tien guldens ten voordeele der marke, doch twee
jaren daarna opnieuw benoembaar zijn.
Art. 16
Het bestuur vergadert zoo dikwijls het zulks noodig oordeelt en is belast met de regeling van
alle markenzaken als:
1. het opmaken der begrooting welke veertien dagen ter visie zal liggen voor ieder gewaarde.
2. het afsluiten en afteekenen der rekening van den penningmeester.
3. het regelen der huur van markegronden.
4. het bepalen van het weidegeld.
5. het inlijken van aangegraven markegrond.
6. het aanleggen van wegen en waterleidingen.
7. het handhaven der regten van de marke en verder alle gewone markezaken.
Art. 17
In geval er echter eenen buitengewone uitgave plaats vindt, welke door de gewone middelen
niet kan worden bestreken of zo er andere gevallen mogten ontstaan, welke niet kunnen
gerekend worden tot het gewone jaarlijksche beheer te behooren, zal het bestuur eenen
algemeene vergadering beleggen en op dezelve de zaak voordragen, ten einde daaromtrent bij
meerderheid van stemmen worden beslist.
Art. 18
De penningmeester zal in de eerste helft van ieder jaar over het jongst afgelopene
administratie jaar rekening en verantwoording, die van alle ontvangsten en uitgaven, welke in
dat jongst afgelopene jaar hebben plaats gehad, aan bestuurderen van dit tijdvak waarin zulks
moet plaats vinden en wel na voorafgaande bekendmaking in eene algemeene vergadering,
zoodat als dan ieder belanghebbende daarbij kan tegenwoordig zijn.
Art. 19
Het bestuur heeft de bevoegdheid eene markebode te houden en daarvoor jaarlijks zestien
gulden te besteden, zullende hetzelve daartoe in eene algemeene vergadering eene voordragt
doen voor drie personen, waaruit alsdan door de aanwezige stemgeregtigden bij meerderheid
van stemmen een zal worden gekozen, geschiedende deze benoeming voor een tijdvak van
een jaar, doch is de aftredende telkens weder benoembaar.
Art. 20
Het bestuur houdt nauwkeurig aanteekening van alle harer verrigtingen om des gevraagd
daarvan te kunnen doen blijken, zullende hetzelve zich van al het nodige daartoe, alsook tot
de marke in het gemeen betrekkelijk mogen voorzien.
Art. 21
De voorzitter is belast met de opening en sluiting van alle vergaderingen, het beraadslagen
van alle voorstellen, het opnemen der stemmen en heeft bij staking der stemmen de
beslissende stem. Voorts kan hij ieder lid van het bestuur tot het verrigten van markezaken
committeren en de uittreding alzo van een of meer derzelve opdragen of zo verkiezende
dezelve daarbij tegenwoordig zijn.
Art. 22
De secretaris die tevens de functie van penningmeester waarneemt is belast met de berigting
van al het schrijfwerk en met het inschrijven van alle markezaken in de boeken. Hij zal geen
betaling mogen doen, doch nadat vooraf de rekeningen ten minste door twee leden van het
bestuur voor gezien en goedgekeurd zijn geteekend en geene gelden ontvangen, dog nadat de
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daartoe betrekkelijke lijsten of kohieren na vooraf gaande publikatie geteekend eene week
hebben ter visie gelegd en tevens door het bestuur zijn geteekend.
Art. 23
Er zullen vier schutters zijn waarvan telken jaare twee zullen aftreden zoodanig als telkens
oprecht de leden en het bestuur bij art 10 is bepaald, op welke nieuwe benoeming die altijd
uit een gewaarde zal moeten geschieden, de bepaling van art 13 niet van toepassing is en
welke niet zullen mogen bedanken dan met betaling eener boete van een gulden op de wijze
en met de bepaling als bij art 15 is vastgesteld.
Deze schutters zullen belast zijn met het opzicht der marke en het helpen handhaven van alle
marke bepalingen. Zij zullen verder zorgen dat er geen nadeel van de markegronden
geschiede en bij ontrekking van een of ander daartoe onbevoegd met opgave der dader aan
het bestuur of een van deszelfs leden kennis geven.
Zij zullen al het vremde en onopgebrande vee opschutten en aan de eigenaren niet eerder
mogen terug geven dan na vertoonde kwitantie der betaalde kosten. Zij zullen eindelijk twee
malen per jaar, en wel in de maanden January en Mei, eene algemeene telling van het vee in
de marke dadelijk na aanzage van het bestuur doen en daartoe eene behoorlijk geteekende
lijst van hetzelve overleggen, welke alsdan na eene voorafgaande bekendmaking gedurende
acht dagen ter visie zal liggen, zullende het aan het bestuur bijstaan, zich zowel bij de telling
als de opbranding door een of meer derzelver leden te doen beste goedvindinge en daarbij
alzoo te adsisteren.
Art. 24
Indien mogt bevonden worden dat door een of meerder schutters aan hunne verpligting niet
word voldaan, zullen dezelve telken reize verbeuren ieder eene boete van eene gulden en
terstond kunnen ontslagen worden.
Art. 25
Ieder gewaarde zowel als ongewaarde zal binnen acht dagen na het ter visie gelegene, zijne
reclame inbrengen aan het bestuur, hetwelk daaromtrent na voorafgaand overleg zal beslissen
zonder hooger beloop.
Art. 26
De bij vroegere marke resolutie vastgestelde verordeningen en bepaalde beste blijven kracht
van wet hebben.
Art. 27
Ieder lid van het bestuur zal genieten voor elke vergadering eenen gulden en voor iedere dag
buitenwerk eene gulden, zullende beider per jaar genieten de secretaris vijfendertig guldens
en de penningmeester vijf procent van de gewone ontvangst. Benevens ieder schutter drie
guldens en voor het opbranden van iedere koe een en een halve cent en voor ieder paard tien
cents.
Art. 28
Het bestuur zal uit hun midden een of meer leden kunnen benoemen, ten einde zoo nodig
namens de marke omtrent gewone overtredingen in regten te ageren en zoodanig de marken
regten te vertegenwoordigen.
Art. 29
Het verhandelde in eene vergadering zal in de daarop volgende vergadering na goedkeuring
door de alsdan presenten worden geteekend.
Art. 30
Dit reglement zal gerekend worden kracht van wet te hebben vanaf den dertiende Mei dezes
jaars 1839.
3. Is ter tafel gebragt om eenige bepaling daar te stellen omtrent het weiden van beesten van
knechts en om daarin handeswijze zoals behoorende en ook van ganzen.
Hierover gedelibereerd zijnde, is met meerderheid van stemmen verstaan en bepaald:
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a. dat opzichters de knechts in de vergadering van de twintigsten January 1800 zesendertig
eene bepaling was gemaakt dat men geen reden ziet deze in te trekken en dat zoodanig
dezelve van kracht zal blijven.
b. dat de daarin bekende handelswijzende gewaarden zullen vermogen zoodanige beesten op
de markegrond te weiden, omdat verpligting hunnerzijds de zulken terstond aan te geven en
van ieder beest eene cent per dag te betalen en bij verkoop daarvan ook terstond aan de
commissie kennis te geven, bij gebreke daarvan zoodanige nalatigen tot dien tijd van
kennisgeving gehouden zal zijn het verschuldigde te voldoen, welke bepaling met den wet tot
dit lopende jaar slechts zal uitstrekken.
c. dat het te houden getal van het reeds in opgemelde vergadering van den 20 January 1836
vastgesteld zijnde, evenwel een ongewaarde bij de wintertelling eenige ganzen hebbende,
deswegens ook geene mag houden als wanneer zoodanige ongewaarden of buitenlander, ten
minste vier ganzen in het broek of elders op markengrond laat lopen, deze ganzen alsdan met
goedvinden zullen mogen en moeten worden geschut, terwijl bovendien de eigenaar of
bezitter zal verbeuren eene boet van vijftig cents voor ieder gans; dat verder een gewaarde
derzelve ganzen verkopende daarvan dadelijk aan het bestuur zal moeten kennis geven op
verbeurte van eene gulden boete voor ieder gans en dat eindelijk de ganzen in het broek zelfs
zullen aangeven en in het vervolg als weidegeld voor ieder gans zal betaald worden de som
van vijftien cents, wordende voor het woord gans tevens zowel als genten begrepen.
4. Gedelibereerd zijnde omtrent het boerwerken vooral betrekkelijk het te laat komen is met
algemene stemmen begrepen en vastgesteld, dat ieder der boerwerker wordt bepaald op vier
uren, dat de geene welke te laat komt zal verbeuren eene boete van vijftien cents, twee uren te
laat dertig cents, drie uren vijfenveertig cents en vier uren ofwel die in het geheel niet komt
zestig cents, welke boete dubbeld zal zijn voor het lid of de leden ..... daarbij adsisterende
alles ten voordeele ten markenkas.
5. Omtrent het afstaan bij koop van enige markengrond aan de wed. Harmen Sanderman is
hierover algemeen goedgevonden en betrekkelijk het verzoek van de wed. geene gronden van
de hand te doen, de secretaris wordt verzocht de leden kennis te geven.
6. Is na deliberatie met eenparige stemmen bepaald dat niemand van de groengrond turf mag
maken op verbeurte eener boete van vijf gulden zestig cents ten voordele der marke.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is deze vergadering gesloten ten dage en
jaare als boven.
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
G.H. Reurslag
G.H. Lammertink
J. Dikkers
T. Steunenberg
G.J. Sanderman
G.H. Lammertink
B. Jansen
H. Schorfhaar
D. Klumpers
G.J. Zwiers
J. Broers
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
T. Elkink
G.J. Driezes
J.H. Nijland
G. Benthem
G.J. Dijkjans
H.A. Warmelink
H. Stegeman
B. Hidders
L. Capelle
W. Kistemaker
J. Roelvink
E. Klumpers
H. Zwiers
J.H. Ooms
A. Krabbenbos
A. Warmelink
A.J. de Schepper secret.

293

Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo op zaterdag den 14 December 1839.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
G.H. Lammertink Jz }
leden
}
bestuur en administratie dezer marke
G.H. Reurslag
}
}
Mr. A.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
T. Steunenberg
J. Dikkers
H. Sanderman
G.H. Lammertink Hz
B. Jansen
H. Schorfhaar
D. Klumpers
G.J. Zwiers
J. Broers
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
T. Elkink
G.J. Dreezes
B. Hidders
J.H. Nijland
G. Benthem G.J. Dijkjans
H.A. Warmelink
H. Stegeman
L. Capelle
W. Kistemaker
J. Roelvink
E. Klumpers
H. Zwiers
J.H. Ooms
A. Krabbenbos
A. Holstege
A. Warmelink.
Nadat de namen of stemgeregtigden volgens de aan het hoofd der vorige vergadering
genoemde lijst waren afgeroepen, waarbij bleek dat alle vorengenoemde personen waren
tegenwoordig, werd de vergadering door den president van het bestuur geopend verklaard,
waarna door den secretaris de notulen der vorige vergadering zijn voorgelezen, goedgekeurd
en ten blijke daarvan geteekend door de presenten.
Hierna de publikatie tot deze vergadering voorgelezen zijnde, zijn de punten daarbij
uitgeschreven opvolgend voorgedragen en behandeld.
1. Is ter tafel gebragt eene missive van het kollegie en kerkvoogden der Hervormde
Gemeente te Markelo van den 27 November 1839 aan het bestuur dezer marke gerigt, waarbij
met bevinding van het besluit dezer marke in deszelfs vergadering van den 17 July 1837
volgens bij dat kollegie ontvangene missive van den 19 July en met deze zaak op van de
stand van zaken omtrent het werk tot den bouw der gemeente van eene nieuwe kerk. Zoo ook
dat de voorwaarden van besteding en de termijnen van betaling, wordt verzocht om te willen
bewerken dat aan dat kollegie de gelden, welke door deze marke voor een nieuwe kerk te
Markelo zouden worden afgestaan, voor of uiterlijk op den eersten Mei 1800 een en veertig
zouden kunnen worden verstrekt.
Na voorlezing zoo van deze missive, als van het verhandelde dezer vergadering op de holting
van den 17 July 1837, wierd door den president voorgesteld tot voorwaardelijke op
laatstgemelde holting geheel ter zijde te stellen en zoodanig te vernietigen en gevolglijk gaaf
weg zonder eenige voorwaarde of beding eene som te bepalen welke tot dat heerlijke doel en
ter welke van de ingezetenen der gemeente Markelo in het algemeen, zoo wel als dezer marke
in het bijzonder door deze marke zou worden verstrekt op den tijd door het meergezegde
kollegie verzochten, welke hen voorkwam te moeten bepalen op de som van vijftienhonderd
guldens.
Hieromtrent het gevoelen heeft voor hoofd ingenomen hebbende het dat dit voorstel
algemeen is goedgekeurd en is zoodanig met algemene stemmen bepaald, dat voor de nieuw
te bouwen kerk als voormeld door deze marke zal worden bijgedragen en zoodanig zonder
nije voorwaarden afgestaan eene som van vijftienhonderd guldens, welke het bestuur wordt
verzocht te willen zorgen aan voormeld kollegie overeenkomstig deszelfs verlangen voor of
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uiterlijk op den eersten Mei 1800 een en veertig geworden en tevens om hiervan aan dat
kollegie kennis te geven.
2. Gedelibereerd zijnde omtrent de vinding dezer laatstgemelde som, waarbij de president
zegt dat bij de commissie van advieszaken tot den verkoop van markengrond bij hen reeds in
gebruik, aanzoek was gedaan door er zich alzoo hadden aangegeven de wed. Harmen
Sanderman, A. Renneboom, G.H. Stegeman, B. Beltman, Hargeerds, Schrijvers, J.H.
Wissink, J.H. Nijland, Jan Leuvelink, Harm Sligman, Jan Kolkman, B. Breukink, G.J.
Hilverink en H. Keiten, is met algemene stemmen bepaald dat het bestuur der marke plaatsen
of gronden zoo met betrekking van derzelver ligging en hoedanigheid als wel de grootte en
waarde zou opnemen en zoo voor dien maatstaf op de daartoe te houdene holting eene
behoorlijke prijs voorstellen als waarvan de boeren in staat zijn die te kunnen kopen, zoo
mede van die welke hetzelve, zoo ten voordeele der marke zouden kunnen worden verkocht,
gelijk ook met betrekking tot het huis door de vroedvrouw der gemeente Markelo gratis
bewoond en aan deze marke in eigendom behorende aan de marke van Stokkum en Herike,
behorende mede omdat de gemeente Markelo er zoodanig een gelijk belang hebbende te
propenderen om de halve koopprijs aan deze marke te restitueren en zoodanig ter
bovengemelden anders voor gemeenschappelijke rekening te houden, bij weigering waarvan
daaromtrent nader zal worden beschikt.
3. Is ter voorkoming van verschil daar volgens bij kerkvoogden berustende kwitantie in der
tijd van deze marke door de Hervormde Kerk te Markelo een hoek grond ter grootte van
achtendertig roeden en tachtig ellen bij het erve Kerkemeyer aan gezegde kerk behoorde en
hetwelk binnenkort staat geveild en verkocht te worden, is aangekocht zonder van de juiste
ligging melding te maken en dit volgens bestuur en kerkvoogden is liggende tegen
Kerkemeyers Kamp ten noorden van het erve en ten zuiden aan Reurslag en bij het kadaster
mede is begrepen in sectie H van de kerkvoogden voorgesteld en gebragd of deze marke zich
met dit voorstel zou kunnen vereenigen.
Waarna na gehoudene deliberatie het voorstel van kerkvoogden wettig beschouwd en
zoodanig gestemd door deze vergadering dat de achtendertig roeden en tachtig ellen liggende
tegen Kerkemeyers Kamp, ten noorden van het erve Kerkemeyer en ten zuiden van Reurslag
en bij het kadaster mede begrepen in sectie H, aan de Hervormde Kerk te Markelo is
toebehoorende.
4. Is overeenkomstig art 19 van het reglement van bestuur overgegaan tot de benoeming van
eenen markenbode voor het volgende dienstjaar en als zoodanig met eenparige stemmen
benoemd den aftredende markenbode Roelof Bouwhuis.
5. Is ter voldoening aan art 23 van het reglement vn bestuur overgegaan tot de benoeming
van vier schutters waartoe zijn benoemd met algemene stemmen Arend Jan Oongs te
Markelo, Jan Harmen Hidders in den Dijkerhoek, Derk Rietman in den Achterhoek en Harm
Krabbenbos in het Broek. Ten einde de aftreding als in dat art 23 zoo nu als voor het vervolg
te bepalen zijn vier briefjes gemaakt, op twee waarvan geschreven was 1841 en op de twee
anderen 1842 en zijn toen door de tegenwoordig benoemden weer een briefje getrokken
waarvan het resultaat heeft opgebragd dat Jan HJarmen Hidders en Harm Krabbenbos met
het jaar 1800 eenenveertig en de beide overige met dat van 1800 tweeenveertig als schutters
aftreden.
6. Is op daartoe gedaane voorstel bij meerderheid van stemmen bepaald ter voorkoming van
het misbruik dat daaromtrent gemaakt wordt dat geen stenen van markengronden buiten de
marke mogen worden vervoerd en dat zoodanig recht die stenen van markengrond afkomstig,
buiten deze mark vervoert of doet vervoeren telken reize zal verbeuren eene boete van zeven
guldens.
7. Is uit aanmerking dat het kan gebeuren dat er boeten worden verbeurd welke van de
overtreders op generlij wijze zijn te innen, doch welke geheel of gedeeltelijk den schutters
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toekomen en zoodanig uit den markenkas aan die schutters zouden moeten worden voldaan,
alnu met algemene stemmen bepaald dat wanneer zoodanige boeten uit welke hoofde ook niet
kunnen geind worden, hetzij in der minne, het zij door middelen regtens, ter beoordeling van
het bestuur, alsdan deze door de mark aan de schutters niet zullen worden verstrekt, maar het
deze vrij zal staan hunne regten tegen zoodanige overtreders op eigen naam zoo in als buitens
regten te doen gelden.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is de vergadering gesloten ten dag en
jaare als in het hoofd dezer.
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
G.H. Reurslag
G.H. Lammertink
B. Breukink
H. Sanderman
B. Janzen
H. Schorfhaar
W. Stoelhorst
D. Klumpers
T. Elkink
G.H. Lammertink
B. Hidders
J. Klosters
G. Benthem
J.H. Heilersig
J. Roelvink
D. Maag
A. Krabbenbos
A.J. Holstege
G. Stegeman
W. Kistemaker
H.J. Hargeerds
A.J. de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheeren en Eigengeerfdens der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo op maandag den 17 February 1840.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
G.H. Lammertink Jz }
leden
}
bestuur en administratie dezer marke
G.H. Reurslag
}
}
Mr. A.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
H.J. Hargeerds
H. Sanderman
B. Breukink
B. Jansen
D. Klumpers voor zich en als gemagtigde van G.J. Zwiers blijkens goedgekeurde schriftelijke
magtiging.
H. Schorfhaar
W. Stoelhorst
T. Elkink
G.H. Lammertink Hz
Jan Harmen Hidders
J. Klosters
G. Benthem
J.H. Heilersig
W. Kistemaker
J. Roelvink
D. Maag
Hendrik Altena
A. Krabbenbos
A.J. Holstege
G. Stegeman.
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de aan het hoofd der vergadering van den 13
Mei 1839 genoemde lijst waren afgeroepen, waarbij bleek dat de vorengenoemde personen
alle tegenwoordig waren en G.J. Zwiers zich ten genoegen dezer vergadering deed
vertegenwoordigen door derden, door den president van het bestuur geopend verklaard,
waarna door de secretaris de notulen der vorige vergadering zijn voorgelezen, goedgekeurd
en ten blijke daarvan door de presenten geteekend, met uitzondering van H. Altena die
verklaarde niet te kunnen schrijven.
De publikatie tot dezer vergadering voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling
de volgende punten:
1. Door Hendrik Jan Hargeerds timmerman te Markelo, overgelegd zijnde de expeditie van
een vonnis ven geregtelijke verkoop den eersten September achttienhonderd zevenendertig
door de voormalige rechtbank van eersten aanleg te Almelo, tegen of ten laste van Teunis
Steunenberg winkelier te Markelo gewezen, waarbij onder de voorwaarden van verkoping in
art een gezegd wordt, de geadresteerde goederen worden verkocht zonder eenige garantie van
de zijde der exectants, zullende op den koper geen andere regten op den eigendom van
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dezelve overgaan dan die welke de geadvesteerden daarop zijn behouden in welke de kopers
zullen optreden en die zij geacht zullen wordenwel te kennen en bij de toewijzing dadelijk
ontvangen en waaruit consteert dat een huis gelegen in het dorp Markelo gecoteerd nr 24 met
de verdere daarbij genoemde onroerende goederen aan gezegden Hargeerds, omdat de
voorwaarden en bedingen als daarbij is toegewezen onder nr 5 van welke onroerende
goederen wordt opgenoemd een stuk bouw en hooiland zijnde de gaarden van het voormalig
erve Lonink gelegen in den Dijkerhoek nabij Markelo, welke volgens mede overgelegd
extract uit de processen verbaal van voorlopige en definitieve toewijzing van den 22 en 29
Maart 1824 voor de notaris Jalink te Goor gepasseerd aan Teunis Steunenberg winkelier te
Markelo is toegewezen, uitgemaakt heeft het eerste perceel van het erve Lonink omtrent de
waare waarvan in art 3 de voorwaarden staat bepaald. De koperen zullen in dien redigheid
van de werkelijke grootte van elk perceel aanspraak hebben op de gemene marktengronden,
welke dit gehele erve op deze gronden competeert en zal in cas van verdeeling daarover
moeten verdragen, het verdere regt van whare voor zover het erve competeert, blijft bij het
eerste perceel en verzoekende aan gezegde Hargeerds hem als gewaarde of stemgeregtigde in
deze marke toe te laten en zoodanig als in de regten van Teunis Steunenberg opgevolgd te
erkennen.
Na voorlezing der vorengemelde stukken is met eenparige stemmen bepaald, dat
meergemelde Hargeerds zijn vermeend regt zoo behouden heeft geinstueerd op zoodanige de
regten van gewaarde, vroeger door Teunis Steunenberg uitgeoefend, die van stande aan van
vervallen wordt verklaard, dadelijk zal mogen uitoefenen.
2. Bij proces verbaal van definitieve toewijzing den 30 December jl voor den notaris Jalink
te Goor gepasseerd, Teunis en Berend Breukink te Markelo eigenaar geworden zijnde van het
erve Kerkemeyer met deszelfs regten hetgeen in deze marke mede is genoemd en waarvan de
regten vroeger door den president kerkvoogd zijn uitgeoefend, is hieromtrent eenparig gelijke
bepaling gebleven.
3. Overeenkomstig het bepaalde in de laatste vergadering brengt de president ter tafel een
lijst door het bestuur opgemaakt van markenplaatsen of gronden, waaruit blijkt dat het land
bij de volgende personen in huur is opgenomen en geklassificeerd met in achtneming en voor
oogen houding der moeite daaraan besteed, als volgt:
Arend Renneboom
f 468,10
dezelve een hoekjen
12,Wed. Harmen Sanderman
266,20
Albert Oonk
370,32
Jannes Tempelman
194,13
Jan Kolkman
284,50
J.H. Nijland
60,45
Harm Sligman
403,70
Jan Albert Oonk
109,50
Jan Kleintwenhaar
198,G.J. Ebbekink
81,J.H. Ebbekink
152,J.H. Leferink
95,Jan Kuipers
160,Hk. Hubert
210,77
de wed. Jan Nijenhuis
73,62
Jan Wissink
906,37
Rekenende het bestuur zich verpligt omtrent deze Jan Wissink te moeten doen opmaken, dat
dezelve schriftelijk verklaard heeft geene te kunnen betalen en ook niet betaalt en dat hij
alzoo ook niet in staat is zelve te kopen, eerstelijk in het belang der marke te moeten
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voorstellen door geene verpligting op dezelve rust van behoeftinge te onderhouden, dit
laatstgenoemde land publiek te verkopen of zoo zien dit in het belang van Wissink welke of
niet te meenen of te moeten doen, alsdan aan dezelve den vierde gedeelte in huur te laten.
Hieromtrent gedelibereerd zijnde, is in omvraag gebragt of er op de klassificatie ook eenige
aanmerking was, zoodat een of ander behoorde te worden gewijzigd, dan of dezelve zoodanig
als door het bestuur opgenomen en gewaardeerd wierd goedgekeurd. Dat gevoelens
hieromtrent ingenomen zijnde heeft een groote meerderheid verklaard zich met het gevoelen
van het bestuur daaromtrent te verenigen en is ten slotte dezelve met algemene stemmen
aangenomen en vastgesteld.
Hierop door G. Benthem voorgesteld zijnde om alnu ieder post of de taxatie met een achtste
te verminderen, is zulks met meerderheid van stemmen van de hand gewezen.
4. Alnu overgegaan zijnde tot de behandeling tot het voorstel betrekkelijk Jan Wissink, heeft
men algemeen verlangd dat hij vooreerst nog op markengrond zou blijven en dat zoodanig
alsdan wierd bepaald waar hij in kas van verkoop weder zou geplaatst worden.
Waartoe drie plaatsen zijn voorgedragen te weten aan de Potdijk bij Kerkemeyers Kamp, bij
Hendrikus Hobbelink op de scheid van Stokkum, en aan de straatweg bij Hendrik Hubert,
waaromtrent bij meerderheid is bepaald dat dit geval zal geplaatst worden bij Hobbelink op
de scheid van Stokkum. Verder gehandeld zijnde hoeveel land derzelve als dan ter ontginning
zal worden aangegraven, is zulks eenparig, met uitzondering van Wolter Stoelhorst
(Hiddink), bepaald op hoogstens een en een half bunder, ter regeling en goedkeuring van het
bestuur hetwelk tevens wordt geautoriseerd dezelve mede tot daarstelling de woning namens
de marke behulpzaam te zijn.
5. Op daartoe gedaan voorstel ter vermijding van soms kwade ... is met eenparige stemmen
bepaald, dat in geval van verkoop van markengronden, volgens opgemeten klassificatie en
dus niet bij publieke verkoop van die gronden, de kopers het zoodanig gekochte binnen zes
jaren niet zullen mogen verkopen en dit wetende of begerende, dat dan de zoodanige het
gekochte der marke niet aanbieden, welke dan door de ontvangene koopprijs terug te geven
hetzelve, zoodanig dan is weder in eigendom kan nemen.
6. Gedelibereerd zijnde omtrent het voorstel of om het land bij Jan Wissink in gebruik,
publiek te verkopen of hem een vierde of zeker ander gedeelte in huur te laten, is met een
groote meerderheid bepaald om al het land bij Jan Wissink in gebruik in publiek te verkopen
door het veilen van eenen notaris, waartoe het bestuur deze marke uitdrukkelijk en speciaal
bij deze wordt gemagtigd daaraan spoedig gevolg te geven. Alles op zoodanige voorwaarden
als hierboven is bepaald en het algemeen gebruikelijk is en volgens deszelfs gevoelen het
meest met de belangen marke daaromtrent en om te kunnen aanvangen en betaald te worden
op St. Martini of den elfden November aanstaande.
7. Eindelijk gedelibereerd zijnde, of de overige hiervoren gemelde personen welke verlangen
mogten de bij hen in huur en gebruik zijnde plaatsjes of gronden te kopen, dit volgens de ook
bovengemelde taxatie de commissie al dan niet zullen vermogen, is zulks met eenparige
stemmen bevestigend beantwoord met bepaling en onder herinnering als bij het hiervoren, dat
de benodigde som tot bijdrage komt voor de opbouw der kerk te Markelo, als in de vorige
vergadering vermeld. De alsdan overschietende gelden van de des begerende kopers op
hypotheek zullen vermogen te worden gelaten tegen vier procent ofwel tegen een jaarlijksche
rente betaling van vier guldens van iedere een honderd guldens, minder en meerder sommen
zoodanig naar evenredigheid; echter altijd in diervoege dat de marke Markelo de eerste
hypotheek schuldeischer is en blijft en zoodanig dezelve bij het verlenen van hypotheek
uitdrukkelijk wordt gemagtigd; bij gebreke van behoorlijke afdoening der hoofdsom van de
betaling der verschuldigde rente het verbonden perceel in het geheel te doen verkopen, ten
einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten en kosten, gelijk dit alles
bij de laatste alinea van art 1223 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven, met verdere
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bepaling dat tot het in gebreke stellen van de schuldenaar of koper geen betaal of andere
soortgelijke acte zal nodig zijn. Maar de verbintenis zelve zal moeten bevatten dat de
schuldenaar of koper gehouden zal zijn door het enkel verloop van de bepaalde terwijl
wordende dienvolgens met herinnering aan de meest mogelijke voorzichtigheid ten dezer, tot
de uitvoering hiervan het bestuur dezer marke mede uitdrukkelijk en speciaal gemagtigd.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is deze vergadering gesloten ten dage en
jaare als aan het hoofd dezer.
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
G.H. Reurslag
G.H. Lammertink
H.J. Hargeerds
B. Jansen
H. Schorfhaar
G.J. Zwiers
H. Wissink G.J. Schutte
T. Elkink
J.H. Nijland
G. Benthem
L. Krijsman
J.H. Maag
J. Rietman
J. Roelvink
H. Krabbenbos
A. Warmelink
H. Sanderman
A.J. de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 28 Maart 1840.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
G.H. Lammertink Jz }
leden
}
bestuur en administratie dezer marke
G.H. Reurslag
}
}
Mr. A.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
H.J. Hargeerds
H. Sanderman
B. Jansen
H. Schorfhaar
G.J. Zwiers
J.H. Wissink
G.J. Schutte
W. Stoelhorst
T. Elkink
G.H. Lammertink
J.H. Nijland
G. Benthem
L. Krijgsman
J.H. Maag
D. Rietman
J. Roelvink
H. Krabbenbos
A. Warmelink.
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als voren waren afgelezen, waarbij
bleek dat de voormelde personen alle tegenwoordig waren, wierd de vergadering door de
president geopend verklaard, waarna door de secretaris de notulen der vorige vergadering zijn
voorgelezen, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de presenten geteekend, met
uitzondering van Wolter Stoelhorst op Hiddink die zonder redenen op te geven zulks heeft
geweigerd.
De publikatie op zondagen de vijftiende en twee en twintigste Maart jl aan deze vergadering
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling der volgende punten:
1. Bij proces verbaal van definitive toewijzing van 6 Maart jl voor de notaris Jalink te Goor
gepasseerd, Gerrit Jan Schutte eigenaar geworden zijnde van het huisperceel van het erve
Breukink, in deze marke gewaard met daarop liggende regten, wordt door denzelven verzogt
hem thans als gewaarde te erkennen en zoodanig in de notulen te doen inschrijven.
Waarover gedelibereerd is met eenparige stemmen verstaan Gerrit Jan Schutte als gewaarde
namens Breukink of Broeckinck te erkennenen hem zoodanig van die regten te doen
uitoefenen.
2. Nadat de commissie in de vorige vergadering geregtigd tot de verkoop van het
markeplaatsje bij Jan Wissink in huur voor den afkoop daarvan, als voor de gebodene som ad
duizend guldens in het belang der marke hebbende moeten bedanken, hetgeen voor het
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bedrag is aangenomen, had verslag gedaan, is het bepaalde in de vorige vergadering herzien
en in nadere rijpe overweging genomen niet zal uitgesteld met algemene stemmen dat het
gestatueerde alzoo met het tegen vier procent op hypotheek laten aan de des begerende ter
zake de tegenwoordige stand van zaken, ten opzichte als daarbij wordt ingetrokken en dat
alnu van de geklassificeerde gronden als in op vorige vergadering omschreven en zou dan
maatstaf als dan bij slechts zoo veele zullen verkocht worden als waarvan het bedrag nodig is
voor de dezerzijds vastgestelde bijdrage tot een opbouw der kerk. En omdat voorstaande als
onder nr vijf dier vergadering vervat, hetgeen in zoodanige gevallen altijd effect zal blijven
houden, dat namentlijk de kopers het zoodanig gekochte hiervan zes jaren niet weder zullen
mogen verkopen en dit moeten behouden dat dan de zoodanige het gekochte de marke eerst
moet aanbieden, welke dan met de ontvangene koopprijs terug te geven hetzelve zoodanig
dan is weder in eigendom kan nemen.
3. Is op daartoe gedaan voorstel door de drang van omstandigheden zulks zouden kunnen
komen te verdelen, met eenparige stemmen art vier van het reglement op het beheer der
marke in de vergadering van 11 July 1839 geregisteerd, zoodanig gewijzigd en bepaald, dat
bij hoge noodzakelijkheid en voor het geval dat de toedragt der zaak medebrengt, dat er
geene tweede publikatie kan plaats hebben, een publikatie voldoende zal zijn en gelijk effect
zal hebben in welk geen boven die eene publikatie de te houdene vergadering aan ieder
gewaarde alleen binnen de marke wonende, zelfs een gedeelte eener whare bezitten door de
markenbode zal moeten worden aangezegd.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is deze vergadering gesloten ten dage en
jaare als aan het hoofd dezer.
A.J. Nijhuis
G.H. Lammertink
G.H. Reurslag
T. Elkink
Jan Drieses
G. Schorfhaar
B.H. Janzen
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
G.H. Lammertink
G.J. Driezes
J.H. Hidders
J. Klosters
G. Benthem
A. Warmelink
D. Maag
A. Lodeweges
G.J. Zwiers
D. Rietman
J. Roelvink
H. Krabbenbos
G. Stegeman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 27 Augustus 1840.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
G.H. Lammertink Jz }
leden
}
bestuur en administratie dezer marke
G.H. Reurslag
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
Berend Jansen
Jan Dreezes
Gerrit Schorfhaar namens Hendrik Schorfhaar
Jan Harmen Wissink
Wolter Stoelhorst
Teunis Elkink
Gerrit Hendrik Lammertink
Gerrit Jan Dreezes
Jan Harmen Hidders
Jan Klosters
G. Benthem
T. Gorkink
A. Warmelink
Derk Maag
Jan Roelvink
Arend Lodeweges
Gerrit Jan Zwiers
Derk Rietman
Harmen Krabbenbos
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Arend Holstege
Gerrit Stegeman.
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als voren waren afgelezen, waarbij
bleek dat de vorengenoemde personen alle tegenwoordig waren, wierd de vergadering door
de president geopend verklaard, waarna door de secretaris de notulen der vorige vergadering
zijn voorgelezen, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de presenten geteekend, met
uitzondering van Arend Holstege die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
De publicatien op zondagen den zestienden en tweeentwintigsten Augustus volgens den aan
den voet derzelver gesteld bewijs gedaan, tot deze vergadering alnu voorgelezen zijnde, is
men overgegaan tot de daarbij vermelde in thans volgende punten:
1. Overeenkomstig art 17 van het reglement op het beheer dezer marke, thans zullende
worden overgegaan tot het doen der rekening over het jongst afgelopene administratie jaar
1839 door den penningmeester, doet deze de vergadering opmerken dat veel is, waar de
verpligting op hem rust zulks in de eerste helft van ieder jaar te moeten doen, doch door zijn
verplaatsing naar Enschede en daar met ontsproten en strekte enz hij daarin verhinderd is
geworden, vertrouwende hem dit ten goede mag worden getuigd, hetgeen met kennisgeving
is aangenomen en thans tot het punt zelve treden in tegenwoordigheid der bovenvermelde
personen. Is door de leden van het bestuur de rekening en verantwoording van den
penningmeester dezer marke voor het dienstjaar 1800 negenendertig onderzocht, waarbij
bleek dat de ontvangst na aftrek der vijf procent een bedrag of som van
f 474,08
en dat daarvan in uitgave door zesentwintig kwitantien gelijk een en ander in het
journaal van ontvangst en uitgaaf over dat jaar wordt omschreven; wordt
verantwoord de som van
f 398,34
Dienvolgens gesloten met een batig saldo van
f 75,74
Terwijl de daarbij overgelegde restant lijsten wegens het weidegeld over 1834
tot en met 1839
f 36,80
Wegens huur van markengrondenover 1836 tot en met 1839
f 176,82
Vroeger aangegraven markengrond
f 19,50
Aangegraven grond (restitutie 6 sept 1836)
f 248,47
Restitutie van grondbelasting
f 68,40
Meer dan het bepaalde getal gehouden gronden
f 5,40
Boeten van op andere grond gelopen hebbend
f 8,60
Wegens verschuldigde renten
f 1,67
Alzoo tesamen eene som van
f 565,06
Zoodat in kas had moeten zijn
f 640,80
Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk, volkomen in orde bevonden
zijnde, werden dezelve overeenkomstig voormeld art 18 door bestuurderen ten bewijze van
goedkeuring geteekend.
2. Gehandeld zijnde omtrent het verslag hetwelk door de in de vergadering van den
twintigsten January 1836 benoemde commissie nopend de nog hangende rekening van wijlen
den erfmarkenrigter Carel ten Zijthoff zou worden uitgebragt, is zulks uit hoofde twee der
leden in de vergadering niet tegenwoordig zijn, met algemeene stemmen besloten tot eene
volgende holting en tevens bepaald dat vooraf door eene commissie zal worden onderzocht,
hoe een der bezitters van de Schollemate en Droste Mate den eigendom daarvan hebben
verdragen, daartoe zijn benoemd G.H. Reurslag en G.J. Zwiers met verzoek daaromtrent in
de volgende vergadering te rapporteren.
3. Ter kennis der vergadering gebragt zijnde, dat T. Breukink, H. Sanderman, H. Altena, E.
Altena, W. Snellink en H. Sligman markengrond hebben aangegraven en dat J. Dreeses eene
schuur op markengrond gezet heeft, wordt met algemeene stemmen bepaald dat die grond zal
worden ingelijkt en die schuur omver getrokken.
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4. Door Berend Nijland onder Holten plaggen verbrand zijnde, waardoor dezelve een boete
zou belopen hebben van vijftien guldens, is uit hoofde van deszelfs betuigde onwetenheid
bepaald dat dezelve dit zou betalen met drie guldens, half aan de marke tot ontvangst
waarvan de penningmeester wordt geregtigd en half aan de schutters.
5. Is door de penningmeester der vergadering kenbaar gemaakt dat op de restant lijsten
onderscheiden personen, waartegen in regten niets is te doen, voorkomen die zeer nalatig
blijven, niet alleen dit restant te voldoen, maar ook hetgeen zij nog jaarlijks moeten betalen
bij dat zich van zijnen pligt niet kan kwijten dan altijd ten nadeele der marke, dat het hen
toeschijnt dit alles is toe te schrijven daartoe dezelve te hoog in schuld zijn belopen, geen
kans zien deze te betalen en zoodanig met een en ander terug blijven dat om dit alles weder
op eene geregelden voet te blijven, hem is voorgekomen en hij alzoo der vergadering
voorstelt aan de zoodanigen onder voorwaarden van in het vervolg prompt te zullen betalen
de achterstand kwijt te schelden en hierover gedelibereerd zijnde, is dit voorstel algemeen
goedgekeurd en zulks ten regten toe te passen op de weduwe Hofman, Sanderman, Jan
Wissink, W. Ikkink, G.J. Ebbekink, J. Groot Ulen, T. Stoelhorst, J. ten Thije, A.J. Lodeweges
en J.H. Sanderman, met eenparige stemmen bepaald wordende mitsdien de penningmeester
met de executie daarvan belast en geautoriseerd het bedoelde achterstand op de eerstkomende
rekening in ontvangst en uitgaaf te brengen.
6. Is ter tafel gebragt een verzoek van den Heer Burgemeester der gemeente Goor houdende
dat tot proefneming zijn Ed. Achtb. vergund mag worden zes kubiek ellen grind in de mark te
doen graven om als zulks van de gemeente Markelo is vergund en om zoodanig die naar zijn
gemeente te doen overbrengen, waarvan over gedelibereerd is eenparig bepaald zulks zijn Ed.
Achtb. slechts voor deze keer toe te staan, versogt dan niet anders tegen betaling van veertig
cents per kubiek el en onder voorwaarde dat het graven door het bestuur zal moeten worden
aangewezen, de gaten weder moeten worden gedempt en dat bij het vervoer men zich eerst
bij een der leden van het bestuur zal hebben te vervoegen.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is deze vergadering gesloten ten dage en
jaare als in het hoofd dezer.
A.J. Nijhuis
G.H. Reurslag
J. Leeftink
H.J. Hargeerds
Berend Jansen
G. Schorfhaar
W. Stoelhorst
T. Elkink
J.H. Hidders
J.H. Nijland
A.J. Oongs
B.T. Stoelhorst
G. Schreurs
J. Roelvink
Arend Lammertink
D. Maag
D. Rietman
H. Krabbenbos
W. Kistemaker
G. Benthem
H. Sanderman
A. Warmelink
G.J. Driezes
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 29 December 1840.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
het bestuur der marke Markelo
G.H. Reurslag
}
leden
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
H.J. Hargeerds
B. Jansen
W. Stoelhorst
G. Schorfhaar namens H. Schorfhaar
T. Elkink
J.H. Hidders
J.H. Nijhuis
A.J. Oongs
J. Roelvink
A. Lammertink
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B.T. Stoelhorst namens W. Stoelhorst
D. Maag
D. Rietman
A. Krabbenbos
W. Kistemaker
G. Benthem
H. Sanderman
A. Warmelink
G.J. Dreezes
G. Schreurs.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde waarbij bleek
dat de vorengenoemde personen alle tegenwoordig waren wierd de vergadering door de
president geopend verklaard en zijn daartoe door de schutters de notulen der vorige
vergadering voorgelezen, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de presenten geteekend. De
publicatie tot deze vergadering volgens daartoe aan den voet derzelve gesteld bewijs op
zondag den twintigsten en zevenentwintigsten December is afgelezen, alnu voorgelezen
zijnde is men overgegaan tot de behandeling der daarbij vermelde op de volgende punten als:
1. Bij monde van G.H. Reurslag zijnde in ogenschijn genomen dat G.J. Zwiers, thans niet
tegenwoordig, overeenkomstig het bepaalde in de laatste vergadering verslag uitgebragt,
zijnde hoedanig de bezitters van de Schollen mate en Drosten mate den eigendom daarvan
hebben verkregen, dat namentlijk die eigendom reeds lang was overgegaan en de verjaring
reeds lang daar was geweest, zoodat hij van gevoelen was te moeten adviseren, daartoe geene
kosten aan te wenden, is zulks voor notificatie aangenomen en besloten dit in statu quo te
laten.
2. Ter kennis der vergadering gebragt zijnde, dat haar lieden art 11 voor het reglement op het
bestuur op handen is, waartoe volgens het besloten in de vergadering van den 13 Mei 1839
het lot had bestand G.H. Lammertink Jz en G.H. Reurslag, zoodanig moet worden aangegaan
tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur, heft evenwel de presente gelijk dit in
de publicatie mede was vervat, de vergadering in dachtig gemaakt het overlijden van
eerstgemelde G.H. Lammertink Jz en zoodanig dezelve voorgesteld om in dezer plaats,
hoewel de tijd der formatie zoo kort zoude zijn, een ander te benoemen, waarop de
vergadering uit aanmerking dat de tijd van diens functie langer na twee dagen verstreken en
zoodanig de nieuw benoemde luid art 13 van het vorengemeld reglement de ingezetenen niet
meer kan worden kennis gemaakt, eenparig heeft besloten, met terzijde stelling van deze
benoeming de belangen der mark van de overige leden gedurende dien korte tijd op te dragen
en vervolgens is men overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in
plaats der veertiende January achttien honderd een en veertig, aftredenden als voormeld,
waartoe aan alle presente geerfdens bewijs zijn uitgereikt ter vermelding daarop de namen der
gestemden welke alle weder ingekomen zijnde, is bij de opening van dezelve gebleken dat bij
meerderheid van stemmen als zodanig is gekozen Hendrik Sanderman met tien stemmen,
terwijl daarna Jan Roelvink en Gerrit Hendrik Reurslag ieder acht stemmen hadden
verkregen, hetgeen eene tweede stemming deed plaats hebben, waarbij Jan Roelvink veertien
stemmen en G.H. Reurslag zeven stemmen had ontvangen, zoodat deze tot leden van het
bestuur zijn benoemd en die functie te aanvaarden den vijftiende January eerstkomende en
Jan Roelvink welke hier tegenwoordig zijnde, hebben verklaard zich die benoeming te laten
welgevallen.
3. Ter voldoening van art 24 van vorengemeld reglement aangegaan zijnde tot de benoeming
van twee nieuwe schutters voorgesteld in plaats van Jan Harmen Hidders en Harmen
Krabbenbos daartoe ook door het lot bestemd blijkens het genotificeerde onder nr 5 ter
vergadering van den 16 December 1839, zijn bij stemming benoemd Derk Maag en Berend
Teunis Stoelhorst.
4. Is overeenkomstig art 19 van meergezegd reglement aangegaan tot de benoeming van
eenen markebode voor het volgende jaar en als zoodanig het regtens is met eenparigheid van
stemmen benoemd de aftredende markebode Roelof Bouwhuis.
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5. De vergadering voorgesteld zijnde uit hoofde het gedeeltelijke personeel van het bestuur
deser marke bevonden en zoodanig van het uitgeven van een extract uit de notulen zich
welligt moeilijkheden kunnende opdoen of het ter voorkoming hiervan ook ter zijne
magtiging op het bestuur tot verkoop der markenplaatsjens op den vergadering van den 17
February jl omschreven alhier op keus te herhalen heeft men algemeen begrepen en alzo
bepaald alles in status quo over te laten en bij een verder extract van deze vergadering het
nieuwe bestuur te vermelden.
6. Is op daartoe gedaan voorstel eenstemmig bepaald om den weg lopende door den
landerijen bij Jan Kolkman om den huis omdat de titel van verkoop in eigendom zullende
worden overgedragen, te verleggen en alle buiten om deze landerijen eenen dijk te maken,
gevolglijk gezegde landerijen van dien overvaart te ontheffen onder bepaling nogthans dat de
tegenwoordige weg zoolang zal moeten blijven en gebruikt worden tot die te maken dijk
klaar zal zijn.
7. Ter voorkoming van het misbruik omtrent het houden van ganzen is op daartoe gedaan
voorstel van het bestuur eenparig bepaald tot amplicatie van hetgeen daaromtrent is
voorgesteld in de vergadering van den 11 July 1839 nr 3C, dat ieder ongewaarde bij de eerste
of wintertelling zijne ganzen te huis zal moeten hebben om door de schutters met de telling
belast te kunnen worden opgenomen, bij gebreke van welk te huis hebben de zoodanigen
gehouden zullen worden geene ganzen te hebben en alles is vastgesteld in de vergadering van
den 11 July 1839 vermeld op heeden toepassing zal zijn, wordende het bestuur gelast hiervan
bij publicatie aan de belanghebbenden mededeeling te doen.
8. Eindelijk is op daartoe gedaan voorstel eenparig bepaald en met de exemtie daarvan de
secretaris belast om eenhonderd en vijftig exemplaren van het reglement op het beheer dezer
marke te doen drukken mits ieder exemplaar niet meer dan vijftien cent komt te bedragen.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde is deze vergadering gesloten ten dage en
jaare als aan het hoofd dezer vermeld.
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
J. Roelvink
H. Sanderman
T. Breukink
J. Drieses
J. Schorfhaar
D. Klumpers
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
G.H. Lammertink
G.J. Driezes
H. Hidders
G.H. Reurslag
A. Jan Oongs
G. Snijders
B.T. Stoelhorst
G. Schreurs
Arend Lammertink
H. Zwiers
D. Rietmans
A. Krabbenbos
T. Elkink
A. Warmelink
G.H. Kerkemeyer
G.J. Zwiers
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 21 July 1841.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
H. Sanderman
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
J. Roelvink
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
T. Breukink
J. Dreezes
Hendrik Schorfhaar
D. Klumpers
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
G.H. Lammertink
G.J. Dreezes
B. Hidders
G.H. Reurslag
A.J. Oongs
G. Snijders
B.T. Stoelhorst
G. Schreurs
A. Lammertink
H. Zwiers
A.J. Krijgsman
A. Holstege
D. Rietman
A. Krabbenbos
T. Elkink
A. Warmelink
G.H. Kerkemeyer
G.J. Zwiers
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde waarbij bleek
dat de vorengenoemde personen alle tegenwoordig waren wierd de vergadering door de
president geopend verklaard en zijn daarna door den secretaris de notulen der vorige
vergadering van den 29 December jl voorgelezen, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de
presenten geteekend met uitzondering van Arend Jan Krijgsman en Arend Holstege voormeld
die verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
De publicatie op zondagen den elfden en achttienden dezer maand July jl volgens daarvan op
dezelve gesteld bewijs, afgelezen tot deze vergadering alnu voorgelezen zijnde is men
overgegaan tot de behandeling der daarbij gemelde en hiervolgende punten:
1. Overeenkomstig art 18 van het reglement op het beheer dezer marke thans overgaande tot
het doen der rekening over het jongst afgelopen dienstjaar 1800 en veertig door den
penningmeester, is in tegenwoordigheid der voormelde presenten en door de leden van het
bestuur de rekening en verantwoording van den penningmeester dezer marke over het
dienstjaar 1800 en veertig onderzocht en daarbij gebleken dat de ontvangst na aftrek der vijf
procent perceptieloon had bedragen de som van
f 464,14
en dat daartegen de uitgaven zijnde zestien kwitantien gelijk een en ander in het
jaar van ontvangst en uitgaaf dat dit jaar wordt omschreven, heeft bedragen
f 475,25
zoodat dit dienstjaar een nadelig slot bestaat van
f 11,11
Blijvende volgens de hierbij overgelegde restantlijsten alnog verschuldig als:
1. wegens het weidegeld over 1836 tot en met 1840
f 49,05
2. wegens huur van markegronden over 1838 tot en met 1840
f 240,27
3. wegens vroeger aangegraven markegrond
f 9,50
4. wegens aangegraven grond; resolutie 6 Sept. 1836
f 223,47
5. wegens restitutie van grondbelasting
f 69,84
6. wegens meer dan het bepaald getal gehouden ganzen
f 5,40
7. wegens boeten van op verboden grond gelopen hebbend vee
f 4,95
8. wegens verschuldigde rente
f 1,41
Alzoo tesamen eene som van
f 603,89
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Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk in volkomen orde bevonden
zijnde, zijn dezelve overeenkomstig voormeld art 18 door bestuurderen ten bewijze van
goedkeuring geteekend.
2. Wordt door bestuurderen ter kennis der vergadering gebragt dat door hen volgens
magtiging in de vergadering van den zeventiende February 1800 en veertig namens deze
marke aan de huurders daarvan is verkocht en mitsdien bij acte van den tweeden April dezes
jaars 1841 voor den te Goor residerende notaris Jalink gepasseerd in eigendom overgedragen
het door ieder onder de titel van de marke bezeten wordende plaatsje als aan Arend
Renneboom kadastraal bekend.
1. Gerrit Jan Nijkamp een perceel markegrond tesamen groot honderd vijfenvijftig roeden en
zeventig ellen allen gelegen in sectie G der gemeente Markelo en bij het kadaster bekend
onder nr 102 groot 16 roeden 20 ellen weiland, 103 opstal groot 1 roede 10 ellen, 104
bouwland groot 81 roeden en 30 ellen, 106 hooyland groot 50 roeden en zes roeden en 90
ellen van het weiland, 109 geheel groot 10 bunder en 98 roeden en 20 ellen onder
uitdrukkelijke voorwaarde dat dezelve des nodig verpligt zal zijn de tegenwoordige weg te
brengen aan of op den dijk tot uitweg dienende voor doorlaat voor Jan Harmen Wissink en
zulks voor f 350,30.
2. Jan Kuipers een perceel markengrond groot 90 roeden en 8 ellen gelegen in sectie S der
gemeente Markelo en bestaande uit de kadastrale nummers 184 bouwland groot 73 ellen en
185 groot 144 ellen en 148 ellen heide van nr 183 geheel groot ½ ha en 70 ellen voor f 160,-.
3. Johannes Kolkman een perceel markengrond geheel groot 40 aren 70 ellen gelegen in
sectie H dezer gemeente en bij het kadaster bekend onder de nummers en grootte als 608
bouwland groot 15 roeden, 610 groot 70 ellen, 611 bouwland als heide groot 44 ellen, 112
weiland groot 16 ellen, voorts van nr 590 ongeveer 19 ellen bouwland zijnde in het geheel
groot 30 ellen en van nr 612 heide ongeveer 10 roeden, zijnde dit perceel geheel groot 13,7
ellen staande het perceel nr 112 op naam van de kosterij te Markelo, zijnde in dezen koop ook
begrepen de weg die thans door de verkochte grond loopt. Blijvende overigens het verkochte
belast met alle andere verdere restitutie en zulks voor f 234,50.
4. Arend Renneboom als voren tesamen groot 149 ellen gelegen in sectie G dezer gemeente
en bestaande uit de nummers 290 weideland groot ongeveer 70 ellen, nr 292 als weiland
groot 60 ellen, voorts een gedeelte van nr 291 weiland groot ongeveer drie roeden en geheel
groot 814 ellen en een gedeelte van nr 293 ter grootte van ongeveer 1,5 ellen geheel groot
10,7 ellen, zijnde mede weiland onder uitdrukkelijk beding dat de koper verpligt zal zijn de
uitweg te maken en te doen uitlijnen op den weg naar Diepenheim indien nodig en zulks voor
f 680,-.
5. Jannes Tempelman als voren groot ongeveer 72 ellen gelegen in sectie G dezer gemeente
kadastraal nr 93 bouwland groot 24 ellen en nr 94 bouwland groot 27 ellen, voorts ongeveer
1882 ellen weiland van nr 95 geheel groot 1043 ellen en ongeveer 2504 ellen heide van nr
112 geheel groot 2964 ellen, blijvende de opwerp bij den dijk bij Kleinheerdink en zulks voor
f 194,-.
Dit alles wijders onder de lasten, bedingen en voorwaarden welke alhier in substantie
volgens:
1. Dat het goed is verkocht met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden en verborgen
erfdienstbaarheden zonder uitzondering en zooals hetzelve zich bevindt en gesteld is en aan
de marke toebehoorde uit kracht van possessien waarvan verkoperen hebben verklaard geen
titels van aankomst te bezitten, noch beschrijving te hebben plaats gehad, voorts zonder in te
staan voor de kadastrale opgaven en afmetingen, noch ook voor de maat zijnde dien maat tot
lust en schade van de kopers.
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2. Dat de koper het gekochte dadelijk in eigendom en genot aanvaart en verdere lasten in het
gehele thans lopende jaar moet dragen.
3. Dat de overschrijving zonder mogelijk ter substantie der koper zoude geschieden en welke
de verkoperen bij de acte hebben geregisteerd.
4. Dat wanneer de koper het gekochte binnen zes jaren wederom wil of moet verkopen hij
zulks de marke moet aanbieden welke als dan het goed kan terugnemen zooals hetzelve als
dan is gelegen tegen teruggave en betaling van den voorzeiden koopprijs zoals geregisteerd
den 21 Juli 1841.
Wordt aan Lambertus Klein Zandvoort op zijn verzoek toegestaan om van zijne
aangegravene grond te laten liggen aan de overkant van de weg naar den kant van Dijkjans
hier dan wel in de plaats te nemen mits geene kosten voor de marke.
Is bepaald dat Jan Albert Oonk voor het vervolg echt gulden pagt zal betalen met betaling der
kosten eene aan hen gedane opzage.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is de vergadering gesloten ten dage en
jaare als boven.
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
J. Roelvink
H. Sanderman
H.J. Hargeerds
J. Dikkers
T. Breukink
J. Driezes
J. Wissink
G. Schorfhaar
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
G.J. Zwiers
G.J. Driezes
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
L. Capelle
A. Lodeweges
G. Schreurs
Arend Lammertink
D. Maag
J.H. Ooms
H. Krabbenbos
A.J. Holstege
G.H. Leuvelink
G. Stegeman
A. Warmelink
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 18 December 1841.
Tegenwoordig
A.J. Nijhuis
president
}
J. Leeftink
}
}
H. Sanderman
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
J. Roelvink
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
H.J. Hargeerds
J. Dikkers
T. Breukink
J. Dreezes
J. Dijkink
G. Schorfhaar
J.H. Wissink
W. Stoelhorst
G.J. Zwiers mede namens D. Klumpers
G.J. Dreezes
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
G.J. Dijkjans
L. Capelle
D. Maag
A. Lodeweges
G. Schreurs
A. Lammertink
J.H. Oongs
H. Krabbenbos
A.J. Holstege
G.H. Leuvelink
G. Stegeman
A. Warmelink

307

De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde waarbij bleek
dat de vorengenoemde personen alle tegenwoordig waren wierd de vergadering door de
president geopend verklaard en zijn daarna door den secretaris de notulen der vorige
vergadering voorgelezen, door de presenten goedgekeurd en ten blijke daarvan geteekend.
De publicatie tot deze vergadering op zondagen den vijfden en twaalfden December jl
volgens daarvan op dezelve gesteld bewijs afgelezen alnu was voorgelezen zijnde, is men
overgegaan tot de behandeling der daarbij vermelde en hier volgende punten:
1. Overeenkomstig art 9 en volgens het reglement op het bestuur dezer marke moetende
worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in plaats van de
in January eerstkomende aftredende leden A.J. Nijhuis en J. Leeftink, zijn daartoe aan alle
presente geerfdens briefjes uitgereikt ter vermelding daarop de namen der gestemden welke
alle weer ingekomen zijnde, is bij opening van dezelve gebleken dat bij meerderheid van
stemmen als zoodanig zijn gekozen de medegeerfden Gerrit Jan Zwiers en Albert Warmelink
welke, beide in deze vergadering tegenwoordig, dadelijk hebben verklaard zich de benoeming
te laten welgevallen.
2. Overgegaan zijnde volgens art 19 van opgemeld reglement tot de benoeming van eene
markebode voor het volgende dienstjaar is zoodanig met meerderheid van stemmen benoemd
de aftredende markebode Roelof Bouwhuis.
3. Volgens art 23 van meergemeld reglement eindelijk overgegaan zijnde tot de benoeming
van twee nieuwe schutters in plaats van de met het einde dezer jaars aftredende Arend Jan
Oongs en Derk Rietman, zijn als zoodanig bij meerderheid van stemmen benoemd Jan
Hendrik Ooms en Willem Wonnink die present zijnde, hebben verklaard zich deze
benoeming te laten welgevallen.
4. Gedelibereerd zijnde omtrent de verdeeling dezer marke tot het voorstel de verdeeling der
marke alsdan niet zal overgaan, zo hebben van de tegenwoordig zijnden zich achttien voor de
verdeeling en derttien tegen de verdeeling verklaard, zoodat met meerderheid van stemmen
tot de verdeeling is besloten waartoe het bestuur is verzocht mitsdien geregtigd een plan van
verdeeling te ontwerpen en zulks over eenige tijd ter visie te leggen ten einde daaromtrent in
eene algemene vergadering te delibereren en te concluderen.
Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, is deze vergadering gesloten den
achttienden December achttienhonderd een en veertig.
A. Warmelink
J. Roelvink
H. Sanderman
G.J. Zwiers
J. Drieses
G. Schorfhaar
W. Stoelhorst
J. Leeftink
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
W. Wonnink
A.J. Holstege
B.T. Stoelhorst
G.W. Lammertink
D. Maag
J.H. Ooms
H. Krabbenbos
G.H. Leuvelink
A. Kerkemeyer
G.H. Lammertink
de Schepper
secretaris.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 17 Maart 1842.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
J. Roelvink
}
}
H. Sanderman
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.J. Zwiers
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
J. Drieses
G. Schorfhaar
W. Stoelhorst
J. Leeftink
G.J. Driezes
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
W. Wonnink
A.J. Nijhuis
B.T. Stoelhorst
J.W. Lammertink
D. Maag
J.H. Ooms
H. Krabbenbos
A. Holstege
G.H. Leuvelink
A. Kerkemeyer
G.H. Lammertink.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde waarbij bleek
dat de vorengenoemde personen alle tegenwoordig waren wierd de vergadering door de
president geopend verklaard en zijn daarna door den secretaris de notulen der vorige
vergadering voorgelezen, door de presenten met het renvooi als daarbij dat het plan van
verdeeling namentlijk ook bij de gewaarden zouden rond gaan, goedgekeurd en ten blijke
daarvan geteekend, met uitzondering van Holstege, die niet kan lezen.
De publicatie tot deze vergadering op zondagen den zesden en tienden Maart jl volgens
daarvan op dezelve gesteld bewijs gedaan en dan voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot
de behandeling der daarbij vermelde en hiervolgende:
1. De vergadering kenbaar gemaakt zijnde dat H. Nijmeyer zich heeft dus van verstooten op
eigen gezag te handelen een hut op te slaan op markegrond en het bestuur nu volgens art 16
van het reglement op het beheer dezer marke zich heeft bevoegd, rekent daaromtrent
eigenmagtig te handelen, zoo is na gehouden deliberatie met eenparigheid van stemmen
bepaald het bestuur dezer marke te magtigen, gelijk het gemagtigd wordt, om met het
armbestuur te Markelo in overleg te treden en zoodanig met hetzelve eene overeenkomst te
besluiten dat hetzelve armbestuur iets voor Nijmeyer huurt en dat zijn aan de marke door
eene geldelijke bijdrage en dit voor 6 Mei te bepalen aan het bestuur der marke wordt
overgelaten dit armbestuur tegemoet komt bij gebreke waarvan hetzij aan zijde van het
armbestuur, hetzij aan Nijmeyer zelve, het bestuur der marke deze alsdan het bezit gemeen
geregtelijk zal moeten doen ontruimen; zullende deze overeenkomst of tegemoetkoming
slechts voor een tijd van twee jaren worden ingegeven en belast.
Niets meer te verhandelen, noch voor te dragen zijnde is deze vergadering gesloten den
zeventienden Maart 1800 tweeenveertig.
A. Warmelink
E. Klumpers
G.J. Schutte
W. Stoelhorst
J. Leeftink
W. Sligman Az
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
B. Benthem
B.T. Stoelhorst
W. Kistemaker
de Schepper secretaris.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 3 Augustus 1842.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
H. Sanderman
}
}
van het bestuur der marke Markelo
G.J. Zwiers
}
leden
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
G. Schorfhaar
E. Klumpers
G.J. Schutte
W. Stoelhorst
J. Leeftink
W. Sligman Az
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
G. Benthem
G.J. Dijkjans
B.T. Stoelhorst
W. Kistemaker
H. Altena
A. Holstege.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde waarbij bleek
dat de vorengenoemde personen alle tegenwoordig waren wierd de vergadering door de
president geopend verklaard en zijn daarna door den secretaris de notulen der vorige
vergadering voorgelezen, door de voormelde presenten goedgekeurd en ten blijke daarvan
geteekend, met uitzondering van G.J. Dijkjans welke verklaarde wegens gebrek aan de ogen
het schrijven of teekenen niet te kunnen zien en van H. Altena en A. Holstege die beide
hebben verklaard het schrijven niet magtig te zijn of niet te kunnen.
De publicatie tot deze vergadering op zondagen den 31 July en 7 Augustus jl volgens daarvan
op dezelve gesteld bewijs gedaan en dan voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de
behandeling van het daarbij vermelde en hiervolgende:
1. Door den president is ter tafel gebragt eene missive van Burgemeester en Assessoren der
gemeente Markelo van den 4 July jl nr 232 met onderwerp de waterkeering van de Roudaalter
Kempkesmaat in het Groenland met bijvoeging van een afschrift en bij handacht ontvangen
resolutie van hun Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel
der 29 Juny 1e afdeeling nr 1062, waarbij het bestuur wordt uitgenodigd om het bij die
resolutie om een nieuwelijke schikking tusschen de besturen van Markelo en Holten nopens
de vermelde waterkeering omdat eerstgemelde gemeente gelegen gedane voorstel van
voorbehoudens als regt en bij wijze van proef de oude waterleiding uit het Groenland naar de
Schipbeek met eene bindens breedte van één el en ter weerszijden wesende één op één met
eene kade aan de zijde van Holten en eene duiker met een deur of schuif aan de Schipbeek
door de marke van Markelo te doen opmaken, waartoe dan door de marke en de gemeente
Holten bijdragen te verleenen en zoodanig na verloop van eenige tijd omdat bevinding zal
kunnen blijken of die landen nog wateroverlast behouden. Met verzoek dat ten spoedigsten
ter deliberatie der marktgenooten te brengen.
Waaromtrent gedelibereerd is eenparig besloten om alzoo Burgemeester en Assessoren der
gemeente Markelo te berigten dat der marktgenooten der marke Markelo wel bekend met de
ligging der bedoelde gronden zich overtuigd houden dat de te maken waterleiding niet
genoegzaam zou zijn om vooral het Groenland van het overtollige water te ontlasten, echter
behoudens hun oud regt alles willen doen om deze zaak in de minne te schikken en omdat de
landen zoodanig zich daarvan verbinden bij wijze van proef deze waterleiding te laten maken
en ten dien einde met de marke en gemeente Markelo de halve kosten bij te dragen.
Niets meer te verhandelen noch voor te dragen zijnde, is de vergadering gesloten den achtsten
Augustus 1800 tweeenveertig.
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A. Warmelink
H. Sanderman
H.J. Hargeerds
T. Breukink
H. Wissink
J.H. Hidders
G. Snijders
Arend Lammertink
J. Leeftink
D. Maag
B.T. Stoelhorst
de Schepper
secretaris.

J. Roelvink
A.J. Nijhuis
H. Dikkers
J. Drieses
W. Stoelhorst
J.H. Nijland
W. Kistemaker
H. Krabbenbosch
G.H. Heilersig
G. Schreurs

G.J. Zwiers

Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 29 en 30 December 1842.
Tegenwoordig op den 29 December 1842.
A. Warmelink
president
}
J. Roelvink
}
}
H. Sanderman
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.J. Zwiers
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
H.J. Dikkers namens J. Dikkers
T. Breukink
J. Dreezes
Harmannus Wissink namens Jan Harmen Wissink
Mr. de Schepper namens het St Geertruiden Gasthuis te Deventer
Wolter Stoelhorst
J.H. Hidders
J.H. Nijland
G.J. Dijkjans
G. Snijders
B.T. Stoelhorst
W. Kistemaker
A. Lammertink GHz
H. Krabbenbos
J. Leeftink
G.H. Heilersig
D. Maag
G. Schreurs erfgenaam van W. Ikkink terwijl omdat de werkzaamheden nog zijn voorkomen
G. Schorfhaar
J.H. Ooms
G. Benthem
Engbert Klumpers Dz
E. Klumpers Jz
J. Dijkink
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen waren en daarbij
was gebleken dat de wahren of stemmen als bij die lijst ontbreken door en voor alle partijen
zijn voor zich als qualitate qua waren vertegenwoordigd, hebbende het lid van het bestuur of
twee wahren of stemmen en deze ook uitgebragt, is de vergadering door de president geopend
verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorgelezen,
door de eerstgemelde presenten, zooverre daartoe konden getuigen, goedgekeurd en door
dezelve ten blijke mede dat daarop geen aanmerking is gemaakt, geteekend met uitzondering
van G.J. Dijkjans welke verklaard heeft wegens gebrek aan de ogen zulks niet te kunnen.
De publicatie houdende kennisgeving dat de uitnodiging tot deze vergadering ter behandeling
der daarbij opgegeven punten en als verder ter tafel zullen worden gebragt, welke alle
hiervolgens met bijvoeging, tevens voor zo ver de tijd deze dag mogt te kort schieten de
verdere behandeling de hierop volgende dag ter zelver tijd en plaats zal worden voortgezet,
alles op zondagen den achttienden en vijfentwintigsten dezelfde maand December gedaan
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volgens aan den voet dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en dan voorgelezen
zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de voormelde en hiervolgende punten:
1. Door den heer Cornelis Nagel, fabrikant wonende te Markelo, overgelegd zijnde eene
onderhandsche koopacte, gedagteekend te Markelo den 5 October 1839 den 12 te Goor
geregisteerd en ten kantore der hypotheken te Deventer overgeschreven den 29 der zelfde
maand October, waarbij Hendrik Julius Bruggemeyer, steenfabrikant wonende te Markelo,
verklaart te cederen, te transporteren en over te dragen aan den heer Cornelis Nagel, (toen)
kassier wonende te Enschede, een huis zijnde een fabrijksschuur en kleine woonvertrekken en
overige toewijzen gelegen in Markelo kadastraal bekend in sectie S nr 592, huis en erf vijf en
dertig ellen met al de landen, regten en geregtigheden, lusten en lasten, speciaal met een
achtste waare in de marke, verzoekt alzoo gezegde heer Nagel hem als gewaarde of
stemgeregtigde in de marke toe te laten en zoodanig als in de regten van voormelden
Bruggemeyer opgevolgd, te erkennen.
Na voorlezing der vermelde acte is eenparig verstaan en bepaald dat meergemelde heer Nagel
zijn vermeend regt naar behooren heeft gejustificeerd en zoodanig de regten van gewaarden
eerder door voormelde heer Bruggemeyer uitgeoefend, die aan dag van vervallen ambt
verklaard, dadelijk zal mogen uitoefenen.
2. Overeenkomstig art 18 van het reglement op het beheer dezer marke overgegaan zijnde tot
het doen der rekening en verantwoording van het jongst afgelopene dienstjaar 1800 en een
veertig door den penningmeester, is in tegenwoordigheid der voormelde personen, zo welke
behandeling de zes laatstgenoemden successievelijk mede zijn verschenen door de leden van
het bestuur de rekening en verantwoording van den penningmeester dezer marke over het
dienstjaar 1800 een en veertig onderzocht en daarbij gebleken dat de gewone ontvangst na
aftrek der vijf procent had bedragen de som van
f 356,47
en dat buitengewoon was ontvangen ter zake van verkogte markenplaatsjes (zie
holtink van 26 July 1841) als van:
G.J. Nijkamp
f 380,50
J. Kuipers
f 160,Joh. Kolkman
f 284,50
Arend Renneboom
f 480,H. Tempelman
f 194,13
---------------------------Samen
f 1499,13
en dus de generale ontvangst, zoo gewoon en buitengewoon
f 1855,60
en dat daartegen de uitgaven door achttien kontanten met inbegrip van het nadelig slot van
het jongst afgelopen dienstjaar, gelijk een en ander in het journaal van ontvangst en uitgaaf
van het onderwerpelijke jaar wordt omschreven, gestaafd heeft bedragen de som van f 1934,
56, waaronder de vrijwillige bijdrage door deze marke tot den bouw eener nieuwe kerk te
Markelo ad f 1500,- volgens resolutie der 16 December 1839, zoodat er over dit dienstjaar
1800 een en veertig een nadelig slot bestaat van f 78,95 en blijven de volgens de hierbij
overgelegde restantlijsten alnog verschuldigd als wegens:
1. het weidegeld over 1836 tot 1841 ingesloten
f 49,17
2. huur van markegronden van 1836 tot en met 1841
f 306,41
3. vroeger aangegraven markegrond
f 9,34
4. aangegraven grond (resolutie 6 Sept 1836)
f 223,47
5. restitutie van grondbelasting
f 70,98
6. meer dan het bepaald getal gehouden ganzen
f 4,35
7. boete van op verboden grond gelopen hebbend vee
f 4,50
----------Alzoo tesamen een som van
f 668,38
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Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk in volkomene orde bevonden
zijnde, zijn dezelve overeenkomstig voormeld art 18 door bestuurderen ten bewijze van
goedkeuring geteekend.
3. Overeenkomstig art 9 volgens het reglement op het bestuur dezer marke weder navolgende
worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in plaats van de
eerstkomende aftredende leden Hendrik Sanderman en Jan Roelvink, zijn zoodanig aan alle
presente geerfden briefjes uitgereikt met daarop de namen der gestemden te vermelden, welke
briefjes alle weder ingekomen zijnde, is bij de opening derzelve gebleken dat de meeste
stemmen zich hadden bepaald tot er bij meerderheid alzoo als leden van het bestuur zijn
gekozen Wolter Stoelhorst (Hiddink) en Gerrit Krijgsman, beide medegeerfdens in deze
vergadering tegenwoordig, die verklaard hebben zich deze benoeming te laten welgevallen.
4. Naar luid van art 23 van opgemeld reglement overgegaan zijnde tot de benoeming van
twee nieuwe schutters in plaats van de dezer jaars aftredende Derk Maag en Berend Teunis
Stoelhorst, zijn als zoodanig bij meerderheid van stemmen benoemd Derk Hendrik Roelvink
en Arend Lammertink GHz, die ook deze benoeming hebben aangenomen.
5. Volgens art 19 van meergemeld reglement eindelijk overgegaan zijnde tot de benoeming
van eenen markenbode over het volgende dienstjaar is zoodanig met algemene stemmen
benoemd de aftredenden markenbode Roelof Bouwhuis.
6. Ter tafel gebragt zijnde eene ontvangene missive van den verwalter Erfmarkenrigter van
Stokkum en Herike van den 13 dezer lopende maand houdende informatie over den brug en
Rozendoms dijk in eene zeer slechte staat verkeert en dringend reparatie vordert en dat ook
de gemene dijk zelve verbetering nodig heeft, waarbij de marken Stokkum en Herike en van
Markelo gelijkelijk belang hebben, dien volgens uitnodiging om geinformeerd te worden of
de marke van Markelo genegen zou zijn de helft in de kosten te dragen welke nodig zullen
zijn om genoemde brug en dijk in eenen behoorlijken staat te brengen.
Hieromtrent gedelibereerd is aan zijde deze marke de verpligting voor de helft als boven
erkend en het bestuur dezer marke gemagtigd dienaangaande met den markenrigter van
Stokkum en Herike te handelen en de helft der kosten daartoe te betalen met de bepaling
weder, daar die verbetering verschillend kunnen gedaan worden, alles met voormelden
markenrigter op te nemen en alsdan te handelen en vast te stellen als het bestuur zal
voorkomen het meest met de belangen dezer marke in te stemmen.
7. Door het bestuur dezer marke overeenkomstig de op de markenresolutie van den 18
December 1841 met goedsheeren en eigengeerfden verstrekte magtiging, ontvangen zijnde
een plan volgens hetwelk de alnog in gemeenschap bezeten wordende markegronden zouden
kunnen worden verdeeld, hetwelk gedurende eenen geruimen tijd ter visie heeft gelegen en
bij de gemeente heeft rond gegaan, is nadat bij bovengemelde publicatie de deliberatie
dienaangaande ook word opgegeven, dit plan artikelsgewijze nagegaan en zoodanig ook
gestemd en is mitsdien aangenomen en vastgesteld als volgt:
Plan van verdeeling der gronden van de marke Markelo, voorafgaande bepalingen.
Art. 1
Door de gewaarden van het gevoel der verpligting tenwelke ten algemene nutte mede te
werken en de minderen zoveel mogelijk te helpen, besloten hebben de voorgenomene
verdeeling met gedeeltelijke ter zijde stelling van bijzonderen regten, naar billijkheid te
regelen en met alle ongewaarden maar zelfs onberegtigden als het ware gelijkelijk naar
gelang hunner gronden hierin te doen deelen en zoo en met edelmoedige beginselen ter
navolging voor anderen betrekkelijk het algemeen maatschappelijk belang te helpen
verdeelen, zal deze verdeeling onder het bestuur eene commissie moeten worden volbragt
overeenkomstig de hiervoor weder ruilink van grond volgens nader omschreven maatstaf,
zonder dat zij de bevoegdheid hebben, zal hiervan zelfs in het minste af te wijken.
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Art. 2
Daartoe zullen vooraf zoo veel mogelijk alle bestaande geschillen door de commissie met het
bestuur der verdeeling belast of desnoods door gewaarden zelve moeten worden beslist en zal
de commissie nader ten zelfden of ten anderen ten einde zoo dikwijls moeten vergaderen als
de omstandigheden dit zullen komen te verduren.
Eenigen der goedsheeren en eigengeerfden zich thans verwijderende en de overigen ook
begerenden naar luid over het vermelde bij bovengemelde publicatie de verdere behandeling
tot op morgen ter zelver tijd en plaats te verdagen, is dit aangaande door de presenten
besloten en daarna de vergadering uiteen gegaan.
Tegenwoordig op den 30 December 1842.
A. Warmelink
president
}
J. Roelvink
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.J. Zwiers
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Laatstgenoemde mede als gemagtigde van het medelid H. Sanderman en verder:
T. Breukink
J. Dijkink
Engbert Klumpers
Hendrik Wissink
Mr. de Schepper voormeld namens het St Geertruiden Gasthuis te Deventer en J. Leeftink
W. Stoelhorst
G.J. Dijkjans
G. Snijders
C. Nagel
W. Kistemaker
G. Schreurs
G. Krijgsman
J.H. Ooms
J.W. Lammertink
H.J. Hargeerds
J.H. Nijland
A.J. Nijhuis
Door den president der vergadering aandachtig gemaakt dat men op gisteren was gekomen tot
artikel drie van het bovengemelde plan, is men alzoo in voege als boven met dit artikel
begonnen en zijn zoodanig de volgende artikelen diervoege als volgt eenparig aangenomen,
met uitzondering van het achtste artikel waartegen Gerrit Snijders zonder opgave van reden
heeft gestemd en bij de stemming omtrent welk artikel Gerrit Jan Dijkjans zich heeft
verwijderd.
Art. 3
Ook zal door de commissie vergezeld van den landmeter met de verdeeling belast, ten
spoedigsten eene opneming en opmeting moeten geschieden van alle aangegravene
onbetaalde perceelen en van de zoodanigen die niet meer als het eigendom van de marke
bekend staan en door onberegtigden zijn aangeeigend, bijzondere aanteekeningen worden
gemaakt.
De aangegravene en niet vroeger opgenomen en getaxeerde gronden zullen naar het
bestaande tarief worden gewaardeerd; alle deze aangegravene gronden zullen tegen betaling
der bepaalde koopsom aan de aangravers worden afgestaan. Zij die in gebreke mogten blijven
deze gelden op eene nader door de commissie te bepalen tijd te voldoen en waartoe geen
bevel of andere soortgelijke acte nodig is, naar het eenige tijdsverloop voldoende, zullen deze
bedoelde gronden worden toegedeeld in mindering van hunne beregtigheid tegen groengrond
van de eerste klasse. Wanneer het echter mogt blijken, dat door het aangraven van de in deze
bedoelde gronden de bestaande wegen of de belangen van anderen mogten zijn benadeeld,
zoodat een gedeelte meer zoude moeten worden afgegraven of ook, dat door den aanleg van
nieuwe wegen deze het gevoeglijkst van deze aangegraven gronden behoorden te worden
gelegd, zal zulks door de aangravers moeten worden toegestaan, ook dan wanneer zij die
gronden mogten hebben betaald, in welk laatste geval hun dit gemis zal worden vergoed
tegen betaling van denzelfden prijs als waarvoor hun die grond zal zijn berekend.
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Wegen, waterleidingen en afwatering
art. 4
De commissie zal zich alzo mogelijk in overleg met het gemeentebestuur van Markelo den
loop of rigting der hoofdwegen benevens die der waterleidingen, welke zullen moeten
worden aangelegd bepalen en hiervan eene kaart moeten opmaken, welke bepaald voor de
nodige toelichting aan H.H. Gedeputeerde Staten dezer provincie zal worden ingezonden ter
verkrijging der nodige approbatie.

Grondslagen der verdeeling
art. 5
Als maatstaf voor de verdeeling worden de volgende grondslagen aangenomen:
a. voor de broek- en veldgronden
1. het regt van whare.
2. het bezit van een bunder bouw- of hofland.
b. voor de schaddengrond
het bezit van een woonhuis.
Vooraf zal de grootheid of waarde van ieder afzonderlijk bekend moeten zijn om met
zekerheid een ieder aandeel te kunnen bepalen, hetwelk wordt bepaald
a. van de broek en veldgronden
1. aan het regt van whare tien aandeelen.
2. aan het bezit van een bunder bouw- of hofland een aandeel.
b. voor de schaddengrond
1. aan een vollen boer een aandeel.
2. aan een karreman twee-derde aandeel.
3. aan een kotter een half aandeel.
Gedeelten van een whare of mindere hoeveelheid doet een bunder naar advenant en
onverschillig aan wie ook de woningen toebehooren.
art. 6
Ook zal zo veel mogelijk door de commissie de evenredigheid of verhouding moeten worden
bepaald tusschen de verschillende soorten van gronden, ten einde van iedere soort of klasse
en tevens eene generale grootheid in geldswaarde te verkrijgen en na de verhouding tusschen
deze en die uit de verschillende grondslagen getrokken gevonden te hebben, hierop de
verdeeling toe te passen.
art. 7
Ter bereiking zoo veel mogelijk van het doel van deze verdeeling naar billijkheid tot stand te
brengen, als ook dat de belanghebbenden een meer duidelijk overzicht die het werk zouden
kunnen hebben (hetwelk meer ten allen tijde en bij elke gelegenheid zal moeten trachten te
bereiken) zullen de groen- en veldgronden ieder afzonderlijk worden geklasseerd en op de
kaarten aangeduid in nadere soort (groen- en veldgronden) zullen worden gemaakt vier
klassen, wordende overigens het getal klassen voor de schaddengrond onbepaald gelaten om
nader door de commissie bij onderzoek te worden geregeld.
art. 8
De commissie zal wijders naar de hierover bij art. 7 bepaalde klassen en de bij art. 6 bedoelde
verdeeling derzelve, alle groen- en veldgronden der marke opnemen en klasseeren in dezelve
soort en klasse, derzelven afzonderlijk door opmeten en op de kaarten overbrengen, ten einde
daaruit zooals bij het in dezen aangehaalde art. 6 is bedoeld, niet alleen de geldswaarden der
gehele marke maar ook die van ieder blok afzonderlijk zal kunnen worden berekend.
De schaddengronden welke bepaaldelijk werden aangegraven tusschen den zoogenaamden
Groenlandsdijk en het veld oostwaarts van denzelven gelegen, zullen moeten worden
geklasseerd in de onderscheidene klasse, daarvan op de kaarten worden berekend en
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aangeduid. Bij dit gewigtige en veel omvattende werd zal zich de commissie kunnen doen
adsisteren door zoo vele met het terrein bekende personen, als zij in het belang der zaak zich
nodig achten.
art. 9
De commissie zal den staat van het getal huizen ingerigt zooals bij het laatste gedeelte van
art. 5 hierover is bepaald van het aantal bunders bouw- of hofland, benevens van het getal
wharen, de beide eerstgenoemden uit de kadastrale stukken en laatstgenoemde uit de
voorhanden zijnde lijst van gewaarden doen opmaken en te overleggen, ten einde ieder
belanghebbende zich van dezelver echtheid kunnen verzekeren en zig alle de hiertegen
ingebragte bezwaren zoowel als andere redenen van welke aard ook, mits schriftelijk
voorgesteld zijnde, onderzoeken en naar bevind van zaken beslissen en hiertoe zoo nodig
evenals in andere noodzakelijke gevallen tot het een of ander onderzoek bijzondere
commissie kunnen benoemen.

Verdeeling
art. 10
Daar de beregtigden over het algemeen ongetwijfeld de gronden zoo digt mogelijk bij hunne
woningen en aan hunne eigendommen zullen begeeren, zal men ten allen tijde moeten
trachten hieraan zoo veel mogelijk te voldoen.
art. 11
Tot dat einde zullen de belanghebbenden worden opgedragen om aangifte te doen waar zij
hunne gronden verlangen te verkrijgen.
art. 12
Om echter voor te komen dat uit deze aanvrage geene vertraging, verwarring of onaangename
gevolgen of geschillen ontstaan, zoo wordt bijzonder bepaald:
a. Bij aldien door onderlinge schikking ieder in een blok niet op die plaats kan worden
toegedeeld waar hij heeft angevraagd, zoo zal in dezen door loting worden beslist.
b. Dat in geval de aangevraagde hoeveelheid die de aanwezige grond in een of ander blok of
op eene of andere plaats overtreft, de grond onder de aanbrengers naar gelang hunne
beregtigheid zal worden verdeeld.
c. Dat over deze vermindering door hen op eene andere plaats zal moeten worden
aangevraagd.

Kosten van verdeeling
art. 13
Tot vinding der kosten van verdeeling van wegen, waterleidingen enz. zal verstrekken:
1. hetgeen de marke uit welke hoofde ook te verdelen heeft.
2. uit den verkoop der zoogenaamde markeplaatsjes waaromtrent, ook omtrent de wijze
hoedanig op eene holting nader zal worden beslist gelijk steeds gebruikelijk.
3. hetgeen door de belanghebbenden als suppletie zal moeten worden bijgedragen voorlopig
bepaald op twee guldens per aandeel en op eene gulden voor ieder woonhuis van een volle
boer. Een karreman en kotter naar evenredigheid.
art. 14
De tijd en wijze der betaling dezer suppletie zal door de commissie worden geregeld.
art. 15
Wanneer iemand nalatig mogt zijn zijne aan de marke verschulde gelden op de door de
commissie bepaalde wijze te voldoen zal hij daarvan bij te late betaling zes procent interest
moeten bijbetalen en wanneer nu dan of lopende afscheiding en aanwijzing der aan ieder
toebedeelde gronden de betaling van eenige uit welke hoofde ook aan de marke verschulde
gelden, niet mogt hebben plaats gehad, zullen zoodanige nalatigen geacht en beschouwd
worden als door deze daad vrijwillig afstand te doen van hun regt op de gronden dezer marke
en zullen de voor hunne nalatigheid afgemeten en afgescheiden perceelen door de commissie
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ten behoeve der marke worden verkocht en op zoodanige eene wijze als deze in het belang
der marke zal goedvinden, zullende ook de tijdsverloop in dezen allen voldoende zijn en
geene acte of in gebreke stelling nodig is.

Algemeene bepalingen
art. 16
Aan de commissie wordt een geschikt persoon landmeter teogezegd en in het algemeen alle
uit deze verdeelplannen komende werkzaamheden te verrigten.
art. 17
De commissie kan openlijke bekendmaking houden in den Overijsselsche Courant en zal met
zoodanig landmeter zien te amunderen over den prijs voor welke hij alle door hem te
verrigten werkzaamheden zal hebben te volbrengen en in eene vergadering van geerfden de
goedkeuring daartoe verzoeken.
art. 18
Aan de commissie zal de staat van verdeeling die niet alleen aan ieders aandeel en het aan
derzelve toegedeelde gedeelte, maar ook alle nodige bijzonderheden te uitten met een daartoe
betrekkelijke kaart door den landmeeter opgemaakte ter examinatie en goedkeuring worden
aangeboden vergezeld van alle de renseignementen, welke tot het onderzoek naar de echtheid
van dezelve kunnen verstrekken. Alle deze stukken zullen voor de belanghebbenden worden
ter visie gelegd en de daartegen ingebragte bezwaren, mits schriftelijk voorgesteld zijnde,
zullen door de commissie worden onderzocht en naar bekend van zaken door hen worden
beslist. Na den afloop van dit alles zal men tot de afscheiding van de perceelen mogen
doorgaan.
art. 19
De commissie zal met het burgerlijk bestuur van de gemeente Markelo over het voortdurend
onderhoud der bruggen, duikers, wegen, waterleidingen enz eene overeenkomst weten te
treffen, welke echter door de gezamentlijke geerfden zal worden aangenomen en
goedgekeurd.
art. 20
De commissie zal in het generaal alles verrigten wat tot de gehele ontbinding der
gemeenschappelijke behoorde marke noodzakelijk zal zijn van de ontvangen gelden rekening
en verantwoording doen en na afloop van alles gedetailleerd verslag aan de beregtigden
geven.
art. 21
Eindelijk zal de commissie op de volgende wijze ter voldoening van den hun opgedragen last
moeten worden gemagtigd. De ondergeteekenden verklaren hier mede te volmagtigen te
zamen en in het bijzonder ten einde ook voor en in naam van de ondergetekenden als
medegeerfden uit de marke in Markelo en wel respectievlijk voor zulk een gedeelte als hier
boven bij onze naam is uitgedrukt te zamen met de overige geerfden over te gaan tot de
verdeeling en gevolglijke ontbinding over de hiertoe gemeenschappelijk in eigendom bezeten
en beheerde markegronden der marke Markelo, daartoe in betrekking tot deze bewerking alle
de zaken van de lastgevers waar te nemen en de bestaande geschillen, ook in welke kader uit
welke hoofde ook ontstaan, te vereffenen en uit den weg te ruimen op zoodanige eene wijze
als men zal goeddunken.
De verdeeling overeenkomstig de aangegevene beginselen vervat in het daartoe opgemaakte
en goedgekeurde plan tot stand te brengen, daartoe de verhouding tusschen de verschillende
soorten van gronden te bepalen, de aangegraven perceelen op het terrein opnemen, de nietgewaarden de daartoe tegen het bij de marke ingevoerde tarief berekenen en deze met de
laatst getaxeerde perceelen aan den aangravers af te staan, of zal bij misbetalinge aan deze in
mindering van hunne beregtigheid bij dien verstrekken tegen groengrond eerste klasse of
voor zoo verre deze gronden hun aandeel mogten overtreffen aan dezelve, of wel publiek te
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verkopen als de gronden van zoodanige beregtigden, die in gebreke mogten blijven hunne aan
de marke verschuldigde gelden te voldoen.
De wegen en waterleidingen bepalen het plan hiervan ter goedkeuring aan HH Gedeputeerde
Staten aanbieden, tot de aanleg derzelve de nodige schikkingen maken en na volbrenging van
dezelve onder goedkeuring van HoogEdel Groot Achtbaren met het burgerlijk bestuur van
Markelo die het voorschoten onderhands derzelve in accoord trachten te treden na overigens
de mening van geerfden gehoord te hebben.
Bij den verkoop van de hiervoor bedoelde gronden de veilkondities te regelen zoo veel nodig
vrijwaring te beloven voor de uitgeloofde prijzen zoo die genoegzaam worden gerekend, de
koopgunning te geven, voorts het eigendom en genot te doen ondergaan op de respectieve
kopers, de koopprijzen te ontvangen of te doen ontvangen, daarvoor te kwijten, te zijnen tijde
opheffing te doen van inschrijvingen welke ambtshalve ten laste der kopers zouden mogen
gerekend worden, om voorts met elk en gelijk die eenige gelden aan de marke verschuldigd is
of aan dezelve heeft te verrekenen welke bij de wet toegekende middelen te te berijken, aan
dezelve ter executie te leggen alle schulden, zoo ook die welke wegens den aanleg der wegen
en waterleidingen en derzelver voortdurend onderhoud als generaliter tot de voltooing der
verdeeling aangewend uit te betalen dat de belanghebbende in geval van ongenoegzamheid
het te kort komende naar evenredigheid hunne beregtigheid in te staan, dezelve tegen
kwitantie te ontvangen of te doen ontvangen en wijders de verdeeling der marke
definitievelijk daar te stellen en wel op zoodanig eene wijze en onder zoodanige bepalingen
als zij gemagtigden het meest geschikt zullen oordelen met de magt en op de te verdeelene
gronden alle active en passieve servituten te leggen, alles met in acht neming zoo veel nodig
de wettelijke formaliteiten, alle tot hetgeen een en ander vereischt wordende processen
verbaal en acten te teekenen, domicilie te kiezen, ons in alle ter zake voormeld te
vertegenwoordigen alle onder actieve en passieve regten uit te oefenen in regten en wel als
door buiten en verder al dat gene te doen wat door ons zelve present zijnde zoude kunnen of
moeten geschieden, alles met regt van substitutie, belofte van goedkeuring en desnoods
bekrachtiging, alles evenwel met bepalinge dat de commissie niet in regte zal mogen treden
zonder daaromtrent op de gewone wijze op eene holting te doen bepalen.
art. 22
Eindelijk zal het tegenwoordig bestuur bij het vragen der Koninglijke sanctie van dit plan,
waartoe hetzelve bij deze wordt gemagtigd, tevens solliciteren zodat aan de zoodanigen
welke binnen twee jaren na de definitieve scheiding der marke alnog mogte verlangen het
hun toegedeelde met een ander in de marke te ruilen of aan zoodanige markgenoot te
verkopen, deze hunne dit tijdvak wijders zullen genieten der regten daardoor anders aan de
marke verschuldigd.
(Aan het slot van dit alzoo goedgekeurde en aangenomene plan van verdeeling staat)
Wij ondergeteekende goedsheeren en eigengeerfden der marke Markelo in de gemeente
Markelo verklaren het vorenstaande plan te hebben onderzocht en goedgekeurd diensvolgens
onze toestemming aan de bepalingen daarvan vervat volkomen te geven, Markelo den 30
December 1800 twee en veertig.
(Geteekend)
A. Warmelink, G.J. Zwiers, J. Roelvink, T. Breukink, J. Dijkink, E. Klumpers, H. Wissink,
G. Snijders, W. Kistemaker, Cornelis Nagel, J.H. Ooms, H.J. Hargeerds, J.H. Nijland, A.J.
Nijhuis, de Schepper namens 1. het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer 2. Jan Leeftink 3.
Hendrik Sanderman, W. Stoelhorst, G. Schreurs, L. Krijgsman.
Eindelijk door den president ter tafel gebragt zijnde eene aan deze vergadering gerigtte brief
gedagteekend Markelo den 28 December 1842 en onderteekend J.H. Kleinzandvoort, waarin
deze verzoekt zijn kampje of markengrond te verruilen als dan nooit aan het brood kunnende
komen insgelijks de huur te betalen en hem tusschen Harmen Sligman en Derk Nijland,
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alwaar een hoekje groengrond ligt een plaats aan te wijzen in welk geval dezelve belooft de
huur te geven welke zijn zoon Lambertus reeds beloofd heeft, is na deliberatie dit verzoek
met eenparige stemmen van de hand gewezen.
Niets meer te verhandelen noch voor te dragen zijnde is deze vergadering gesloten den
dertigsten December 1800 twee en veertig.
A. Warmelink, G. Krijgsman, W. Stoelhorst
A.J. Nijhuis, J. Zwiers, G. Schorfhaar
D.H. Roelvink
H. Sanderman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 2 Juny 1843.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
G. Krijgsman
}
}
van het bestuur der marke Markelo
W. Stoelhorst
}
leden
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
J. Dreezes
G. Schorfhaar namens Hendrik Schorfhaar
Jan Harmen Hidders namens Berend Hidders
G.H. Reurslag
H. Wonnink
Berend Teunis Stoelhorst namens Wolter Stoelhorst
Derk Hendrik Roelvink namens Jan Roelvink
Arend Lammertink namens G.H. Lammertink Jz.
Derk Maag namens de wed. H.J. Maag
Derk Rietman namens Hermanus Rietman
Arend Krabbenbos
Arend Lodeweges
Arend Holstege
L.Krijgsman
H. Sanderman mede namens G.H. Lammertink
T. Elkink.
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als boven afgeroepen waren en hierbij
was gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven, door de voormelde
personen waren vertegenwoordigd, is de vergadering door den president geopend verklaard
en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den negen en twintigsten en dertigsten
December laatsleden door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars zoo verre
daartoe konden getuigen, goedgekeurd en door dezelve ten blijke daarvan en dat daarop geen
aanmerking hoegenaamd is gemaakt, geteekend, hebbende Arend Holstege verklaard niet te
kunnen teekenen als geen schrijven te hebben geleerd en Jan Harmen Hidders, G.H. Reurslag,
W. Wonnink, B.T. Stoelhorst, A. Lammertink, D. Maag, D. Rietman, A. Krabbenbos, A.
Lodeweges, L. Krijgsman en T. Elkink het teekenen te weigeren alleen voor reden opgevoerd
dat het te omslagtig wordt.
De publicatie houdende kennisgeving dat de uitnodiging tot deze vergadering ter behandeling
der daarbij opgegeven punten en als verder ter tafel zullen worden gebragt, welke anders hier
volgen, alzoo op zondagen den een en twintigsten en acht en twintigsten Mei te voren gedaan
volgens daarvan aan de voet derzelve gesteld bewijs en geteekend G. Benthem en hier
voorgelezen zijnde is men overgegaan tot de behandeling van de navermelde en hiervolgende
punten:
1. Overeenkomstig art. 18 van het reglement op het bestuur dezer marke, overgegaan zijnde
tot het doen der rekening en verantwoording der het jongst afgelopen dienstjaar 1800 twee en
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veertig door den penningmeester is in tegenwoordigheid der voormelde personen door de
voormelde leden van het bestuur de rekening en verantwoording van de penningmeester
dezer marke over het dienstjaar 1800 twee en veertig onderzocht en daarbij gebleken dat de
ontvangst had bedragen
f 343,83
En dat daartoe de uitgaven door veertien kwitantien, buiten het nadelig slot des
vorigen jaars gestaafd, gelijk een en ander in het journaal van ontvangst en
uitgaaf over dat jaar wordt omschreven, heeft bedragen
f 391,93
---------Zoodat er over dat dienstjaar een nadelig slot bestaat van
f 48,10
Blijvende volgens de hierbij overgelegde restantlijsten alnog verschuldigd mitsdien is
opvorderbaar:
1. wegens het weidegeld over 1837 tot en met 1842
f 66,11
2. wegens huur van markegronden over 1836 tot en met 1842
f 348,11
3. wegens vroeger aangegraven markegrond
f 9,50
4. wegens aangegravene grond (resolutie 6 Sept. 1836)
f 221,80
5. restitutie van grondbelasting
f 70,98
6. meer dan bepaald getal gehoudene ganzen
f 3,45
7. boete van het in 1839 op verboden grond gelopen hebbend vee
f 4,05
8. verschuldigde renten verschenen in 1842
f 5,41
----------Alzoo tezamen eene som van
f 759,41
Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk en volkomen in orde
bevonden zijnde, zijn dezelve overeenkomstig voormeld art. 18 door bestuurderen ten
bewijze van goedkeuring geteekend.
2. Door den penningmeester het restant zijner rekening en verantwoording alzoo aan de
vergadering zijnde kenbaar gemaakt en dezelve zoodanig hebbende doen opmaken, dat de
restantlijsten jaarlijks grooter worden, vele niet dan door strenge regtsmiddelen schijnen te
willen betalen en op dien voet de marke en dezelve gewone uitgaven nalatig moet blijven en
dien ten gevolge en niet van verzuim te worden beschuldigd of sins de marke nodeloos op
kosten te hebben gejaagd, verzocht zijnde te willen bepalen hoe en wat in dezen te doen, is
eenparig bepaald dat aan de nalatigen eene laatste waarschuwing zal worden gezonden om
voor den eersten Augustus eerstkomende te betalen en dat de penningmeester als dan bij
verdere nalatigheid wordt gemagtigd deze nalatigen te doen dagvaarden en ten uitersten te
vervolgen.
3. Aan de vergadering hebbende doen opmerken dat meerdere personen hutten op
markengrond hebben doen opgeslagen en zich ten koste der marke op die grond hebben
neergezet en dienvolgens bewoond, hoedanig met dezen te handelen, is bepaald dat hoezeer
zoodanige hutten volgens aloud gebruik in de marke en de dienaangaande bestaande
vermindering van de markegronden eigenmagtig wierden gewaardeerd, hierover vooraf advis
in te winnen en bij eene volgende vergadering daarop mee te komen.
4. Uit aanmerking dat er met betrekking tot het gebruik van verdere markengrond misbruik
wordt gemaakt, zoodanig dat onder voorgeven van hetzelve aangekocht te hebben, zelfs vee
van buiten de marke komende op markengrond geweid wordt en dit zooveel mogelijk
willende voorkomen, is eenparig bepaald dat voor zoo verre de gewone wijze van heffing van
weidegeld betreft, alleen de wintertelling in aanmerking zal komen, mitsdien de tweede of
zomertelling niet wordt afgeschaft, dat dienvolgens de gene die na de wintertelling een rund
aankoopt daarvoor zal betalen voor ieder stuk meer hebbende als bij de wintertelling drie
guldens, idem van een paard mede drie guldens en dat geene ganzen mogen worden
aangekocht en bij iedere gans niet meer dan twaalf kuikens zullen mogen zijn.
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Niets meer te verhandelen nog voor te dragen zijnde, dan met betrekking tot de koopbeesten,
waaromtrent tot geen bepaald besluit gekomen en dus tot eene volgende vergadering moet
worden verschoven, is deze vergadering gesloten den tweeden juny 1800 drie en veertig.
A. Warmelink, G. Krijsman, W. Stoelhorst,
A.J. Nijhuis, J. Driezes, G.H. Reurslag,
G. Schorfhaar, B.T. Stoelhorst,
J. Roelvink, D. Rietman,
T. Elkink, G.J. Zwiers namens H. Sanderman.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 7 October 1843.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
G. Krijgsman
}
}
W. Stoelhorst
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.J. Zwiers
}
}
W. Jalink de functie van den secretaris op zijn verzoek
en met goedvinden dezer vergadering waarnemende.
Verder
Willem Wonnink namens Straeten Lammert
Jan Hendrik Nijland namens Klos Hendrik
Gerrit Hendrik Reurslag namens Hendrik Oeyenk
Albert Warmelink voor zich en anderen
Wolter Kistemaker voor zich en Arend Lodeweges
Willem Sligman Az. namens Slichtman
Teunis Elkink namens Elkink
Gerrit Schreurs namens Lonink de Smit
Jan Leeftink namens Meenderink
Wolter Stoelhorst namens Hiddink
Mr. F.G. Houck als bestierder van het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer namens Roesink
Gerrit Krijgsman voor zich en Jan Roelvink
Harmen Pongers voor zich en drie anderen
Gerrit Jan Schutte namens Broeckink
Harmannus Wissink namens Wissink
Hednrik Zwiers namens de wed. B. Zwiers en H.J. Maag
Gerrit Jan Koenderink voor W. Snellink en G. Krijgsman Lz.
Teunis Gorkink voor zich en drie anderen
Arend Krabbenbos namens Boelinck
Gerrit Jan Zwiers twee waren namens die Bae en Brink Dries
Derk Rietman namens Rijtman en twee anderen
Egbert Klumpers namens Berend Klumpers
Gerrit Schorfhaar namens Aevinck
Gerrit Hendrik Heilersig namens Tijman
Jan Dijkink namens Sigginck
Gerrit Stegeman namens Hendrik Volkerink
Jan Drieses voor zich en ... de kinderen
Jan Krabbenbos namens Derk die Rijtt
Teunis Breukink namens Kerkemeyer
G.J. Zwiers als gemagtigde van Hendrik Sanderman namens Luiken Leusmate
Albert Warmelink namens Schrijvers
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Jan Dikkers namens Oldenhave
Hendrik Jan Hargeerds namens Loeninck
Arnoldus Johannes Nijhuis namens Wessels.
De vergadering geopend en daarbij gereclameerd zijnde, dat:
1. Gerrit Hendrik Wissink als eigenaar van de Sanderie of Sanderman het regt van eene
whare in deze marke Markelo op grond van een koopcontract van den 12 September 1717,
waarbij de toenmalige markerigter van Markelo de Heer van Keppel tot Stoevelaar krachtens
eigene authorisatie van de Goedsheeren en erfgenamen van zijne bouregten van welke hij zijn
regt verklaart heeft, verkocht de Sanderije met de whare en geregtigheid.
2. De Heer Houck voornoemd in zijne voormelde betrekking van het St. Geertruiden Gasthuis
te Deventer eene whare bij het erve Nijland.
3. Roelof Bouwhuis eene whare op of namens Snels.
4. Gerrit Kleinheerdink een vierde whare gekocht van Morsjans in Beusbergen.
5. Jan Sligman de whare van het erve Wiemerink wordt voor Wolter Kistemaker
aangeteekend.
6. Berend Teunis Stoelhorst het regt van een vierde whare.
Is de convocatie op zondagen den 24 September en 1 October geplubiceerd blijkens daarvan
aan den voet derzelve gesteld was voorgelezen en zijn vervolgens de notulen der vorige
vergadering na gedane voorlezing geadvisteerd en door de tegenwoordig zijnde leden der
vergadering geteekend, het lid Reurslag echter met opmerking dat hij de onderteekening ter
vorige vergadering niet heeft geweigerd omdat het te omslagtig was, maar omdat hij een plan
van verdeeling heeft ingeleverd dat niet in aanmerking is gekomen.
Daarna is door de fungerende secretaris voorgelezen een besluit van den Heer Gouverneur
dezer provincie van den 18 Augustus dezes jaars, houdende kennisgeving van een
Koningklijk Besluit van 28 July te voren, waarin het plan van verdeeling dezer markte wordt
goedgekeurd betreffende het voorstel en verzoek in art. 22 vervat welke stukken hier zijn
voorgelezen.
Waarna is overgegaan tot het benoemen van eene commissie tot de verdeeling en vooraf
bepaald dat de commissie zal bestaan uit drie leden en dat ieder lid zal genieten over de
werkzaamheden eene gulden per dag en tot de stemming overgegaan zijnde tot leden dier
commissie benoemd Gerrit Hendrik Reurslag, Jan Dikkers en Gerrit Jan Zwiers, welke deze
commissie hebben aangenomen.
Voorts doet het bestuur verslag dat hetzelve aan G.H. Lodeweges een titel en bewijs van
eigendom heeft gegeven van het plaatsjen de Potsen op den Borkelt als vroeger door hem
gekocht en betaald zijnde, hetgeen aangenomen wordt.
Verder geeft het markebestuur te kennen dat de Roosdommerdijk moet worden verbeterd en
in orde gebragt en deelt een voorstel mede van den heer Markenrigter van Stokkum en Herike
om aldaar een nieuwe brug te leggen en waarbij de leiding van die werkzaamheden aan
gezegden heer Markenrigter zoude worden overgelaten als over vertrouwde en deskundige
personen, zoo van de keuring der materialen als voor het houden van een nauwkeurig toezigt
over de te verrigten werkzaamheden kunnende beschikken.
Het bestuur evenwel van mening zijnde, dat geene brug nodig is maar een beter verloop,
waarna het water zich ontlast, moet worden verbreed en bestraat en dat de werkzaamheden,
alzoo de weg zelve bij aanbesteding moet worden gemaakt, is hierover gedelibereerd en
gestemd en is het eerste punt van het bestuur aangenomen, behalve door Hendrik Zwiers die
van mening is, dat geene bestrating nodig is, terwijl het tweede punt eenparig is goedgekeurd
en aangenomen.
Eindelijk doet het markebestuur verslag dat hetzelve een advies heeft ingewonnen van den
heer Mr. Houck, alhier tegenwoordig, houdende dat diegeene welke hutten hebben
322

opgeslagen op markengrond, in regten moeten vervolgd en geexecuteerd worden en stelt
zoodanig voor dien overeenkomstig te handelen, waartoe met eenparigheid van stemmen,
behalve eene, is besloten.
Ten slotte wordt omtrent de reclames betrekkelijk het regt van gewaardheid in het hoofd
dezer, deliberatie versneld besloten het markebestuur te committeren dit te onderzoeken, de
reclamanten ten dien einde uit te nodigen hunne belangens in te brengen en daarvan op de
eerste vergadering die in den loop van dit jaar zal gehouden worden, verslag te doen maken
en daarover alsdan finaal te besluiten.
Niets meer te verhandelen, nog voor te dragen zijnde is deze vergadering gesloten den
zevenden October achttien honderd drie en veertig.
A. Warmelink
G.J. Zwiers
G. Krijsman
W. Stoelhorst
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
J. Dikkers
H. Sanderman
J. Broers
B.J. Wissink
J. Leeftink
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
G. Meyers
B.T. Stoelhorst
J. Roelvink
D. Maag
G.J. Koenderink
G. Benthem
J.H. Ooms
J. Dijkink
H. Roelvink
A. Lodeweges
T. Gorkink
T. Breukink
G. Schreurs
W. Sligman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 18 December 1843.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
G.J. Zwiers
}
}
G. Krijgsman
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
W. Stoelhorst
}
}
Mr. A.P.J. de Schepper
secretaris
}
verder
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
J. Dikkers
H. Sanderman
J. Broers
B.J. Wissink
J. Leeftink
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
W. Wonnink
G. Meyers
B.T. Stoelhorst
J. Roelvink
H. Pongers
D. Maag
G.J. Koenderink
G. Schorfhaar
J.H. Ooms
H. Krabbenbos
G. Benthem
G.H. Kerkemeyer
J. Dijkink
H. Roelvink
A. Lodeweges
T. Breukink
G. Schreurs
W. Sligman Az.
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Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als boven afgeroepen waren en hierbij
was gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven, door de voormelde
personen waren vertegenwoordigd, is de vergadering door den president geopend verklaard
en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den 7 October jl door den secretaris
voorgelezen, door de ondeerteekenaars zooverre daartoe konden getuigen goedgekeurd en
door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop geene aanmerking hoegenaamd is
gemaakt, geteekend met uitzondering van Harmen Pongers welke verklaart niet te kunnen
schrijven, G. Schorfhaar en G.H. Kerkemeyer die zich hebben geabsenteerd en Willem
Wonnink en Harmen Krabbenbos die verklaren zulks te weigeren.
De publicatie gedagteekend den 8 December l.l. houdende kennisgeving van een uitnodiging
van deze vergadering met vermelde punten zooveel mogelijk als hierna volgen, op zondagen
den tienden en zeventienden dezer maand December aan de kerk te Markelo afgelezen
volgens aan den voet van derzelve gesteld bewijs en geteekend G. Benthem en thans nader
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en
hiervolgende punten:
1. Bij de vastgestelde verdeeling dezer marke welke de nodige kosten ten gevolge zal
hebben, gedelibereerd zijnde omtrent het doen stellen van een voorlopig fonds tot de dekking
dier kosten waartoe door het bestuur dezer marke is voorgesteld om:
a. het markenhuisje met den ondergrond en tuin staande en gelegen binnen het dorp Markelo
publiek te verkopen.
b. de markeplaatsjes, even als vroeger volgens resolutie van den zeventienden February 1800
en veertig, aan de tegenwoordige bezitters op de wijze en in diervoege als bij die resolutie
bepaald, te verkopen alzoo in eigendom af te staan en voor zoo verre niet voldoende of de
beide eerstgemelde punten nog niet geexecuteerd als dan proces verbaal eenige gelden te
negotieren.
Is besloten en vastgesteld betrekkelijk het eerste, het markenhuisje namentlijk en wel met drie
en twintig stemmen tegen zes welke van gevoelen waren en tegen taxatie over te dragen
terwijl de verdere stemgeregtigden zich buiten stemming hebben gehouden, alzoo hunne stem
niet hebben verkiezen uit te brengen, dat dit markehuisje met den ondergrond en tuin in het
openbaar zou worden verkocht tot de uitruiling waarvan de al hetgeen daartoe betrekkelijk is
het bestuur dezer marke allezints wordt gemagtigd.
En met betrekking tot het tweede, de markeplaatsjes namentlijk met algemeene stemmen dat
het bestuur ten dien opzichte zal doen en handelen als vroeger volgens voormelde resolutie
waartoe mede bij deze gemagtigd en ten aanzien het derde punt met algemeene stemmen om
voor het geval als daarbij hoogsten eenduizend guldens te negotieren tegen eene jaarlijksche
rente van ten hoogsten vijf percent en dit zoo spoedig mogelijk te restitueren alle gevallen
uiterlijk bij of voor het passeren der eind acten.
2. Gedelibereerd zijnde omtrent de benoeming van eene secretaris en penningmeester tot
adsistentie van de commissie van verdeeling, zoo mede bij benoeming omtrent deszelfs
secretaris, is met eenparigheid van stemmen daartoe besloten als zoodanig met algemene
stemmen benoemd G. Benthem voormeld, welke tegenwoordig zich die benoeming heeft
laten welgevallen, mitsdien verklaard dezelve thans onder nadrukkelijke voorwaarde
nogthans voorwaar dat hij begrijpt dat de moeilijkheden daaraan verbonden te groot zijn, hij
elk ogenblik die betrekkingen vermag neer te leggen, terwijl daarna op voorstel van de
benoemde met gelijke stemmen is besloten dat het salaris later op eene holting zal worden
bepaald, waaraan mitsdien wederzijdsche partijen verklaren zich te onderwerpen.
3. Nadat ten gevolge de gedane annonce in de Overijsselsche Courant zich vijf personen
hadden opgegeven tot het verrigten der werkzaamheden als landmeter bij de verdeeling en
dezelve ingezonden stukken de vergadering waren voorgelezen, is na deliberatie bepaald om
aan de heeren landmeters de Vries Hoffman te Oldenzaal en Warmelink te Zwolle een
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afschrift te zenden van de verdeelingsvoorwaarden voor den landmeter Textor te Holten
ingezonden evenwel zonder vermelding dat daarbij opgegeven kosten en dezelver daarbij te
vragen het bedrag waarvoor zij de werkzaamheden hier uitgedrukt willen verrigten, gelijk
ook aan dezelve heer Textor te schrijven en te vragen of dezelve zich tot een minder salaris al
dan niet wil bepalen en dit op te geven met bijvoeging van alle van de voorwaarden dat,
wanneer zij door de commissie van verdeeling worden opgeroepen tot het presteren hunne op
zich genomene werkzaamheden, zij zonder enige voorwaarden dat daarvan dadelijk en op de
bepaalde tijd zullen moeten voldoen.
4. Overeenkomstig art. 9 en volgende van het reglement op het beheer dezer marke mede
moetende wordende overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in
plaats van de met primo January eerstkomende aftredende leden A. Warmelink en G.J.
Zwiers, zijn zoodanig aan alle presente geerfdens briefjes uitgereikt om daarop de namen der
gestemden te vermelden, welke briefjes alle weder ingekomen zijnde, is bij de opneming
derzelve gebleken dat de meeste stemmen zich hadden bepaald tot en bij meerderheid alzoo
als leden van het bestuur zijn gekozen mitsdien herkozen, de aftredende leden Albert
Warmelink en Gerrit Jan Zwiers meergemeld, welke tegenwoordig verklaard hebben zich
deze benoeming te laten welgevallen onder uitdrukkelijk beding dat alle wetten en besluiten
dezer marke stipt zullen moeten worden geexecuteerd en dat gevorderd de overtreders zonder
aanzien van persoon in regten vervolgd, waartoe terstond is besloten en het bestuur zoo veel
nodig gemagtigd.
5. Naar luid van art. 23 van opgemeld reglement overgegaan zijnde tot de benoeming van
twee nieuwe schutters in plaats van de met het einde dezes jaars aftredende Jan Hendrik
Ooms en Willem Wonnink, is als zoodanig bij meerderheid van stemmen benoemd Gerrit Jan
Leuvelink en herbenoemd de opgemelde Willem Wonnink die zich zulks hebben
aangenomen.
6. Volgens art. 19 van meergemeld reglement eindelijk overgegaan zijnde tot de benoeming
van eenen markebode voor het volgende dienstjaar, is zoodanig met algemene stemmen
benoemd de aftredende markebode Roelof Bouwhuis.
Niets meer voorgedragen noch verhandeld zijnde, is deze vergadering gesloten heden den
achttienden December achttienhonderd drie en veertig.
A. Warmelink
W. Stoelhorst
G.J. Zwiers
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
G. Krijgsman
G. Schorfhaar
E. Klumpers
J. Leeftink
W. Sligman
W. Wonnink
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
G. Snijders
J. Roelvink
D. Maag
H. Sanderman
G.H. Kerkemeyer
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 7 February 1844.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
Gerrit Jan Zwiers
}
}
Wolter Stoelhorst
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
Gerrit Krijgsman
}
}
wordende de functie van secretaris bij verhindering van deze waargenomen door G. Benthem.
Verder
Gerrit Jan Driezes
Gerrit Hendrik Reurslag
Hendrik Sanderman
Hermannus Wissink
Gerrit Jan Koenderink
Gerrit Stegeman
Willem Wonnink
Gerrit Hendrik Leuvelink
Wolter Kistemaker
Gerrit Hendrik Heilersig
Gerrit Schreurs
Gerrit Jan Schutte
Gerrit Schorfhaar
Jan Dijkink
Teunis Breukink
Jan Leeftink
Jan Reint Janssen namens Jan Dikkers
Gerrit Benthem namens de erven Jan Hendrik Loos
Arnoldus Johannes Nijhuis
Mannes Stegeman
Jan Harmen Bussink.
De vergadering werd geopend met het voorlezen van de publicatie betreffende de
aankondiging van de oproeping tot dezen holtink en welke volgens het reglement op het
bestuur dezer marke op twee achtereenvolgende zondagen aan den kerk te Markelo volgens
daarvan op dezelve door den koster gedane aantekening, was gepubliceerd.
Hierop gaf de secretaris van de commissie tot de verdeeling een gedetailleerd verslag van de
onderhandelingen, welke deze genoemde commissie gehouden had met de landmeters die tot
het werk der verdeeling dezer marke op de vorige holting in aanmerking waren gekomen,
namentlijk de heeren de Vries Hoffman, Warmelink en Textor.
Vervolgens werden voorgelezen de voorwaarden en verpligtingen na welke de landmeter, die
met het werk der verdeeling zonder begunstigd worden zich moest onderwerpen en die deze
moest op zich nemen en welke van dt punt ter over elks voorlezing of prijsbeperking te
kunnen oordeelen, aan elk der genoemde heeren op dezelfde wijze waren opgegeven, waarna
de ingekomen stukken dezer heeren zijn voorgelezen en behandeld.
Aan de vergadering werd daarop door het bestuur de vraag voorgesteld of de te kiezen
landmeter verpligt zoude zijn ten zijne kosten de aan te leggene wegen en waterleidingen,
alsmede de onderscheidene perceelen der toegedeeld wordende gronden, of niet te doen
kielspitten?
Hierover gedelibereerd is bij stemming gebleken dat alle de leden voor de kielspitting der
wegen, waterleidingen en toegedeeld wordende perceelen waren, behalve Willem Wonnink
die verklaarde zijne stem voor zich te behouden.
Eindelijk werden hierna aan de leden dezer vergadering briefjes uitgereikt met verzoek om
daarop de namen van de landmeter hunner keuze te schrijven. Bij de opening dezer
stembriefjes is gebleken, dat de heer Textor drie en twintig en de heer Warmelink slechts
eene stem had bekomen, terwijl de heer de Vries Hoffman daarbij buiten aanmerking was
gebleven.
De heer T. Textor dienvolgens gekozen als landmeter met het werk der verdeeling dezer
marke belast, werd de commissie van verdeeling verzocht en zo veel nodig gemagtigd om
van de bovengenoemde voorwaarden en verpligtingen tot dat werk, alsmede van de prijs
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bepaling en wijze vn afdoening met genoemde heer ten eensluidende acten op te maken te
finaal daarbij op te strekken tot bewijs daar en waar zulks zal behooren.
Niets meer ter tafel gebragt noch verhandeld zijnde is deze vergadering door den president
van het bestuur gesloten verklaard op heden den zevenden February achttienhonderd vier en
veertig.
A. Warmelink
W. Stoelhorst
G.J. Zwiers
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
H. Sanderman
G. Schorfhaar
E. Klumpers
J.H. Wissink
J. Leeftink
W. Sligman
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
G. Snijders
J. Roelvink
D. Maag
H. Sanderman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 1 Juny 1844.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
Gerrit Jan Zwiers
}
}
Wolter Stoelhorst
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
Gerrit Krijgsman
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
Arnoldus Johannes Nijhuis
Jan Dikkers
Hendrik Sanderman
Jan Dreezes
Gerrit Schorfhaar
Engbert Klumpers
Hermannus Wissink
Jan Leeftink
Teunis Elkink
Willem Sligman Az. twee stemmen namens Slichtman en namens Schrijvers
Jan Harmen Hidders
Gerrit Hendrik Reurslag voor zich en als gemagtigde op heden van Gerrit Schreurs namens
Lonink de smit
Jan Hendrik Nijland
Gerrit Jan Dijkjans
Gerrit Snijders
Jan Roelvink
Derk Maag
Arend Jan Krijgsman
H. Sanderman (Bolink)
Gerrit Hendrik Leuvelink
Gerrit Hendrik Kerkemeyer.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is de vergadering door den president geopend verklaard en zijn
daarna de notulen zoo voor de vergadering van den 18 December als van den 7 February
beide laatstleden opvolgend door den secretaris voorgelezen, door den onderteekenaars zoo
verre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en door dezelve ten blijke daarvan zoo mede dat
daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend met uitzondering van Gerrit
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Krijgsman en Jan Dreezes die zonder opgave van reden zulks weigerden, Gerrit Hendrik
Kerkemeyer zooverre de laatste vergadering betreft als zich bij de teekening daarvan
geweigerd hebben, dan Teunis Elkink, Gerrit Jan Dijkjans en Gerrit Hendrik Leuvelink die
zulks mede zonder opgave van reden weigerden en Arend Jan Krijgsman die wegens een
ongemak verklaarde niet te kunnen schrijven.
De publicatie gedagteekend den 17 Mei 1844 houdende kennisgeving van een uitnodiging tot
deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten, als hiervan op
zondagen den negentienden en zesentwintigsten dier zelfde maand Mei aan de kerk te
Markelo afgelezen volgens aan de voet van dezelve gesteld bewijs en geteekend G. Benthem
en thans weder voorgelezen zijnde is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij
vermelde en hiervolgende punten:
1. Aan de vergadering opnieuw mededeeling gedaan zijnde dat volgens art. 4 van het plan
van verdeeling dezer marke voorlopig eene kaart is opgemaakt van de aan te leggen
hoofdwegen en waterleidingen, dat deze kaart na gedane publicatie aan de kerk te Markelo op
zondag den veertienden April jl al is vertoond gedurende veertien dagen, heeft ter visie
gelegen ten huize van den logementhouder of kastelein A.J. Nijhuis te Markelo en wel vanaf
den 17 April tot den eersten Mei 1844; dat op woensdag en donderdag den 17 en 18 April jl
de landmeter zitting heeft gehouden en aan de belanghebbenden inlichtingen op de kaart te
geven wegens de loop der wegen en waterleidingen en dat na vooraf gedane publicatie ter
zelfde plaats op zondag den 24 April 1844 de landmeter op dingsdag en woensdag den 23 en
24 April 1844 op het terrein aan de begerenden aanwijzing dier hoofdwegen en
waterleidingen heeft gedaan, zoodanig alnu overeenkomstig de publicatie tot deze
vergadering behoort te worden gedelibereerd en geargumenteerd omtrent de aan te leggene
nieuwe wegen en waterleidingen en worden alzoo naar aanleiding en in overeenstemming
met de commissie van verdeeling deze nieuwe wegen en waterleidingen, welke mede bij de
verdeeling dezer marke aan Heeren Groot Achtbaren de Heeren Gedeputeerde Staten der
provincie Overijssel, ter goedkeuring moeten worden aangeboden gevolglijk onder ieder dier
goedkeuring voorgesteld als volgt:
a. een weg beginnende bij de Winterkampen aan den Rijssensche weg lopende naar de
Borkelt.
b. een weg beginnende op de Borkelt en gaande door den straatweg bij de herberg de Pop,
alwaar dezelve zich in tweeen splitst in de westelijke stram gaat langs het bode erve van het
Gasthuis te Deventer en verder vandaar in eene regte lijn langs Kemkes Maat naar de
Schipbeek, gaat vervolgens eene kleine afstand langs genoemde beek tot aan het vaargat
aldaar en verbindt zich alsdan met de nieuwe weg komende van den Wippert naar Markelo en
de andere stram recht op den zoogenamden Groenlandsdijk, gaat verder langs het
gecultiveerde land tot aan de Zutphensche grindweg nabij de brug. Met deze laatste stram
wordt eene zeer belangrijke communicatie met reeds bestaande wegen onder Holten en
Hellendoorn daargesteld om op Lochem en andere plaatsen te komen.
c. een weg beginnende bij Jan Dreezes aan de straatweg en gaande naar het Groenland.
d. een dito beginnende aan den straatweg en gaande langs de Hooislagen naar het Groenland.
e. een weg beginnende aan den grindweg bij het huis van Absoluut gaande over de Schipbeek
tot aan de Kortelaarsdijk (deze weg is of wordt de zoogenaamde Entelerdijk) en verder tot
aan de hooilanden.
f. vanaf de Kortelaarsdijk zal eene nieuwe weg worden gemaakt in eene regte lijn tot aan de
Zutphensche grindweg even boven de noodbrug en de zoogenaamde Veldgoot vervalt en
wordt in een regte lijn langs deze weg geleid.
g. de weg van den Wippert komende zal naar zuidwaarts worden gelegd zich verbindende
met den laatst voorgaande.
h. een weg komende van den Rosendom en vallende op den grindweg bij Snellink.
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i. eene waterleiding vanaf het Kluinveen tot aan de Slagen.
De wegen hierboven a. en de oostelijke stram van b. omschreven, benevens de weg van den
Wippert zullen winterwegen worden, de andere slechts zomerwegen, edoch bij de verdeeling
zal men langs deze wegen zoo veel grond laten liggen als nodig geoordeeld wordt om later
des verlangd deze wegen ook tot winterwegen te kunnen maken.
Langs alle bovengenoemde wegen, zooverre dezelve door langtens of broekgronden lopen,
worden waterleidingen gelegd die zoo te zeggen van zelve komen door het maken dier
wegen.
Nadat omtrent dit alles door den landmeter voor de vergaderde menigte de nodige aanwijzing
was gedaan op de kaart en de des begerenden daarbij door dezelve waren voorgelicht, is na
rijpe deliberatie het gedane voorstel bij meerderheid van stemmen goedgekeurd of
vastgesteld, hebbende zich wel begrepen dat G.J. Zwiers twee stemmen is hebbende, drie en
twintig stemmen voor en eene stem tegen dat voorstel verklaard, terwijl twee geregtigden
weigerden hunne stem uit te brengen en twee anderen zich hadden verwijderd.
2. Gedelibereerd zijnde omtrent de verdere executie ter vermelde zaken en namentlijk de
vereischte goedkeuring te erlangen, is mede bij meerderheid van stemmen als boven bepaald
den landmeter te gelasten, gelijk dezelve bij deze wordt gelast om bovengenoemde wegen op
de kaart van wegen en waterleidingen te brengen met aantekening van dien welke moeten
vervallen en verder genoemde kaart door de leden der commissie van verdeeling
gewaarmerkt, te doen registreren en met den volgende brief door die leden geteekend aan
Heeren Gedeputeerde Staten ter goedkeuring op te zenden:
Aan Ed. Groot Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel.
De commissie van verdeeling der marke Markelo belast met het ontwerpen van een plan ter
regeling der wegen en waterleidingen in genoemde marke om tot verdeeling der marke te
leiden, heeft de eer een daartoe strekkend ontwerp, zooals hetzelve voorlopig in eene
algemeene vergadering der gewaarden gehouden op den eersten juny 1844 is geadvisteerd,
aan de beoordeeling van U Ed. Groot Achtb. te onderwerpen en daarop de vereischte
approbatie te verzoeken, zullende bij de verdeeling der marke gedoogd worden, dat een
daartoe strekkend plan de nodige middelen tot derzelve onderhoud aanwijzen.
Voor het tegenwoordige heeft men gemeend zich tot den voorwaarden te moeten bepalen om
later bij de verdeling geen moeyelijkheden te ontwaren, die bij eene dusdanige gelegenheid
onder eene gelijktijdige bewerking vermeden zouden kunnen worden.
De commissie voornoemd.
(volgt de onderteekening).
3. Overeenkomstig art. 18 van het reglement op het beheer dezer marke overgegaan zijnde
tot het doen der rekening en verantwoording door den penningmeester over het afgelopene
dienstjaar 1800 drie en veertig, is in tegenwoordigheid als bij dit reglement bepaald door de
voormelde leden van het bestuur, met uitzondering van Gerrit Krijgsman die daarin zonder
opgaaf van reden weigerachtig bleef, die rekening en verantwoording van den
penningmeester over het dienstjaar 1800 drie en veertig onderzocht, goedgekeurd als hierna
en daarbij is gebleken dat de ontvangst had bedragen
f 504,61
en dat daartegen de uitgaven door zeventien kwitancien buiten het nadeelig slot
des vorigen jaars gestaafd, gelijk een en ander in het journaal van ontvangst en
uitgaaf over het onderwerpelijke dienstjaar wordt omschreven, hebben bedragen
de som van
f 617,94
----------zoodat er over het dienstjaar 1800 drie en veertig een nadeelig slot bestaat van f 113,33
Blijvende volgens de hierbij overgelegde restantlijsten alnog verschuldigd
mitsdien eisch- en opvorderbaar als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1843
f 105,18
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2. onopgebrand vee en overtal ganzen over 1842 en 1843
3. huur van markengrond over 1836 tot en met 1843
4. vroeger aangegraven markengrond
5. aangegraven markengrond (resolutie sept. 1836)
6. te restitueren grondbelasting over 1841 tot en met 1842
7. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
8. in 1839 op verboden grond gelopen hebbend vee
9. verschuldigde rente

f 3,20
f 410,89
f 9,50
f 216,30
f 70,98
f 3,45
f 4,05
f 2,82
----------Alzoo te zamen eene som van
f 826,87
Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk in volkomene orde bevonden
zijnde, zijn dezelve overeenkomstig voormeld art. 18, zijn dezelve door bovengenoemde
leden ten blijke van goedkeuring geteekend.
Niets meer ter tafel gebragt noch verhandeld zijnde is deze vergadering door den president
gesloten verklaard op heden den 1 Juny 1800 vier en veertig.
A. Warmelink
W. Stoelhorst
G. Krijgsman
G.J. Zwiers
A.J. Nijhuis
T. Breukink
J. Leeftink
G.H. Reurslag
H.J. Hargeerds
A. Lodeweges
G. Benthem
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 8 July 1844.
Tegenwoordig
Albert Warmelink
president
}
Gerrit Jan Zwiers
}
}
Wolter Stoelhorst
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
Gerrit Krijgsman
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
T. Breukink
J. Leeftink
G.H. Reurslag
H. Zwiers
G. Benthem
H.J. Hargeerds
A. Lodeweges
G.H. Lammertink voor zich en als gemagtigde volgens vertoond schriftelijk bewijs van H.
Sanderman namens Luicke Leusmate verenigende ditmaal Albert Warmelink in zich twee
stemmen als zijne beurt zijnde te weten namens Hoptman.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is de vergadering door den president geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den 1 Juny jl door den secretaris voorgelezen,
door den onderteekenaars zoo verre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en door dezelve
ten blijke daarvan zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt,
geteekend, met uitzondering van H. Zwiers die zulks weigerde als reden opgevende dat hij
begrijpt de weg alzoo onder h. vermeld komende van den Rosendom en vallende op den
grindweg bij Snellink, eene nadelige weg is en wel anders kan gelegd worden en voor G.H.
Lammertink die zulks mede weigerde zonder daarvan de oorzaak bij te brengen.
De publicatie gedagteekend den 18 Juny 1844 houdende kennisgeving van de uitnodiging tot
deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als hier op
zondagen den dertigsten Juny en zevenden July ll aan de kerk te Markelo afgelezen volgens
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aan den voet van dezelve gesteld bewijs en geteekend G. Benthem en thans weder
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de van de daarbij vermelde en hiervolgende
punten:
1. Door den president wordt ter kennis der vergadering gebragt dat bij apostille van hun
Edele Groot Achtbaren de Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie Overijssel van den 25
Juny jl 1e afd. nr 1605 in handen van het markebestuur is gesteld, eene missive aan dezelve
gerigt van het gemeentebestuur te Markelo van den 20 Juny te voren nr 119/42 ter fine om op
te geven of er ook bedenkingen bestaan tegen de voorwaarden bij die missive vermeld,
betrekking hebbende tot de goedkeuring door Ed. Groot Achtb. van de ontworpene wegen en
waterleidingen bij de verdeeling der marke door de commissie daartoe voorgesteld en in de
vergadering van goedsheeren en eigengeerfden dezer marke van den eersten juny dezes jaars
vastgesteld, met magtiging als daarbij ter verkrijging dier goedkeuring gelijk een en ander
hiervoren in de resolutie van die dagteekening is omschreven, welke voorwaarden ten
onderwerp hebben de bepaling van de breedte der wegen zo dat dezelve boven het
winterwater zouden worden aangelegd, zoo mede dat de waterleidingen niet te smal en de
oevers ten minste met eene helling van twee op een zouden worden gegraven en om tot eene
eventuele verbetering der Schipbeek langs deze beek eene streep markegrond ter breedte van
ongeveer zes en zestig ellen gedurende tien jaren onverdeeld te laten en dat wat de sub 2
vermelde punten aan belangt, het bestuur heeft vermeend dezelve niet in overweging te
moeten brengen daar ten aanzien der wegen en waterleidingen de algemeene bepalingen
zullen worden opgevolgd en wat het boven winterwater aanleggen van alle wegen aan
belangt, dienaangaande reeds bij de voormelde resolutie dezer marke van 1 Juny jl ten dien
aanzien met voorgehouding der algemeene communicatie is besloten en derhalve zal eeniglijk
bepaalt tot het derde punt, te weten om tot eene eventuele verbetering der Schipbeek
gedurende tien jaren langs dezelve eene streep markegrond onverdeeld te laten ter breedte
van ongeveer zes en zestig ellen.
De vergadering zich omtrent de sub 2 vermelde punten met het gevoelen van het bestuur
vereenigende, heeft na rijpe deliberatie omtrent het laatstgemelde punt vermeend hetzelve
eeniger mate te moeten wijzigen, mitsdien met tien tegen eene stem wel begrepen dat G.J.
Zwiers twee stemmen is hebbende en dat voor de stemming T. Breukink, J. Leeftink, G.
Benthem, H.J. Hargeerds en A. Lodeweges de vergadering hadden verlaten en besloten en
vastgesteld, dat de markegronden zooals dezelve zich thans bevinden alle zullen worden
verdeeld, edoch met betrekking tot dien welke langs de Schipbeek zijn liggende onder
voorwaarde dat deze ter breedte hoogstens van zes en zestig ellen gedurende tien jaren na de
verdeeling disponibel, alzoo verkrijgbaar zullen zijn tegen den middenprijs als waarvoor de
boven en onder der marke Markelo gelegen gronden bij eene eventuele verbetering der
Schipbeek worden afgestaan, wordende het bestuur dezer marke dien ten gevolge
geautoriseerd Heeren Gedeputeerde Staten het verantwoorde ter kennis te brengen hetgeen
het bestuur verklaart bij de volgende missive te zijn geschied:
Aan de Ed. Groot Achtb. de Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel.
Markelo den 8 July 1844.
Onder terugzending der apostille van uw Ed. Groot Achtb. de Heeren Gedeputeerde Staten
der provincie Overijssel van den 25 Juny jl 1e afd. nr 1605 met de daarbij gevoegde bijlagen,
hebben wij de eer te berigten dat de beide eerstvermelde punten in de missive van
burgemeester en assessoren der gemeente Markelo van den 20 Juny nr 119/42 betrekkelijk de
breedte der wegen en dat dezelve boven het winterwater zouden worden aangelegd, zoo mede
dat de waterleidingen hier te smal en de oevers ten minsten met eene helling van twee op een
zouden worden gegraven, door ons zijn vermeend niet in overweging te moeten gebragt
worden, daar belangens de wegen en waterleidingen ten dier aanzien de algemeene
bepalingen alle worden opgevolgd waarom, als niet in strijd daarvan doen schenden, te
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handelen zulks met stil... voorbij gegaan en dat wat het boven winterwater aanleggen van alle
wegen betreft, volgens resolutie dezer marke van den 1 Aug. jl die onder h., als ook meer
betrekkelijk tot de algemeene communicatie tot zoogenaamde winterwegen zullen worden
gemaakt, terwijl de overige zomerwegen zullen blijven, evenwel bij de verdeeling zoo veel
grond langs dezelve zal blijven liggen als benodigd om daarvan des verkiezende winterwegen
te maken; en dat ten aanzien het laatste punt bij die missive in de vergadering van heden is
bepaald de markegronden zooals dezelve zal thans bevinden alle te verdeelen, edoch met
betrekking tot die welke langs de Schipbeek zijn liggende, onder voorwaarde dat deze ter
breedte hoogstens van zes en zestig ellen gedurende tien jaren na de verdeeling disponibel,
alzoo verkrijgbaar zullen zijn tegen de middenprijs, als waarvoor de boven en onder de marke
Markelo gelegene gronden bij eene eventuele verbetering der Schipbeek worden afgestaan en
hebbende men alzoo met de voorwaarde hieromtrent niet geheel kunnen instemmen.
Het bestuur der marke Markelo.
(volgt de onderteekening).
2. Wordt bepaald om het doen van het verslag omtrent de verkoop der markeplaatsjes en de
deliberatie dienaangaande tot eene volgende vergadering te verschuiven.
Niets meer ter tafel gebragt noch verhandeld zijnde, is deze vergadering door den president
gesloten verklaard den achtsten July 1800 vier en veertig.
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
G. Krijsman
A.J. Nijhuis
J. Dijkink
G.J. Driezes
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
T. Breukink
G. Schreurs
G.J. Leuvelink
J.H. Ooms
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 15 November 1844.
Tegenwoordig
G.J. Zwiers
}
}
W. Stoelhorst
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Krijgsman
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
Jan Dijkink
G.J. Driezes
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
W. Wonnink
T. Gorkink
G. Schreurs
A. Lammertink
G.J. Leuvelink
J.H. Ooms vereenigende ditmaal A.J. Nijhuis als zijne beurt zijnde twee stemmen in zich te
weten namens Wessels en namens Barteld Schreurs.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is de vergadering bij afwezigheid der president door het eerst
gemelde lid van het bestuur geopend verklaard en zijn daarna de notulen der vorige
vergadering van den achtsten July jl 1800 vier en veertig door den secretaris voorgelezen,
door de onderteekenaars, zoo verre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en door dezelve
ten blijke daarvan zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt
geteekend, met uitzondering van W. Wonnink en A. Lammertink die zulks weigerden zonder
daarvan reden op te geven.
De publicatie gedagteekend den eersten November 1844 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelene punten
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als hierna op zondagen den derden en tienden dezer maand November aan de kerk te Markelo
afgelezen volgens aan den voet van dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en thans
weder voorgelezene zijnde, nadat middelerwijl ook nog ter vergadering komt verschenen
G.H. Kerkemeyer, die zoodanig de vorige vergadering niet heeft medegeteekend, is men
overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en hiervolgende punten:
1. Bij marke resolutie van den 18 December 1843, na gehouden deliberatie omtrent het
daarstellen van een voorlopig fonds tot dekking der kosten van verdeeling vastgesteld zijnde,
dat voor het geval als daarbij de commissie van verdeeling hoogstens een duizend gulden te
negotieren tegen een jaarlijksche rente van ten hoogste vijf percent, die zoo spoedig mogelijk
te restitueren, in alle gevalle uiterlijk bij of voor het passeren der eindacte en tot die bepaalde
negotiatie, zich zoo restitutie hebbende opgedeeld gelijk met meerderen der vergadering is
kenbaar gemaakt.
Zoo is nadat de ter deze vergadering tegenwoordig zijnde leden dier commissie G.J. Zwiers
en G.H. Reurslag voormeld zich hadden verwijderd op voorstel van het bestuur met
uitzondering van W. Wonnink en A. Lammertink, die verklaarden hunne stem niet te willen
uitbrengen, overigens met eenparige stemmen met toestemming in zooverre der opgave de
resolutie bepaald, de commissie van verdeeling te magtigen mitsdien aan dezelve over te
laten om te negotieren zoodanige som als zij in en tot de hen opgedragen werkzaamheid
nodig zal oordeelen, tegen zoodanige intrest en onder zoodanige voorwaarden als zij in het
belang der marke zal voorbaat achten.
2. Gedelibereerd zijnde omtrent de op prijs stelling de ongewaarde markeplaatsjes, teneinde
die aan de tegenwoordige huurders volgens resolutie van 18 December 1843 sub b. dat
begerende in eigendom af te staan en van welke op prijs stelling door het bestuur
overeenkomstig die zelfde resolutie eene staat zijnde opgemaakt, welke vanaf de derden
dezer maand November ten huize van den logementhouder Nijhuis te Markelo heeft ter visie
gelegen zoo is eenstemmig, uitgezonderd Willem Wonnink die zijne stem gedurende deze
vergadering niet verkoos uit te brengen, is besloten en vastgesteld, dat de markeplaatsjes of
markegronden, zoodanig als dezelve op de lijst daarvan door bestuurderen der marke Markelo
in hunne vergadering van den 17 September 1836 opgemaakt, zijn omschreven en ter hunner
grootte aangewezen, door de huurders in koop zullen kunnen worden verkregen tegen den
prijs per tien bunder berekend als achter ieder staat vermeld, te weten:
1. J.H. Nijland
45.59 ellen tegen f 13 maakt zamen
f 59,26
2. Wed. Harmen Sanderman
1.23.10 ellen ad f 15 maakt
f 184,65
3. Jan Wissink
3.44.90 ellen ad f 26 maakt
f 896,76
4. A.J. Lodeweges
0.47.70 ellen ad f 16 maakt
f 76,32
5. Harm Sligman
1.38.50 ellen ad f 22 bij stemming
f 304,70
6. G.H. Lodeweges
0.98.90 ellen ad f 9 maakt
f 89,01
7. J. Groot Ulen
1.33.00 ellen ad f 9 maakt
f 119,70
8. G. Voelman
1.85.40 ellen ad f 9 bij stemming
f 166,86
9. J.A. Oonk
0.82.20 ellen ad f 9 maakt
f 73,98
10. B. Wibbelink
1.34.50 ellen ad f 9 maakt
f 121,05
11. J. Kleintwenhaar
1.99.30 ellen ad f 9 maakt
f 179,37
12. Jan ten Thije
0.84.75 ellen ad f 9 maakt
f 76,27
13. J.H. Ebbekink
1.07.70 ellen ad f 12 maakt
f 129,24
14. T. Stoelhorst
0.79.71 ellen ad f 12 maakt
f 95,65
15. G.J. Ebbekink
0.37.20 ellen ad f 12 maakt
f 68,64
16. J.H. Leferink
0.65.14 ellen ad f 12 maakt
f 78,17
17. D. Knopers
0.26.30 ellen ad f 12 maakt
f 31,56
18. H. Keiten
0.24.30 ellen ad f 12 maakt
f 29,16
19. B.H. Reurslag
0.52.10 ellen ad f 12 maakt
f 62,52
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20. H. Neihof
1.59.86 ellen ad f 14 maakt
f 255,78
21. Wed. J.H. Sanderman
0.11.20 ellen ad f 5 maakt
f 5,60
22. M. Traast
0.24.40 ellen ad f 6 maakt
f 14,64
Zijnde evenwel omtrent die onder sub 5 en 8 als daarbij vermeld bij meerderheid van
stemmen besloten en wordende, mitsdien het bestuur dezer marke speciaal en uitdrukkelijk
gemagtigd tot de toewijzing daarvan gevolglijk, om haar belangen volgens maatstaf het bij
ieder vermelde namens deze marke hunne des begerende te verkopen en in eigendom over te
dragen.
3. Overeenkomstig art. 9 volgens het reglement op het beheer dezer marke weder moetende
worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in plaats van de
met primo January eerstkomende den aftredenden leden Wolter Stoelhorst of Hiddink en
Gerrit Krijgsman, zijn zoodanig aan alle presente geerfden met uitzondering van Jan Dijkink
en J.H. Ooms die zich beiden verwijderd en Willem Wonnink die niet verkoos, briefjes
uitgereikt om daarop de namen der gestemden te vermelden, welke briefjes alle weder
ingekomen zijnde, is bij de opening derzelve gebleken dat de meeste stemmen zich hadden
bepaald tot en bij meerderheid van stemmen als leden van het bestuur zijn gekozen, mitsdien
herbenoemd de aftredende leden Wolter Stoelhorst (Hiddink) en Gerrit Krijgsman opgemeld,
welke tegenwoordig verklaard hebben zich deze benoeming te laten welgevallen.
4. Naar luid van opgemeld reglement art. 23 overgegaan zijnde tot de benoeming van twee
nieuwe schutters in plaats van de met het einde dezes jaars aftredende Derk Hendrik Roelvink
en Arend Lammertink GHz., zijn als zoodanig bij meerderheid van stemmen 1e benoemd J.H.
Bussink en 2e herbenoemd A. Lammertink GHz.
5. Volgens art. 19 van meergezegd reglement eindelijk overgegaan zijnde tot de benoeming
van ene markebode voor het volgende dienstjaar, is zoodanig met algemeene stemmen
benoemd de aftredende markebode Roelof Bouwhuis.
6. Op voorstel der commissie van verdeeling om de weg beginnende bij de Winterkampen
aan den Rijssensche weg lopende naar den Borkelt eenigzints te wijzigen, alzoo zuidwaarts
over de .... te brengen, wordt daarin algemeen toegestemd en de commissie daartoe
gemagtigd.
7. Op den weg beginnende aan den grindweg bij het huis van Absoluut eene hooiberg
geplaatst zijnde door Jan Harmen Wannink, wordt door die commissie voorgesteld of die weg
mede zal gewijzigd of verlegd worden, dan wel door hem zal moeten worden verwijderd.
Waarover gedelibereerd is eenparig besloten, dat die berg van daar zal moeten geplaatst
worden door Wannink en bij gebreke deze dan tegen regten moet worden genoodzaakt.
Niets meer ter tafel gebragt noch verhandeld zijnde, is deze vergadering door den president
gesloten verklaard den vijftienden November 1800 vier en veertig.
A. Warmelink
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
G. Krijsman
A.J. Nijhuis
H.W. Birkenhäger
H.J. Hargeerds
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
W. Kistemaker
D. Rietman
A.J. Holstege
G. Schorfhaar
G. Schreurs
G.J. Leuverink
de Schepper secr.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 25 Maart 1845.
Tegenwoordig
Albert Warmelink
president
}
Gerrit Jan Zwiers
}
}
Wolter Stoelhorst
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
Gerrit Krijgsman
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H.W. Birkenhäger
H.J. Hargeerds
J. Leeftink
G.H. Reurslag
J.H. Nijland
W. Kistemaker
A. Lammertink GHz.
D. Rietman
A.J. Holstege
G. Schorfhaar
G. Schreurs
G.J. Koenderink
Vereenigende ditmaal de president A. Warmelink twee
stemmen in zich te weten namens Hoptman en Schrijvers.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den vijftienden November des vorigen jaars
door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zoo verre daarvan konden
getuigen, goedgekeurd en door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door
niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend met uitzondering van J. Leeftink en A.
Lammertink voormeld, die zonder reden bij te brengen zulks weigerden, terwijl bij dit
teekenen nog ter vergadering is verschenen Hendrik Sanderman, die als bij de voorlezing niet
tegenwoordig geweest, zoodanig niet heeft mede geteekend.
De publicatie gedagteekend den 13 Maart 1845 houdende kennisgeving van een uitnodiging
tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelene punten als hierna op
zondagen den zestienden en drie en twintigsten dezer maand Maart aan de kerk te Markelo
afgelezen volgens aan den voet van dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en thans
weder voorgelezene zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en
hiervolgende punten:
1. Door den president ter tafel gebragt eene missive van burgemeester en assessoren der
gemeente Markelo van den tienden Maart 1845 nr 84/115 onderwerp en verschil omtrent de
waterleiding van de Rouwdaalter, de Kemkesmaat en het Groenland onder de marke Markelo
met eene bijlaag luidende die missive:
Aan het bestuur der marke Markelo.
Het is Ud. bekend dat wij sedert 20 July 1835 niet in gebreke zijn gebleven dier
tusschenkomst der provinciale autoriteit al het mogelijke te beproeven voor het verschil
omtrent de waterleiding van de Rouwdaalter, de Kemkesmaat en het Groenland, omdat Ud
markte behoorende tot eene gewenschte eindschikking te brengen zonder dat zulks tot heden
ons is mogen gelukken.
Onder toezending van een afschrift van het bij ons ingekomene extract uit de notulen van de
vergadering der Holter marke van 22 February 1845 hebben wij de eer deze te verzoeken om
als nu uit het midden een commissie te benoemen en te magtigen om met de goedsheeren der
marke Holten binnen de commissie in conferentie te treden en een plan tot waterlozing te
ontwerpen. Zoodra de door Ud benoemde commissie ons bekend zal zijn, kan dezelve bij ons
inzage krijgen van de gevoerde correspondentie al de daarvan betrekkelijke stukken.
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Wij twijfelen niet of wel zult blijven belangstellen in het beeindigen dezer kwestieuse zaak,
voordat de gronden dezer mark zijn verdeeld en in dat geval zijn wij ook bekend, voor
zooverre ons dat nog doenlijk zal zijn, Ud alle mogelijke inlichting te geven en hulp te
verleenen.
Burgemeester en Assessoren der gemeente Markelo.
(get.) W. Götte
De commissie derzelve.
(get.) W. Kistemaker.
Terwijl het bijgevoegde extract luidt als volgt:
Extract uit de notulen van de vergadering der Holter marke van den 22 February 1845.
De markerigter communiceert twee brieven van de burgemeester van Markelo aan de
burgemeester van Holten van den 9 December 1844 nr 337/89 en van den 13 January 1845 nr
11/94 betrekkelijk de waterleiding waarvan melding gemaakt is in onze notulen van den 12
October 1844, is goedgevonden te benoemen de erfgenamen Mr. A.T. Kronenberg en Egbert
Teeselink om gezamentlijk met den burgemeester van Holten in conferentie te treden met den
burgemeester van Markelo in eene commissie uit de marke Markelo, ten einde dienaangaande
een plan te ontwerpen en tot nader onderzoek aan de vergadering over te leggen.
Voor copie confirm.
De markenrigter
(get.) Hkus Oolbekkink.
Voor eensluidend afschrift
De burgemeester der gemeente Markelo
(get.) W. Götte.
Zoo is door denzelve voorgesteld om aan het verzoek en die missive vermeld te voldoen,
alzoo eene commisie te benoemen met magtiging en ten fine ook als bij bovenstaand extract
vermeld, waarna gedelibereerd en daartoe besloten, zijn eenparig tot die commissie benoemd
Wolter Kistemaker en G. Benthem, van welke benoeming het bestuur wordt verzocht den
burgemeester van Markelo kennis te geven.
2. Wordt door den president ter tafel gebragt eene missive van de burgemeester van Markelo
van den 25 November 1844 nr 359/197, nevens een daarbij gevoegd afschrift eener missive
van burgemeester en wethouderen der stad Deventer van den 18 dierzelfde maand November
nr 1125 betrekkelijk de doorvaarten in de Schipbeek bij Markelo, waarbij hoofdzakelijk
wordt verzocht de zaak dier doorvaarten tot een speciaal punt van onderzoek te willen maken
en te berigten 1). of er daar bouwlanden zijn welke noodzakelijk moeten blijven bestaan of
ten minste zonder kosten van de belanghebbenden door bruggen, bouwlanden worden
vervangen of gelijk de burgemeester van Markelo zich uitdrukt zijne Edelachtb. speciaal
kenbaar te maken met de doorvaarten in de Schipbeek in deze marke, welke volstrekt niet
kunnen ontbeerd worden en door bruggen zouden behooren te worden vervangen en 2). men
ook van oordeel is dat het reglement op de waterleidingen genoegzame kracht schuilt om de
doorvaarten te weten verlangende de burgemeester van Markelo, mede nog te worden
onderrigt of de Edel Achtb. van zijde dezer marke ook eenige aanbieding zou kunnen doen
eene bijdrage tot de kosten der benodigde bruggen.
Na voorlezing dezer beide missiven omtrent deze punten gedelibereerd zijnde, is met
meerderheid van stemmen bepaald, dat behalve de thans bestaande zoogenaamde Hogebrug
in den weg van Markelo op Zutphen het voldoende zal zijn, alzoo niet kan ontbeerd worden
eene doorvaart en dat zoo deze door eene brug vervangen wierd, te leggen tegen den
Entelersdijk, de overige doorvaarten alsdan kunnen worden ontbeerd, doch dat alsdan de
kadijken langs de Schipbeek steeds als boerwegen zullen moeten kunnen gebruikt worden,
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zoodanig ook dat bij de verdeeling ieder op de hem toegedeelde grond kan komen, dat
zoodanig de overige doorvaarten vervallende en de Schipbeek niet mede wordende verdeeld,
niemand daarop regt zal kunnen pretenderen, in tegendeel daarvan als dan wordt
gerenuncieerd, hoedanig dezelve doorvaarten door op verschillende wijzen zullen zijn te
wezen, zoo aanbelangt eene bijdrage van zijde dezer marke als voormeld daarin eenparig is
gedifficulteerd met dezen is gewezen van de hand, wordende het bestuur dezer marke mede
gemagtigd den heer burgemeester van Markelo in deze geest te rescriberen.
3. Is ter tafel als voren gebragt eene missive van de commissie van verdeeling dezer marke
van den 13 Maart 1845, houdende verzoek tot benoeming eene sub-commissie ten fine het
klassificeren der huizen naar welke de schaddengrond zal worden verdeeld en waarover
gedelibereerd, zijn tot die commissie benoemd Hendrik Sanderman, Jan Roelvink en
Lammert Capelle.
4. Wordt ter kennis dezer vergadering gebragt, dat zich tot het kopen der zoogenaamde
markeplaatsjes of markegronden bij het bestuur hebben aangegeven: 1. B.H. Reurslag 2. H.
Keiten 3. D. Knopers 4. J.H. Ebbekink 5. Harmen Oosterveld in plaats van Teunis Stoelhorst
6. Harmen Sligman 7. J. Kleintwenhaar 8. wed. Harmen Sanderman 9. G.H. Lodeweges 10.
G. Voelman 11. B. Wibbelink 12. G.J. Ebbekink, 13. J.H. Leferink en 14. H. Hubert, terwijl
verder wordt voorgesteld uit hoofde zich allen niet hebben aangegeven, hoedanig en met en
omtrent deze laatsgemelden te doen en waaromtrent gedelibereerd, is besloten dat de kopers
het gekochte, ieder alzoo het zijne zal moeten betalen op primo Augustus eerstkomende
wanneer als dan tegelijk door de marke overdragt zal worden gedaan, dit om ieder nog in de
gelegenheid te stellen tot dien tijd zal worden gewacht en dus, die dan niet verlangt te kopen
of soms met zijne gelden niet gereed is, die daartoe zal gehouden worden, dat de marke
dienaangaande zal moeten beslissen, wordende diensvolgens het voorstel in dezen tot dien
tijd geadjuneerd.
Niets meer te behandelen zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard
den vijfentwintigsten Maart 1800 vijfenveertig.
A. Warmelink
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
H. Sanderman
H.W. Birkenhäger
G. Schorfhaar
J. Leeftink
W. Sligman
D.H. Roelvink
G.H. Reurslag
G.J. Koenderink
G. Schreurs
J. Dijkink
G.J. Driezes
H.A. Warmelink
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 30 Juny 1845.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
G.J. Zwiers }
}
W. Stoelhorst }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
H. Sanderman
H.W. Birkenhäger
G. Schorfhaar
J. Leeftink
T. Elkink
W. Sligman Az.
G.H. Reurslag
W. Wonnink
D.H. Roelvink
G.J. Koenderink
G.H. Leuvelink
G. Stegeman
T. Breukink
H. Altena
G. Schreurs
G.J. Driezes
J. Dijkink
J.H. Bussink
H.A. Warmelink
H.J. Hargeerds
G. Krijgsman lid van het bestuur voormeld.
Nadat de opgemelde stemgeregtigden, met uitzondering der beide laatstgenoemden H.J.
Hargeerds en G. Krijgsman, welke eerst na de voorlezing der notulen als hierna ter
vergadering waren verschenen en om die reden de notulen der vorige vergadering niet hebben
mede geteekend, zich als zoodanig hadden opgegeven en zitting genomen, is door den
president de vergadering geopend verklaard en zijn daarop terstond de notulen der vorige
vergadering van den vijf en twintigsten Maart 1800 vijf en veertig door den secretaris
voorgelezen, door de onderteekenaars, zooverre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en
door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is
gemaakt, geteekend, met uitzondering van T. Elkink, welke zulks weigert als reden op de
laatste vergadering niet te zijn geweest, Willem Wonnink die zulks weigert om reden als
altijd tegen de verdeeling zijnde, G.H. Leuvelink, G. Stegeman, T. Breukink, H. Altena en
J.H. Bussink die allen zulks weigeren zonder daarvoor reden op te geven.
De publicatie gedagteekend den 20 Juny jl houdende kennisgeving van een uitnodiging tot
deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelene punten als hierna op
zondagen den twee en twintigsten en negen en twintigsten Juny aan de kerk te Markelo
afgelezen volgens aan den voet van dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en thans
weder voorgelezene zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en
hiervolgende punten:
1. Door den heer president ter kennis dezer vergadering gebragt zijnde de ontvangst eener
missive der commissie tot verdeeling dezer marke welke door den secretaris voorgelezen en
luidt als volgt:
Markelo den 18 Juny 1845.
Aan den heer president van het markebestuur van de marke Markelo.
De commissie op heden den 18 Juny 1845 vergaderd geweest zijnde en willende overgaan tot
het uitbaken der wegen in het Broek en deze taak wenschende te houden heeft daartoe nog
verzocht Gerrit Krijgsman en Wolter Stoelhorst, edoch in loco gekomen zijnde om met de
werkelijke uitbaking tot de aanbesteding te beginnen, heeft eenige zwarighedenontmoet
wegens de te bepalen rigting van den weg vanaf nabij Berend Teunis Schottink huis en tot
aan den grindweg, heeft deze zwarigheid van dien aard gemeld van dezelve aan het voordeel
en aan de beslissing der holting vergadering voor te leggen en heeft die tans geenlijk de Ed
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Achtb. vriendelijk te verzoeken om wegens deze zaak zoo spoedig mogelijk holting
vergadering te willen doen beleggen en wel op dinsdag den 1 July e.k. ten einde gewhaarden
en goedsheeren eene commissie mogen benoemen tot de bepaling van de rigting van
genoemde weg daar de aanbesteding van benoemde weg wegens het gunstig seisoen geen
uitstel meer kan leiden.
De commissie tot verdeeling der marke Markelo.
(get.) J. Dikkers, G.J. Zwiers, G.H. Reurslag.
Zoo is nadat ook op de kaart de wegen aanwijzing is gedaan en te kennen gegeven dat de
bedoelde weg, omdat later de geapprecieerde wegen blijkens resolutie van den eersten Juny
1844 voorkomt en aldaar voorschreven vanaf de Kortelaarsdijk is bepaald, daaromtrent de
weg zonder twee wegen voor te stellen, te laten 1). of de oude of bestaande rigting zal blijven
dan 2). of de rigting in zooverre zal worden benodigd dat dezelve zal lopen vanaf het begin
van de Kortelaarsdijk tot op den eersten punt in de Lindemansbeek en vandaar weer in en op
hetzelfde punt op den grindweg, zijnde eene afwijking van de vorige aan de Lindemansbeek
zuidwaarts van plusminus een honderd vijftig ellen en hierover gedelibereerd zoo is met
zeventien tegen twee stemmen tot de tweede of de nieuwe rigting besloten, hebbende W.
Stoelhorst, T. Elkink, W. Wonnink, G.H. Leuvelink, G. Stegeman, H. Altena en G. Schreurs
verklaard hunne stemmen niet te willen uitbrengen.
2. Het verlangen van Willem Kuiper om zijn huis op de markengrond reeds te mogen zetten
dien hij toch bij verdeeling zal verkrijgen en zoodanig daaromtrent geen misnoegen te
verwekken, mede ter tafel gebragt, zoo is denzelve dit zijn verzoek toegestaan met algemeene
stemmen, mits niet met de belangen der marke en bijzondere personen strijdende.
Niets meer te behandelen zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard
den dertigsten Juny achttien honderd vijf en veertig.
A. Warmelink
G.J. Zwiers
G. Krijsman
W. Stoelhorst
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
H.W. Birkenhäger
G. Schorfhaar
B. Breukink
J. Leeftink
G.J. Driezes
G.H. Reurslag
G. Benthem
G.J. Koenderink
J.H. Ooms
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 18 December 1845.
Tegenwoordig
A. Warmelink
president
}
G.J. Zwiers }
}
G. Krijsman }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
W. Stoelhorst }
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H. Dikkers
H.J. Hargeerds luid magtiging bij A. Warmelink
H. Sanderman dito bij G.J. Zwiers
H.W. Birkenhäger
G. Schorfhaar
B. Breukink
H. Wissink
J. Leeftink
G.J. Driezes
G.H. Reurslag
G. Benthem
W. Wonnink
A. Lammertink
J. Maag
G.J. Koenderink
J.H. Ooms
J.H. Lonink
Vereenigende A. Warmelink alzoo in zich drie stemmen te weten namens Hoptman,
Schrijvers en als gemagtigde van Hargeerds namens Loeninck en opgemelde G.J. Zwiers
mede drie stemmen te weten namens Die Bae, Brinck Dries en als gemagtigde van H.
Sanderman namens Luicken Leusmate.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den dertigsten juny des jaars achttien honderd
vijf en veertig door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zoo verre daarvan
konden getuigen, goedgekeurd en door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door
niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend met uitzondering van Hermannus
Wissink, Willem Wonnink, Arend Lammertink, Jan Maag en J.H. Lonink ten dezen G.H.
Leuvelink vertegenwoordigende, welke allen zonder daarvoor reden bij te brengen zulks
hebben geweigerd, de derde en vierde met bijvoeging niet op de vorige vergadering te zijn
geweest.
De publicatie gedagteekend den vierden December 1845 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelene punten
als hierna op zondagen den 7 en 14 dezer maand December aan de kerk te Markelo afgelezen
volgens aan den voet van dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en thans weder
voorgelezene zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en
hiervolgende punten:
1. Ten gevolge het overlijden van den met de verdeeling dezer marke belast geweest zijnde
landmeter Textor en de vervulling van dien betrekking weder moetende worden voorzien, zoo
vooraf nu die aangaande door de commissie van verdeeling te zijn voorgelicht en dit de heer
Hoffman te Oldenzaal wel genegen is op dezelfde voorwaarden de verdere werkzaamheden
op zich te nemen met uitzondering alleen dat artikel 5 geheel zou moeten wegvallen als
kunnende dezelve daarvan niet voldoen, zullende daarvan evenwel de clausule blijven dat de
werkzaamheden in persoon zullen worden uitgevoerd en daarbij gevoegd dat de landmeter
aan den commissie zal opgeven welke werkzaamheden door den overledene reeds zijn
gedaan en hoewel denzelven daarvoor competent ten einde daarnaar de afrekening met de
erven te kunnen regelen.
Alvorens tot de stemming hiervan over te gaan door den president aan de vergadering
voorgesteld of ook iemand eenen anderen landmeter heeft voor te dragen en zulks
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ontkennend wordende beantwoord, wordt in stemming gebragt of de heer Hofman op
vorenstaande voorwaarden met de verdeeling zal worden belast, waarover gedelibereerd, zoo
wordt zulks met achttien stemmen bevestigend beantwoord en alzoo de heer Hoffman tot
landmeter benoemd in plaats van den overledene wijlen Textor, hebbende evenwel A.
Warmelink, H. Wissink, W. Wonnink en A. Lammertink verklaard omtrent dit punt niet te
stemmen.
2. Wordt door de commissie van verdeeling omtrent de kosten van verdeeling verslag gedaan
en memorie als volgt:
Door dezelve is betaald wegens:
a. aanbesteding van wegen en waterleidingen
f 1161,25
b. onafgewerkte perceelen meerder betaald dan bij de eerste aanneming
f 46,25
c. 2e aanbesteding
f 476,50
d. onafgewerkt als boven
f 10,50
e. 3e aanbesteding
f 354,50
f. 4e aanbesteding
f 505,50
g. aanbesteding der duikers
f 388,95
------------f 2946,35
Waarbij gezegd als betaald aan Textor
f 280,Idem aan de commissie
f 86,en de commissie nog bij raming competerende
f 80,------------Alzoo te zamen
f 3392,35
Terwijl daarboven door dezelven is ontvangen
als van J. Dikkers
f 500,als van het bestuur der marke
f 500,als van Sligman
f 300,als van het bestuur der marke
f 150,als van J. Dikkers
f 300,als van B.H. Reurslag
f 60,als van Geesken Lammers
f1000,als van Warmelink
f 50,als van J. Dikkers
f 100,f 2940,-----------------------------zoodat dezelve meer heeft uitgegeven dan ontvangen
f 452,35
Dit alzoo voor notificatie aangenomen zijnde, zo alsnu willende overgaan tot de behandeling
in het tweede gedeelte der publieke uitgeschrevene met betrekking namentlijk tot verlaging
der kosten door verkoop van eenige grond, zoo is met algemeene stemmen, met uitzondering
van W. Wonnink en A. Lammertink die verklaarden niet te willen stemmen, bepaald dit punt
niet in overweging te nemen.
3. Overeenkomstig art. 9 volgende van het reglement op het beheer dezer marke weder
moetende worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in
plaats van de met het einde dezes jaars aftredenden leden Albert Warmelink en Gerrit Jan
Zwiers, zoo zijn daartoe aan alle presente geerfdens briefjes uitgereikt ten fine van
schriftelijke stemming.
Bij de eerste stemming de beide aftredenden weder herkozen zijnde, doch deze zich
gedragende overeenkomstig het laatste gedeelte van art. 10 van opgenoemd reglement en
alzoo voor den tweede herbenoeming bedankende en bij de tweede stemming de keus mede
gevallen op G. Benthem, welke verklaart als slechts in zijne hoedanigheid van voogd de
regten van de kinderen Loos alhier vertegenwoordigende en zoodanig niet gewaard te zijn en
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alzoo in strijd van art. 9 van meergezegd reglement zoude worden gehandeld, te moeten
verzoeken als zoodanig op zijn persoon niet mag worden acht geslagen, zoo zijn nadat de
vergadering zich met de gevoelens van dezen tijd vereenigden denzelven niet benoembaar
verklaard, met meerderheid van stemmen tot leden van het bestuur gekozen mitsdien
genoemd Jan Hendrik Ooms en Hendrik Schorfhaar.
4. Naar luid van art. 23 van meergenoemd reglement overgegaan zijnde tot de benoeming
van twee schutters in plaats van de met het einde dezes jaars aftredende Willem Wonnink en
Gerrit Jan Leuvelink, zijn als zoodanig met algemene stemmen benoemd Heinrich Wilhelm
Birkenhäger en Jan Maag.
5. Volgens art. 19 van het meergenoemde reglement eindelijk overgegaan zijnde tot de
benoeming van eenen markebode voor het volgende dienstjaar, is zoodanig met algemene
stemmen benoemd de aftredende markebode Roelof Bouwhuis.
6. Is door den secretaris en penningmeester aan de vergadering te kennen gegeven, dat zooals
deze zich wel zal gelieven te herinneren, wegens de oneenigheid welke zij in het jaar 1838 en
in het begin van het jaar 1839 getuige de vergadering hiervoren geinsereerd van den 28
November 1839, de missive van den 29 January daarna aan den heer burgemeester der
gemeente Markelo en eindelijk de vergadering van 13 Mei 1839 tusschen de gewaarden of
markgenoten, was beste als hij zich in zijne toenmalige betrekking van kantonrigter in het
kanton Goor heeft tusschen beiden gesteld en partijen heeft mogen vereenigen onder
uitdrukkelijke reserve en bepaling dat hij aan het bestuur als adviserend lid wordt toegevoegd
de heer kantonregter de Schepper en dat dit in uitvoering is gebragt en hij zich sedert dien tijd
dienovereenkomstig heeft gedragen, dat hij heeft moeten ontwaren men gaande zoo zich hij
van zijne betrekkingen tot de marke afstand kunnen te doen en wat dies meer zij en dat, hoe
moeyelijk handelen het thans ook is, door zijne verplaatsing naar Enschede en alzoo door
zijne verwijdering van de marke hij zich steeds heeft gevoeld zijne belofte en woord gestond
te doen, ten einde zoo namelijk daardoor nieuwe verwikkelingen voor te komen en niet om
zich voordeel te doen als uit zijne bezoldiging, niet resulteerende dat deze zijne afstand
zoodanig afhankelijk is gesteld van hetgeen van goedsheeren en eigengeerfden en in alzoo
overweging geeft of men kan goedvinden hem een eervol ontslag uit zijne opgemelde
betrekking te geven dan wel hier van voordeel, hij steeds verder aan die betrekking van de
marke verbonden blijft, in welk geval hij een meerdere magt zou verlangen, om des gerede en
deelende tegen de nalatigen in regten kunnen ageren.
Hierover gedelibereerd zijnde, nadat gezegde secretaris en penningmeester de vergadering
had verlaten, is met vijftien tegen drie stemmen bepaald dat dezelve steeds verder in die
betrekking aan de marke moet verbonden blijven, zoodanig als tot heden geweest en alzoo in
het verleenen van meerdere magt wordt gedifficulteerd, hetgeen aan denzelven secretaris en
penningmeester medegedeeld, heeft deze zulks zoodanig geaccepteerd en zich opnieuw aan
de marke verbonden.
Niets meer te verhandelen zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard
den achttienden December achttien honderd vijf en veertig.
J.H. Ooms
W. Stoelhorst
G. Krijgsman
H. Schorfhaar
A.J. Nijhuis
J. Dijkink
J. Dikkers
G. Schreurs
A. Warmelink
E. Klumpers
J. Leeftink
G.H. Reurslag
H. Stegeman
J. Klumpers
J. Maag
D. Rietman
A.J. Holstege
G. Stegeman
J.H. Heilersig
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 18 April 1846.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
W. Stoelhorst }
}
G. Krijsman }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
H. Schorfhaar }
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H. Dikkers
J. Dijkink
G. Schreurs
E. Klumpers Dz.
Harmannus Wissink
J. Leeftink
G.H. Reurslag
Hendrik Stegeman
E. Klumpers
A. Warmelink mede namens H.J. Hargeerds
J. Maag
D. Rietman
A.J. Holstege
G.J. Leuvelink
G. Stegeman
H. Krabbenbos
J.H. Heilersig vereenigende A. Warmelink in zich drie stemmen te weten namens Hoptman
en Schrijvers en als gemagtigde van H.J. Hargeerds voormeld.
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger waren afgeroepen en buiten
door Roelof Bouwhuis was aangemerkt en werd gepretendeerd namens Hulsbeek te moeten
stemmen daartoe papieren door dezelve wierden overlegd, hetgeen denzelve is beantwoord
een punt van latere overweging uit te maken en alzoo bij dat afroepen was gebleken dat de
wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen waren
vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn daarna de
notulen der vorige vergadering van den achttienden December laatsleden door den secretaris
voorgelezen, door de onderteekenaars, zoo verre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en
door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is
gemaakt, geteekend met uitzondering van Hermannus Wissink, G.J. Leuvelink en H.
Krabbenbos die zich bij de onderteekening hadden geabsenteerd.
De publicatie gedagteekend den 3 April 1846 houdende kennisgeving van een uitnodiging tot
deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelene punten als hierna op
zondagen den vijfden en twaalfden April l.l. aan de kerk te Markelo afgelezen volgens aan
den voet van dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en thans weder voorgelezene
zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en hiervolgende
punten:
1. Door den president ter kennis van de vergadering gebragt zijnde den ontvangst ener
missive van den heer Hoofdland Gouverneur van Overijssel dd 1 April 1846 1e Afdeeling nr
103/863, waarbij den landmeter de Vries Hoffman heeft vergund onder nadere goedkeuring
van Zijne Excellentie, ene overeenkomst met dit bestuur hopend de verdeeling dezer marke te
sluiten, waarbij echter van het denkbeeld moet worden uitgegaan dat dezelve zich tot
persoonlijke uitvoering van die werkzaamheden niet langer dan tot het einde dezes jaars mag
verbinden, zoo is aan de vergadering voorgesteld of volgens deze missive de commissie van
verdeeling voor dat tijdvak met den landmeter de Vries Hoffman het accoord zal sluiten en
waartoe gedelibereerd, is met algemene stemmen bepaald en wordt alzoo de commissie van
verdeeling gemagtigd het vroeger accoord voor het tijdvak bij die missive met dien landmeter
te sluiten.
2. Omtrent het verzoek of wel bedanken door Gerrit Jan Zwiers voor zijne betrekking als lid
der commissie van verdeeling, is algemeen bepaald zulks aan te nemen en hierna tot de keuze
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van een en ander met algemene stemmen benoemd Derk Rietman, welke tegenwoordig zulks
heeft aangenomen.
3. Namens het nieuw benoemde lid van het bestuur Hendrik Schorfhaar aan de vergadering
zijnde voorgesteld, dat uit aanmerking van zijne hoge ouderdom door hem mogt worden
toegestaan, zich als zoodanig door zijnen zoon te doen vervangen en deze alzoo in zijne
plaats mogt worden benoemd, werd ook met algemene stemmen dit verzoek ingewilligd en in
diens plaats tot lid van het bestuur benoemd deszelfs zoon Gerrit Schorfhaar.
4. Overeenkomstig art. 18 van het reglement op het beheer dezer marke dienaangaande, zijn
tot het doen der rekening en verantwoording door den penningmeester over de dienstjaren
1800 vier en veertig en 1800 vijf en veertig, is in tegenwoordigheid als bij dat reglement
bepaald door de leden van het bestuur, daarna bij het reglement aangewezen, begonnen met
het eerst gemelde jaar en hebben dezelve, alzoo de rekening en verantwoording voor het
dienstjaat 1800 vier en veertig onderzocht, goedgekeurd en gespecificeerd als hierna en is
daarbij gebleken dat de ontvangst had bedragen
f 334,20
En dat daartegen de uitgaven volgens zestien kwitancien, buiten het nadeelig slot
des voorgaanden jaars, gestaafd gelijk een en ander uit het journaal van ontvangst
en uitgaaf over het onderwerpelijke dienstjaar wordt omschreven, hebben
bedragen de som van
f 608,49
----------Zoodat er over het dienstjaar 1800 vier en veertig een nadelig slot bestaat van f 274,28
Blijvende volgens de hier overgelegde restantlijsten alnog verschuldigd mitsdien
opvorderbaar als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1844
f 125,04
2. meer dan bepaald getal gehouden ganzen over 1842 en 1844
f 4,35
3. huur van markegrond over 1836 tot en met 1844
f 487,32
4. vroeger aangegraven markegrond
f 9,50
5. aangegraven markegrond (resolutie 8 Sept. 1836)
f 216,80
6. te restitueren grondbelasting over 1832 tot en met 1841
f 70,98
7. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
f 1,95
8. in 1839 op verboden grond gelopen hebbend vee
f 2,70
9. verschuldigde rente
f 0,23
----------Alzoo een gezamentlijk bedrag van
f 918,87
Welke stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk in volkomene orde
bevonden zijnde, zijn dezelve door de bevoegde leden ten blijke van goedkeuring, geteekend.
Hierna overgegaan zijnde tot het dienstjaar 1800 vijf en veertig en daarbij door den
opgemelden eigengeerfde J. Dikkers op de rekening van den deurwaarder bij het
kantongeregt te Goor Albertus Nijhuis aanmerking gemaakt zijnde, hoewel door regterlijke
gewijssen daarmee wordende bekrachtigd, zoo is daaromtrent eene woordenwisseling
tusschen denselven en den penningmeester ontstaan, met het gevolg dat laatsgemelde na de
stukken te zamen te hebben gepakt en op die instantie van de zijne en eigengeerfde om die
stukken te Markelo te doen verblijven, te hebben te kennen gegeven deze zijnen waarborg
bleven tot de marke het aan hem verschuldigde had uitbetaald en met deze stukken de
vergadering heeft verlaten, zoodat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1800
vijf en veertig niet is gesloten, maar daarop later behoort te worden terug gekomen.
Zoodanig niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering geeindigd den achttienden April
1800 zes en veertig.
J.H. Ooms
W. Stoelhorst
G. Schorfhaar
A.J. Nijhuis
J. Leeftink
J. Dikkers
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J.H. Heilersig
G. Benthem
J. Roelvink
A.J. Altena
de Schepper secret.

G.J. Drezes
A. Warmelink
J. Maag

Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 6 Mei 1846.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
W. Stoelhorst }
}
G. Schorfhaar }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H. Dikkers
J. Leeftink
G.J. Driezes
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
G. Benthem
A. Warmelink
J. Roelvink
H. Pongers
J. Maag
A.J. Altena
Nadat de namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger waren afgeroepen en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den achttienden April laatstleden door den
secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zoo verre daarvan konden getuigen,
goedgekeurd en door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige
aanmerking is gemaakt, geteekend met uitzondering van Harmen Pongers, die verklaarde niet
te kunnen schrijven.
Hierna mede ter vergadering verschenen zijnde H.W. Birkenhäger, W. Kistemaker en H.
Sanderman, is de publicatie gedagteekend den 25 April 1846 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelene punten
als hierna op zondagen den 26 April en 3 Mei j.l. aan de kerk te Markelo afgelezen volgens
aan den voet van dezelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en thans weder voorgelezene
zijnde, is men overgegaan tot de behandeling van de daarbij vermelde en hiervolgende
punten:
1. Over een voorstel van den landmeter den heer de Vries Hoffman ter verlenging van den
tijd tot verdeeling dezer marke, zoo wordt voorgesteld, of voor het geval dat de landmeter
mogt worden opgeroepen om voor het gouvernement werkzaamheden te zijn, deze zich dan
door eenen deskundige mag doen vervangen om zich voor risico van den landmeter met de
verdere verdeeling bezig te houden en waarover gedelibereerd, is dit voorstel eenstemmig
aangenomen, met uitzondering van A.J. Nijhuis en A. Warmelink welke zich hadden
geabsendeerd, evenwel onder uitdrukkelijke voorwaarde en bepaling dat ook dan die
deskundige zich uitsluitend met de verdeeling bezig houde.
2. Over de daarstelling eener waterleiding van uit het Groenland tot aan de Schipbeek, door
de commissie advis en rapport zijnde uitgebragt en daarbij tevens te kennen gegeven dit ter
vermindering van het verschil der marke Holten eene som van eenhonderd en vijftig guldens
wil contribueren, zoo is op voorstel van die commissie voorgesteld, alvorens hieromtrent een
bepaald besluit te nemen, de daartoe betrekkelijke stukken aan de commissie van verdeeling
ter hand te stellen ter fine van zulks met den landmeter na te gaan en in eene volgende holtink
daarover verslag uit te brengen.
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Hierover gedelibereerd is daartoe eenstemmig besloten, met uitzondering van A.J. Nijhuis
alnog absent en dadelijk aan dit besluit gevolg gegeven.
Niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering door de president gesloten verklaard den
zesden Mei achttienhonderd zes en veertig.
J.H. Ooms
W. Stoelhorst
G. Krijgsman
G. Schorfhaar
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
J. Dikkers
D. Rietman
J. Leeftink
G.H. Reurslag
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 9 July 1846.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
W. Stoelhorst }
}
G. Krijgsman }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Schorfhaar }
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
J. Dikkers
D. Rietman als zijnde gemagtigd door G.J. Zwiers en
uitbrengende twee stemmen namens Die Bae en Brink Dries.
J. Leeftink
J.H. Hidders
G.H. Reurslag mede namens G. Schreurs als daartoe door hem mede gemagtigd.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven door de voormelde personen
waren vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den zesden Mei laatstleden door den secretaris
voorgelezen, door de onderteekenaars, zoo verre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en
door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is
gemaakt, geteekend, bij of staande welke onderteekening alnog ter vergadering zijn
erschenen de volgende goedsheeren en eigengeerfden H. Swiers, C. Nagel, A. Warmelink en
H.W. Birkenhäger, welke wegens hunne te late verschijning buiten gedane onderteekening
zijn gelaten.
Hierna de publicatie gedagteekend den 26 Juny 1846 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering met opgave zoveel mogelijk der te behandelen punten als
hierna op zondagen den 28 Juny en 5 July l.l. aan de kerk te Markelo afgelezen, volgens
daartoe van aan de voet van dezelve door de koster G. Benthem gesteld bewijs, wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling der daarbij vermelde en hierbij
volgende punten:
1. Van het verslag der commissie van verdeeling der gepretendeerde afwatering van het
Groenland naar de Schipbeek, zoo is nadat door die commissie het volgende verslag is
uitgebragt luidende wenselijk:
Markelo den 23 Juny 1846.
Aan de geerfden der marke Markelo.
De ondergeteekende leden der commissie van verdeeling der marke Markelo rapport zullende
uitbrengen omtrent de gepretendeerde afwatering van het Groenland naar de Schipbeek,
hebben vergezeld van den landmeter belast met de verdeeling dezer marke genoemde
waterleiding op het terrein nagegaan.
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Zij hebben de eer dien ten gevolge te berigten zij lieden geheel instemmen met de voordragt
der commissie aangewezen bij holting vergadering dd 25 Maart 1825 om eene nieuwe
waterleiding daar te stellen, edoch wenschen de rigting van dezelve eenigzints gewijzigd te
zien op grond van:
Daar in gevolge het plan van verdeeling van begeerde waterleidingen, goedgekeurd door
Heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel bij resolutie van den 23 July 1844 nr 1839/1394
is bepaald, dat er een nieuwe weg aangelegd zal worden zooals thans in blaauwe inkt op de
figuratieve schets is aangewezen met de letters D en E.
Het in het belang der markegenooten zoude zijn zoo zich als voor de eigenaren onder de
gemeente stellen, er aan de oostzijde van deze gepretendeerde weg van het Groenland naar de
Schipbeek gebragt word en wel:
1. Deze zoude eene kortere rigting of minder lengte verkrijgen de hoogten van doorgravinge
zouden zoo niet minder stellig niet meerder zijn.
2. Deze zoude met weinig meerdere kosten het voordeel aanbrengen er ook eene weg
daargesteld wierd, welke men niet kan of mag vermijden.
3. Zij zouden bij latere verdeeling van perceelen ook bij voordeel zijn voor de eigenaren in de
gemeente Holten om wanneer zij lieden veld- of groenperceelen erlangen in het blik tusschen
de nieuw aan te leggen weg en de particuliere gronden, zij beter niet door eene moeyelijke
waterleiding ter overtogt worden afgescheiden, hier alsdan onmiddelijk aan de particuliere
gronden kan toebedeeld worden.
4. Zij biedt even goede en zelfs betere waarborg omdat de gehele westzijde bevrijd van water
blijft, daar dan door den hoogeren weg aan de westzijde der afwatering dit eene belangrijke
afdamming wordt.
Weshalve de ondergeteekenden aan de geerfden voorstellen om deze waterleiding zoodanig
te wijzigen als mede om het punt F tot B niet te doorgraven, alvorens de indeeling der
perceelen plaats vindt om redenen het laatste minder noodzakelijk is voor de gemeente
Holten noch voor de deelgenoten van Markelo van belang kan worden, daar dit tevens ook
weder een brandweg daarnevens zoude kunnen beputten.
Verder dient dan nog tot inlichting dat men de duikers benodigd aan onze gepretendeerde
waterleiding zoude kunnen volgen, zooals die door de commissie der geerfden in deze
memorie is toegelicht of zoo als bij de verdeeling noodzakelijk zal betaamd worden; men
zoude echter thans verpligt zijn om nog een kleine duiker met klep te plaatsen bij de eerste
daarbij bij het punt A maar aan de westzijde der weg om het overtollige water af te kunnen
laten lopen langs de westzijde, edoch bij eene hoge vloed afkomende van de oostzijde dit te
kunnen afsluiten, gemerkt op de schets met letter B.
Eindelijk het thans ingesloten perceel tusschen de gepretendeerde waterleiding en particuliere
eigendom, men kan geheel bevrijd worden ook zelfs bij het uitlopen der Schipbeek als men
een kadijkje wil leggen langs de rivier van twintig ellen.
De commissie van verdeeling der marke.
(get.) J. Dikkers
G.H. Reurslag
D. Rietman.
Aan de vergadering de verlangd wordende verrichtingen aanwijzing op de komst gegeven en
daarna voorgesteld of de vergadering zoo met het voorstel bij bovenstaand rapport vermeld,
vereenigt. Waarna gedaan beraad, is zulks bij algemeene stemmen goedgekeurd en
aangenomen en dien ten gevolge na goedkeuring tevens der marke Holten ter fine voorwaar
gedaan aanbod de missive van verdeeling met de volkomene uitvoering als bij dat haar
rapport belast.
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2. Over het contract der commissie van verdeeling met den landmeter aangegaan en
dienaangaande aan de vergadering in kennis gesteld, hetzelve volkomen overeenstemmende
met dit in der tijd met den landmeter Textor aangegaan, met uitzondering eene wijziging van
art.5 § 4 en eene additionele bepaling betrekkelijk het door nu wijlen Textor verrigtte en het
aan denzelve of wel zijne erven toekomende, als thans ten beste voor den nieuwe landmeter
verblijvende, die zich daarna met die eisch zal moeten verstaan, zoodat daardoor de marke
nimmer na- noch voordeel kan hebben, zoo is na deliberatie hierover gestemd waarnaar,
terwijl ook nog ter vergadering verscheen Hendrik Sanderman, eenparig is goedgekeurd en
aangenomen het volgende:
CONTRACT
Op heden den drie en twintigsten Juny achttienhonderd zes en veertig is er tusschen de
commissie van verdeeling der marke Markelo en den landmeter de Vries Hofman wonende te
Enschede, ter zake van het werk der verdeeling van voornoemde marke de nader luidende
overeenkomst gesloten, voorbehoudens de vereischte goedkeuring van het markte bestuur van
genoemde marke, behelzende de voorwaarden en verpligtingen van genoemde commissie aan
gemelde heer de Vries Hofman het werk dezer verdeeling heeft opgedragen.
§1
Wegen en waterleidingen.
art. 1
De landmeter maakt eene kaart van wegen en waterleidingen aanwijzende de bestaande
hoofdwegen en waterleidingen en die welke bij de verdeeling dienen te worden gemaakt,
kaarten ook die welke van de reeds bestaande wegen en waterleidingen geheel of gedeeltelijk
zullen moeten of kunnen vervallen. Bij het practisch gedeelte van het werk zal de landmeter
worden vergezeld door een of meer leden der commissie of door personen door hem
gecommitteerd, ten einde aan hem de nodige plaatselijke inlichtingen te geven.
art. 2
De landmeter zal na het vervaardigen dier komst op bepaalde dagen zitting houden ter plaatse
alwaar zulks de commissie mogt verkiezen, ten einde aan ieder belanghebbende over de bij
art. 1 te maken of te veranderen wegen en waterleidingen de nodige inlichtingen en des
verkiezende in loco te gaan. Daar het gebruikelijk is de kaart eerst ter visie der ingezetenen te
leggen voor dezelve aan Heeren Gedeputeerde Staten ter goedkeuring wordt aangeboden.
art. 3
De landmeter baakt de onder art. 1 en 2 op de kaart gepretendeerde en goedgekeurde wegen
en waterleidingen uit, terwijl het waterpassen van dezelve bepaalt de hoogten en diepten, laat
de middellijnen en alle andere afmetingen kielspitten, voor zoo ver zulks tot het regt toestaan
voor de aannemer wordt voor nodig geacht. Hij maakt verder de nodige bestekken der
percelen met de voorwaarden volgens welke het te verrigten aard en temeerwerk dient te
worden aanbesteed. De landmeter zal dit alles met de nodige teekeningen en berekeningen ter
goedkeuring aan de commissie voordragen en op verlangen van haar aanwijzingen inhouden.
art. 4
De landmeter zal bij de aanbesteding van voornoemde werken tegenwoordig zijn ten einde
aan de eigenaren de nodige inlichtingen te kunnen geven. Hij houd in een daartoe aangelegd
boek aanteekening van het aanbesteede werk, de namen van de aannemers en de aanneems
penningen van elk perceel afzonderlijk.
art. 5
De landmeter is belast met het toezigt bij de wezenlijke uitvoering van bovengenoemde
werken en is aan de commissie verantwoordelijk, niet slechts dat deze punten naar behooren
volgens de daarvan behoorende bestekken en voorwaarden worden gemaakt, maar ook dat hij
aan de commissie bij elk onvoorzien opkomend gevoelen geeft, als wanneer somtijds
hoofdzakelijke veranderingen in de uitvoering dier werken dienden te worden gemaakt, opdat
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de commissie tot dergelijke veranderingen altijd de nodige vrijheid hebben, zal de landmeter
bij het opmaken der bestekken en voorwaarden op de gelijke onvoorziene gevallen attent
wezen en dezelve tot dat bedoeld ongemak doelmatig inrigten.
art. 6
Ook ter uitvoering van alle zoodanige wegen en waterleidingen die de commissie in de loop
der verdeling voor nodig mogt achten, moet de landmeter zijn persoon stellen zooals bij het
voorgaande is omschreven en wordt bedoeld, al kunnen deze nieuwe werken of verpligtingen
ook niet op de bij art. 1 bedoelde kaart gepretendeerd werk in of op een ander stuk
vermelden.
art. 7
Zoodra het aanbesteede werk af is, geeft de landmeter hiervan kennis aan de commissie en
deze neemt het bedoelde werk volgens de daaromtrent bestaande bestekken en voorwaarden
over en ontslaat den landmeter hierdoor van de dienaangaande op zich genomen hebbende
verpligtingen en verantwoordingen in deze paragraaf vermeld.
De commissie bewerkstelligt geene betaling van aangenomen werk of geeft daarop aan de
aannemers voorschot, dan op vertoon van een briefje van goedkeuring door den landmeter
afgegeven.
§2
Opmaken en uitvaardigen van nieuwe kaarten van de te verdeelen grond.
(Nieuwe kaarten omdat de daaromtrent bestaande kadastrale kaarten tot eene verdeeling die
zeker toch wordt verlaagt, niet kunnen worden gebruikt).
art. 1
De landmeter vergezeld door de commissie of door personen door dezelve gecommitteerd,
draagt zorg voor de kennelijke afscheiding door een kielspit van de aan hem door de bedoelde
personen aangewezen verschillende soorten van grond en nadien dit is geschied en deze
toedeeling van de te verdelen grond, des vereischt door den landmeter op bepaalde dagen aan
de belanghebbenden is aangewezen en door de commissie is goedgekeurd.
art. 2
De landmeter over tot het opmeten der gronden en vervaardigt daarvan eene kaart of kaarten
op de schaal van 1 tot 2500, hij berekent dezelve ten einde de juiste grootheid der te
verdeelen gronden te bekomen. Dit werk moet hij met de meeste nauwkeurigheid verrigten
die slechts op goede kaarten eene goede verdeeling kan worden geeffectueerd.
art. 3
De landmeter moet op verlangen der commissie deze kaarten aan elke verificatie
onderwerpen en wordt aan hem slechts eene tolerantie van een vijftigste gedeelte der grootte
toegestaan. Hij geeft dat aan de commissie door wanneer hij deze bedoelde kaarten af heeft.
art. 4
Door de hier bij een bedoelde en al of niet wekelijks uitgevoerde verificatie der bedoelde
kaarten, is de landmeter nog niet ontslagen van het instaan voor de juistheid dier kaarten,
maar hij blijft daarvoor verantwoordelijk tot aan het einde der verdeeling.
§3
Toedeelen van ieder deel op de verschillende soorten van grond.
art. 1
De landmeter is behulpzaam bij het uitwerken der grondslagen van verdeeling in cijfers en in
toepassing op ieder deel volgens het plan van verdeeling of voor nog door de commissie te
maken bepalingen; hij maakt hiervoor een staat op en legt dezelve aan de commissie ter
goedkeuring over.
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art. 2
Nadien de in het vorige artikel bedoelde staat door de commissie en desnoods door alle
belanghebbenden is goedgekeurd en ook volgens het plan zelve of nader door de commissie
is bepaald, hoe de verdeeling lopen zal of waar ieder deelgenoot het zijne moet bekomen,
gaat de landmeter over tot de projectverdeeling op de kaart.
art. 3
Deze projectverdeeling wat de ligging van ieders deel op de verschillende soorten van grond
betreft, door de commissie zelve bepaald en aldus tevoren door haar goedgekeurd zijnde, is
de landmeter slechts voor de juiste grootheid van ieders deel en niet aangaande de ligging van
hetzelve verantwoordelijk.
art. 4
Mogt somtijds eene ter visie ligging van de kaart der projectverdeeling aan alle
belanghebbenden door de commissie voor noodzakelijk worden geacht, zoo zal de landmeter
gehouden zijn hiertoe op bepaalde dagen zitting te houden ten einde aan de belanghebbenden
de nodige inlichtingen te geven.
art. 5
Mogt echter de commissie voor goed of nodig achten, dat er op de kaart van
projectverdeeling veranderingen moeten plaats hebben, hetgeen dus meerdere nieuwe
berekeningen en verplaatsingen van doen zal ten gevolge hebben, zoo zal voor deze nieuwe
kaarten de landmeter eene billijke extra beloning bekomen onderling te bepalen.
art. 6
Nadien na de kaart der projectverdeeling finaal is goedgekeurd, zal de landmeter overgaan tot
het aanbrengen van ieders deel op het terrein, al de grensscheidingen voor elk deel behoorlijk
doen kielspitten en van ieder deelgenoot het zijne in het bijzijn der commissie aanwijzen.
Ook bij dit werk wordt aan de landmeter eene tolerantie van een vijftigste gedeelte der haar
regtheid van ieders deel toegestaan.
art. 7
Gedurende de uitvoering van alle deze werkzaamheden in het voorgaande reeds omschreven
of nog te omschrijven tot zoolang de verdeeling geheel is uitgevoerd, is de landmeter
gehouden inzage te verleenen in zijne werkzaamheden aan de commissie of aan personen
door haar daartoe benoemd en tevens zijn persoon te stellen, zoo menigmaal zulks de
commissie in het belang van de zaak zal nodig oordeelen.
§4
Bijzondere bepalingen.
art. 1
De landmeter zal tevens verpligt zijn in zoodane zulks in § 2 opmeten en vervaardigen van
nieuwe kaarten niet mogt omschreven zijn:
a. copie te nemen van de kadastrale gemeente kaarten in zoo verre zij deze marke betreffen
met al wat daarop vermeld is, zoowel gecultiveerde gronden als al de veldgronden.
b. copie te nemen uit de aanwijzende en suppletoire tafels van het kadaster, meede voor zoo
verre zij deze marke betreffen.
c. vergezeld van een of meer leden van de commissie van verdeeling eene herziening of
opneming op het terrein te houden, de kadastrale stukken te verkiezen, zoodat tevens gezorgd
wordt dat het gecultiveerde met juiste aanduiding van kwaliteit op de regte naam komen en
de huizen worden geklassificeerd.
art. 2
Na den afloop der verdeeling of dan wanneer zulks nodig is, zal de landmeter tevens verpligt
zijn om de redactie der acte van scheiding op te maken.
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art. 3
De landmeter zal tevens dat gene moeten verrigten, wat behalve dit alles als werk voor eene
landmeter nog bijzonderlijk uit het plan van verdeeling voor deze marke mogt voortvloeyen.
art. 4
De landmeter zal verpligt zijn om de kettingslepers voor zijne rekening te nemen en tevens
ten zijne kosten het kielspitten doen verrigten der nieuwe wegen en waterleidingen, als ook
dat der grensscheidingen voor ieders deel op de verschillende soorten van grond.
art. 5
De landmeter zal verpligt zijn, om bij aldien hij zelve niet tegenwoordig mogt zijn, voor de te
verrigten werkzaamheden eene bekwamen persoon te stellen, ten einde er geene vertraging
plaats hebben waardoor de landmeter persoonlijk verantwoordelijk zal zijn.
§5
Wijze van betaling.
De beloning van den landmeter zal bedragen honderd negen en veertig cents per bunder,
welke gelden aan denzelven bij gedeelten zullen uitbetaald worden in maniere als volgt:
1. Een vierde gedeelte als het werk bepaald bij § 1 vermeld is volbragt en afgelopen.
2. Een vierde gedeelte als het werk is afgelopen hetgeen verder in § 1 is omschreven.
3. Een vierde gedeelte wanneer het werk in § 2 omschreven is afgelopen.
4. De rest der belooning wanneer de inhoud van § 3 is ten uitvoer gelegd.
Alles echter onder deze bepaling dat de landmeter zich zal moeten laten kwijten eene som
van tweehonderd vijf en twintig guldens, uitmakende de som welke door den landmeter
Textor is verdiend en alzoo aan de erfgenamen moet uitgekeerd worden.
En zijn hiervan twee eensluidenden opgemaakt en geteekend en aan wederzijdsche partijen
uitgereikt.
De landmeter
De leden der commissie
(get.)
de Vries Hofman
J. Dikkers
J.H. Reurslag
D. Rietman.
3. Over de benoeming van eenen secretaris ter adsistentie der commissie van verdeeling, zoo
is bij voorlichting en deliberatie eenparig de noodzakelijkheid daarvan ingezien en daartoe
besloten, evenwel daardoor G. Benthem wordt aangenomen gedurende twee maanden de
werkzaamheden als zoodanig op zich te nemen tegen eene billijke belooning, eenstemmig
bepaald eene oproeping te doen voor personen, die genegen zijn onder voorstelling met die
betrekking, waaronder behelst al het schrijfwerk en alle verlangd wordende vergaderingen bij
te wonen, zoo mede de geinde en uitbetaalde gelden, zich te belasten met opmaak van het
door hun verlangd wordende salaris, percentsgewijze van den kosten tot dekking van de
verdeeling berekend na aftrek van het tot heden betaalde.
Niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard den
negenden July achttien honderd zes en veertig.
J.H. Ooms
G. Krijsman
W. Stoelhorst
G. Schorfhaar
J. Dikkers
H.W. Birkenhäger
E. Klumpers
G.J. Zwiers
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
G. Benthem
G. Snijders
J. Maag
G.H. Heilersig
J.W. Wissink
J. Leeftink
J. Dijkink
A. Lodeweges
L. Krijsman
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 22 Augustus 1846.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
W. Stoelhorst }
}
G. Krijgsman }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Schorfhaar }
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis bij deszelfs mondelijk gemagtigd den secretaris Mr. de Schepper voormeld.
J. Dikkers
H.W. Birkenhäger
E. Klumpers
G.J. Zwiers
J.W. Wissink
J. Leeftink
G.J. Driezes
J.H. Hidders
G.H. Reurslag
G. Benthem
J. Dijkink
G. Snijders
C. Nagel
A. Lodeweges
G. Schreurs
A. Lammertink
J. Maag
H. Krabbenbos
G.H. Heilersig
L. Krijsman
T. Elkink.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst vervat, door de voormelde personen
werden vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den negenden July laatstleden door den
secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zoo verre daarvan konden getuigen,
goedgekeurd en door dezelve ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige
aanmerking is gemaakt, geteekend, met uitzondering van C. Nagel die zich had verwijderd,
G.J. Driezes die zulks weigerde niet te kennen geven niet tegenwoordig te zijn geweest, A.
Lammertink, H. Krabbenbos en T. Elkink die zulks hebben geweigerd zonder daarvoor reden
op te geven, terwijl bij of staande die onderteekening alnu ter vergadering zijn erschenen de
goedsheeren en eigengeerfden H. Sanderman en H.J. Hargeerds, welke zoodanig vanwege
hunne te late verschijning buiten medeteekening zijn gelaten.
De publicatie gedagteekend den 1 Augustus 1846 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering met opgave zoveel mogelijk der te behandelen punten als
hierna op zondagen den 9 en 16 Augustus 1846 aan de kerk te Markelo afgelezen, volgens
daartoe van aan de voet van dezelve door de koster G. Benthem gesteld bewijs en alnu
wederom voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de daarbij vermelde en hier volgende
punten:
1. Dat er omtrent de benoeming van eenen secretaris bij de commissie van verdeeling der
aanbesteding der marke Markelo dienaangaande den 9 July laatstleden genoemd, zoo is door
den president aan de vergadering kenbaar gemaakt, dat er zijn ingekomen twee aanbiedingen
daartoe, te weten van den heer notaris Jalink te Goor en van de heer G. Benthem te Markelo,
houdende de eerste om die betrekking waar te nemen tegen eene beloning van drie en een
vierde percent der kosten die nog gemaakt moeten worden en de andere om die betrekking
waar te nemen bij de commissie van verdeeling des verlangende derzelve vergadering bij te
wonen en alle ontvangsten en uitgaven betrekkelijk die verdeeling te doen op eene der
navolgende voorwaarden, welke hij ter kennis der marktgenoten stelt als:
a. voor vier percent van de ontvangst van gelden aangewend tot dekking van de kosten van
verdeeling maar ook van het tot den 10 July 1846 ontvangene.
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b. voor twee en een half percent van alle ontvangsten hoe ook genaamd, die hij in
bovenvermelde betrekking doen moet.
c. voor een en eenvierde percent van alle ontvangsten en dan tevens een en eenvierde percent
van alle uitgaven ook verschillig van welke aard die ontvangsten en uitgaven ook zijn mogen,
zoo zij slechts betrekking hebben op de verdeeling der marke Markelo.
Hierover gedelibereerd is eenstemmig verstaan en bepaald het door den heer G. Benthem
voorgebragte tweede punt eenig in aanmerking te nemen en hierover weder eener stemming
hebbende plaats gehad aan welke van beide die betrekking op de door ieder opgegeven
voorwaarden zal worden opgeslagen, zoo is met algemene stemmen tot secretaris benoemd de
heer G. Benthem op de boven onder letter b. gestelde voorwaarden en welke present zulks
dadelijk heeft verklaard te accepteren.
2. Over het verzoek van G.J. Zwiers, H. Zwiers en anderen, dat aan ieder de door hen
daargestelde bleek, in koop mag worden afgestaan ofwel ieder de zijne in zijn aandeel
toegedeeld, gelijk ook dit voor het dorp en voor den Dijkerhoek, aan ieder ook eene bleek
mag worden aangewend, zoo is eerst over de bleek bij G.J. Zwiers en H. Zwiers in
gemeenschappelijk gebruik voorgesteld, of aan dat verzoek voorgesteld toestemming zal
worden gegeven. Hieromtrent besloten zijnde bij briefjes te stemmen, zoo is nadat aan ieder
stemgeregtigde alnog present daartoe een briefje uitgereikt, volgens de lijst aan het hoofd
dezes en nadat dezelve op gelijke wijze weder waren ingeleverd, bevonden dat zeven
stemmen voor de inwilliging voor dat verzoek waren, tien stemmen daartegen en twee blanco
briefjes, weshalve de meerderheid tegen dat verzoek en alzoo hetzelve gewezen van de hand.
3. Omtrent het daarstellen van duikers en het bepalen der plaatsen gedelibereerd zijnde, zoo
is op daartoe van zijde het bestuur gedaan voorstel met algemeene stemmen bepaald eene
duiker te leggen tusschen het land van Groot Leuvelink en Klumpers en Tijman.
4. Bij acte van scheiding en verdeeling van den boedel uitmakende de gemeenschap en
nalatenschap van Gerrit Hendrik Reurslag, winkelier, tapper en slager, en zijne wijlen vrouw
Berendina Geerdink, tusschen denzelven Reurslag en zijne meerderjarige kinderen
Wilhelmina Reurslag zonder beroep, Berend Hendrik Reurslag timmerman, alle te Markelo
en Arend Jan Reurslag smidsknecht te Deventer wonende, den twaalfden July 1800 vijf en
veertig voor den te Goor resideerende notaris Wolter Jalink in tegenwoordigheid van
getuigen opgerigt, zijnde geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te
Deventer den negenden January 1800 zes en veertig in deel 43 nr 50 blad 124 tot 127, aan
dezelve Wilhelmina Reurslag ende meerderen, zijnde toegedeeld het aldaar onder letter G.
omschreven, bestaande in een huis en erf sectie H. nummer 608 met het regt van eene volle
whare in de markt van Markelo gelegen in de gemeente Markelo, gelijk ook vroeger door
denzelve Gerrit Hendrik Reurslag en thans door G.J. Lonink als getrouwd aan dezelve
Wilhelmina Reurslag, zoodanig als man en meester der regten zoo zijne termen als eigen
hoofde ter zake der gemeenschap verzoekt, hem thans als gewhaarde te erkennen in plaats
van zijnen behuwd vader en daarvan in de notulen dezer marke aanteekening te doen, zijnde
deze whare bekend onder den namen Hendrik Oeyink. Hierover gedelibereerd en nagezien de
hierop betrekkelijke acten, is met eenparige stemmen aan denzelven G.J. Lonink, als gehuwd
aan Wilhelmina Reurslag, als gewhaarde namens Hendrik Oeyink te erkennen en hem alzoo
van staande aan die regten te doen uitoefenen geschieden ten blijke daarvan alhier
aangeteekend.
5. Ten gevolge deze overschrijving waardoor de gewhaardheid is komen op te houden van
meergemelden Gerrit Hendrik Reurslag, heeft het bestuur doen opmerken dat naar het plan
van verdeeling in verband met de resolutie van goedsheeren en eigengeerfden dezer marke
van den 7 October 1843, zoodanig ook is komen op te houden het lidmaatschap van den
meergenoemden Reurslag in de commissie van verdeeling dezer marke en naar deszelfs wijze
van zien, dadelijk tot de benoeming van een nieuw lid in die commissie ter vervanging van
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Reurslag moet worden overgegaan. Met welk gevoelen de vergadering zich vereenigende en
tot de stemming overgaande, heeft G.J. Zwiers in zich vereenigt van de uitgebragte stemmen
elf, A. Warmelink drie en G.J. Lonink een, weshalve G.J. Zwiers met meerderheid is
benoemd tot lid der commissie van verdeeling dezer marke ter vervanging van het vroegere
lid G.H. Reurslag, zullende door den secretaris aan den benoemde als mede niet meer present,
daarvan op de gebruikelijke wijze worden kennis gegeven.
6. Eindelijk, hoewel in de vergadering van den 18 April dezes jaars begonnen, doch niet
toleind, gelijk aldaar met meerdere omschreven overeenkomstig art. 18 van het reglement op
het beheer dezer marke, overgegaan zijnde tot het vervolgen of doen de rekening en
verantwoording door den penningmeester over het jongst afgelopene dienstjaar 1800 vijf en
veertig, zoo hebben de leden van het bestuur als daartoe bij dat reglement aangewezen,
dezelve rekening en verantwoording over het dienstjaar 1800 vijf en veertig onderzocht en
goedgekeurd als hierna en is daarbij gebleken dat de ontvangst had bedragen
f 333,86
en dat daartegen de uitgaven door negentien kwitancien, met inbegrip van het
nadeelig slot des voorgaande jaar gestaafd, gelijk een en ander in het journaal van
ontvangst en uitgaaf over het onderwerpelijke dienstjaar met meerdere wordt
omschreven, hebben bedragen de som van
f 828,21
----------zoodat er over het dienstjaar achttienhonderd vijf en veertig een nadeelig slot
bestaat van
f 494,35
blijvende volgens de hierbij overgelegde restantlijsten alnog verschuldigd, mitsdien eisch- en
opvorderbaar als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1845
f 166,20
2. onopgebrand vee en overtal ganzen over 1842 en 1844
f 4,35
3. huur van markengrond over 1836 tot en met 1845
f 556,62
4. vroeger aangegraven markengronden
f 9,50
5. aangegraven markengrond (resolutie 6 Sept. 1836)
f 216,80
6. te restitueren grondbelasting over 1832 tot en met 1841
f 70,98
7. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
f 1,98
8. op verboden grond gelopen hebbend vee in 1839
f 2,70
9. verschuldigde rente door G. ter Welle
f 1,64
-----------alzoo eene gezamentlijk bedrag van
f1030,74
Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk in volkomene orde bevonden
zijnde, zijn dezelve door de bevoegde leden ten blijke van goedkeuring geteekend.
En alnu niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering gesloten den twee en twintigsten
Augustus 1800 zes en veertig.
J.H. Ooms
G. Schorfhaar
W. Stoelhorst
G. Krijgsman
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
B. Breukink
H.W. Birkenhäger
J. Dijkink
E. Klumpers
J.H. Hidders
J. Broers
G.J. Lonink
J.H. Nijland
H. Stegeman
E. Klumpers Dz.
D. Rietman
H. Sanderman
G.H. Heilersig
de Schepper.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 5 December 1846.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
G. Schorfhaar }
}
W. Stoelhorst }
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Krijgsman }
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
B. Breukink
H.W. Birkenhäger
J. Dijkink
E. Klumpers Dz.
J. Broers
H. Wissink
Mr. F.G. Houck als bestierder van het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer
J.H. Hidders
G.J. Lonink
J.H. Nijland
H. Stegeman
G. Schreurs
E. Klumpers
J. Maag
G.J. Koenderink
D. Rietman
H. Sanderman (Bolink)
G.H. Heilersig
G. Stegeman.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven, voor zoo verre
tegenwoordig, door de voormelde personen werden gepresenteerd, is door den president de
vergadering geopend verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den twee
en twintigsten Augustus laatstleden door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars
en die niet onderteekend hebben, zoo verre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en ten
blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend,
met uitzondering van Hermannus Wissink en G.J. Koenderink die zulks slechts weigerden en
van Mr. F.G. Houck die verklaarde niet te weten wat toen was geschied.
Nadat was onderteekend, de goedsheeren G.J. Zwiers en G. Benthem alnog ter vergadering
waren gekomen, is de publicatie gedagteekend den 19 November 1846 houdende
kennisgeving van en uitnodiging tot deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te
behandelen punten als hierna op zondagen den 22 en 29 der jongst afgelopene maand
November aan de kerk te Markelo afgelezen, wederom aan de vergadering voorgelezen
zijnde, is men tot de behandeling overgegaan der daarbij vermelde en hier volgende punten:
1. Gedelibereerd zijnde dat de benoeming van eene commissie tot onderzoek der
gewaardheid, hoedanig sommige beweren in deze marke nog te bezitten, mitsdien de
geschillen dienaangaande, zoo is eenparig besloten die taak aan de commissie van verdeeling
op te dragen gelijk zulks aan dezelve wordt opgedragen en overgelaten.
2. Aan de vergadering mededeeling gedaan zijnde omtrent het door onberegtigden
eigendunkelijk en eigenmagtig zetten van woningen op markengrond, zoo is na gedane
deliberatie, met in aanmerking neming dit bij resolutie van goedsheeren en eigengeerfden
dezer marke van den zevenden October 1800 drie en veertig dienaangaande reeds is beslist
als daarbij bepaald, om die gene welke hutten of woningen op markengrond eigendunkelijk,
alzoo zonder toestemming van de bevoegde autoriteit op markengrond hebben opgeslagen,
tot ontruiming van deze grond te noodzaken en daartoe in regten te vervolgen, eenstemmig
bepaald zich bij die resolutie te houden, mitsdien het bestuur dezer marke geautoriseerd en
gemagtigd gelijk alnog geautoriseerd en gemagtigd wordt, bij deze dienovereenkomstig te
handelen met vrijlating nogthans om zulke onbevoegden onder mededeeling daarvan aan te
zeggen of te doen aanzeggen, mitsdien te inviteeren om de door hen eigendunkelijk
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toegeeigende markegrond uiterlijk op den eersten April eerstkomende te ontruimen en alzoo
te zorgen dat alsdan ook de daarop door hen gestelde woningen van dien grond zijn
verwijderd.
3. Door de penningmeester opnieuw verslag gedaan zijnde ten aanzien der nalatigheid of
onwil van betaling in deze marke, waardoor het bestuur buiten magte blijft de op de marke
klevende schuld te voldoen, zoo is met algemene stemmen bepaald de penningmeester te
magtigen, gelijk dezelve gemagtigd wordt bij dezen, de nalatigen namens deze marke zelfs in
regten te vervolgen, alzoo door middelen regtens tot de betaling te noodzaken en zoodanig de
marke voor alle geregten te vertegenwoordigen alles met magt te substitueren.
4. Dien ten gevolge door het bestuur eene nadere bepaling voorgesteld zijnde, omtrent het
weiden van vee of het hoeden van vee, ten einde dadelijk de gelden te ontvangen en de marke
daardoor voor verliezen te waarborgen, zoo is eenstemmig besloten en vastgesteld dat de
bepaling dienaangaande zal blijven bestaan, met wijziging evenwel in zoo verre dat ten einde
de marke voor verliezen te vrijwaren, de veehouders verpligt zullen zijn voor de opbranding,
het weidegeld te betalen, waartoe nader de dag zal moeten worden kenbaar gemaakt en dat bij
gebreke dezer betaling op die nader aan te kondigen dag, waartoe geene in stelling naar het
verloop van dien dag voldoende zal zijn, zoodanigen nalatigen bij het gebruik maken der
markengrond, daar zijn vee zal vervallen in de boete als bij marke resolutie van den acht en
twintigsten December 1800 zes en dertig gestatueerd.
5. Overeenkomstig art. 9 volgens het reglement op het beheer dezer marke, weder moetende
worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur, in plaats van de
met het einde dezes jaars aftredende leden Wolter Stoelhorst en Gerrit Krijgsman, zoo zijn
aan alle nog presente geerfdens briefjes uitgereikt, ten einde daarop de namen der gestemden
te vermelden, welke briefjes alle weder ingekomen zijnde, is bij de opening derzelve
gebleken, dat de meeste stemmen zich hadden vereenigd in en bij meerderheid, alzoo als
leden van het bestuur zijn gekozen Jan Roelvink en Gerrit Hendrik Heilersig.
6. Naar luid van art. 23 van opgemeld reglement overgegaan zijnde tot de benoeming van
twee nieuwe schutters in plaats van de ook met het einde dezes jaars aftredende J.H. Bussink
en A. Lammertink, zijn als zoodanig met algemene stemmen benoemd A.J. Holstege en W.
Wonnink, met vrijlating van dezelve om zich en wel de eerste door zijnen zoon en de laatste
door zijne schoonzoon te doen vervangen.
7. Volgens art. 19 van het meergemelde reglement eindelijk overgaande tot de benoeming
van eene markebode voor het volgende dienstjaar, is vooraf aan de vergadering kenbaar
gemaakt, dat zich daartoe met den aftredende R. Bouwhuis had aangeboden Jan Kuipers.
Hierna is op daartoe gedaan voorstel uit aanmerking der zich meermalen overgedaan
hebbende behoefte, alvorens tot de benoeming zelve te besluiten, bepaald dat den markebode
tevens tot adsistentie zal zijn van de commissie van verdeeling, alleen binnen de marke en om
te gaan naar Rijssen en Goor evenwel niet verder dan twee dezer distancie.
Op deze voorwaarde dan mede tot de benoeming overgaande, is als zoodanig eenparig
benoemd Roelof Bouwhuis.
Niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard den
vijfden December achttienhonderd zes en veertig.
J.H. Ooms
G. Schorfhaar
J. Roelvink G.H. Heilersig
A.J. Nijhuis
J.R. Janssen
H.W. Birkenhäger T. Breukink E. Klumpers
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
G.J. Driezes
G.J. Lonink G. Benthem
H.A. Warmelink
A. Lodeweges
G. Stegeman
H.J. Hargeerds
B.T. Schottink
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 25 Maart 1847.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
G. Schorfhaar
}
}
J. Roelvink
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.H. Heilsersig
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
T. Breukink
J.R. Janssen als speciaal ten dezen gemagtigd door J. Dikkers blijkens vertoond bewijs dd 24
Maart j.l.
H.W. Birkenhäger
E. Klumpers Dz.
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst (Hiddink)
J. Leeftink
G.J. Driezes
G.J. Lonink
G. Benthem als generaal gemagtigde van D.H.
Meengs en voor J.H. Loos bij verleend en teruggegeven bewijs dd 25 Maart 1847.
H.A. Warmelink
T. Gorkink
A. Warmelink
A. Lodeweges
A. Lammertink
G. Stegeman
H.J. Hargeerds
B.T. Schottink
T. Elkink.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven, voor zoo verre
tegenwoordig, door de voormelde personen werden gepresenteerd, is door den president de
vergadering geopend verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den
vijfden December des jongst afgelopene jaar achttien honderd zes en veertig door den
secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars en die niet onderteekend hebben, zooverre
daarvan konden getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop door
niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend met uitzondering van Jan Leeftink, A.
Lammertink en T. Elkink die zulks weigerden, de eerste om reden hij tegen de betaling voor
de opbranding is, de tweede zonder reden op te geven en de laatste als reden bijbrengende dat
hij de vorige vergadering niet had bijgewoond.
De publicatie gedagteekend den 11 Maart 1847 houdende kennisgeving van een uitnodiging
tot deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als hierna op
zondagen den 14 en 21 deze lopende maand Maart aan de kerk te Markelo afgelezen, volgens
daarvan aan den derzelve gesteld bewijs geteekend G. Benthem en alnu wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de daarbij vermelde en hier volgende punten:
1. Door de commissie daartoe bij markeresolutie van de 5 December l.l. ingesteld en
bemand, rapport zijnde uitgebragt over de door sommigen nog gepretendeerd houdende
gewaardheid in deze marke, waarbij dezelve tot grondstellingen heeft aangenomen, eerstelijk
om zich niet te bemoeyen met de onderscheidene geschillen van personen die beweren op
hetzelfde gehele of gedeeltelijk whaartal regt te hebben, daarover alleen te zeggen wat de
markeboeken opgeven en de zulken te verwijzen naar die personen die thans en ook reeds
sedert langeren of korteren tijd als eigenaar dier whaartallen bij het bestuur dezer marke
bekend staan en ten tweeden om bij de aangifte van nog niet erkende whaartallen met alle
mogelijke voorzichtigheid te werk te gaan en daarbij de deugdelijkheid der bewijzen te
toetsen en vooral om daarbij de oude markeboeken dezer marke, die in deze zaak als
wetboeken moeten verstrekken, met alle omzigtigheid te raadplegen;
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waaruit resulteert dat tot de eerste soort waren behorende Gerrit Snijders als een kwart whare
reclamerende namens Snijder Jan en Victor Abraham Cracau te Goor; een kwart whare
namens Papen Dries en Gerrit Brinkmans namens Derk die Riet en B. Dijkink namens
Heymerink en tot de tweede of laatstgemelde soort Teunis Gorkink als dunkende houder te
Markelo namens Hobbelink, Roelof Bouwhuis namens Snels, de wed. Teunis Kloots en hare
beide zonen Gerrit Hendrik en Jan Kloots voor de helft en Berend Teunis Schottink voor de
helft van een volle whaar Kloots genaamd en Gerrit Klein Heerdink van eene kwart whare
Morsman genaamd en Harmen Preuter en provisoren van het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer beide wegens eene volle whare namens Nijland en Gerrit Hendrik Wissink namens
de Sanderie, zoo is na gehoudene deliberatie eenparig bepaalt, dat het onderling verschil,
hoedanig tot het opgemelde eerste soort, is behoorende tot de kennisneming dezer
vergadering, niet behoort en alzoo partijen dienaangaande ad competentie te verwijzen en dat
ten aanzien het tweede soort met meerderheid van stemmen, als hebbende A. Warmelink en
B.J. Schottink zich verwijderd alzoo buiten deze, eenparig is besloten zich met het rapport te
vereenigen, mitsdien alle de hiertoe gedane verzoeken te wijzen van de hand, gelijk geschied
bij deze, zullende het uitvoerig verslag onder het archief dezer marke worden bewaard, ten
einde de desbegerenden daarvan inzage kan nemen.
2. Gedelibereerd zijnde omtrent het voorstel opregtens de verkoop van de markeplaatsjes en
wel aangaande de opnaamstelling derzelve houdende of aan geldschieters voor de
markeplaatsjes, deze voor zoo verre nodig zullen worden overgedragen onder bepaling dat
zoo de bewoners minstens in tien jaren de koopprijs niet restitueren, de eigendom aan de
geldschieters kan verblijven en zoo is met twintig tegen twee stemmen dit voorstel
aangenomen, mitsdien het bestuur geautoriseerd gelijk alnog gemagtigd wordt bij dezen,
dienovereenkomstig te handelen, hebbende niet gestemd T. Breukink, J. Leeftink en G.
Stegeman en zijnde afwezig geweest B.T. Schottink.
3. In overweging genomen hebbende de voorgedragene bepaling, dat namentlijk de huurders
of gebruikers van die markeplaatsjes of markegronden nu voor het laatst zich uiterlijk op den
eersten Mei eerstkomende bepaaldelijk zullen moeten verklaren en des gevorderd bewijs bij
schrifte overleggen, of zij gelden hebben of kunnen krijgen om ieder het zijne te kopen of
niet, zoo heeft de vergadering, met wijziging van den termijn in plaats van den eersten Mei
tot den eersten Juny te prolongeren, zich overigens eenparig hiermede vereenigd.
4. Voorgesteld zijnde of de getaxeerde markeplaatsjes en markegronden, die op dat tijdstip
van een Juny nog niet gekocht zijn of nog niet kunnen gekocht worden, publiek zullen
verkocht op bij andere aangedeeld worden en in het eerste geval hoeveel grond daarvoor
ieder markeplaatsje of voor ieder stuk markegrond als minimum zal worden bepaald
onverschiillig waar gelegen en in welke klasse, zoo is na gehoudene deliberatie bij dit
voorstel alnog gevoegd of aan de diaconie geven en dien ten gevolge met veertien stemmen
tegen eene stem welke tot de aandeeling zich bepaalde, besloten tot het geven aan de
diaconie, hebbende verklaard daarover niet te stemmen G. Schorfhaar, T. Breukink, J.
Leeftink, G.J. Driezes, G.J. Lonink, A. Lodeweges en A. Lammertink, terwijl A. Warmelink
evenals G.J. Zwiers thans twee stemmen in zich vereenigende, H.J. Hargeerds en B.J.
Schottink, zich hadden verwijderd en alzoo geene stem uitgebragt.
5. Daar volgens het plan van verdeeling de gehele marke tot eene geldswaarde moet worden
gebragt, zoo wordt ter verkrijging dier waarde voorgesteld, om wat de groengrond betreft
dezelve per bunder te bepalen als volgt:
de eerste klasse op vierhonderd gulden.
de tweede klasse op driehonderd gulden.
de derde klasse op tweehonderd gulden.
de vierde klasse op eenhonderd gulden.
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En wat de heidegrond aanbelangt:
de eerste klasse op eenhonderd gulden.
de tweede klasse op vijf en zeventig gulden.
de derde klasse op vijftig gulden.
de vierde klasse op vijf en twintig gulden.
Hieromtrent mede gedelibereerd zijnde is met zestien tegen twee stemmen dat voorstel
aangenomen, welke waarde naar dien maatstaf zal worden bepaald, hebbende G.J. Lonink
niet medegestemd als verklarende bewijs te moeten nazien en G.J. Driezes, T. Gorkink, A.
Warmelink, A. Lodeweges, H.J. Hargeerds en B.J. Schottink de vergadering verlaten hadden.
6. Uit aanmerking dat het Groenland zoo gering is, voorgesteld zijnde om den Lokkert groot
zeven bunder negen en dertig roeden en tien ellen, bij dat Groenland ter verdeeling der
schaddengrond te voegen, is zulks met algemene stemmen afgekeurd, in tegendeel bepaald
dat de Lokkert zal worden gebragt in de tweede klasse groengrond.
7. Voorgesteld zijnde om het Groenland, slechts 65 bunders groot, in eene klasse bij loting te
verdeelen, is daartoe met algemene stemmen besloten, mitsdien dat voorstel aangenomen en
vastgesteld.
Niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard den
vijf en twintigsten Maart achttien honderd zeven en veertig.
J.H. Ooms
J. Roelvink
G.H. Heilersig
G. Schofhaar
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
H. Sanderman
J. Dijkink
G.J. Zwiers
J. Leeftink
G. Benthem
D. Rietman
T. Gorkink
G. Schreurs
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 8 July 1847.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
J. Roelvink
}
}
G.H. Heilersig
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Schorfhaar
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
H. Sanderman mede als gemagtigde bij getoond schriftelijk bewijs van G.H. Lammertink
J. Dijkink
G.J. Zwiers
J. Leeftink
G.J. Lonink
G. Benthem als generaal gemagtigde van D.H. Meengs en voor J.H. Loos
J.W. Altena
D. Rietman
T. Gorkink
G. Schreurs.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst omschreven, voor zoo verre
tegenwoordig, door de voormelde personen werden gepresenteerd, is door den president de
vergadering geopend verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den vijf
en twintigsten Maart laatstleden door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars en
die niet onderteekend mogten hebben, zooverre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en ten
blijke daarvan, zoo mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend.
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De publicatie gedagteekend den 24 Juny 1847 houdende kennisgeving van een uitnodiging
tot deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als hierna op
zondagen den 27 Juny en 4 July beide jongstleden aan de kerk te Markelo afgelezen volgens
daarvan aan den voet gesteld bewijs door den koster G. Benthem en alnu wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de daarbij vermelde en hier volgende punten:
1. Is aan de vergadering en alnog komende en waren erschenen D. Maag, W. Wonnink, W.
Stoelhorst, Harmen Krabbenbos en T. Breukink, mededeeling en dien na voorlezing gedaan
van eene bij het bestuur van de commissie van verdeeling dezer marke ontvangene missive de
dato 10 Juny 1847, waarna omtrent het bij die missive gedane voorstellen dat het onder hen
van wegen, waterleidingen en duikers in deze marke voor de toekomst zoude geschieden op
volgende wijze, namelijk uit de gegoedste eigenaren dezer marke zou eene commissie van
vier personen gekozen worden om in overeenstemming met het hoofd van het
gemeentebestuur alhier gemelde wegen, waterleidingen en duikers te doen onderhouden.
Deze commissie zoude regt hebben daartoe jaarlijks eenen begrooting van kosten op te
maken en uitschrijvingen te doen naar rato der waarde volgens het kadaster op de
onderscheidene percelen der marke. Zij zal jaarlijks de gezamentlijke eigenaren der marke
per publicatie moeten oproepen en voor de opgekomen eigenaren rekening en
verantwoording van hun beheer moeten afleggen. Na gehouden deliberatie is vermeend uit
aanmerking, dat beperkte magt daarbij te moeten worden gevoegd, dat die commissie ook in
verslag met het gemeentebestuur dit zal doen en verrigten, als daar de zaak in het algemeen
belang zal worden dienstig geoordeeld en beider stukken aan de eigenaren op die
vergadering, waar de betreffende rekening en verantwoording wordt afgelegd, vrij staat die
commissie geheel of gedeeltelijk te bedanken en eene andere commissie of wel de
ontbrekende nieuwe leden te kiezen, welke eene op eene boete van tien guldens verpligt
zullen zijn die commissie aan te nemen, dat die commissie regt zal hebben de nalatigen in
regten te vervolgen, mitsdien in regten te verschijnen met magt van substitutie.
Dit voorstel dan nu niet echter deze zich van het voorgestelde getal waaruit die commissie
zoude bestaan in omvang gebragt zijnde, is hetzelve zoodanig hier weder gewijzigd met
eenparige stemmen aangenomen.
2. Thans vragende om uit te maken uit hoeveel leden deze commissie zal bestaan, zoo is na
gehoudene deliberatie met algemene stemmen besloten, dat dezelve zal bestaan uit drie leden
en is hierna onmiddellijk overgegaan tot de benoeming van deze commissie, waartoe aan
ieder der stemgeregtigden een briefje is uitgereikt om daarop de keuze kenbaar te maken, zoo
is nadat alle weder waren ingekomen bij de opening derzelve gebleken, dat de meerderheid
der stemmen zich had bepaald op en alzoo met meerderheid van stemmen tot die commissie
zijn benoemd W. Sligman Az., G.J. Zwiers en J. Roelvink, de laatste bij herstemming als
eerst gelijke stemmen met Hendrik Zwiers in zich vereenigende.
3. Door de commissie van verdeeling in hun tweede punt bij bovengenoende missive zijnde
ingesteld, aangezien de niet gekochte markenplaatsjes niet aan de diaconie kunnen worden
gegeven, deze markenplaatsjes publiek te verkopen elk ter grootte van twee bunders zonder
regt van verdeeling op de marke.
De markeplaatsjes welke dan nog niet verkocht worden te behouden als gemeenschappelijk
eigendom der marke tot fonds van het onderhoud van wegen, waterleidingen en duikers en
zulks of in zoo bedoelde grond thans reeds gecultiveerd of elk ter grootte van een bunder. De
gebruikers dier gronden voor eene billijke pacht te stellen en toe te laten het onderhoud van
wegen enz. De behandeling, verhuring en verkoping in volgende tijd geheel en waardelijk
over te laten aan de genoemde commissie tot onderhoud van wegen, waterleidingen, enz.
Zoo is na gehoudene deliberatie met algemene stemmen besloten en vastgesteld de
markeplaatsjes vooreerst niet publiek te verkopen, maar met wijziging in zooverre de koping
en toedeeling van dezelve ieder ter grootte van twee bunders, zoodat het meerdere er zal
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worden afgenomen en het mindere er bijgevoegd, alles ter beoordeeling der commissie van
verdeeling en met verlenging van den termijn tot tijd en wijlen dezelve commissie zal
vermenen zulks te moeten doen ophouden, te laten zonder nog zulks vroeger is bepaald,
overigens het verdere voorstel gelijkelijk aangenomen.
4. Aan de vergadering mededeeling zijnde gekomen van den ontvangst der missive van den
burgemeester der gemeente Markelo dd 17 Juny 1847 nr 174/89, ten onderwerp hebbende om
ter verbetering, niet alleen van het bestaan der onderwijzers, maar zoo veel mogelijk ook te
verzekeren van hetzelver van het vervolg, komende de gelegenheid zich thans ruimschoots
was aanbiedende en de verdeeling dezer markegronden, goedsheeren en geerfden dezer
marke om zich in staat stellende uit aanmerking eene verbetering van den onderwijzers stand
te Markelo van zijder der burgerlijke gemeente niet is te verwachten, de aandacht van
goedsheeren en geerfden op dat belangrijk onderwerp te vestigen en dat bij in overweging te
moeten geven, ten einde tot verbetering van het onderwijzers ambt te Markelo, ten minste een
bunder hei of broekgrond buiten verdeeling te laten en dat stuk grond ten behoeve van den
tijdelijken onderwijzer van Markelo af te staan en over te dragen.
Hierover gedelibereerd is bij gelijke stemmen met briefjes gebleken, dat van de als bij de
vergadering aanwezige stemgeregtigden zich twaalf stemmen tegen en zes voor dat voorstel
hebben verklaard, mistdien hetzelve bij meerderheid van stemmen is gewezen van de hand.
Niets meer behandeld zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard den
achtsten July achttienhonderd zeven en veertig.
J.H. Ooms
J. Roelvink
J.H. Heilersig
G. Schorfhaar
A.J. Nijhuis
B. Breukink
J. Dijkink
J. Jansen
J. Leeftink
G.J. Zwiers
G.J. Lonink
D. Rietman
H.J. van Leusen namens het Groote Gasthuis te Deventer
C. Nagel
H. Sanderman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 14 September 1847.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
J. Roelvink
}
}
G.H. Heilersig
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Schorfhaar
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
B. Breukink
J. Dijkink
G.J. Zwiers
J. Leeftink
G.J. Driezes
G.J. Lonink
T. Gorkink
D. Rietman
C. Nagel
H.J. van Leusen namens het Groote Gasthuis te Deventer
H. Sanderman.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst vervat door de voormelde personen
werden vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den achtsten July laatstleden door den secretaris
voorgelezen, door de onderteekenaars zooverre daarvan konden getuigen, goedgekeurd en ten
blijke daarvan zijn mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend
bij of staande welk teekening alnog ter vergadering zijn erschenen Wolter Stoelhorst, T.
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Elkink, A. Lodeweges en E. Klumpers Dz. welke zoodanig ten gevolge hunne te late
verschijning buiten medeteekening zijn gelaten.
De publicatie gedagteekend den 2 September 1847 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als
hierna op zondagen den 5 en 12 September laatstleden aan de kerk te Markelo afgelezen
volgens daarvan aan den voet gesteld bewijs door den koster G. Benthem en alnu wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de daarbij vermelde en hier volgende punten:
1. Uit aanmerking er eenigen op gronden der marke zijn wonende, welke gronden niet als
markeplaaatsjes bekend zijn en het dien ten gevolge gedane verzoek, dat die gronden gelijk
mogen worden gesteld met de overige en bekende markeplaatsjes, zoo is na gehoudene
deliberatie voorgesteld of die huizen, welke door onbevoegden zijn daargesteld of
opgeslagen, zullen worden gelijk gesteld met de tegenwoordige markenplaatsjes.
Hierover bij briefjes gestemd zijnde en vereenigende A.J. Nijhuis deze en G.J. Zwiers ieder
twee stemmen in zich, terwijl A. Lodeweges de vergadering had verlaten, zoo is bij de
opening gebleken, dat tien stemmen zich voor dit voorstel en drie stemmen tegen hetzelve
verklaard hebben, dat vijf briefjes waren in blanco of niet ingevuld, dat twee stemmen zich
bepaalden volgens het plan van verdeeling te handelen en dat eene stem was voor aandeeling
van de onderwerpelijke grond aan de diaconie.
2. Overeenkomstig art. 18 van het reglement op het beheer dezer marke overgegaan zijnde
tot het doen der rekening en verantwoording door den penningmeester over het jongst
afgelopene dienstjaar 1800 zes en veertig, zoo hebben de leden van het bestuur als daartoe bij
dit reglement aangewezen, in tegenwoordigheid der daartoe belanghebbenden die rekening en
verantwoording ieder recht zijne erkend en geadresteerd als hierna en is daarbij gebleken dat
de ontvangst heeft bedragen
f 637,40
En dat daartegen de uitgaven door twintig kwitancien, met inbegrip van het
nadelig slot des vorigen jaars gestaafd, gelijk een en ander in het journaal van
ontvangst en uitgaaf over het onderwerpelijke dienstjaar is omschreven, hebben
bedragen de totale som van
f 1167,51
------------zoodat er over het dienstjaar 1800 zes en veertig een nadelig slot ten bedrage van f 530,11
Blijvende volgens de hierbij overgelegde restantlijsten nog verschuldigd mitsdien eisch- en
opvorderbaar als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1846
f 200,17
2. onopgebrand vee en overtal ganzen over 1842 en 1844
f 4,20
3. huur van markegrond over 1836 tot en met 1846
f 610,75
4. vroeger aangegraven markegronden
f 9,50
5. aangegraven markegrond (resolutie dd 6 September 1836)
f 216,80
6. te restitueren grondbelasting over 1832 tot en met 1841
f 70,98
7. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
f 1,95
8. op verboden grond gelopen hebbend vee in 1839
f 2,70
9. restant kapitaal H. Nijmeyer
f 10,rente D. Beltman verschenen 1 Mei 1846
f 1,67
10. schadden van G.J. Driezes
f 11,05
-----------zamen
f 1139,78
Alle stukken tot deze rekening en verantwoording betrekkelijk in volkomene orde bevonden
zijnde, zijn dezelve door de bevoegde leden ten blijke van goedkeuring geteekend, terwijl
nadien aangaande gedane voordragt uit aanmerking door de onderwerpelijke verdeeling der
marke en de toepassing dienaangaande bij het plan van verdeeling bepaald, de vorderingen
onder 4 en 5 hierboven bij de nog verschuldigde gelden bedoeld, zoo mede die sub 8
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vermeld, als waartoe geene geregtelijke terug vordering wegens de buitenlandsche woning
der debiteuren mogelijk de penningmeester wordt gemagtigd, die drie punten bij deszelfs
eerstkomende rekening en verantwoording in ontvang en uitgaaf te brengen en zoodanig bij
zijne verantwoording te vernietigen.
3. Thans tredende, om een middel daar te stellen tot dekking zich jaarlijks vermeerderende
nadelig slot, waarvan de restitutie door den penningmeester wordt verlangd, zoo heeft het
bestuur uit hoofde mede leden der vergadering, met uitzondering van H.J. van Leusen zich
hadde verwijderd, bepaald dit punt niet in overweging te nemen en heeft daartoe de president
deze vergadering gesloten verklaard den veertienden September 1800 zeven en veertig.
J.H. Ooms
G. Schorfhaar
J. Roelvink
G.H. Heilersig
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
B. Breukink
J. Dijkink
E. Klumpers
G.J. Zwiers
G.J. Lonink
J.H. Nijland
D.H. Meengs
H.A. Warmelink
H. Stegeman
T. Gorkink
G. Schreurs
D. Rietman
H.J. van Leusen
A. Warmelink
H.J. Hargeerds
W. Stoelhorst
J. Leeftink
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 13 December 1847.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
G. Schorfhaar
}
}
J. Roelvink
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.H. Heilersig
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
B. Breukink
H.W. Birgenhäger
J. Dijkink
E. Klumpers Dz.
G.J. Zwiers
W. Sligman Az.
Geertruiden Gasthuis te Deventer bij deszelfs gemagtigde den secretaris mr. de Schepper
voormeld
G.J. Driezes
G.J. Lonink
J.H. Nijland
D.H. Meengs
W. Wonnink
H.A. Warmelink
H. Sligman
L. Capelle
G. Schreurs
D. Rietman
H. Krabbenbos
G.H. Leuvelink
A. Warmelink
Groote Gasthuis te Deventer bij deszelfs gemagtigde H.J. van Leusen
H.J. Hargeerds
H. Sanderman
J. Leeftink
W. Stoelhorst
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst vervat door de voormelde personen
werden vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn
daarna de notulen der vorige vergadering van den veertienden September laatstleden door den
secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zooverre met betrekking daartoe konden
getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan zoo mede dat daarop door niemand eenige
aanmerking is gemaakt, geteekend, met uitzondering van H.W. Birgenhäger als reden
aangevende dat op de vorige vergadering niet te zijn geweest, verder van W. Sligman Az.,
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G.J. Driezes, W. Wonnink, H. Krabbenbos, G.H. Leuvelink zonder eenige reden op te geven
en eindelijk van H. Sanderman welke bij de onderteekening afwezig was, terwijl na de
gemelde voorlezing nog ter vergadering zijn verschenen W. Kistemaker en Jan Hendrik
Wissink, welke zoodanig niet hebben medegeteekend ten gevolge hunne te late verschijning
buiten medeteekening zijn gelaten.
De publicatie gedagteekend den 4 December 1847 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als
hierna op zondagen den 5 en 12 December 1847 aan de kerk te Markelo afgelezen volgens
daarvan na het slot van dezelve gesteld bewijs door den koster te Markelo G. Benthem en
alnu wederom voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de daarbij vermelde en hier
volgende punten:
1. Overeenkomstig art. 9 en volgende van het reglement op het beheer dezer marke weder
moetende worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in
plaats van den met het einde dezes jaars aftredende leden Jan Hendrik Ooms en Gerrit
Schorfhaar, zoo hebben alle stemmen zich vereenigd op en zijn mitsdien herbenoemd de
gemelde personen van Jan Hendrik Ooms en Gerrit Schorfhaar, welke ter vergadering
tegenwoordig zich deze benoeming hebben laten welgevallen.
2. Naar luid van art. 23 van opgemeld reglement overgegaan zijnde tot de benoeming van
twee nieuwe schutters in plaats van den met het einde dezes jaars aftredende Heinrich
Wilhelm Birkenhäger, is opnieuw met 27 stemmen benoemd Berend Breukink, terwijl de
overige stemmen zich bepaalden op Derk Maag.
3. Volgens art. 19 van het meergezegde reglement tot de benoeming overgegaan zijnde van
eene markenbode voor het volgende dienstjaar op de voorwaarden als alnu den aftredende,
aangenomen bij de resolutie van 5 December 1846 bepaald, zoo is als zoodanig benoemd den
aftredenden Roelof Bouwhuis.
4. Naar aanleiding eene aan het bestuur dezer marke door de commissie van verdeeling in die
buiten gerichte missive gedagteekend den 25 November 1847 en met overtuiging van
hetzelve bestuur, dat de schulden der marke met de gewone inkomsten niet kunnen worden
bestreden, die alzoo ter voorkoming van anders nodige buitengewone middelen, welke niet
zonder bezwaren zouden kunnen worden gebezigd, zoo wordt voorgesteld deze als
verdeelingskosten te kwalificeren en alzoo de commissie van verdeeling magtiging te
verlenen tot betaling der wettige schulden van deze marke.
Hierover ampel gedelibereerd is met algemene stemmen besloten zulks dien aan de
commissie van verdeeling magtiging verleend om alle wettige schulden der marke, welke en
nadat dezelve op eene holtink zijn goedgekeurd, uit te betalen en dezelve zoodanig onder de
verdeelingskosten te rangschikken.
Zijnde na ampele deliberatie het door het bestuur aangenomene voorstel betrekkelijk het niet
worden betaald van weidegeld enz. door hetzelve ingetrokken, zodat dienaangaande de
gewone wijze van het .... zal verblijven, terwijl eindelijk naar aanrading van het aan de marke
verschuldigde met algemene stemmen is bepaald en bestuur genoeg reden te beoordeelen,
welke der debiteuren wel en welke debiteuren niet kunnen betalen, mitsdien het aan het
bestuur over te laten en hetzelve te magtigen om de debiteuren welke hetzelve voorkomt in
rekening betalen, daartoe des nodig in regten te vervolgen en niet te kunnen betalen op de
lijsten te schrappen en in ontvangst te brengen.
5. Gedelibereerd hebbende over het bij bovengemelde missive voorgedragene punt om aan
de commissie van verdeeling magtiging te verlenen tot den publieke verkoop der
overblijvende gronden welke niet in de verdeeling zijn opgenomen worden en om daarvoor
de conditie te regelen, zoo is met eenparige stemmen verstaan en bepaald om na de
verdeeling die gronden eerst publiek te verkopen en zulks alzoo tot dien tijd verdaagd.
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6. Gehandeld zijnde over de vraag of de loting voor de plaatsing in die blokken waarvoor de
regthebbers die plaatsing onderling niet kunnen eens worden, door de commissie door eene
notaris of door eene anderen zal geschieden, zoo is met toezegging in zoo verre hiervan
voorgesteld, of de onderwerpelijke loting zal geschieden òf ten overstaan der commissie van
verdeeling geadsisteerd door eenen notaris òf ten zelfden overstaan geadsisteerd door twee
leden uit het bestuur òf niet ten overstaan van de commissie van verdeeling alleen.
Dit in omloping gebragt zijnde, hebben drie en twintig stemmen zich bepaald tot de
commissie alleen en twee stemmen tot dezelfde commissie geadsisteerd met twee leden uit
het bestuur, terwijl de gemagtigde van het Groote Gasthuis te Deventer, H.J. van Leusen,
alvorens zijne stem uit te brengen, verlangt aangenomen te zijn in de door hem gekozene
blokken en hiervan aanteekening verzocht, zooals geschiedt, weshalve met eene groote
meerderheid der nog aanwezige of uitgebragte stemmen is besloten en vastgesteld dat die
loting zal plaats hebben ten overstaan van de commissie van verdeeling alleen.
7. Door het bestuur eene bij het zelve ontvangene rekening ter tafel gelegd zijnde van H.A.
Warmelink, landmeter, van de velddienst bij de bewaring te Zwolle, houdende deel D nr 42
van het opmaken van een conceptplan van verdeeling, van f 25,- van 17 October 1845 en vijf
volgende en andere dagen voor waterpassen eene waterleiding in het Groenland, opmaken
eene figuratieve kaart van eene nieuwe waterleiding, tezamen 6 dagen ad f 5,- per dag, alzoo
zamen f 55.- en daaromtrent door het bestuur verklaard zijnde, dit niet te kunnen, zoo is na
dienaangaande gehoudene deliberatie vervolg verwezen op de resolutie van 18 December
1841 nr 4 bepaald, beider punten ieder afzonderlijk in onderwerp te brengen en alzoo
gestemd zijnde over de eerste post, het conceptplan betreffende of dat al dan niet zal worden
betaald, zoo hebben zeven en twintig stemmen zich tot het negotieren en gene stem tot het bij
affirmatie bepaald, terwijl G.H. Leuvelink verklaarde er geen verstand van te hebben, H.
Sanderman en W. Kistemaker eene billijke beloning toe te staan en W. Stoelhorst dat dezelve
het voor niet slecht kan doen, zijnde mitsdien bepaald bij meerderheid van stemmen, deze
post niet te betalen.
Hierna gestemd zijnde over den tweeden post, het waterpassen namentlijk, zoo is met
eenparige stemmen deze vordering erkend en alzoo bepaald de ter dier zake gedeclareerde
dertig guldens aan den landmeter Warmelink te voldoen.
8. Door het bestuur mededeeling gedaan zijnde van eene bij het zelve inkomende missive
van voormelden H.A. Warmelink, gedagteekend den 25 November 1847, waarbij dezelve
verzoekt om in de publicatie voor den eerstkomenden holtink onder te te behandelen punten
op te nemen, dat er door denzelven eene mededeeling zal worden gedaan van zijne bevinding
omtrent des onwettigen behandeling bij de vordering plaatshebbende, zijne reclamen
daartegen en het antwoord daarop van de commissie ontvangen, ten einde na gemeen overleg
te beslissen hoedanig hierna te handelen, zoo wordt alnu dezelve daartoe uitgenodigd door
het bestuur, hetwelk gelijk ook bij de publicatie gedaan, zich reserveert de magt
overeenkomstig art. 6 van het reglement op het beheer dezer marke en nu die mededeeling te
bepalen of zulks een punt kan en vermag uit te maken, waaromtrent de beslissing der
vergadering wordt gevorderd.
Door de commissie van verdeeling bereids van schrijven van den 13 December 1847 onder
bijvoeging van drie bijlagen deszelfs gevoelen hieromtrent zijnde kenbaar gemaakt, waarbij
dezelve ten slotte zich hierna in de proemisse te hebben dien voorkomend, dat de
mededeeling van den heer Warmelink niets meer zoude beteekenen dan eene reclame tegen
zijne toedeeling nog protesteren tegen dat over deze zaak eene stemming zal plaats hebben,
niet omdat wij vreezen voor onze zaak, maar omdat verschillen tusschen de markgenoten
over de verdeeling niet behooren voor deze vergadering en nog om eene eenige onbevoegden
de gehele boel niet in de war willen hebben en van voren af aan weder beginnen vooreerst
omdat het niet regt is, ten tweede omdat teveel vertraagt en ten derden omdat het teveel zoude
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kosten, zoo is door den heer Warmelink bij schrijven mede van den 13 December 1847 die
mededeeling gedaan, met verzoek over het slot dat dit zijn verslag mag worden geinsereerd in
de notulen dezer vergadering.
Alle deze stukken en wel eerst die der commissie van verdeeling en daarna die van den heer
Warmelink der vergadering zijnde weggelaten, heeft het bestuur zich ter overweging onder
gedane reserve verwijderd en uit overweging dat bij het plan van verdeeling, hetwelk in deze
de markgenooten tot niets verstrekt in art. 1 is bepaald, dat de verdeeling onder het bestuur
eene commissie zal moeten worden volbragt, overenkomstig de daarbij onder grondslagen na
dit omschreven maatstaf zonder dat zelfde bevoegdheid hebben, zal daarvan zelfs in het
minste af te wijken, terwijl alleen bij art. 2 wordt gezegd dat vanaf dat is alvorens tot de
verdeeling over te gaan, zoo veel mogelijk alle bestaande geschillen door de kommissie met
het bestaan der verdeeling belast of desnoods door genoemde zelve moeten worden beslist.
En dat verder onder rubriek grondslagen in art. 9 is vastgesteld dat die kommissie alle
daartegen ingebragte bezwaren, zoowel als andere verlangens van welke aard ook, mits
schriftelijk voorgesteld zijnde, zal onderzoeken en naar bevind van zaken beslissen en hiertoe
zoo nodig evenals in andere noodzakelijke gevallen tot het een of ander onderzoek bijzondere
kommissie kunnen benoemen en dat naar luid van art. 6 van het reglement op het beheer
dezer marke slechts een voorstel kan doen en dat uit een en ander alzoo volgt, het voorstel
van de heer Warmelink niet het belang der marke of alle markgenoten te betreffen en
vermeend te moeten bepalen, gelijk hetzelve bepaald heeft, dat het voorstel van de heer
Warmelink niet tot de kennisneming dezer vergadering is behoorende in regter overweging
niet wordt voorgedragen, nogthans met bepaling dat de stukken zoo de commissie van
dezelven, als van de heer Warmelink in het archief van de marke zullen verblijven, ten einde
dienaangaande ten allen tijde rekening blijken en daarmede te handelen als zal behooren.
Niets meer verhandeld zijnde is deze vergadering door den president gesloten verklaard den
dertienden December achttien honderd zeven en veertig.
J.H. Ooms
G. Schorfhaar
J. Roelvink
G.H. Heilersig
B. Breukink
W.H. Birkenhäger
A.J. Nijhuis
J. Dijkink
G.J. Lonink
J. Dikkers
D.H. Hidders
H. Krabbenbos
H.J. van Leusen
J. Leeftink
W. Stoelhorst
A.J. Holstege
A. Lodeweges
D. Maag
J.W. Altena
G.J. Pongers
de Schepper secr.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 28 December 1848.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
G. Schorfhaar
}
}
J. Roelvink
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.H. Heilersig
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
B. Breukink
H.W. Birkenhäger
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
J. Dijkink
G.J. Lonink
D.H. Meengs
W. Wonnink
H. Krabbenbos
G.J. Leuvelink
Groote Gasthuis te Deventer bij deszelfs gemagtigde H.J. van Leusen
J. Leeftink
W. Stoelhorst
A.J. Holstege
A. Lodeweges
G. Krijgsman
D. Maag
J.W. Altena
G.J. Pongers
T. Elkink.
Nadat men de tegenwoordig zijnde stemgeregtigden of gewaarden was nagegaan en ten
gevolge daarvan was gebleken dat de voormelde geregtigde of gewaarde personen
tegenwoordig waren, is door den president de vergadering geopend verklaard en zijn daarna
de notulen der vorige vergadering van den dertienden December achttien honderd zeven en
veertig door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zooverre met betrekking
daartoe konden getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan zoo mede dat daarop door
niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend, met uitzondering van W. Wonnink, G.J.
Leuvelink, G. Krijgsman en T. Elkink die zulks weigerden zonder daarvoor reden bij te
brengen.
De publicatie gedagteekend den 15 December 1848 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als
hierna op zondagen den 17 en 24 December 1848 aan de kerk te Markelo afgelezen volgens
daarvan door den koster te Markelo G. Benthem op dezelve gesteld bewijs en alnu wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling der daarbij vermelde en hier
volgende punten:
1. Overeenkomstig artikel 9 en volgende van het reglement op het beheer dezer marke
wederom moetende worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het
bestuur in plaats van de met het einde dezes jaars aftredende leden Jan Roelvink en Gerrit
Hendrik Heilersig, zoo hebben alle stemmen zich vereenigd op en zijn mitsdien herbenoemd
de gemelde personen van Jan Roelvink en Gerrit Hendrik Heilersig, welke ter vergadering
tegenwoordig, zich deze benoeming hebben laten welgevallen.
2. Naar luid van art. 23 van opgemeld reglement voorgesteld zijnde de benoeming van twee
nieuwe schutters in plaats van de ook met het einde dezes jaars aftredende Holstege en
Wonnink, zoo is uit aanmerking van de bereids gedane toedeeling der markegronden de
mening ontstaan of er noodzakelijkheid bestond op nieuwe schutters te benoemen, dan wel
deze konden ontbeerd worden en hierover gedelibereerd zijnde, is met algemene stemmen
bepaald dat er geene schutters meer nodig zijn, zoo dat ook de beide overigen Heinrich
Wilhelm Birkenhäger en Berend Breukink voor hunne trouwe diensten worden bedankt.
3. Overgegaan zijnde tot de benoeming volgens artikel 16 van meergezegd reglement van
eene markenbode voor het volgende dienstjaar op de voorwaarden als door den aftredende
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waargenomen en bij de resolutie van 5 December 1846 bepaald, zoo is als zoodanig benoemd
met algemene stemmen de aftredende Roelof Bouwhuis.
4. Voorgesteld en gedelibereerd zijnde omtrent de vraag en welke klasse de schaddengrond
zal worden gesteld, ten einde zulks op de verdelingskosten in toepassing te kunnen brengen,
zoo is met algemene stemmen goedgevonden en bepaald deze grond daartoe te stellen in de
vierde klasse heidegrond.
Niets meer hetwelk tot de kennisneming dezer vergadering behoort verhandeld zijnde, is deze
vergadering door den president gesloten verklaard den acht en twintigsten December achttien
honderd acht en veertig.
J.H. Ooms
J. Roelvink
G. Schorfhaar
G.H. Heilersig
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
B. Breukink
L. Capelle
H. Stegeman
G.J. Zwiers
D. Rietman
H. Krabbenbos
D.H. Meengs
J.H. Stegeman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 5 Maart 1849.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
G. Schorfhaar
}
}
J. Roelvink
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.H. Heilersig
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
J. Dikkers
B. Breukink
L. Capelle
Herm. Stegeman
G.J. Zwiers
J. Leeftink
W. Pongers
D. Rietman
H. Krabbenbos
D.H. Meengs
J.H. Stegeman
W. Wonnink.
De namen der gewhaarden of stemgeregtigden als reeds vroeger volgens de lijst bij resolutie
dezer marke van den 27 November 1837 goedgekeurd en aangenomen zijnde, afgeroepen en
daarbij gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst vervat, door de voormelde
personen waren vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend verklaard
en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den acht en twintigsten December
achttien honderd acht en veertig door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars,
zooverre met betrekking daartoe konden getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan, gelijk
ook, dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend, met uitzondering
van Jan Leeftink, die verklaarde er niet mede te kunnen geworden en W. Pongers met
verklaring niet te kunnen schrijven en W. Wonnink, die zulks weigerde zonder daarvoor
reden bij te brengen.
De publicatie gedagteekend den 23 Februari 1849 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk der te behandelen punten als
hierna op zondagen den 25 Februari en 4 Maart laatstleden aan de kerk te Markelo afgelezen
blijkens daarvan door den koster te Markelo G. Benthem op dezelve gedane verklaring en
alnu wederom voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling der daarbij
vermelde en hier volgende punten:
1. Naar aanleiding eener missive van de commissie van verdeeling dezer marke van den 21
Februari laatstleden gedelibereerd zijnde, of die markegronden welke buiten de verdeeling
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zullen worden gehouden, mitsdien die welke in geene toepassing zijn gebragt, zullen worden
verkocht, zoo is na rijpe deliberatie met algemene stemmen bepaald en de commissie van
verdeeling bestaande uit de gewhaarden Jan Dikkers, Gerrit Jan Zwiers en Derk Rietman
zoodanig gemagtigd, die gronden namens deze marke publiek te verkopen, de voorwaarden
daartoe te regelen en in het algemeen ter dier zake te doen en te verrigten wat dezelve
dienstig en nodig mogt vorderen, met magtiging verder om dusdanige perceeltjes liggende
aan een anders eigendom ter grootte hoogstens van twintig roeden en minder, zelfs
onderhands te mogen verkopen.
2. Door den president aan de vergadering mededeeling gedaan zijnde van de missive van den
heer burgemeester te Markelo de dato 19 Februari 1849 nr 74/32, houdende verzoek om tot
daarstelling van eene lig- en losplaats voor vaartuigen, die bij eene eventuele verbetering der
Schipbeek aldaar in het belang van landbouw, nerongen en handteringen goederen zouden
kunnen laden en lossen, aan het bestuur dier gemeente in eigendom af te staan, het stuk
groengrond bekend in blok A genaamd het Smeenkvlier en gelegen aan de Schipbeek bij den
Vossebeldster, grootte van 94 roeden, mistdien buiten verkoop te laten, zoo is na
dienaangaande gehouden deliberatie voorgesteld om dien grond of geheel of half of niet aan
de gemeente af te staan.
Hierover door zestien gewhaarden bij briefjes zijnde gestemd, zoo hebben zich eene stem
verklaard voor geheel, vier stemmen voor half en negen stemmen voor het niet afstaan,
terwijl twee briefjes in blanco zijn geweest, zoodat met meerderheid van stemmen het
opgemelde verzoek is gewezen van de hand.
3. Over de ontruiming der hutten door Hendrik Hubert en Gerrit Hendrik Lodeweges
eigendunkelijk op markengrond geplaatst gehandeld zijnde, is na rijp overleg en daartoe
gedaan voorstel met algemeene stemmen bepaald, beide op andere grond en wel op den
Buitenbrummeler te plaatsen, ieder ter grootte van twee bunders met bijvoeging van
schaddengrond evenals de anderen en bij nalatigheid of weigering de alzoo nalatigen of
weigerachtigen geregtelijk tot de ontruiming te noodzaken of doen noodzaken, terwijl ten
overvloede de opgemelde commissie van verdeeling nog wordt gemagtigd die overplaatsing
of plaatsing te effectueren, niet alleen maar zelfs zoo zij met een ander kan accorderen om
dezelve of een van beide te plaatsen op grond aan dien anders reeds besproken of voorlopig
toegedeeld, dit ten uitvoer te brengen en door aan dezen anders even zoo veel grond op eene
andere plaats toe te deelen als dezelve afstaat, de grond te rekenen tegen de waarde der
afgestane.
Niets meer in het belang der marke ter behandeling voorgedragen zijnde, is deze vergadering
door de president gesloten verklaard den vijfden Maart achttien honderd negen en veertig.
J.H. Ooms
J. Roelvink
G.H. Heilersig
G. Schorfhaar
H. Dikkers
G. Benthem
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
H. Warmelink
G.J. Lonink
D. Rietman
D.H. Meengs
de Schepper secret.
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Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 18 Juny 1849.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
J. Roelvink
}
}
G.H. Heilersig
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G. Schorfhaar
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
H. Dikkers bij opvolging van wijlen zijnen vader J. Dikkers
G. Benthem zoo voor zich als volgens zijne verklaring een gedeelte der whare gekocht van G.
Snijders, als in hoedanigheid van gemagtigde bij vertoon de schriftelijke bewijzen van:
1. Hendrik Sanderman in dato 17 dezer
2. W. Sligman Az. in dato 18 dezer
3. G.H. Lammertink zonder dagteekening
G.J. Zwiers zoo voor zich als in hoedanigheid van gemagtigde bij vertoond schriftelijk bewijs
van H.W. Birkenhäger in dato 18 dezer
W. Stoelhorst
H.A. Warmelink
G.J. Lonink
D. Rietman
D.H. Meengs.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en daarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst vervat door de voormelde personen,
zooverre verschenen, werden vertegenwoordigd, is door den president de vergadering
geopend verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den vijfden Maart
dezes jaars door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars, zooverre met
betrekking daartoe konden getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan, zoo mede dat daarop
door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend, waarop alnog ter vergadering is
verschenen A.J. Nijhuis die zoodanig niet heeft medegeteekend, of wel ten gevolge zijne te
late verschijning buiten medeteekening is gelaten, wordende er mitsdien voor ogenhouding
G.J. Zwiers twee wharen is hebbende, alzoo voor zich zelven twee stemmen heeft, ten dezen
achttien stemmen uitgebragt.
De publicatie gedagteekend den 9 Juny 1849 houdende kennisgeving van een uitnodiging tot
deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk van het te behandelene als hierna op
zondagen den 10 en 17 dezer maand aan de kerk te Markelo afgelezen blijkens daarvan door
den koster te Markelo G. Benthem op dezelve gedane verklaring en alnu wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling der daarbij vermelde en hier
volgende punten:
1. Naar aanleidng eener missive van de commissie van verdeeling dezer marke van den 18
Mei laatstleden houdende kennisgeving aan het bestuur dezer marke, dat de heer J. Dikkers te
Rijssen medelid dier commissie op den 12 dier maand Mei is overleden en gevolglijk verzoek
tot belegging eener holtink, ten einde in de plaats des overledene een nieuw lid te benoemen
voor de commissie van verdeeling, is door de president de aandacht der vergadering daarop
gevestigd en zijn nadat door H.A. Warmelink de noodzakelijkheid hiervan werd betwijfeld,
doch deze was aangetoond volgens de resolutie van den 7 October 1843, aan de voormelde
presente geerfdens briefjes uitgereikt, ten einde daarop de namen van het verlangd wordende
lid voor die commissie te stellen, welke briefjes alle weder bij het bestuur ingekomen zijnde,
is bij de opneming derzelve gebleken dat zich zeventien stemmen hadden vereenigd op H.
Dikkers en eene stem op J. van Dam, zoodat bij meerderheid van stemmen tot lid der
commissie van verdeeling der marke Markelo in plaats van het overleden lid den heer J.
Dikkers, is en wordt benoemd deszelfs zoon de heer Mr. Hendrikus Dikkers, advocaat bij de
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arrondissementsrechtbank te Almelo, welke ter vergadering present verklaarde zich deze
benoeming te zullen laten welgevallen mitsdien te accepteren.
Niets meer in het belang der marke ter behandeling voorgedragen zijnde, is deze vergadering
door de president gesloten verklaard den achttienden Juny achttien honderd negen en veertig.
J.H. Ooms
G.J. Lonink
J. Roelvink
D.H. Meengs
G. Schorfhaar
G. Benthem
G.H. Heilersig
G. Krijsman
A.J. Nijhuis
G.J. Pongers
H.J. Hargeerds
D. Rietman
H. Dikkers
A.J. Holstege
B. Breukink
J.H. Stegeman
H.W. Birkenhäger
J. Dijkink
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den kastelein A.J. Nijhuis te Markelo den 19 Januari 1850.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
J. Roelvink
}
}
G. Schorfhaar
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
G.H. Heilersig
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
A.J. Nijhuis
H.J. Hargeerds
Mr. H. Dikkers
B. Breukink
H.W. Birkenhäger
J. Dijkink
G.J. Zwiers
W. Stoelhorst
G.J. Lonink
D.H. Meengs
G. Benthem
G. Krijsman Jz.
G.J. Pongers
D. Rietman
A.J. Holstege
J.H. Stegeman.
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en waarbij
gebleken dat de wharen of stemmen als bij die lijst vervat door de voormelde personen,
zooverre verschenen, werden vertegenwoordigd, is door den president de vergadering
geopend verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den achttienden Juny
achttien honderd negen en veertig door den secretaris voorgelezen, door de onderteekenaars,
zooverre met betrekking daartoe konden getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan, zoo
mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend, waarop alnog ter
vergadering is verschenen Albert Warmelink, welke alzoo vanwege zijne te late verschijning
buiten medeteekening is gebleven, wordende mitsdien met voor ogenhouding dat G.J. Zwiers
twee wharen is hebbende, ten dezen uitgebragt een en twintig stemmen.
De publicatie gedagteekend den 4 Januari 1850 houdende kennisgeving van een uitnodiging
tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk van het te behandelene als hierna op
zondagen den 6 en 13 dezer maand Januari aan de kerk te Markelo afgelezen blijkens daarvan
door den koster te Markelo G. Benthem op dezelve gedane verklaring en alnu wederom
voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de behandeling der daarbij vermelde en hier
volgende punten:
1. Gedelibereerd zijnde omtrent de afscheiding en aanwijzing der aan ieder toe te deelen
gronden, mitsdien omtrent het opmaken der acte van scheiding der markegronden en het dus
mede in verband staande, zoo is met algemene stemmen goedgevonden en bepaald de
commissie van verdeeling der onderwerpelijke gronden dezer marke bestaande uit de
eigengeerfdens Mr. Hendrikus Dikkers, Gerrit Jan Zwiers en Derk Rietman, te volmagtigen
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gelijk dezelve commissie met eenparige stemmen door en bij deze wordt gemagtigd, alles
zonder onderscheid betrekkelijk de onderwerpelijke verdeeling te effectueren, zoodanig de
gehele verdeeling ten einde te brengen en derhalve aan ieder het zijne overeenkomstig het
plan in finale eigendom toe te deelen en over te dragen, mitsdien daartoe scheiding op te
maken en te teekenen en in het algemeen alles ter zake de gezegde ver- en toedeeling zonder
verdere tusschenkomst of medewerking der deelgenoten te doen en te verrigten wat strekken
kan tot daarstelling der verdeelingen om ieder het hem aankomende op zijnen naam te
brengen, alzoo de door hun verledene en getekende acte van verdeeling in de daartoe
bestemde registers te doen overschrijven, alles onder belofte van goedkeuring en verband als
volgens de wet.
2. In overweging genomen zijnde het voorstel op regtens de onverdeelde markegronden of
markeplaatsjes, als welke door de huurders of gebruikers niet kunnen gekocht worden, zoo is
met vooropgehouden der beginselen, welke men zich bij het plan van verdeeling heeft
voorgesteld en ten einde aan het voorgestelde doel om het ligchaam te ontbinden, met
eenparige en algemene stemmen besloten de ten deze bedoelde onverdeelde markegronden of
markeplaatsjes aan de Hervormde diaconie te Markelo te geven of toe te deelen, mitsdien in
eigendom als en geschenk af te staan, wordende alzoo de commissie van verdeeling zoo veel
nodig gemagtigd zulks te effectueren en het bestuur dezer marke daarvan aan de begiftigde
kennis te geven.
3. Overeenkomstig artikel 9 en volgende van het reglement op het bestuur dezer marke
moetende worden overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur in
plaats van Jan Hendrik Ooms en Gerrit Schorfhaar, zoo hebben alle stemmen zulks vereenigd
op en zijn mitsdien herbenoemd de gemelde personen Jan Hendrik Ooms en Gerrit
Schorfhaar, van welke ter vergadering aanwezig Jan Hendrik Ooms zich deze benoeming
heeft laten welgevallen, terwijl Gerrit Schorfhaar, welke volgens de in het laatste gedeelte
van artikel 10 van opgemeld reglement is vallende, daarnu heeft gedifficulteerd alzoo voor
die benoeming heeft bedankt.
Hierna onmiddelijk tot de benoeming van een nieuw lid tredende, zoo hebben zich van de
twintig nog aanwezige stemmen, vijftien vereenigd op Derk Hendrik Meengs, drie op Jan
Dijkink en twee op Hendrik Jan Hargeerds, zoodat met meerderheid van stemmen tot lid van
het bestuur dezer marke is benoemd Derk Hendrik Meengs die ter vergadering aanwezig,
deze benoeming heeft geaccepteerd.
4. Overgegaan zijnde tot de benoeming volgens artikel 10 van meergezegd reglement van
eenen markebode voor het thans lopende dienstjaar op de voorwaarden als door den
aftredende waargenomen en bij de resolutie mede van 5 December 1846 bepaald, zoo is met
algemene stemmen als zoodanig benoemd de aftredende Roelof Bouwhuis.
5. De laatste rekening naar aanleiding van artikel 18 van het reglement op het beheer dezer
marke door den penningmeester in de vergadering van den 14 September 1847 gedaan zijnde
over het dienstjaar 1800 zes en veertig, zoo hebben de leden van het bestuur alsdan toen bij
evengemeld reglement aangewezen, thans de rekening en verantwoording over de drie jongst
afgelopene dienstjaren onderzocht, goedgekeurd en geadvisteerd als hierna, waarbij is
gebleken dat de opbrengst over het dienstjaar 1800 zeven en veertig heeft bedragen f 750,15
en dat daartegen de uitgaven door zeventien kwitancien met inbegrip van het
nadelig slot des voorgaanden jaars gestaafd, gelijk een en ander in het journaal van
ontvangst en uitgaaf over dit onderwerpelijke dienstjaar niet meerderen is
omschreven, hebben bedragen de totale som van
f 1417,45
-----------zoodat er over het dienstjaar 1800 zeven en veertig een nadelig slot ten voordeele
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van den penningmeester bestaat van
f 667,58
Blijvende de volgens hierbij overgelegde restantlijsten nog verschuldigd mitsdien eisch- en
opvorderbaar als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1847
f 163,78
2. onopgebrand vee en overtal ganzen
f 4,05
3. huur van markegrond over 1836 tot en met 1847
f 659,55
4. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
f 1,50
5. op verboden grond gelopen hebbend vee
f 2,70
6. restantkapitaal H. Nijmeyer met rente
f 10,40
7. G. ter Welle rente verschenen 1 Mei 1847
f 1,41
8. D. Beltman idem
f 1,67
9. G.J. Dreezes restant schadden procedure
f 11,05
Zamen
f 856,11
Dat de ontvangst over het dienstjaar 1800 acht en veertig heeft bedragen
f 530,77
en daartegen de uitgaven door tien kwitancien als boven gestaafd, de totale som
van
f 869,11
----------zoodat er over het dienstjaar 1800 acht en veertig een nadelig slot ten voordeel van
den penningmeester bestaat van
f 338,34
gelijk een en ander in het journaal van ontvangst en uitgaaf over dit jaar te zien, blijvende
volgens de hierbij overgelegde restantlijsten nog verschuldigd, mitsdien eisch- en
opvorderbaar als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1848
f 158,47
2. onopgebrand vee en overtal ganzen
f 4,05
3. huur van markegrond tot en met 1847
f 659,55
4. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
f 1,50
5. op verboden grond gelopen hebbend vee
f 2,70
6. restant kapitaal H. Nijmeyer met rente tot 1 July 1848
f 10,80
7. G.J. Dreezes restant schadden procedure
f 11,03
----------Zamen
f 848,12
Terwijl ten gevolge de verklaring der commissie van verdeeling door de toedeeling of hun
aandeel van G. ter Welle en D. Beltman de vorderingen van deze beiden en ten voordeele der
marke, waarvoor den 25 July en 29 September beiden 1838 bewijs is afgegeven, zijn
vervallen.
Dat de ontvangst over het dienstjaar 1800 negen en veertig heeft bedragen
f 57,62
en daartegen de uitgaven door acht kwitancien als voren gestaafd de totale som
van
f 456,87
----------zoodat er over het dienstjaar 1800 negen en veertig een nadelig slot ten voordele van den
penningmeester bestaat van
f 399,25
Gelijk een en ander in voorgaande journaal en echter de restantlijst van dat jaar is te zien,
blijvende zoodanig nog verschuldigd volgens de restantlijsten als wegens:
1. weidegeld over de jaren 1837 tot en met 1848
f 149,14
2. onopgebrand vee en overtal ganzen
f 4,05
3. huur van markegrond tot en met 1847
f 639,55
4. meer dan bepaald getal ganzen in 1839
f 1,50
5. op verboden grond gelopen hebbend vee
f 2,70
6. restant kapitaal H. Nijmeyer met rente tot 1 July 1848
f 10,80
7. restant schadden procedure van G.J. Dreezes
f 11,05
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----------Zamen
f 838,79
Alle stukken tot de voormelde rekeningen en verantwoordingen betrekkelijk in volkomene
orde bevonden zijnde, zijn deze door de bevoegde leden ten blijke van goedkeuring,
geteekend.
Niets meer ter behandeling voorgedragen zijnde, is deze vergadering door den president
gesloten verklaard den negentienden Januari 1800 en vijftig.
J.H. Ooms
G.H. Heilersig
D.H. Meengs
J. Roelvink
B. Breukink
H. Dikkers
H.W. Birkenhäger
J. Dijkink
W. Sligman
A.J. Nijhuis
G. Benthem
J.H. Nijland
C. Nagel
G.H. Meenderink
G. Schreurs
G. Krijgsman
H. Zwiers
G.J. Koenderink
D. Rietman
de Schepper secret.
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
den logementhouder Warmelink te Markelo den 5 December 1853.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
}
J. Roelvink
}
}
G.H. Heilersig
}
leden
}
van het bestuur der marke Markelo
D.H. Meengs
}
}
Mr. de Schepper
secretaris
}
Verder
Mr. H. Dikkers
B. Breukink
H.W. Birkenhäger
J. Dijkink
G. Schorfhaar
W. Stoelhorst
W. Sligman Az.
J.H. Hidders
G.J. Lonink
J.H. Nijland
G. Benthem
C. Nagel
G.H. Meenderink
G. Schreurs
G. Krijgsman Jz.
A. Lammertink
H. Zwiers
G.J. Koenderink
D. Rietman
A.J. Holstege
G.H. Leuvelink
G. Stegeman
De namen der stemgeregtigden volgens de lijst als vroeger afgeroepen zijnde en waarbij is
gebleken dat de wharen of stemmen bij die lijst vervat door de voormelde personen, zooverre
verschenen, werden vertegenwoordigd, is door den president de vergadering geopend
verklaard en zijn daarna de notulen der vorige vergadering van den negentienden January
1800 en vijftig door den secretaris voorgelezen, door de opgemelde verschenen personen,
zooverre met betrekking daartoe konden getuigen, goedgekeurd en ten blijke daarvan, zoo
mede dat daarop door niemand eenige aanmerking is gemaakt, geteekend, met uitzondering
van G. Schorfhaar, die verklaart als te goed bij den haard zittende er zonder zijne teekening
meer zoude worden doorgegaan, van W. Stoelhorst die verklaarde het niet te kennen, van G.J.
Lonink en A. Lammertink welke niet verkiezen te teekenen en van G.H. Leuvelink en G.
Stegeman die verklaren van de teekening niet te kunnen krijgen, terwijl gedurende deze
teekening alnog ter vergadering is verschenen Hendrik Sanderman voor zich en als
gemagtigde van Hendrika Lammertink, welke alzoo vanwege zijne te late verschijning buiten
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medeteekening is gebleven, wordende er mitsdien vertegenwoordigd acht en twintig
stemmen.
De publicatie gedagteekend den 25 November 1853 houdende kennisgeving van een
uitnodiging tot deze vergadering, met opgave zoo veel mogelijk van het te behandelene als
hierna op zondagen den 27 November en 4 December laatstleden aan de Hervormde kerk te
Markelo afgelezen blijkens daarvan door den koster te Markelo G. Benthem aan den voet
derzelve gedane verklaring en alnu wederom voorgelezen zijnde, is men overgegaan tot de
behandeling der daarbij vermelde en hier volgende punten:
1. Gedelibereerd zijnde omtrent het voortdurend onderhoud van de wegen, waterleidingen en
duikers in deze marke, zoo is besloten en vastgesteld en hebbende bij de stemming G.H.
Meenderink zich verwijderd, dus niet mede gestemd:
a. met algemeene stemmen om door het gemeentebestuur de wegen te laten onderhouden op
hand- en spandiensten naar gelang ieder tot de markgenoten heeft.
b. met zes en twintig stemmen idem de waterleidingen ieder tegen zijnen grond of door de
daaraan liggende deelgenooten of eigenaren.
c. met drie en twintig stemmen om de commissie van verdeeling te magtigen hoedanig
dezelve dan kracht dezes wordt gemagtigd, om de duikers op de best mogelijke wijze aan het
gemeentebestuur over te dragen.
2. In overweging genomen zijnde het tweede punt hoedanig gehandeld zal worden met de
weg die van den Enkelaarsweg langs de Schipbeek tot aan den grintweg loopt, is met drie en
twintig stemmen bepaald om die weg als weg te laten, doch verder niet te onderhouden.
3. Gekomen zijnde tot het derde punt om eervol ontslag te verleenen aan den heer Mr. A.P.J.
de Schepper, kantonregter te Enschede, als penningmeester-secretaris en adviserend lid des
bestuurs in deze marke, zoo is daartoe met algemeene stemmen besloten in te gaan met het
einde van het thans lopende jaar, waarna de heer G. Benthem het woord voert en namens de
marke den aftredenden penningmeester enz. den welgemeenden dank betuigt tot de diensten
in zijne gemelde betrekkingen aan de marke zoo ruimschoots bewezen zijnde, hierna met
herinnering aan den zaak zijne medewerking. (Men zie het verhandelde hierover in den
vergadering van 13 Mei 1839), door den heer Mr. de Schepper dit ontslag dankbaar
aangenomen, den goedsheeren en eigengeerfden welgemeende dank betuigd voor de blijke
van toegenegenheid en vertrouwen hem steeds zig ruimschoots betaamd en hem verder
Hemels beste zegeningen toegewenscht.
Overigens is op daartoe gedaane vraag bepaald, alle stukken der marke aan den president
Ooms door hem ter hand te stellen.
4. Gehandeld zijnde over het verleenen van gelijk ontslag aan Roelof Bouwhuis als bode
dezer marke, zoo is ook daartoe met algemeene stemmen besloten wordende, mitsdien aan
denzelve een eervol ontslag verleend als bode der marke en wel met het einde van dit lopende
jaar met dankzegging voor zijne der marke bewezene diensten.
5. Eindelijk genaderd zijnde tot het vijfde punt van uitschrijving, namentlijk voor de overige
leden van het bestuur dezer marke als zoodanig te doen continueren voor het volgende jaar en
alsdan tevens te magtigen om de rekening van ontvang en uitgaaf van de commissie van
verdeeling op te nemen en in order bevonden zijnde, goed te keuren en vast te stellen en
hierna aan die commissie decharge dienaangaande te geven onder welgemeende
dankbetuiging voor hare ijver en trouw door haar bij de verdeeling betoond, zoo is na rijpe
deliberatie hieromtrent met algemeene stemmen bepaald en vastgesteld, dat de overige leden
van het bestuur als zoodanig niet voor het volgende jaar, maar tot dat de marke zal zijn
ontbonden zullen blijven continueeren en verder aan dezelve de verlangde magtiging als
boven is en alnog wordt gegeven, met bepaling verder dat die rekening na door evengemeld
bestuur te zijn opgenomen en goedgekeurd, gedurende de werkdagen eene week ten huize
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van den heer G. Benthem te Markelo zal worden ter visie gelegd, welke heer wordt
gecommitteerd de belangstellenden de vereischte inlichting te geven.
Wordende voor deze zijne bemoeying derzelve de door hem bedongene belooning van tien
gulden toegestaan en zullende voor deze ter visie ligging op de gebruikelijke wijze bij
publicatie worden kennis gegeven.
6. De uitgeschreven punten afgelopen zijnde en aan de vergadering voorgesteld of ook nog
iemand iets had voor te dragen, zoo is door eene B.T. Schottink verzocht, als in veler belang
om een draaivonder te leggen voor de Entelervaart.
Hierover geraadpleegd is dat verzoek met meerderheid van stemmen ingewilligd en de
commissie van verdeeling tot de uitvoering daartoe gemagtigd, zoo niet in strijd met eenige
ambtsbepalingen waaromtrent alzoo vooraf het plaatselijk bestuur vooraf in te lichten.
Niets meer ter behandeling voorgedragen zijnde, is deze vergadering door den president
gesloten verklaard den vijfden December achttien honderd drie en vijftig.
Finis coronat opus worden al het vorenstaande zoo veel nodig ook voor haar erkend door den
in deze vergadering nog gefungeerd hebbende secretaris.
de Schepper.
J.H. Ooms
F.J. Nijland
J. Roelvink
J. Warmelink
D.H. Meengs
J. Dijkink
H. Dikkers
J.H. Hidders
D. Rietman
L. Capelle
G.H. Leunk
G.J. Lonink
B.J. Schottink
W. Stoelhorst
G. Schreurs
J. Zwiers
J. Meyers
G. Krijsman
H. Krabbenbos
W. Sligman
H. Sanderman
A.J. Holstege
Vergadering van Goedsheren en Eigengeerfden der marke Markelo gehouden ten huize van
de kastelein Klumpers te Markelo den 12 Maart 1859.
Tegenwoordig
J.H. Ooms
president
J. Roelvink
}
leden van het bestuur der marke Markelo
D.H. Meengs
}
Verder
Mr. H. Dikkers
A.J. Holstege
D. Rietman
F.J. Nijland
G.H. Leunk
J. Warmelink
G.J. Lonink
J. Dijkink
W. Stoelhorst
J.H. Hidders
G. Schreurs
L. Cappelle
J. Meyers
G. Schorfhaar
J. Zwiers
G. Stegeman
G. Krijgsman
T. Gorkink
H. Krabbenbos
J.H. Stokkentrief
W. Sligman
B. Breukink
H. Sanderman
G.J. Koenderink
H.W. Birkenhäger
A.J. Heilersig
G.H. Meenderink
D.H. Drieses
H. Altena
J. van Dam
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J.H. Klumpers
H.J. Hargeerds
A. Oongs
L. Krijgsman
J.H. Lonink.
De president opent de vergadering en verzoekt den Mr. H. Dikkers op deze vergadering als
secretaris te fungeren en deze neemt de betrekking op zich en doet voorlezing van de notulen
der vergadering gehouden den 5 December 1853, welke te blijke van goedkeuring door twee
en twintig eigengeerfden worden onderteekend.
Daarop leest de fungerende secretaris de publicatie tot de holting betrekkelijk gedagteekend
den 26 February 1859 op de gebruikelijke wijze afgekondigd.
Vervolgens wordt door de vergadering besloten:
a. met algemeene stemmen dat geen nieuw lid noch nieuwe secretaris der commissie van
verdeeling zal worden benoemd in plaats van de overledenen G.J. Zwiers en G. Benthem en
is als penningmeester der commissie benoemd Teunis Gorkink die deze benoeming heeft
aangenomen.
b. dat de vacature in het bestuur der marke door het overlijden van G.H. Heilersig, zal
worden vervuld en is daarop tot lid van dat bestuur met algemeene stemmen gekozen Gerrit
Hendrik Meenderink die deze benoeming heeft aangenomen.
c. dat het onderhoud van alle wegen in de marke, zowel de oude als de nieuw aangelegde,
geen uitgezonderd in afwijking van het vroegere daaromtrent vastgestelde, zal worden
opgedragen aan het gemeentebestuur met meest geraden zal oordeelen en dat de kosten
daardoor te onzeker zullen worden gedragen door degenen welke gronden uit de marke
afkomstig in bezit hebben, pondsgewijze tusschen die bezitters om te doen naar gelang der
waarde van de bedoelde gronden, wordende de commissie van verdeeling gemagtigd op
voorschreven wijze het onderhoud der wegen aan het bestuur der gemeente Markelo over te
dragen.
d. dat Derk Rietman voor en namens de marke in regten zal getreden tegen Berend Dijkink,
ten einde betaling te verlangen van de door dezen aan de marke verschuldigde
verdeelingskosten met magt van substitutie en onder toekenning van schadeloosstelling.
e. dat het bestuur der marke benevens voormelden Rietman dit nuttig en doelmatig achtende,
voor en namens de marke regtsvervolging zullen instellen tegen de andere door hen aan te
wijzen achterstalligen vergelijkt met magt van substitutie en onder toekenning van
schadeloosstelling en dat de achterstalligen wie geregtelijke vervolging door hen niet nuttig
en doelmatig wordt geacht, als nouvaleurs zullen worden gebragt op de rekening der
commissie van verdeeling.
f. dat in plaats van den overledenen G. Benthem door Derk Rietman zullen worden gegeven
de inlichtingen omtrent de rekening der commissie van verdeeling aan de belanghebbenden
gedurende de werkdagen eene week tegen gunst van een gulden daags ten huize door hem
aan te wijzen en bij kerkespraak bekend te maken.
Alle de vorenstaande besluiten zijn genomen met algemeene stemmen, behalve die onder d
en c vermeld, waarbij Sanderman zich buiten stemming hield en Gorkink, Klumpers en van
Dam op het oogenblik der stemming bleken afwezig te zijn.
Ten blijke der waarheid van het vorenstaande die verbaal geteekend.
H. Dikkers fungerend secret.
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Wij ondergetekenden 1. Jan Hendrik Ooms, 2. Jan Roelvink, 3. Derk Hendrik Meengs en 4.
Gerrit Hendrik Meenderink, allen landbouwers wonende te Markelo, uitmakende het bestuur
der marke Markelo en bij resolutie van den holting dier marke van den 5 December 1853
gemagtigd om op te nemen de rekening der commissie van verdeeling onze marke, verklaren
dat ons op heden door de leden der commissie Mr. Hendrikus Dikkers, kantonregter te
Enschede en Derk Rietman, landbouwer te Markelo, is voorgelegd de rekening en
verantwoording te opgemelde dato, dat wij ons door inzage en narekening overtuigd hebben
dat de rekening waarop in ontvangst voorkomt f 23431,33 en in uitgaaf 23415,13 met
juistheid en nauwkeurigheid is gehouden, dat alle de uitgaven ten behoeve dezer marke zijn
geschied en dat de gehouden administratie ter zake de verdeeling door ons is bevonden eerlijk
en zorgvuldig en dat het batig slot dier rekening ten bedrag van f 16,20 op heden door de
leden der verdeelingscommissie aan gemelden Jan Hendrik Ooms als president van het
markebestuur is ter hand gesteld, ten einde daarmede te handelen als zal bevonden worden te
behoren.
Weshalve wij uit kracht de bevoegdheid verleend bij opgemelde holtingsresolutie en missive
van verdeeling onzer marke bij deze volkomen dechargeren ten aanzien van het door haar
gehouden beheer.
Gedaan te Markelo den 1 November 1859.
J.H. Ooms
president
J. Roelvink
D.H. Meengs
G.H. Meenderink.
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890. RESOLUTIES VAN DE VERGADERINGEN VAN DE ERFGENAMEN VAN
DE MARKE 1802 - 1803.
Dit zijn herhalingen van de marke vergaderingen van augustus 1802 en augustus 1803. Zie
aldaar.
891. PUBLICATIES VAN HET MARKEBESTUUR 1800 - 1807.
Betreft ca negen slecht leesbare pagina's; zijnde hoofdzakelijk aankondigen van te houden
vergaderingen.
892. PRIJSOPGAVE VAN DE TE BOUWEN EN TE HERSTELLEN MOLENS IN DE
MARKE CA 1795.
Betreft een onleesbaar klein kladje.
893. LIGGER VAN DE WEGEN IN DE MARKE CA 1860.
Benaming der wegen.
1.
Kunstweg van Ommen naar Goor.
2.
Weg van Markelo naar Zutphen.
3.
Weg van Markelo naar Rijssen.
4.
Weg van Markelo naar Diepenheim.
5.
Weg van Markelo naar Borculo.
6.
Weg van Goor naar Haaksbergen.
7.
Weg van Goor naar Neede.
8.
Weg van Goor naar Rijssen.
9.
Weg van Borculo naar Rijssen.
10.
Weg van de Poppe naar Bolink.
11.
Weg van den Markeloschen Achterhoek naar Rijssen.
12.
Weg van Markelo naar Elsen over Koelersdijk.
13.
Weg van Sprikkelman naar Rijssen.
14.
Weg tusschen Sprikkelman en Schoppers door naar Holten.
15.
Weg tusschen Sprikkelman en de Baas door naar Holten.
16.
Weg van Oolbekkink naar Holten.
17.
Weg van het erve Vosgezang naar het Rijssensche veen.
18.
Weg tusschen Kappert en Nijmeyer door naar Holten.
19.
Weg van Oolbekkink naar het veld.
20.
Weg door het veld naar het Bovenbergsche veen.
21.
Weg voor den Bakker naar den Bovenerstreng.
22.
Weg van Elsen door den Bovenerstreng naar Holten.
23.
Veenweg achter den Vriezenberg.
24.
Veenweg van de Hog naar de Bovenerstreng.
25.
Weg achter het Vriezenbergsche veen.
26.
Weg van Elsen achter den Vriezenberg naar Holten.
27.
Weg van Elsen naar Holten.
28.
Weg van het zuidveld naar de Borkeld.
29.
Weg van Lentfert naar den esch.
30.
Weg van Megelink naar het veld.
31.
Weg van Lentfert naar het veld.
32.
Weg van de Klumper naar den Esch.
33.
Weg uit den weg van Goor naar Rijssen naar den Bovenberg.
34.
De Oonkweg.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Weg van Hendertink over Wilgerink voor opgemelde weg van Markelo lopende naar
Rijssen.
Weg uit den Oonkweg naar den weg van Goor naar Rijssen.
Weg door den Elseneresch (Deventerweg).
Weg door den Elseneresch (Koopmansweg).
Weg van Ribbers naar de Bovenerstreng.
Weg van Elsen langs den Bakker naar Rijssen.
Weg van het Woeste slag naar Ooms schaapschot.
Weg van Elsen naar Enter.
Zomerweg naar Enter.
Weg van Hendertink naar het Elsenerbroek.
Weg van het Elsenerbinnenveld naar het veen.
Weg van den weg van het Woesteslag naar den weg van het Elsenerveld naar het
veen.
Weg van het Woeste slag.
Weg langs Bloemersslag naar den Schooldijk.
Weg van de weg van het Woeste slag naar den Schooldijk.
Weg van den Schooldijk naar de weg van Hendertink.
Weg van den Plasdijk door het veenveld naar Enter.
Weg van den Plasdijk naar den Schooldijk (1).
Weg van den Plasdijk naar den Schooldijk (2).
De Plasdijk.
De Holtdijk.
Weg door het vlier naar den Slagtboomsdijk.
Weg van den Plasdijk naar het Stamgoor (Rondeweg).
Weg van den Plasdijk naar den Slagboomsdijk.
De Slagboomsdijk.
De Schooldijk.
De Kolhoopsdijk.
Oude weg van Goor naar Enter.
Weg van den weg van Goor naar Enter door den Schooldijk.
Weg uit den weg van Elsen naar Holten over Wilgerinkhaar.
Weg van den Bovenerstreng naar het erve Stam.
Weg van den weg nr 65 naar nr 67.
Weg uit den weg van Elsen naar Holten naar de limiet van Rijssen (1).
Weg uit den weg van Elsen naar Holten naar de limiet van Rijssen (2).
Weg uit den weg van Elsen naar Holten naar de limiet van Rijssen (3).
Weg van den Bakker naar den Haspet paal.
Afweg voor Biesterman.
Afweg bij Hendertink.
Afweg naar het huis van Jan Hegeman.
Afweg naar het land van de wed. Jan Schreurs.
Afweg naar het land van Jan Evertink.
Afweg naar het land van de wed. B.H. Harbers.
Afweg naar het land van G. .... aan de weg van Almelo naar Rijssen.
Afweg naar het land van H. Heuten.
Afweg naar het land van Jan Assink.
Afweg aan het land van Stokkers.
Afweg van het land der erven J.G.L. Götte.
Afweg van Bloemerslag naar den Plasdijk.
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Weg van den Plasdijk naar het erve Swofert.
Afweg van den Plasdijk.
Weg van den Slagboomsdijk naar het erve Aaftink.
Weg van den Schipvoort naar Tijink.
Afweg van Mensink maat naar den Slagboomsdijk.
Afweg van het land van G.H. ter Horst.
Afweg van de Diepemaat naar de Schooldijk.
Weg naar Ribbertsmaat.
Weg door den Hutten voort.
Weg door den Teemkers voort.
Afweg naar het land van G. Bloemendaal en cons.
Afweg naar het land van de erven J. Brunnekreeft.
Plasmansweg.
Weg van Plasman naar den Markelosche Achterhoek.
Weg van Immink langs Daalwijk naar Markelo.
Immink weg.
Weldammer weg.
Mattena's dijk.
Vinkert weg.
Eertink weg.
Heriker Vlierweg.
Weg naar de Meen ten westen langs Flipborg.
De Meenweg.
Wolterswegje.
De Slagdijk.
De Koedijk.
Potwegje.
Wegje naar de Potbeek.
Wegje naar Huys plaatsje.
Afweg naar het Koekoeksveld.
Koekoeks weg.
Weg van Reurslag door de weide naar Koelers.
Wegje tusschen Daalwijk en Slag.
Het Oude Potwegje.
De Zuidereschweg.
Hoevink veldwegje.
Wegje langs Kevelham kamp.
Kevelhamsveldweg.
Weg achter langs het Witten.
Schurinkweg.
Wegje van Tijink naar Senkeldam.
De Brinkkamp en Tijinks steeg.
Oonkweg.
Wegje bij Immink.
Wegje langs Hofmeyer.
Weg langs den Berg.
Uitweg naar Elsen.
Weg van Stoevelaar naar het Verdriet.
Perceelsweg over de Whee.
Wegje naar het Elsenerbroek.
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Wegje van Wolters naar het Mattena.
Uitweg van Stoevelaar.
Zomerweg van Goor naar Diepenheim.
Oude weg van Goor naar Diepenheim.
Weg achter langs Bolscher.
Weg naar het Weldam.
De Scholtensteeg.
Weg van de Borkel naar de Hoogebrug.
Weg van de Poppe nar Sanderman.
De Oude Postweg.
Weg door den Noordesch.
Weg van Dreeses naar den schaddengrond.
De Groenlandsdijk.
Weg naar den Wippert.
De Meenderinksteeg.
Weg van Markelo over den bergesch naar den Roosdom.
Weg van Markelo naar Lochem.
Weg van het Absoluit over het Enklaar naar den Stoelhorst.
Weg van Snellink naar den Roosdom.
Weg van het Enkelaar naar het Baanveljagerd (?).
Weg door het Witte Zand.
Weg van Leeftink op den Borkel naar het veld.
Weg van Scholleman naar het veld.
Weg van het erve Roesink naar het Wittezand.
Weg van Tibbert naar het Klunveen.
Weg achter het Klunveen.
Weg van Endemans door het Luttikerveld.
Wegje van de straatweg naar het Klunveen.
Weg van Rietman langs den straatweg naar de Borkel.
Weg van Dreezes naar den Noordesch.
Weg van Markelo naar den Noortachteresch.
Weg van het erve Roesink naar de Winterkampen.
Dwarsweg door den Voor Achterhoek.
Weg tusschen de erven Zwiers en Plasmans.
Weg van Bouwhuis naar den ouden molen.
Weg langs Dollekamps driehoek.
Weg van Meenderink naar den Bergesch.
Rondweg om den leemgrond op den Bergesch.
Weg op den Bergesch nabij Biesters.
Verbindingsweg op den Bergesch.
Weg van Roessink naar Pongers.
Weg van Koenderink.
Weg door de Pollen.
Weg om den Lokkert.
Weg ten noorden langs den schaddengrond.
Het Schapendijkje.
Weg midden door den schaddengrond.
Weg loopende ten zuiden langs den schaddengrond.
Weg langs den Teemkes plas.
Weg langs den Boogstibbe.
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183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Weg door de Rouwdaalte.
Weg langs den Buiten Brummeler.
Weg van Altena naar Sanderman.
Weg van Altena naar Paalman.
Weg tusschen de goten en het Schorfel.
Weg langs het Wolfsgoor.
Weg door de goten langs het Lange Kappeler naar Holten.
Weg naar koopman Lammertink.
Weg door de goten en het Lange Kappeler.
Weg langs de Schipbeek door de Niemeen.
Weg van Snellink naar de Lindemans.
Weg langs den Dijken en Bergesch.
Weg langs Leeftinkberg.
Weg voor de Leegte naar Platerink.
Weg door de Apengoors.
Weg langs de Voorste en Middelste Slagen.
De Kooidijk.
Ensinkvoortweg.
Koldeweesweg.
Gelsterste weg.
Horstmansweg.
Leunkweg.
De Schooldijk.
Voortsweg.
Roozendomsweg.
Weg van Snellink door den esch naar Markelo.
Leeftinkweg.
Traastweg.
Twickelerweg.
Weg van Krooshoop naar Daalwijk.
Weg door Snellinks maat.
Afweg bij Broek Gerrits.
Perceelsweg in den Draaiomshoek.
Uitweg van Hutten Willem.
Perceelsweg vanaf den Visschersdijk.
Perceelsweg vanaf Visschersdijk langs Tijinksmaat.
Weg naar het Voorste Broek.
Weg vanaf den Kooidijk naar Krabbenbosch maat.
Hondengerrits wegje.
Weg naar de Voorste Slagen.
Perceelsweg achter het plaatsje van ten Dam.
Hooiweg in het Mazeveld.
Brink in den Vlierweg.
Weg van Snellink naar Boswinkel.
Weg door het Brandveen.
Leppinksvlierweg.
Weg van Krabbenbos naar Horstman.
Weg van Lubbers naar Fokkert.
Weg van Oolbrink naar het veld.
Weg tusschen die van Horstman en Snellink.
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233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

Weg van ...man naar het Ensinkveld.
Verbindingsweg in Stokkum.
Wolbrinksweg.
Stokkummerkerkweg.
Nijhuisweg.
Weg van de Hunger naar Krooshoop.
Vrugginksteeg.
Leeftink en Leppingsteeg.
Weg tusschen Leeftink en Leppinksteeg en Nijhuisweg.
Weg van Karsenberg naar en om het Alink.
Weg tusschen Schreurs en Karsenberg.
Weg tusschen Leeftink en Leppingssteeg en Karsenberg.
Weg van Hofmeyer en Klein Wannink door den esch naar Markelo.
Weg van Klein Wannink langs .... naar Oolbrink.
Weg tusschen die van Markelo naar Borculo en die van Snellink door den esch naar
Markelo.
Wannink hooiweg.
Weg achter de eschstukken.
Beusbergervlierweg.
Meengswegje in Beusbergen.
Verbindingsweg van den Rozendomsdijk.
Weg van Egbers naar Ikkink en Veurtjes.
Weg van Tijink naar Koenderinksweg.
Weg van Greven naar Markelo.
Smitjanssteeg.
Kloppersteeg.
Weg van Wannink naar den beek.
Kerkhofweg.
Weg van Beusbergen naar Goor.
Weg van Koenderink naar Veurtjes.
Weg bij Stein.
Uitweg bij Krooshoop.
Meyerswegje.
Weg langs de Belten.
Beusbergervlierweg.
De Veenweg.
De Vruwinkdijk.
Kuipersweg.
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894. STUKKEN BETREFFENDE DE SCHOUW EN ONDERHOUD VAN DE
BOLKSBEEK 1844 - 1860.
Betreft ca zeven slecht leesbare pagina's.
895. STUKKEN BETREFFENDE HET INNEN VAN DE VERPONDING IN DE
MARKE DOOR DE ZETTERS 1803.
Lijst en opgave door de zetters van Markelo daar volgens .... door de laaste erfgenamen
vorderingen van het jaar 1803 volgens opneminge van die hooylanden die geen verponding of
contributie betaald worden hetwelke hier volgen:
Het Stoevelerboek groot
150 dagwerk
Nijkamp onder Holten
5
H.D. Muller onder Holten
1½
Bolder onder Holten
1
Land voor in de Look
1
Land voor in de Boom
3
Land voor Henderik
6½
Willem Blauwen
2
J. Hendr. Lammers te Holten
1
Nijveld te Holten
1
G. Meyer te Elsen
3
Wijmerink Broek
20
W. Stoelhorst
10
G.J. Wavelink onder Holten
1½
G. Vossebelt
2
B. Sanderman
3
Berent lant
5
Dijk Jan
1
Bij den Heer Oolde
2
G. ten Dam
1
H. Warmelink
10
------Totaal 239½ dagwerk hooyland
Van hetgene door de zetters van Markelo uit het boetendsgeld betaald hebben.
1801 Den 5 October volgens quitantie van de weduwe van J. Kistemaker een somma van 85
gl en 13 st. zegge
f 85-13
1804 Den 1 Januwary in minderinge ontfangen een somma van
f 40---------rest nog
f 45-13
Den 12 Mey in mindering ontfangen een somma van
f 15---------rest nog
f 30-13
Markelo den 16 April 1804.
Dit bovenstaande de zetters van Markelo voldaan.
G.H. Kistemaker per order van mijn moeder.
Transport van de weduwe van J. Kistemaker volgens quitansie een somma van f 85-13
Hier door den zetters ontvangen een somma van
f 28-5
----------Te kort in de gemeente
f 57-8
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Dit bovenstaande door de zetters voldaan.
Van het gene door de zetters van Markelo ontfangen is over het jaar 1803 van het buitenlands
geld.
Meerman te Holten
f2
Jan Struik
f 1-10
Lammers te Holten
f -10
Jeurlink te Holten
f1
Stroek op de Langestrate
f 1-10
Maatman
f 2-4
Wilde Vogel
f7
Dijk Jan
f 1-16
Drosteman
f 3-15
Hiddink op de Langstrate
f 3-14
Oosterhaar in Oolde
f -18
Morsman in Verwolde
f -18
Kloot in Bargem
f 1-10
--------Samen f 28-5

896. REKENINGEN EN KWITANTIES VOOR DE MARKEN 1691, 1797 en 1801.
Ontvangen bij mij ondergeschreven als erfmarkenrichter der Stockumer marckte die somma
van seshondert gulden; item heeft die selve over betaalt aan Jan Lubbers tot Stockum die
somma van seshondert gulden waer meede dat Gerrit Berens veld aen heeft angenomene
coopennink als ...... belofte heeft voor de uytdrifte en het lant op die Breedaelte in het
Stockumer Broeck. Actum Weldam den 24 May 1691. Ripperda.
N.b. Te weten dit lant is aen de huysluyden vercoft en Gerrit Berens die seshondert gulden
een selve ... is belooft.
1797. Niet leesbaar.
De gekommiteerden van de mark Markel en de markrigter C. ten Sithof debet an G.J. van
Heek. 1801 den 1 September den heer van Overlaar en markrigter en gesamelijke
gekommiteerden hier verteert an eeten en wien en anderen drank, saamen f 5-16-0.
De markrigter en gekommiteerden van de mark Markel debet aan G.J. van Heek van gedaane
verteering doe de selve de angegraaven gronden getaksert hebben. 1801 den 1 September de
markrigter en gekomiteerden hier verteert an eeten en wien en anderen drank, saamen
f 5-16-0.
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897. AKTE VAN OVERDRACHT VAN DE COMMISSIE AAN HET BURGERLIJK
BESTUUR VAN DE GEMEENTE MARKELO VAN DE MARKEBESCHEIDEN
1860.
Inventaris der stukken tot het archief der marke Markelo behoorende en overeenkomstig art.
4 en 19 van het plan van verdeeling dd 30 December 1842 gedeponeerd ter secretarie van het
gemeentebestuur van Markelo.
1. Proces-verbaal van verdeeling der marke Markelo dd 17 Augustus 1842 goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 21 July 1842 nr 72.
2. Concept plan van verdeeling der gronden van de marke Markelo dd Juny 1842.
3. Plan van verdeeling der gronden van de marke Markelo dd 30 December 1842.
4. Acte van scheiding en deeling der marke Markelo dd 30 September 1850 geregistreerd te
Goor den 2 October 1850 en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Deventer den
11 October 1850, waaraan geannonceerd een extract uit de resolutie der marke Markelo
houdende magtiging tot de definitieve toewijzing van ieders eigendom geregistreerd te
Goor den 2 October 1850.
5. Eene suppletoire acte van scheiding geregistreerd te Goor den 11 September 1851 en
overgeschreven ten kantore van hypotheken te Deventer 13 September 1851.
6. Eene andere suppletoire acte houdende verificatie der voorgaande, geregistreerd en
overgeschreven ten kantore van hypotheken te Deventer den 30 Augustus 1852.
7. Legger der schouw van waterleidingen in deze marke.
8. Legger der schouwpligtigen van bovenstaande waterleidingen.
9. Tableau van de wegen der derde klasse der marke.
10. Tableau van de wegen der vierde klasse der marke.
11. Tableau der openbare voetpaden in de marke.
12. Legger der onderhoudspligtigen van de wegen der derde en vierde klasse en openbare
voetpaden, zoo mede van de daar gelegene bruggen, duikers en verdere kunstwerken van
de verdeelde marke Markelo; 1e deel met een alphabetische naamlijst.
13. Legger van idem; 2e deel in verzamelingslegger.
14. Een kaart der marke Markelo met 22 bijlagen.
15. Een markenboek van Markelo beginnende 16 Augustus 1609 en eindigende 16 Augustus
1804.
16. Een markenboek van Markelo beginnnende 21 Augustus 1805 en eindigende 3 November
1834.
17. Een markenboek van Markelo beginnende 8 December 1835 en eindigende 1 November
1859.
Aldus in duplo opgemaakt door mij president van het bestuur der marke Markelo op heden
den 6 Augustus 1860.
De in den inventaris vermelde stukken van het archief der marke Markelo overgenoomen
door het bestuur der gemeente Markelo op heden den 9 Augustus 1860.

898. HANDLEIDING TOT DE VERDELING VAN MARKEN, MAATSCHAPPEN,
HOLTINGEN, MEENTEN, MEENTSCHAREN, ETC. BIJLAGE VAN HET
PROVINCIAAL BLAD VAN OVERIJSSEL 1837.
Betreft ca zestien slecht leesbare pagina's.

899. PLAN VAN VERDELING VAN DE MARKEGRONDEN 1842 MET CONCEPT.
Dit is plan is terug te vinden in de vergadering van 29 en 30 December 1842.
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900. AKTE VAN VERDELING VAN DE MARKE 1848.
Proces-verbaal van verdeeling der marke Markelo.
Proces-verbaal van verdeeling.
Ingevolge het besluit van goedsheeren en eigengeerfden der marke Markelo genomen in
hunne vergadering van den 13 December 1847 zijn wij ondergenoemde leden der commissie
van verdeeling dier marke op heden den zeventienden Augustus 1800 acht en veertig
overgegaan tot de verdeeling der navolgende blokken.
Blok O Vlier 1e klasse groengrond.
De rigting der perceelen is bepaald op de volgende wijze: het eerste perceel zal zijn aan den
Straatweg en aan den weg gemerkt op het plan van wegen en waterleidingen W5. Het laatste
aan de nieuw gegraven waterleiding in die rigting, dat ieder eigenaar hetzij op den straatweg
of op den weg W4 zijn er wel kan komen.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer een getrokken door Jan Broers, die deze heeft onderteekend. J. Broers.
Nummer drie door Jan Schreurs lid der commissie voor Hendrik Jan Nijkamp, die geweigerd
heeft te laten. J. Dikkers.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers, die deze heeft onderteekend. G.J. Zwiers.
Blok O Vlier 1e klasse groengrond.
Het eerste perceel zal zijn in den zuidelijken hoek aan den straatweg en den weg W4, het
laatste aan de waterleiding.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer drie getrokken door Egbert Klumpers, die deze heeft onderteekend. E. Klumpers.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers lid der commissie voor Lammert Krijgsman, die
geweigerd heeft te laten. G.J. Zwiers.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Leuvelink, die geweigerd heeft te
laten. G.J. Zwiers.
Blok P achter Schrijvershaar 3e klasse groengrond.
Door dit blok zal eene middellijn komen zoodat een gedeelte komt te liggen aan den weg W5
en een gedeelte aan den weg W4, het eerste perceel zal zijn aan de oostzijde van het gedeelte
dat aan den weg W5 ligt en zoo voortgaande tot aan het blok S, dan naar de overzijde tegen
blok S weder aanvangende tot tegen blok U in U voortgaande tot aan het einde van het blok
op aan de waterleiding.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer veertien getrokken door Hermannus Altena gevolmagtigd door zijn moeder de
weduwe Hendrik Altena, die deze heeft onderteekend. H. Altena.
Nummer zes door Roelof Bouwhuis, die deze heeft onderteekend. R. Bouwhuis.
Nummer een door Gerrit Brinkman, die deze heeft onderteekend. G. Brinkmans.
Nummer zeventien door Jan Broers, die deze heeft onderteekend. J. Broers.
Nummer drie door Jan Harmen Bussink, die deze heeft onderteekend. J.H. Bussink.
Nummer vier en twintig door Lammert Capelle, die deze heeft onderteekend. L. Capelle.
Nummer dertien door Jan Dikkers, die deze heeft onderteekend. J. Dikkers.
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Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers voor de weduwe Mannus Hollenberg, echter niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer twee en twintig door Arent Jan Holstege, die deze heeft onderteekend. A.J.
Holstege.
Nummer drie en twintig door Hendrik Hubert, die deze heeft onderteekend. Hubert.
Nummer negentien door Hendrik Stoelhorst, gevolmagtigd door zijne moeder de weduwe Jan
Albert Jansen, die deze heeft onderteekend. H. Stoelhors.
Nummer negen door Antonie Kerkemeyer, die deze heeft geteekend. A. Kerkemeyer.
Nummer zestien door Jan Harmen Lonink, gevolmagtigd door Egbert Klumpers Jz., die deze
heeft geteekend. J.H. Lonink.
Nummer acht door Engbert Klumpers, die deze heeft geteekend. E. Klumpers.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor Lammert Krijgsman, die geweigerd heeft te laten.
G.J. Zwiers.
Nummer vijf en twintig door Jan Leeftink, die deze heeft geteekend. J. Leeftink.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Leeferink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Leuvelink, die geweigerd heeft te
laten. G.J. Zwiers.
Nummer twintig door Gerrit Jan Lonink, die deze heeft geteekend. G.J. Lonink.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Nijmeyer, die geweigerd heeft te laten.
G.J. Zwiers.
Nummer een en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Oongs, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer elf door Jan Hendrik Ooms, die deze heeft geteekend. J.H. Ooms.
Nummer twee door Derk Rietman als gevolmagtigd van zijn vader Hermannus Rietman, die
deze heeft geteekend. D. Rietman.
Nummer achttien door Gerrit Schorfhaar als gevolmagtigd van zijn vader Hendrik
Schorfhaar, die deze heeft geteekend. G. Schorfhaar.
Nummer twaalf door Berend Jan Schottink, die deze heeft geteekend. B.J. Schottink.
Nummer zes en twintig door Gerrit Jan Zwiers, die deze heeft geteekend. G.J. Zwiers.
Blok N Kleine Doemelaar 2e klasse heidegrond.
Het eerste perceel tegen aan de oostzijde naar den straatweg aan den weg W4 en zoo langs
weg W4 tot aan den tip heide van het blok of westzijde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer vijf getrokken door Jan Harmen Bussink, die deze heeft geteekend. J.H. Bussink.
Nummer drie door Gerrit Jan Koenderink, die deze heeft geteekend. G.J. Koenderink.
Nummer twee door Egbert Klumpers Janzn., die deze heeft geteekend. E. Klumpers.
Nummer acht door Arent Jan Krijgsman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Leferink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Nijmeyer, die geweigerd heeft te laten.
G.J. Zwiers.
Nummer zeven door Hermannus Stegeman, die deze heeft geteekend. H. Stegeman.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Teunis Volriet, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
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Blok S Beestengroenland 1e klasse groengrond.
Door dit perceel zal een middellijn komen in de rigting van oost en west. Het eerste perceel
zal beginnen aan de oostzijde van het blok aan den weg W5 en zoo die weg langs tot aan het
einde van denzelven, daarna weder beginnen aan de westzijde van het blok aan den weg W2
en zoo oostwaarts tot aan het einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer een en twintig getrokken door Hermannus Altena voornoemd. H. Altena.
Nummer twee en twintig door Gerrit Jan Beltman, die deze heeft geteekend. G.J. Beltman.
Nummer zeventien door Gerrit Brinkmans, die deze heeft geteekend. G. Brinkmans.
Nummer elf door Jan Broers, die deze heeft geteekend. J. Broers.
Nummer vier door Berend Breukink, die deze heeft geteekend. B. Breukink.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers als mondeling gevolmagtigd van het Groote Gasthuis te
Deventer. G.J. Zwiers.
Nummer twee door Jan Dikkers, die deze heeft geteekend. J. Dikkers.
Nummer zes door Harmen Snellink als voogd voor de minderjarige Teunis Frederik Driezes
en Gerrit Jan Driezes, die deze heeft geteekend. H. Snellink.
Nummer negen door Jan Dijkink, die deze heeft geteekend. J. Dijkink.
Nummer drie door Arent Jan Holstege, die deze heeft geteekend. A.J. Holstege.
Nummer veertien door Hendrik Stoelhorst voornoemd, die deze heeft geteekend. H.
Stoelhorst.
Nummer tien door Arent Harmen Kerkemeyer als gevolmagtigd van Antonie Kerkemeyer,
die deze heeft geteekend. A.H. Kerkemeyer.
Nummer vijf en twintig door Jan Harmen Lonink, die deze heeft geteekend. J.H. Lonink.
Nummer zeven door Engbert Klumpers Dzn., die deze heeft geteekend. E. Klumpers.
Nummer vijftien door Harmen Krabbenbos, die deze heeft geteekend. H. Krabbenbos.
Nummer vier en twintig door Gerrit Jan Zwiers als mondeling gevolmagtigd van Jan
Leeftink, die deze heeft geteekend. G.J. Zwiers.
Nummer achttien door Gerrit Jan Leuvelink als gevolmagtigd van zijn vader Gerrit Hendrik
Leuvelink, die verklaart niet te willen teekenen.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Oongs, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer drie en twintig door Hendrik Sanderman, die deze heeft geteekend. H. Sanderman.
Nummer negentien door Gerrit Stegeman, die deze heeft geteekend. G. Stegeman.
Nummer zestien door Gerrit Schorfhaar voornoemd. G. Schorfhaar.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Hendrik Vossebelt, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer een door Gerrit ter Welle, die deze heeft geteekend. G. ter Welle.
Nummer twintig door Gerrit Jan Wissink, die deze heeft geteekend. G.J. Wissink.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers, die deze heeft geteekend. G.J. Zwiers.
Blok de Lokkert 2e klasse groengrond.
Door dit blok zal een middellijn worden getrokken in de rigting van zuidoost en noordwest.
Het eerste perceel zal zijn aan de waterleiding tot aan den straatweg, vervolgens langs den
straatweg tot aan het einde van het blok, daarna beginnen aan de noordwest zijde van het blok
aan den weg van het blok, die weg langs tot het einde van denzelve, dan op weg W4 tot aan
het einde van het blok.
Nadat wij vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer een getrokken door Arent Jan Bannink, die deze heeft geteekend. A.J. Bannink.
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Nummer veertien door Harmen Bouwhuis, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer twee door Gerrit Jan Wissink, die deze heeft geteekend. G.J. Wissink.
Nummer zeven door Gerrit Jan Hilferink, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor de weduwe Jan Albert Jansen, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer een en twintig door Hendrikus ten Tije gecompareerd voor Hendrik Keiten, die
verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer vijf door Cornelis Beltman gecompareerd voor zijn schoonvader Derk Knopert, die
heeft geteekend. C. Beltman.
Nummer zeventien door Jan Harmen Lonink voormeld, die deze heeft geteekend. J.H.
Lonink.
Nummer drie door Derk Rietman als lid der commissie voor Engbert Klumpers, die niet is
gecompareerd. D. Rietman.
Nummer dertien door Derk Rietman voor Jan Kuipers, die niet is gecompareerd. D. Rietman.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Leeferink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zestien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd van Derk Hendrik Meengs. G.J.
Zwiers.
Nummer twintig door Gerrit Meyers, die deze heeft geteekend. G. Meyers.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Oongs, die niet is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer negentien door Harmen Oosterveld, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Pelgrim, die niet is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer tien door Berend Hendrik Reurslag, die deze heeft geteekend. B.H. Reurslag.
Nummer achttien door Hendrik Sanderman, die deze heeft geteekend. H. Sanderman.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Steenbergen, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer zes door Gerrit Jan Wissink, die geweigerd heeft te teekenen.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
J. Dikkers
D. Rietman
G.J. Zwiers.
Op heden den achttienden Augustus 1800 acht en veertig zijn de ondergeteekende leden der
commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling der navolgende
blokken.
Blok W de Pol en Groote Doemelaar 2e klasse heide.
Door dit blok zal eenen middellijn komen in de rigting van oost en west, zoodat een gedeelte
der percelen nabij liggen aan den weg W4 en het andere gedeelte aan den weg W26. Het
eerste perceel zal zijn aan de oostzijde van den weg aan de Lokkert en aan weg W4, voorts
westwaarts aan den laatsten weg volgende tot aan het einde van het blok aan de
tegenwoordige zijde van het blok beginnende aan weg W2 en weg W25, verder den laatsten
weg vervolgende oostwaarts tot aan den straatweg.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer vier getrokken door Berend Breukink, die deze heeft geteekend. B. Breukink.
Nummer zeventien door Jan Dikkers, die deze heeft geteekend. J. Dikkers.
Nummer twee door Gerrit Jan Driezes, die deze heeft geteekend. G.J. Driezes.
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Nummer veertien door Jan Dikkers lid der commissie voor Berend Dijkink, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vijf door Gerrit Jan Dijkjans, die verklaart niet te kunnen zien om te schrijven.
Nummer acht door Teunis Elkink, die deze heeft geteekend. T. Elkink.
Nummer twaalf door Jan Dikkers voor Jan Dikkers, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vier en twintig door Teunis Gorkink, die deze heeft geteekend. T. Gorkink.
Nummer twee en twintig door Jan Hargeerds voor zijn vader Hendrik Jan Hargeerds, welke
laatste als tegenwoordig zijnde heeft geteekend. H.J. Hargeerds.
Nummer elf door Derk Hendrik Meengs als mondeling gevolmagtigd van Gerrit Hendrik
Heilersig, die deze heeft geteekend. D.H. Meengs.
Nummers zes door Jan Dikkers voor de weduwe Mannus Hollenberg, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer tien door Jan Dikkers voor Hendrik Hubert, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer negentien door Wolter Kistemaker, die deze heeft geteekend. W. Kistemaker.
Nummer dertien door Jan Dikkers voor Gerrit Hendrik Lammertink, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer drie en twintig door Jan Dikkers voor Arent Lammertink, die niet is gecompareerd.
J. Dikkers.
Nummer een door Arent Lodewegens, die deze heeft geteekend. A. Lodeweges.
Nummer een en twintig door Derk Hendrik Meengs, die deze heeft geteekend. D.H. Meengs.
Nummer vijftien door Jan Dikkers voor Jan Hendrik Ooms, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer zestien door Arent Oongs als gevolmagtigd van zijn vader Arent Jan Oongs, die
deze heeft geteekend. A. Oongs.
Nummer negen door Jan Dikkers voor Willem Sligman Wz., die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer achttien door Gerrit Jan Wissink, die deze heeft geteekend. G.J. Wissink.
Nummer twintig door Willem Wonnink, die deze heeft geteekend. W. Wonnink.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers, die deze heeft geteekend. G.J. Zwiers.
Nummer drie door Hendrik Zwiers, die deze heeft geteekend. H. Zwiers.
Blok V Hooimaat 3e klasse groengrond.
In dit blok zal eene scheiding komen in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig met weg
W4, zoodat eenige percelen aan weg W4 en de andere aan weg W2 zullen liggen.
Het eerste perceel zal zijn aan den oosthoek van het blok aan weg W4 en zoo langs dien weg
tot aan het einde van dien weg. Vervolgens weder beginnende aan die zuidhoek van de
scheidslijn en aan weg W2 en voorts langs den weg tot aan het einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting. Onder goedkeuring van al deze
regthebbenden in dit blok is echter bepaald dat met bestuurderen van het St. Geertruiden
Gasthuis te Deventer vrij zal staan om hun lot te kiezen op den noordelijken tip van dat blok
te nemen.
En is nummer vijf getrokken door Jan Broers, die deze heeft geteekend. J. Broers.
Nummer drie door Berend Breukink, die deze heeft geteekend. B. Breukink.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers als mondeling gevolmagtigd van het Groote Gasthuis te
Deventer, die deze heeft geteekend. G.J. Zwiers.
Nummer zes door Jan Dijkink, die deze heeft geteekend. J. Dijkink.
Nummer vier door Derk Rietman als gemagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman
Nummer zeven door Jan Dikkers voor het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer, hetwelk niet
is gecompareerd, die deze heeft geteekend. J. Dikkers.
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Nummer een door Gerrit Stegeman, die deze heeft geteekend. G. Stegeman.
Blok X de Pol en Poppenbelt 2e klasse heidegrond.
Dit blok zal in drie afdeelingen worden gebragt door twee middellijnen waarvan de eene
gelegd zal worden in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig met den straatweg, de
andere aan weg W2 tot aan de eerste middellijn en dezelfde rigting en ten naasten bij
evenwijdig met weg W25.
De eerste afdeling zal zijn langs den straatweg, de tweede langs weg W25 en de derde langs
weg W2. Het eerste perceel van de eerste afdeeling begint aan de zuidoostzijde van den
straatweg en vervolgens langs denzelven tot aan het perceel van Jan Aanstoot. Het eerste
perceel der tweede afdeeling begint aan de zuidoostzijde van die afdeeling aan weg W25 en
vervolgend langs dien weg tot aan het einde van denzelven. Het eerste perceel van de derde
afdeeling begint in den zuidhoek van die afdeeling aan weg W2 en zoo dien weg langs tot aan
het einde van het blok.
Bij loting heeft men doorloopende nummers beginnende bij het eerste perceel der eerste
afdeeling, na die afdeeling de tweede en daarna de derde afdeeling.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer twee getrokken door Roelof Bouwhuis, die deze heeft geteekend. R. Bouwhuis.
Nummer tien door Jan Broers, die deze heeft geteekend. J. Broers.
Nummer zestien door Jan van Dam, die deze heeft geteekend. J.v. Dam.
Nummer vijftien door Jan Dikkers, die deze heeft geteekend. J. Dikkers.
Nummer zes door Wolter Kistemaker, die deze heeft geteekend. W. Kistemaker.
Nummer twaalf door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Klumpers, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer achttien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Kuipers. G.J. Zwiers.
Nummer acht door Albert Warmelink als president kerkvoogd van de Hervormde kerk te
Markelo, die deze heeft geteekend. A. Warmelink.
Nummer vijf door Jan Dikkers voor Gerrit Meyers, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer drie door Jan Dikkers voor het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer hetwelk niet is
gecompareerd zo deze heeft geteekend. J. Dikkers.
Nummer een door Arnoldus Johannes Nijhuis, die deze heeft geteekend. A.J. Nijhuis.
Nummer zeven door Jan Dikkers voor Wolf Paggerach, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer elf door Derk Rietman, die deze heeft geteekend. D. Rietman.
Nummer zeventien door Jan Dikkers voor Berend Hendrik Vossebelt, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vier door Albert Warmelink, die deze heeft geteekend. A. Warmelink.
Nummer negen door Hendrikus Adolf Warmelink, die deze heeft geteekend. H.A. Warmelink.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers, die deze heeft geteekend. G.J. Zwiers.
Blok Z Nijlandsbelt 3e klasse heide.
Dit blok wordt gesplitst of gedeeld in drie afdeelingen. De eerste afdeeling is de
noordoostelijke tip tot dat het blok een behoorlijke breedte verkrijgt, dan wordt het blok
gedeeld in twee deelen door eene middellijn zoo na mogelijk loodregt op de scheidlijn
tusschen dit blok en blok de Witte Riet. De eerste afdeeling is de tip, de tweede het gedeelte
dat ligt aan weg W2, de derde het gedeelte dat ligt aan weg W3 nummer drie. Het eerste
perceel van de eerste afdeeling begint aan den tip van den tip van het blok aan weg W2 en
zoo vervolgens tot aan de tweede afdeeling, alwaar vervolgens aan denzelfden weg het eerste
perceel van de tweede afdeeling weder begint, vervolgens den weg langs tot aan het eind van
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het blok. Het eerste perceel van de derde afdeeling begint aan de zuidwestzijde van het blok
aan weg W3 en zoo dien weg langs tot aan het einde van het blok. Bij loting heeft men
doorloopende nummers te beginnen bij het eerste perceel der eerste afdeeling, daarna de
tweede en vervolgens de derde afdeeling. Nadat wij te vergeefs getracht hebben dat blok bij
onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij overgegaan tot de verdeeling door middel van
loting en is:
Nummer vier getrokken door Jan Dikkers voor Lammert Capelle, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer zes door Gerrit Jan Driezes, die deze heeft geteekend. G.J. Driezes.
Nummer twee door Jan Dikkers voor Teunis Frederik Driezes en Gerrit Jan Driezes, die niet
zijn gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vijf door Jan Dikkers, die deze heeft geteekend. J. Dikkers.
Nummer twaalf door Jan Dikkers voor Teunis Elkink, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer drie door Jan Dikkers voor het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer, hetwelk niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer negen door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Jan Harmen Hidders. D. Rietman.
Nummer dertien door Jan Dikkers voor Arent Nijhuis, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer veertien door Jan Dikkers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer elf door Jan Dikkers voor de weduwe Harmen Pongers, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer zeven door Jan Dikkers voor Gerrit Schreurs, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zestien door Jan Dikkers voor Hendrik Jan Schutte, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer een door Jan Dikkers voor Willem Sligman Az., die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer tien door Jan Dikkers voor Wolter Stoelhorst, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer acht door J. Dikkers voor Jan Harmen Wannink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer vijftien door Jan Dikkers voor Willem Wonnink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Blok A Nijlandsbelt Holterzijde 3e klasse heide.
Dit blok ligt ten zuidwesten van den straatweg en ten noordwesten van den weg W3. Het
eerste perceel begint aan den straatweg en aan weg W3, vervolgens dien weg langs tot aan het
einde van dat blok. Nadat wij te vergeefts getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te
verdeelen, zijn wij overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
nummer twee getrokken door Jan Dikkers voor Jan Harmen Bussink, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer een door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Koenderink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer negen door Jan Dikkers voor Gerrit Krijgsman, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zeven door Jan Dikkers voor Arent Jan Krijgsman, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer twaalf door Berend Jan Nijland als gevolmagtigd voor Gerrit Hendrik Lammertink.
B.J. Nijland.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Leeftink. G.J. Zwiers.
Nummer dertien door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Leeferink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer acht door Jan Dikkers voor Harmen Preuter, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
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Nummer vier door Jan Roelvink, die deze heeft geteekend. J. Roelvink.
Nummer drie door Hendrik Sanderman Hz., die deze heeft geteekend. H. Sanderman.
Nummer elf door Jan Dikkers voor Jannes Sligman, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vijf door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Struik, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zes door Jan Dikkers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. J. Dikkers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
J. Dikkers
D. Rietman
G.J. Zwiers.
Op heden den negentienden Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende leden
der commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok Y de Witte Riet 4e klasse groengrond.
Door dit blok zal eene scheidingslijn gemaakt worden zooveel mogelijk loodregt op de lijn
van afscheiding tusschen dit blok en blok Nijlandsbelt. Zoodat een gedeelte der percelen aan
weg W2 en het andere gedeelte aan weg W3 zal liggen. Het eerste perceel begint aan de
westzijde van dit blok aan weg W2 en vervolgens langs den weg tot aan het einde van het
blok. Daarna aan de overzijde van het blok, beginnende daar waar de aandeeling der
markeplaatsjes eindigt aan weg W3 en volgens langs dien weg noordoostwaarts tot aan het
einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is met algemene stemmen bepaald,
dat een gedeelte der regthebbenden loten voor de oostzijde van dat blok en het andere
gedeelte van W12 tot en met W19 voor de overslag van het blok. En is daarna:
Nummer acht getrokken door Jan Dikkers, die deze heeft geteekend. J. Dikkers.
Nummer negen door Gerrit Jan Driezes. G.J. Driezes.
Nummer een door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer zes door Jan Harmen Lonink als gevolmagtigd voor Egbert Klumpers Jz. J.H.
Lonink.
Nummer tien door Gerrit Jan Leuveling als gevolgmagtigd voor Gerrit Hendrik Leuvelink,
die geweigerd heeft te tekeenen.
Nummer zeven door Jan Dikkers als lid der commissie voor Gerrit Meyers, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer drie door Jan Dikkers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer elf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Harmen Pongers. D.
Rietman.
Nummer twee door Willem Sligman. W. Sligman.
Nummer vijf door Gerrit Stegeman. G. Stegeman.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Nummer vijftien door Jan Aanstoot. J. Aanstoot.
Nummer achttien door Willem Dikkers. W. Dikkers.
Nummer twaalf door Derk Wibbelink als mondeling gevolmagtigd door bestuurderen van het
St. Geertruiden Gasthuis te Deventer. D. Wibbelink.
Nummer zestien door Roelof Bouwhuis als gevolmagtigd voor Willemina Meesterberents. R.
Bouwhuis.
Nummer negentien door Gerrit Jan Preuter als gevolmagtigd voor Dina Preuter, die verklaart
niet te kunnen schrijven.
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Nummer dertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Jannes Sligman. D. Rietman.
Nummer veertien door Jan Dikkers voor de weduwe Gerrit Jan Struik, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zeventien door Gerrit Voelman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Blok X W Kemkesplas en Kemkesmaat 4e klasse groengrond.
Door het gedeelte X zal een scheidingslijn gemaakt worden in de rigting van en naasten bij
evenwijdig aan weg W23, zoodat een gedeelte der perceelen aan weg W23 en het andere
gedeelte aan weg W21 zal liggen. Het eerste perceel zal zijn aan de oostzijde van het blok aan
weg W22 en weg W23, vervolgens dien laatsten weg westwaarts tot aan het einde van
denzelven. Daarna beginnende aan de overzijde van het gedeelte X aan de westzijde aan weg
W3 en weg W21, dien laatsten weg langs oostwaarts tot aan het einde van denzelven. De dan
nog volgende percelen vallen in het gedeelte W, zijnde daarvan het eerste perceel aan de
noordoostzijde aan weg W21 en weg W22 en vervolgens den laatsten weg langs tot het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer drie getrokken door Hermannus Altena als gevolmagtigde voor zijn moeder de
weduwe Hendrik Altena. H. Altena.
Nummer vijf door Heinrich Wilhelm Birkenhäger. H.W. Birkenhäger.
Nummer vier door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer zeven door Lammert Capelle. L. Capelle.
Nummer een door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer acht door Berend Jan Schottink. B.J. Schottink.
Nummer negen door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Schreurs. D. Rietman.
Nummer zes door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Willem Sligman Az. D. Rietman.
Nummer twee door Hermannus Stegeman. H. Stegeman.
Blok Y Boogstobben 4e klasse groengrond.
Het eerste perceel van dit blok zal zijn aan de noordoostzijde van hetzelve aan weg W23 en
weg W22, vervolgens dien laatsten weg langs zuidwestwaarts aan tot aan het einde van het
blok. Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen,
zijn wij overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer vijf getrokken door Gerrit Brinkmans. G. Brinkmans.
Nummer een voor Gerrit Broers door Jan Broers. J. Broers.
Nummer drie door Jan Dikkers. J. Dikkers.
Nummer negen door Jan Hargeerds als gevolmagtigd voor zijne vader Hendrik Jan
Hargeerds. J. Hargeerds.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Antonie Kerkemeyer. G.J.
Zwiers.
Nummer zeven door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer twee door Jan Hendrik Ooms. J.H. Ooms.
Nummer tien door Derk Rietman. D. Rietman.
Nummer zes door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok U Rouwdaalte 1e klasse groengrond.
Dit blok wordt gedeeld in vijf gedeelten. Het eerste gedeelte is aan de zuidoostzijde van weg
W3 en ten zuidwesten van de Kemkesmaat, waarvan het eerste perceel zal liggen aan de
zuidoostzijde van de Kemkesmaat aan weg W3, de volgende perceelen van dit gedeelte
schuin aan noordwestwaarts aan weg W3 tot aan den weg W20. Het tweede gedeelte ligt ten
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oosten van het eerste gedeelte schietende de perceelen daarvan ten zuidwesten aan weg W20,
het eerste perceel van dit gedeelte is aan de zuidwestzijde van dit gedeelte aan weg W20 en
zoo verder dien weg, vervolgens tot aan het einde van het blok. Het derde gedeelte ligt ten
zuidwesten van de beide voorgaande tusschen weg W20 en de Schipbeek. Het eerste perceel
van dit gedeelte aan de zuidoostzijde aan de scheiding van dat blok en blok V Buiten
Brummeler en aan weg W20, vervolgens gaan de percelen langs dien weg noordwestwaarts
tot aan weg W3. De percelen van dit gedeelte liggen met het eene einde aan de Schipbeek en
met het andere einde aan weg W20. Het vierde gedeelte ligt ten noordwesten van weg W3,
het vorige gedeelte komende de percelen van dit gedeelte met het eene einde aan de
Schipbeek en met het andere einde aan den weg die gelegd zal worden naar het land van het
erve Bolink onder Holten. Het eerste perceel van dit gedeelte ligt zuidoostwaarts aan weg W3
en den te leggen weg, vervolgens den laatsten weg langs noordwestwaarts tot aan het einde
van dit blok. Tusschen het vierde en vijfde gedeelte ligt de aandeeling van Berend Nijland.
Het vijfde gedeelte ligt noordwestwaarts van den aandeeling aan weg W3. In dit gedeelte
moet een afweg blijven liggen voor de hooilanden van Gerrit Beltman en Kempers. Het eerste
perceel van dit gedeelte begint aan de aandeeling van Berend Nijland en aan weg W3,
vervolgens dien weg langs noordoostelijk tot aan het einde. Wanneer de percelen van den
afdeeling niet in zijn geheel in den afdeeling kunnen komen, blijven die hoeken voor de
marke liggen. Bij loting zullen de nummers doorloopend zijn beginnende bij de eerste
afdeeling, daarna de tweede afdeeling en zoo vervolgens.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer zes getrokken door Hermannus Altena als gevolmagtigd voor zijn moeder de
weduwe Hendrik Altena. H. Altena.
Nummer zestien door Gerrit Jan Beltman. G.J. Beltman.
Nummer vier door Berend Breukink als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Breukink. B. Breukink.
Nummer een en twintig door Berend Breukink voor de erven Willem Breukink. B. Breukink.
Nummer negentien door Gerrit Jan Zwiers als mondeling gevolmagtigd voor het Groote
Gasthuis te Deventer. G.J. Zwiers.
Nummer achttien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Willem Dikkers. G.J. Zwiers.
Nummer zes en twintig door Jan Dikkers voor de weduwe Gerrit Dijkerman, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer veertien door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer zeven door Derk Rietman als mondeling gevolmagtigd voor het St. Geertruiden
Gasthuis te Deventer. D. Rietman.
Nummer twintig door Jan Harmen Lonink als gevolmagtigd voor Egbert Klumpers Jz. J.H.
Lonink.
Nummer dertien door Jan Dikkers voor Willem Kraayenzang, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer acht door Jan Dikkers voor Hendrik Koster, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zeven en twintig door Derk Hendrik Meengs. D.H. Meengs.
Nummer drie door Roelof Bouwhuis als gevolmagtigd voor Willemina Meesterberents. R.
Bouwhuis.
Nummer zeventien door Jan Willem Paalman. J.W. Paalman.
Nummer een door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Harmen Preuter. D. Rietman.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Dina Preuter. G.J. Zwiers.
Nummer tien door Gerrit Jan Schutte. G.J. Schutte.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Egbert Zandvoort. G.J. Zwiers.
Nummer negen door Derk Rietman al gevolmagtigd voor Jannes Sligman. D. Rietman.
Nummer vijf en twintig dor Arent Jan Klein Twennaar. A.J. Klein Twennaar.
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Nummer drie en twintig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Gerrit Voelman. G.J.
Zwiers.
Nummer twaalf door Gerrit ter Welle. G. ter Welle.
Nummer twee en twintig door Gerrit Hendrik Wissink. G.H. Wissink.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Lammert Wibbelink. G.J. Zwiers.
Nummer vier en twintig door Hendrik Jan Zandvoort. H.J. Zandvoort.
Blok V Smeenksvlier 2e klasse groengrond.
Dit blok is verdeeld bij onderlinge schikking. (!)
Het eerste perceel komt aan de noordwestzijde van het blok aan weg W20 en aan weg W2 en
is toegewezen aan Gerrit Stegeman, die deze heeft geteekend. G. Stegeman.
Het tweede perceel ligt langs en naast het eerste aan de zuidoostwijde van hetzelve,
schietende aan weg W2 en aan de waterleiding en is toegewezen aan Gerrit Krijgsman, die
deze heeft geteekend. G. Krijsman.
Het derde perceel ligt naast het voorgaande aan de zuidoostzijde van hetzelve aan weg W2 en
aan de andere zijde aan de Schipbeek of de waterleiding en is toegewezen aan Jan Hendrik
Nijland, die deze heeft geteekend. J.H. Nijland.
Blok V Buiten Brummeler 4e klasse groengrond.
Het eerste perceel zal zijn aan de westzijde van het blok aan de scheiding van dat blok en
blok U Rouwdaalte en komt met dien einde aan de Schipbeek en met andere einde aan weg
W20, dan langs dien weg oostwaarts tot aan het einde. Komende alzoo af de percelen aan
weg W20 en aan de Schipbeek.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer twee getrokken door Jan Dikkers voor de weduwe Gerrit Dijkerman, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer een door Willem Groothaar. W. Groothaar.
Nummer acht door Harmen Krabbenbos. H. Krabbenbos.
Nummer vijf door Jan Dikkers voor Gerrit Hendrik Lammertink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer vier door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer zes door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Harmen Snellink. D. Rietman.
Nummer zeven door Gerrit Hendrik Wissink. G.H. Wissink.
Nummer drie door Jan Dikkers voor Jan Harmen Wannink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
J. Dikkers
D. Rietman
G.J. Zwiers.
Op heden den een en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der mark Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok V Binnen Brummeler 1e klasse heide.
De percelen in dit blok zullen met het eene einde liggen aan den grintweg of aan weg W6 en
met het andere einde aan de Schipbeek. Het eerste perceel begint aan de oostzijde van het
blok en valt naar gelang der grootte aan den grintweg tot aan de Schipbeek of aan den
grintweg, den weg W6 en de Schipbeek, vervolgens westwaarts aan langs weg W6 tot aan het
einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
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Nummer een en twintig getrokken door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Willem
Altena, die niet is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer drie door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Teunis Frederik Driezes en Gerrit
Jan Driezes. D. Rietman.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor de weduwe Gerrit Dijkerman, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Teunis Elkink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer elf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer zestien door Albert Goorman als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Willem
Goorman. A. Goorman.
Nummer zes door Willem Groothaar. W. Groothaar.
Nummer een door Hendrik Jan Kloppert, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer vijftien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Harmen Krabbenbos. D.
Rietman.
Nummer twaalf door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer tien door Lammert Krijgsman. L. Krijsman.
Nummer twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Lodeweges, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer negen door Derk Maag. D. Maag.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Oolbrink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Albert Oonk. G.J. Zwiers.
Nummer achttien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Schutte, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zeventien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Lammertink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Mannes Wesinkhof, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer negentien door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wissink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer twee door Gerrit Hendrik Wissink. G.H. Wissink.
Nummer vijf door Berend Jan Wissink als gevolmagtigd voor zijn schoonvader Jan Harmen
Wannink. B.J. Wissink.
Blok S De Riet 2e klasse groengrond.
In dit blok zal een scheidingslijn geplaatst worden in de rigting van oost en west, zoo ten
naasten bij evenwijdig met den weg W6. Het eerste perceel begint aan de zuidzijde van het
blok aan den grooten weg op Zutphen en weg W15, vervolgens westwaarts aan den laatsten
weg langs tot aan het einde van het blok. Dan aan de tegen overzijde van het blok aan het
noordwesten weder beginnende aan weg W6, vervolgens oostwaarts aan dien weg langs tot
aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer negentien getrokken door Zwier Aarzelaar. Z. Aarseler.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Altena, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Harmen ten Dam. G.J. Zwiers.
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Nummer zeventien door Gerrit Jan Zwiers voor de Hervormde diaconie te Markelo, die niet
is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer drie en twintig door Hendrikus Dikkers als gevolmagtigd voor zijne vader Jan
Dikkers. H. Dikkers.
Nummer dertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer vier door Albert Goorman als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Willem Goorman.
A. Goorman.
Nummer vier en twintig door Willem Groothaar. W. Groothaar.
Nummer zes door Gerrit Hendrik Heerdink. G. Kleinheerdink.
Nummer negen door Gerrit Hendrik Heilersig. G.H. Heilersig.
Nummer twee door Albert Warmelink als president kerkvoogd voor de Hervormde kerk te
Markelo. A. Warmelink.
Nummer twaalf door Wolter Kistemaker. W. Kistemaker.
Nummer acht door Hendrik Jan Kloppert, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer een en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Lammertink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zes en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Arend Lammertink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vijf en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Lodeweges, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer twee en twintig door Hendrikus Theodorus Nijhuis als gevolmagtigd voor zijne
vader Arnoldus Johannes Nijhuis. H.T. Nijhuis.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer elf door Hermanus Paalman. H. Paalman.
Nummer achttien door Gerrit Jan Zwiers voor Wolf Paggerach, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer twintig door Gerrit Jan Beltman. G.J. Beltman.
Nummer zeven en twintig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Berend Hendrik
Vossebelt. G.J. Zwiers.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Mannes Wesinkhof, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer tien door Gerrit Hendrik Wissink. G.H. Wissink.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wissink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer zestien door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wonnink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok V Schorfsel 4e klasse groengrond.
In dit blok zullen de percelen liggen met het eene einde aan weg W15 en met het andere
einde aan weg W16. Het eerste perceel komt aan de zuidoostzijde van het blok aan de
scheidingslijn tusschen dit blok en blok M de Pikreize, vervolgens noordwestwaarts aan tot
aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en na nader de belanghebbenden
gehoord te hebben, is met veertien tegen drie stemmen besloten om in dit blok eene
scheidingslijn te maken in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig met weg W16. Het
eerste perceel begint aan den grooten weg naar Zutphenen aan weg W15. Vervolgens
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zuidoostwaarts den laatsten weg langs tot aan het einde van het blok. Dan aan de tegen
overzijde van het blok weder beginnende aan de scheidingslijn tusschen dit blok en blok M
de Pikreize en aan weg W16, vervolgens die laatste weg langs noordwestwaarts tot aan het
einde en is:
Nummer zes getrokken door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Altena, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Harmen ten Dam. G.J. Zwiers.
Nummer dertien door Teunis Frederik Driezes. T.F. Driezes.
Nummer tien door Jan Hendrik Dijkink als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Dijkink. J.
Dijkink.
Nummer negen door Albert Goorman als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Willem
Goorman. A. Goorman.
Nummer drie door Gerrit Klein Heerdink. G. Kleinheerdink.
Nummer elf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Berend Jansen. D. Rietman.
Nummer twee door Derk Rietman als lid der commissie voor Berend Hendrik Lodeweges,
die niet is gecompareerd. D. Rietman.
Nummer zestien door Derk Maag. D. Maag.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Nijhuis. G.J. Zwiers.
Nummer zeventien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Albert Oonk. G.J. Zwiers.
Nummer vier door Hermanus Paalman. H. Paalman.
Nummer zeven door Jan Renneboom als gevolmagtigd voor zijne vader Arent Renneboom,
die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer twaalf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Schutte. D. Rietman.
Nummer vijf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Teunis Tijman. D. Rietman.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wissink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Blok O tusschen de Goten 4e klasse groengrond.
De percelen in dit blok zullen liggen met het eene einde aan weg W16 en met het andere
einde aan weg W6. Het eerste perceel begint aan de zuidoostzijde van dit blok bij de
Lindemansbeek en de scheidingslijn tusschen dit blok en blok M de Pikreize, vervolgens
noordwestwaarts aan tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer veertien getrokken door Jan Harmen Bussink. J.H. Bussink.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Teunis Elkink. G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer elf door Gerrit Hendrik Heilersig. G.H. Heilersig.
Nummer drie door Jan Harmen Hidders. J.H. Hidders.
Nummer vier door Wolter Kistemaker. W. Kistemaker.
Nummer twee door Jan Hendrik Klumpers als gevolmagtigd voor zijne vader Egbert
Klumpers Janz. J.H. Klumpers.
Nummer zes door Gerrit Jan Koenderink. G.J. Koenderink.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Jan Krijgsman. G.J.
Zwiers.
Nummer vijftien door Jan Leeftink. J. Leeftink.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
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Nummer zeven door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer tien door Gerrit Schorfhaar als gevolmagtigd voor zijn vader Hendrik Schorfhaar.
G. Schorfhaar.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wonnink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer negen door Hendrik Zwiers. H. Zwiers.
Blok P tusschen de Goten 3e klasse groengrond.
De percelen in dit blok zullen liggen met het eene einde aan weg W6 en met het andere einde
aan weg W17. Het eerste perceel tegens aan de zuidoostzijde van het blok aan de
Lindemansbeek en vervolgens noordwestwaarts aan tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer acht getrokken door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Altena, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zes door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer zeven door Harmen Snellink als voogd voor Teunis Frederik Driezes en Gerrit Jan
Driezes. H. Snellink.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor de weduwe Gerrit Dijkerman, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Arent Harmen Kerkemeyer als gevolmagtigd voor zijn broeder Antonie
Kerkemeyer. A.H. Kerkemeyer.
Nummer twee door Wolter Kistemaker. W. Kistemaker.
Nummer een door Jan Leeftink. J. Leeftink.
Nummer negen door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Schutte. D. Rietman.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Sligman, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer drie door Willem Sligman Az. W. Sligman.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wissink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer vier door Hendrik Zwiers. H. Zwiers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
G.J. Zwiers
D. Rietman
H. Dikkers.
Op heden den twee en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der mark Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok L tusschen de Goten 1e klasse groengrond.
De percelen in dit blok zullen zoodanig liggen dat zij met het eene einde aan de Schipbeek en
met het andere einde aan weg W17 komen. Het eerste perceel begint aan de zuidoostzijde van
het blok aan de Lindemansbeek, vervolgens loopen de percelen noordwestwaarts aan tot aan
het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer zeven getrokken door Heinrich Wilhelm Birkenhäger, die deze heeft geteekend.
H.W. Birgenhäger
Nummer elf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer twee door Willem Groothaar. W. Groothaar.
Nummer zes Harmen Krabbenbos. H. Krabbenbos.
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Nummer vier door Derk Maag. D. Maag.
Nummer tien door Barend Nijkamp. B. Nijkamp.
Nummer een door Willem Nijmeyer voor wie Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie heeft
getrokken, zijnde hij niet gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer drie door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer acht door Harmen Krabbenbos als mondeling gevolmagtigd voor Willem Hidders.
H. Krabbenbos.
Nummer vijf door Berend Jan Wissink als gevolmagtigd voor zijn schoonvader Jan Harmen
Wannink. B.J. Wissink.
Nummer negen door Gerrit Hendrik Wissink. G.H. Wissink.
Nummer twaalf door Hermannus Wissink. H. Wissink.
Blok H Voor het Lange Kaplaar 3e klasse groengrond.
Daar in dit blok geen middellijn kan komen en alzoo de kleine eigenaren zeer smalle
perceelen zullen moeten krijgen, stelt de commissie voor om al de eigenaren welke voor
hondert gulden naar de prijs of daar beneden met hun percelen aan den zoogenaamden
Enkelaarsdijk of weg W7 blijven en de andere percelen, zoodanig dat al de percelen met het
eene einde aan de Schipbeek en met het andere in de aan weg W17 komen. Het eerste perceel
van de grootere eigenaren zal dan aan de Lindemansbeek komen en zoo vervolgens
zuidoostwaarts aan tot aan het einde. Het eerste perceel der kleinere eigenaren valt aan de
Schipbeek en weg W7. Vervolgens langs dien weg zuidwestwaarts aan tot aan weg W17.
Dit voorstel van de commissie is door de belanghebbenden met algemeene stemmen
aangenomen. De schikking met .... tot stand komende omtrent de plaats, zijn wij overgegaan
tot de verdeeling door middel van loting en zijn de acht eerste nummers getrokken door de
kleinere eigenaren en wel:
Nummer drie door Jan Fokkers. J. Fokkers.
Nummer zes door Gerrit Hendrik Kloots. G.H. Kloots.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Oosterveld, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer twee door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Harmen Pongers. D.
Rietman.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Sligman Wz., die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Willem Stegeman, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Volthuis, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
De volgende nummers zijn getrokken door de grootere eigenaren en wel:
Nummer zeven en twintig door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Heinrich
Wilhelm Birkenhäger, die geweigerd heeft te laten. G.J. Zwiers.
Nummer dertien door Jan Broers. J. Broers.
Nummer twee en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Harmen Bussink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vijf en twintig door Teunis Elkink. T. Elkink.
Nummer een en twintig door Teunis Gorkink. T. Gorkink.
Nummer vier en twintig door Jan Harmen Heilersig. J.H. Heilersig.
Nummer negen en twintig door Gerrit Jan Koenderink. G.J. Koenderink.
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Nummer zeventien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Klumpers, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer negen door Egbert Klumpers Janz. E. Klumpers.
Nummer acht en twintig door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer twaalf door Arent Jan Krijgsman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer twintig door Jan Leeftink. J. Leeftink.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Derk Hendrik Meengs. G.J.
Zwiers.
Nummer achttien door Albert Warmelink als president kerkvoogd van de Hervormde kerk te
Markelo. A. Warmelink.
Nummer elf door Derk Rietman als gevolmagtigd door Gerrit Meyers. D. Rietman.
Nummer zestien door Hendrikus Theodorus Nijhuis als gevolmagtigd voor zijnen vader
Arnoldus Johannes Nijhuis. H.T. Nijhuis.
Nummer veertien door Arent Nijhuis, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer zes en twintig door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer tien door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer drie en twintig door Gerrit Schorfhaar als gevolmagtigd voor zijne vader Hendrik
Schorfhaar. G. Schorfhaar.
Nummer negentien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Schreurs. D. Rietman.
Blok J Achter het Lange Kaplaar 3e klasse groengrond.
Zoo ten naasten bij midden in blok zal eene waterleiding komen van die zoogenaamde
Enklaarsweg of weg W7 tot aan de Lindemansbeek, welke waterleiding tevens tot scheidlinie
zal dienen voor denzelven percelen. Het eerste perceel zal beginnen aan de Lindemansbeek,
de te maken waterleiding in den weg W17, de volgende percelen vallen aan deze laatste weg
en met het andere einde aan de te maken waterleiding in een zuidoostelijke rigting tot aan het
einde van het blok. Dan aan de tegen overzijde van het blok weder beginnende aan de
Enklaarsweg en weg W6, vervolgens den laatsten weg langs in een noordwestelijke rigting
tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer drie getrokken door Hendrikus Dikkers als gevolmagtigd van zijne vader Jan
Dikkers. H. Dikkers.
Nummer zeven door Jan Hargeerds als gevolmagtigd voor zijne vader Hendrik Jan
Hargeerds. J. Hargeerds.
Nummer twintig door Gerrit Hendrik Heilersig. G.H. Heilersig.
Nummer achttien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Jan Harmen Hidders. D.
Rietman.
Nummer een door Lammert Krijgsman. L. Krijsman.
Nummer twaalf door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer acht door Hendrik Sanderman Jz. als gevolmagtigd voor Gerrit Hendrik
Lammertink. H. Sanderman.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Leuvelink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer twee door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Nummer zes door Willem Nijmeyer. W. Nijmeyer.
Nummer vijf door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer vier door Gerrit Jan Visscher als gevolmagtigd voor Arent Roozedom. G.J.
Visscher.
Nummer tien door Willem Sligman Az. W. Sligman.
404

Nummer een en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Sligman, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zestien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Wolter Stoelhorst. D. Rietman.
Nummer negen door Arent Jan Visscher. A.J. Visscher.
Nummer zeventien door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vijftien door Jan Willem Altena. J.W. Altena.
Nummer negentien door Arent Jan Nijland voor de erven Teunis Hobbes. A.J. Nijland.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Nummer elf door Hendrik Zwiers. H. Zwiers.
Blok K Rouweler 2e klasse groengrond.
De percelen in dit blok liggen alle aan weg W6 en wel het andere einde aan de
Lindemansbeek. Het eerste perceel begint aan de noordwestzijde van het blok aan de
Lindemansbeek en weg W6, vervolgens den laatsten weg langs in eene zuidoostelijke rigting
tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer negen getrokken door Hermannus Altena als gevolmagtigd voor zijne moeder de
wed. Hendrik Altena. H. Altena.
Nummer vier door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd van Jan van Dam. G.J. Zwiers.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Driezes. G.J. Driezes.
Nummer dertien door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer zeven door Willem Groothaar. W. Groothaar.
Nummer vijf door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Antonie Kerkemeyer. G.J.
Driezes.
Nummer tien door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer een door Gerrit Jan Leuvelink als gevolmagtigd voor zijne vader Gerrit Hendrik
Leuvelink, die geweigerd heeft te teekenen.
Nummer drie door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer veertien door Willem Sligman Az. W. Sligman.
Nummer twaalf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Wolter Stoelhorst. D. Rietman.
Nummer acht door Albert Warmelink. A. Warmelink.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
D. Rietman
G.J. Zwiers
H. Dikkers.
Op heden den drie en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der mark Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok M Pikreize 2e klasse groengrond.
In het gedeelte b van dit blok zal eene scheidingslijn komen in de rigting van en ten naasten
bij evenwijdig met weg W16, zoodat de perceelen of aan weg W16 of aan weg W15 zullen
komen. Het gedeelte c tusschen den weg W16 en de Lindemansbeek zal de eerste percelen
bevatten, waarvan het eerste is aan de scheiding tusschen dit blok en blok L Lindemans
Wolfschoors en weg W16, vervolgens deze laatsten weg langs noordwestwaarts aan tot aan
het einde van het blok.
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Dan aan de andere zijde van weg W16 aan de noordoostzijde van het blok weder beginnende
deze weg W16 langs eene zuidoostelijke rigting tot aan het einde van het blok. Daarna aan de
tegen overzijde van het blok weder beginnende aan de zuidwestzijde aan weg W15 en dan
dezen laatste weg noordwestwaarts aan tot aan het einde. Wanneer eenig perceel in het
gedeelte niet in zijn geheel kan komen, wordt het te kort getrokken aan de andere zijde van de
weg, als ook perceel van het volgende gedeelte gelegen.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer twee getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd van Zwier Aarseler. G.J.
Zwiers.
Nummer een door Hendrikus Dikkers als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Dikkers. H.
Dikkers.
Nummer veertien door Albert Goorman als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Willem
Goorman. A. Goorman.
Nummer zeven door Gerrit Klein Heerdink. G. Klein Heerdink.
Nummer vier door Jan Harmen Hidders. J.H. Hidders.
Nummer acht door Wolter Kistemaker. W. Kistemaker.
Nummer vijf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Egbert Klumpers Janz. D. Rietman.
Nummer twaalf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Jan Krijgsman. G.J.
Zwiers.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers voor Arent Lammertink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Albert Oonk. G.J. Zwiers.
Nummer dertien door Derk Rietman. D. Rietman.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Hendrik Sanderman Jz. G.J.
Zwiers.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok L Lindemans Wolfschoors 1e klasse groengrond.
Door dit blok zal eene scheidingslijn komen in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig
met weg W16, zoodat een gedeelte der percelen zal liggen aan weg W15 en weg W16. Het
eerste perceel zal beginnen aan de zuidoostzijde van het blok aan de Lindemansbeek en aan
weg W16, vervolgens den laatsten weg langs tot aan het einde. Dan aan de overzijde van het
blok weder beginnende aan den weg W15 en vervolgens dien laatste weg langs in eene
zuidoostelijke rigting tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer vier getrokken door Jan van Dam. J.v. Dam.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Hendrik Jan Hargeerds. G.J.
Zwiers.
Nummer zes door Wolter Kistemaker. W. Kistemaker.
Nummer twee door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Klumpers. D. Rietman.
Nummer acht door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer vijf door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer drie door Derk Rietman al gevolmagtigd voor Gerrit Jan Schutte. D. Rietman.
Nummer een door Hendrikus Adolf Warmelink als gevolmagtigd voor Albert Warmelink.
H.A. Warmelink.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
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Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Wissink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Blok B Wolfschoors 1e klasse groengrond.
Door dit blok zal eene scheidingslijn komen in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig
aan de weg W14, zoodat een gedeelte der percelen aan weg W7 en het andere gedeelte aan
weg W14 zal liggen. Het eerste perceel begint aan de noordoostzijde van het blok aan den
hoek van de Lindemansbeek aan weg W14, vervolgens dezen weg langs in een zuidwestelijke
rigting tot aan het einde van het blok. Dan aan de overzijde van het blok weder beginnende
aan de aandeeling van Gerrit Hendrik Lammertink en weg W7, vervolgens dezen weg langs
tot aan het einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer een getrokken door Jan Willem Altena. J.W. Altena.
Nummer drie door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer drie en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Harmen Bussink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer acht door Berend Capelle als gevolmagtigd voor zijne vader Lammert Capelle. B.
Capelle.
Nummer dertien door Hendrikus Dikkers als gevolmagtigd voor zijne vader Jan Dikkers. H.
Dikkers.
Nummer negentien door Gerrit Jan Driezes. G.J. Driezes.
Nummer een en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Dijkink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zes en twintig door Arent Jan Elkink als gevolmagtigd voor zijn broeder Teunis
Elkink. A.J. Elkink.
Nummer zeven door Arent Jan Heilersig als gevolmagtigd voor zijn vader Gerrit Hendrik
Heilersig. A.J. Heilersig.
Nummer zeventien door Jan Harmen Hidders. J.H. Hidders.
Nummer achttien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Jan Holstege. G.J.
Zwiers.
Nummer vier en twintig door Jan Hendrik Klumpers als gevolmagtigd voor zijne vader
Egbert Klumpers Janz. J.H. Klumpers.
Nummer twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer twee en twintig door Gerrit Jan Zwiers voor Egbert Klumpers Janz., die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer twee door Arent Jan Krijgsman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Leuvelink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Lonink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer acht en twintig door Derk Hendrik Meengs. D.H. Meengs.
Nummer zestien door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zeven en twintig door Arnoldus Johannes Nijhuis. A.J. Nijhuis.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Nijhuis. G.J. Zwiers.
Nummer tien door Jan Hendrik Ooms. J.H. Ooms.
Nummer vier door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer vijf door Gerrit Schorfhaar. G. Schorfhaar.
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Nummer vijf en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Schreurs. D.
Rietman.
Nummer zes door Willem Sligman Az. W. Sligman.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Stoelhorst als gevolmagtigd voor zijne vader Wolter
Stoelhorst. G.J. Stoelhorst.
Nummer vijftien door Jan Stegeman als gevolmagtigd voor zijne vader Hermannus
Stegeman. J. Stegeman.
Blok A Wolfschoors 1e klasse groengrond.
Het eerste perceel van dit blok begint aan de aandeeling van Arent Lodewegens en aan weg
W7, vervolgens den laatsten weg langs zuidoostwaarts tot aan het einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer een getrokken door Teunis Gorkink. T. Gorkink.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor de weduwe Gerrit Hendrik
Lammertink. G.J. Zwiers.
Nummer twee Cristiaan Schorfhaar. C. Schorfhaar.
Blok E Schottink 3e klasse groengrond.
De percelen in dit blok komen te liggen met het eene einde aan weg W7 en met het andere
einde aan weg W13. Het eerste begint aan de aandeeling van de weduwe Gerrit Hendrik
Lammertink en vervolgens loopen de percelen in eene noordoostelijke rigting tot aan het
einde. Na goedvinding van alle belanghebbenden in dit blok is bepaald dat het eerste perceel
zal behooren aan Hendrikus Adolf Warmelink. Het tweede perceel aan Gerrit Jan Driezes en
het derde perceel aan Gerrit Jan Hilferink, welke laatste verklaart niet te kunnen schrijven.
H.A. Warmelink
G.J. Driezes.
Blok C tusschen de Hooilanden 2e klasse groengrond.
De percelen in dit blok zullen alle met het eene einde liggen aan weg W6 en het andere einde
aan de aandeeling of de hooilanden. Het eerste perceel zal beginnen aan weg W7 en aan weg
W6, vervolgens den laatsten weg langs in eene noordwestelijke rigting tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is met algemeene stemmen der
belanghebbenden goedgekeurd dat Berend Teunis Schottink het perceel, hetwelk hij van
Gerrit Jan Visscher heeft gekocht, bij zijn perceel zou aandeelen. Daarna is:
Nummer een getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Heinrich Wilhelm
Birkenhäger. G.J. Driezes.
Nummer vier door Jan Harmen Bussink. J.H. Bussink.
Nummer acht door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer twaalf door Arent Jan Elkink als gevolmagtigd voor zijnen broeder Teunis Elkink.
A.J. Elkink.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Koenderink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Lonink. D. Rietman.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor Arent Nijhuis, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer drie door Derk Maag. D. Maag.
Nummer zeven door Jan Hendrik Ooms. J.H. Ooms.
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Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers voor Arent Roosedom, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer elf door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer dertien door Gerrit Schorfhaar. G. Schorfhaar.
Nummer veertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Schreurs. D. Rietman.
Nummer tien door Jan Willem Altena als gevolmagtigd voor Willem Hidders. J.W. Altena.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
D. Rietman
G.J. Zwiers
H. Dikkers.
Op heden den vier en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok F Enkelaarshorst 3e klasse groengrond.
De percelen in dit blok zullen liggen met het eene einde aan weg W6 en met het andere einde
aan weg W6. Het eerste perceel begint aan den Enkelaarsweg en weg W6, vervolgens den
laatsten weg langs in eene zuidoostelijke rigting tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer twee getrokken door Jan Willem Altena. J.W. Altena.
Nummer een door Willem Hidders. W. Hidders.
Nummer drie door Derk Rietman. D. Rietman.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Cristiaan Schorfhaar, die niet
is gecompareerd.
Blok J de Lugte 1e klasse groengrond.
De percelen van dit blok zullen vallen met het eene einde aan de waterleiding en met het
andere einde aan weg W6 of weg W7. Het eerste perceel begint aan de zuidwestzijde aan weg
W6, vervolgens dezen weg langs tot aan het einde van denzelven. Dan vallen de volgende
percelen aan weg W7 in eene oostelijke rigting tot aan het einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer vier getrokken door Gerrit Jan Zwiers voor Derk Breukink, die niet is
gecompareerd.
Nummer negen door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Arent Heuten, die niet zijn gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Leeftink. G.J. Zwiers.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Leunk, die geweigerd heeft te laten. G.J.
Zwiers.
Nummer acht door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Nummer zes door Albert Warmelink als president kerkvoogd voor de Hervormde kerk te
Markelo. A. Warmelink.
Nummer twee door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Hendrik Sanderman Jz. G.J.
Zwiers.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Sligman, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Harmen Steunenberg. G.J.
Zwiers.
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Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Blok G de Lugte 1e klasse groengrond.
De percelen van dit blok zullen allen liggen met het eene einde aan de waterleiding en met
het andere einde aan weg W9. Het eerste perceel begint aan de zuidwestzijde van het blok aan
weg W6 en weg W9, vervolgende den laatsten weg langs in eene noordoostelijke rigting tot
aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer acht getrokken door Gerrit Jan Zwiers voor de weduwe Harmen Bleumink, die niet
is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers voor Derk Breukink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer achttien door Gerrit Jan Driezes. G.J. Driezes.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Dijkjans, die verklaart niet te kunnen zoo om te schrijven.
Nummer elf door Teunis Elkink. T. Elkink.
Nummer veertien door Gerrit Hendrik Kloots. G.H. Kloots.
Nummer zes door Arent Lodewegens. A. Lodeweges.
Nummer zeventien door Arent Jan Morsman. A.J. Morsman.
Nummer vijf door Arent Jan Oongs. A.Jan Oongs.
Nummer negen door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Harmen Pongers. D.
Rietman.
Nummer zeven door Gerrit Jan Roosdom. G.J. Roosdom.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Sanderman Hz., die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer een door Berend Jan Schottink. B.J. Schottink.
Nummer twee door Gerrit Snijders. G. Snijders.
Nummer vier door Jan Hendrik Stokkentreeft. J.H. Stokkentreeft.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Veltkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zestien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Visscher. G.J.
Zwiers.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wonnink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Blok J Apengoor 1e klasse heidegrond.
Door dit blok komt een scheidingslijn in de rigting van en de naasten bij evenwijdig aan den
weg W12. De commissie stelt voor aan de belanghebbenden te laten kiezen of zij hunne
percelen aan weg W9 of weg W12 verlangen te hebben. Aan weg W12 komen volgens
kiezings Jan Hendrik Stokkentreeft, die voor het perceel van Gerrit Jan Driezes uitkomt, de
weduwe Harmen Pongers en Gerrit Hendrik Kloots, waarvan aan den kant der Schipbeek
komt Jan Hendrik Stokkentreeft, het tweede perceel de weduwe Harmen Pongers en het derde
perceel Gerrit Hendrik Kloots.
J.H. Stokkentreeft
G.J. Driezes
G.H. Kloots
en is gecompareerd voor zijne moeder de weduwe Harmen Pongers, heeft geteekend Gerrit
Jan Pongers. G.J. Pongers.
De andere percelen vallen aan weg W9 waarvan het eerste perceel valt aan de Schipbeek en
weg W9, vervolgens dezen laatsten weg langs in eene noordoostelijke rigting tot aan het
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einde. Daar dit niet gedeeld kon worden is er geloot en is het eerste nummer vier waarvan
getrokken zijn:
Nummer vier door Arent Jan Heilersig als gevolmagtigd voor zijne vader Gerrit Hendrik
Heilersig. A.J. Heilersig.
Nummer acht door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer vijf door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wonnink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Blok K Driehoek bij Roosedom 1e klasse heidegrond.
De percelen in dit blok zullen alle komen aan weg W8. Het eerste perceel zal zijn naar kant
van Roosedomsbrug en zoo vervolgens in eene noordwestelijke rigting tot aan het einde van
het blok. Bij onderlinge schikking van al de belanghebbenden is bepaald, dat het eerste
perceel zal hebben Derk Breukink, het tweede Lammert Wibbelink, het derde Gerrit Jan
Visscher en het vierde Jan Hendrik Stokkentreeft en cons. als gevolmagtigd voor L.
Wibbelink en G.J. Visscher G.J. Zwiers J.H. Stokkentreeft.
Blok G voor de Lugte 1e klasse heidegrond.
Door dit blok komt eene scheidingslijn in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig met
weg W7. De commissie stelt voor aan de belanghebbenden te laten kiezen of zij hunne
percelen aan weg W9 of weg W7 verlangen te hebben. Na dit voorstel is door de
belanghebbenden nader voorgesteld om de kleine eigenaren die honderd en zeven gulden
krijgnen daar beneden met hunne percelen aan de Enkelaarsweg of weg W7 te krijgen en de
grootere percelen zoodanig dat zij met het eene einde aan de Schipbeek en met het andere
einde aan weg W8 komen. Waarover gestemd zijnde is dit voorstel aangenomen met
negentien stemmen voor en met eene stem, die van Jan Leeftink is tegen. Eerst worden de
kleinere percelen verloot, dewijl zij niet konden schikken. Het eerste perceel komt aan de
Schipbeek en den Enkelaarsweg, vervolgens den laatsten weg langs in eene noordelijke
rigting tot aan het einde van het blok en is:
Numer zeven getrokken door Jan Willem Altena. J.W. Altena.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor Derk Breukink, die niet is gecompareerd.
Nummer twee door Berend Capelle als gevolmagtigd voor zijne vader Lammert Capelle. B.
Capelle.
Nummer acht door Arent Lammertink als gevolmagtigd voor zijne moeder de weduwe Gerrit
Hendrik Lammertink. A. Lammertink.
Nummer drie door Arent Jan Morsman. A.J. Morsman.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Arent Nijhuis, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer zes door Hermannus Nijmeyer voor zijnen vader Willem Nijmeyer. H. Nijmeyer.
Nummer vier door Gerrit Jan Roosedom. G.J. Roosdom.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Leuvelink en cons., die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Cristiaan Schorfhaar. C. Schorfhaar.
Nummer negen door Berend Teunis Schottink. B.T. Schottink.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Traast als gevolmagtigd. G.J. Zwiers.
Hierna hebben de grootere eigenaren, die het ook niet konden schikken, geloot van welke:
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nummer dertien de eerste is en zoo vervolgens. Het eerste perceel valt langs de percelen der
kleinere eigenaren en aan weg W8. Vervolgens lopen de percelen langs dien weg in eene
zuidoostelijke rigting tot aan het einde en is:
Nummer zestien getrokken door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden
Gasthuis te Deventer. D. Rietman.
Nummer achttien door Jan Leeftink. J. Leeftink.
Nummer zeventien door Jan Harmen Hidders. J.H. Hidders.
Nummer dertien door Derk Rietman als gevolgmatigd voor Gerrit Schreurs. D. Rietman.
Nummer vijftien door Hermannus Stegeman. H. Stegeman.
Nummer veertien door Wolter Stoelhorst. W. Stoelhorst.
Blok L Berg bij Leeftink 2e klasse heide.
Door dit blok zal eene scheidingslijn komen in de rigting van ten naasten bij oost en west van
de oostelijke limiet van het blok tot op de kromte van weg W8, waardoor dit blok in twee
deelen wordt gedeeld. Het eerste gedeelte valt aan weg W11 en het tweede aan weg W8. Hert
eerste perceel van het eerste gedeelte begint aan de oostelijke limiet in weg W11. Vervolgens
dezen weg langs in eene noordoostelijke rigting tot aan het einde van het blok. Dan volgt het
tweede gedeelte waarvan het eerste perceel zal zijn aan de noordkant van dit gedeelte aan
weg W8, vervolgens zuidwaarts aan den laatsten weg langs tot aan het markeplaatsje. Daarna
is met algemeene stemmen door de belanghebbenden goedgekeurd dat het eerste perceel van
het eerste gedeelte zal worden toegewezen aan het Burger Weeshuis te Deventer.
A.J. van Doorninck.
De andere belanghebbenden dit niet hebbende kunnen schikken hebben gelaten, zoodat nr een
in het tweede perceel wordt zoo vervolgens en is:
Nummer vijf getrokken door Jan Willem Altena. J.W. Altena.
Nummer vier door Gerrit Berendsen. G. Berendsen.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Derk Breukink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Hargeerds, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer twee door Gerrit Hendrik Kloots. G.H. Kloots.
Nummer zes door Arent Lodeweges. A. Lodeweges.
Nummer drie door Jan Oolbrink. J. Oolbrink.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Visscher. G.J. Zwiers.
Blok M Berg bij Traast 2e klasse heidegrond.
Door dit perceel komt een middel- of scheidingslijn in de rigting van en ten naasten bij
evenwijdig met weg W10, zoodat de percelen aan weg W10 of aan weg W11 zullen liggen.
Het eerste perceel zal beginnen aan oostzijde limiet en aan weg W11, vervolgens den laatsten
weg langs in eene noordwestelijke rigting tot aan het einde van het blok. Daarna aan de tegen
overzijde van het blok weder beginnende aan weg W9 en weg W11, vervolgens den laatsten
weg langs in eene zuidwestelijke rigting tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer drie getrokken door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden
Gasthuis te Deventer. D. Rietman.
Nummer elf door Jan Harmen Hidders. J.H. Hidders.
Nummer zes door Willem Hidders. W. Hidders.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Kooiman, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
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Nummer veertien door Jan Meengs. J. Meengs.
Nummer zeven door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer twaalf door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer acht door Gerrit Jan Roosedom. G.J. Roosdom.
Nummer dertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Schreurs. D. Rietman.
Nummer twee door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Schutte. D. Rietman.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Traast als gevolmagtigd. G.J. Zwiers.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Jan Wissink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer een door Hendrik Zwiers. H. Zwiers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
D. Rietman G.J. Zwiers.
Op heden den vijf en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok C Achterste Nijemeen 2e klasse groengrond.
Door dit blok zal de aanzoek van onderscheidene eigenaren, in het voordeel der verdeeling
van hetzelve, eene weg gelegd worden van den grintweg af tot aan weg W8 tot aan de
Schipbeek of de Lindemansbeek.
De commissie stelt voor om de kleinere eigenaren welke voor honderd gulden krijgen en daar
eene weg te leggen, waarvan dan de percelen zuidoostelijk van den weg zullen loopen. Het
eerste perceel van de kleinere eigenaren zal beginnen aan de grintweg of weg W8 en den
weg. Vervolgens den laatsten weg langs tot aan de Schipbeek. Wanneer er tot loting besloten
wordt zullen de grootere eigenaren in hun afdeelingen nummers laten, zoodanig dat eene
afdeeling zal beginnen aan de brug over de Schipbeek en de andere afdeeling zal beginnen
aan de Enkelaarsweg of weg W7. De grootere percelen komen allen aan weg W8 of in den
grintweg met het eene einde en met het andere einde aan de Schipbeek. De beide afdeelingen
zullen bij loting naar de ander te laten, tot dat percelen zullen te zamen komen.
Door vier eigenaren wordt voorgesteld ook hunne percelen aan den kant van den brug over de
Schipbeek te mogen hebben, mits zij aan dien kant wonen.
Dit in omvraag gebragt zijnde is zulks door drie en twintig eigenaren toegestaan, terwijl er
dertien tegen waren en zich buiten stemming hielden. Vervolgens wordt door één der
eigenaren voorgesteld om de kleinere eigenaren voor honderd gulden en daarbinnen ten
noordwesten van den zoogenaamden Enkelaarsweg te krijgen en niet aan de andere weg.
Dit voorstel wordt aangenomen doordat dertig eigenaren voor den Enkelaarsweg, acht voor
het regt aan de kleinen weg, terwijl er twee zich buiten stemming hielden. Het eerste perceel
der kleinere eigenaren zal bij loting, daar zij zich niet konden schikken, aan den
Enkelaarsweg en weg W8 komen, vervolgens langs de Enkelaarsweg tot aan de Schipbeek.
Bij de loting heeft eenen doorloopende stemming uit de kleinere eigenaren aan de eigenaren
aan den kant van den Enkelaarsweg en vervolgens de overigen is:
Nummer drie getrokken door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Willem ....,
die niet heeft geteekend. D. Rietman.
Nummer een door Willem Lammertink als gevolmagtigd voor zijne moeder de weduwe
Gerrit Hendrik Lammertink. W. Lammertink.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Gerrit Jan Lubbers, die
geweigerd heeft te teekenen. G.J. Zwiers.
Nummer twee door Arent Nijhuis, die verklaart niet te kunnen schrijven.
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Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Sligman Wz., die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Vervolgens loten de vier eigenaren die naar den kant van den Enkelaarsweg wenschen te
liggen, waarvan het eerste perceel zal vallen langs de aandeeling der kleine eigenaren, zoo
vervolgens en is:
Nummer acht getrokken door Jan Willem Altena. J.W. Altena.
Nummer negen door Arent Roosedom, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer zes door Jan Meengs als gevolmagtigd voor zijne zoon Derk Hendrik Meengs. J.
Meengs.
Nummer zeven door Hendrik Roelvink. H. Roelvink.
Daarna tegen de toedeeling voor de brug van de Schipbeek aan den weg W10 ...... Harmen
Krabbenbos, W11 aan Jan Klumpers, W12 aan Gerrit Hendrik Oolbrink en W13 aan Harmen
Snellink........................
H. Krabbenbos
Jan Klumpers
G.H. Oolbrink
H. Snellink.
Het volgende ................... en is:
Nummer een en twintig getrokken door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan
Veltkamp en de weduwe Harmen Bleumink. D. Rietman.
Nummer zestien door Roelof Bouwhuis. R. Bouwhuis.
Nummer twee en dertig door Jan Dikkers als lid der commissie voor Jan Broers, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zes en twintig door Jan Dikkers voor Jan Harmen Bussink, die niet is gecompareerd.
J. Dikkers.
Nummer zeventien door Jan van Dam. J.v. Dam.
Nummer een en dertig door Harmen Snelling als voogd voor Teunis Frederik Driezes en
Gerrit Jan Driezes. H. Snellink.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Driezes. G.J. Driezes.
Nummer drie en dertig door Jan Dikkers als lid der commissie voor Berend Dijkink, die
geweigerd heeft te laten. J. Dikkers.
Nummer vijf en dertig door Jan Hargeerds als gevolmagtigd voor zijn vader Hendrik Jan
Hargeerds. J. Hargeerds.
Nummer vier en twintig door Jan Harmen Heilersig. J.H. Heilersig.
Nummer veertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Klumpers. D.
Rietman.
Nummer twintig door Lammert Krijgsman. L. Krijsman.
Nummer achttien door Jan Leeftink. J. Leeftink.
Nummer drie en twintig door Arent Lodewegens. A. Lodeweges.
Nummer acht en twintig door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Nummer negentien door Cornelis Nagel.
Nummer zeven en twintig door Arnoldus Johannes Nijhuis. A.J. Nijhuis.
Nummer dertig door Gerrit Jan Pongers als gevolmagtigd voor zijne moeder de weduwe
Harmen Pongers. G.J. Pongers.
Nummer twee en twintig door Arent Rommeler, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer negen en twintig door Berend Jan Schottink. B.J. Schottink.
Nummer vijf en twintig door Jan Stegeman als gevolmagtigd voor zijn vader Hermannus
Stegeman. J. Stegeman.
Nummer vier en dertig door Hendrik Zwiers. H. Zwiers.
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Blok D Voorste Nijemeen 1e klasse groengrond.
De commissie van verdeeling laat het gevoel voor het regt van toedeeling op de landerijen
door de weduwe Harmen Sanderman verkocht onbeslist; het aandeel daaraan vallende wordt
bij de verdeeling van de weduwe ingesteld.
Aan het gedeelte D van dit blok zal een scheidingslijn komen, zoo ten naasten bij van het
plaatsje ......., zoo verre daartoe ............... tot aan weg O ........... en allen aan den grintweg of
aan weg W7.
Het eerste perceel zal beginnen aan weg W7 van den grintweg en vervolgens tot aan weg W8.
Dan beginnende weder aan de ...... van de scheidingslijn aan de ... van weg W7, dezen weg
langs tot aan .... in en zuidelijke rigting. Daarna aan de overigen van weg W7 .........
noordwaarts aan tot aan het einde van het blok.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nummer negen aan die van Gerrit Jan Dijkjans ........................... nummer een te geven.
En is nummer zes getrokken door Berend Capelle als gevolmagtigd voor zijne vader
Lammert Capelle. B. Capelle.
Nummer zeven door Gerrit Jan Dijkjans, die verklaart niet te kunnen zien om te schrijven.
Nummer drie door Teunis Gorkink. T. Gorkink.
Nummer acht door Albert Warmelink. A. Warmelink.
Nummer vier door Hendrik Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Harmen Hidders. H. Zwiers.
Nummer tien door Jan Dikkers voor de weduwe Mannes Hollenberg, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer elf door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Nummer twee door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Meyers. D. Rietman.
Nummer vijf door Gerrit Schreurs. G. Schreurs.
Nummer negen door Hendrik Zwiers. H. Zwiers.
Daarna hebben de overigen geloot ....... nummers wenscht te beginnen, echter op verzoek van
Jan Hendrik Nijland met algemene stemmen besloten om Jan Hendrik Nijland den laatsten
nummer te doen. J.H. Nijland.
Daarna is geloot en is:
Nummer twaalf getrokken door Lammert Krijgsman. L. Krijgsman.
Nummer vijftien door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer dertien door Gerrit Snijders. G. Snijders.
Nummer veertien door Wolter Stoelhorst. W. Stoelhorst.
Blok H Berg bij Roesingh 2e klasse heidegrond.
Met algemene stemmen der belanghebbenden wordt bepaald dat de kleine eigenaren die
honderd gulden en daar beneden krijgen aan weg W11 zullen vallen, zullen de percelen
zuidwaarts in dit blok komen. Het eerste perceel valt dan aan de scheiding van dit blok achter
de Voorste Nijemeen en aan weg W11, vervolgens den laatsten weg langs tot aan het einde.
Met algemene stemmen door belanghebbenden is de ligging aldus vastgesteld. Het eerste
perceel behoort de weduwe Gerrit Hendrik Lammertink, het tweede Teunis Frederik Driezes
en Gerrit Jan Driezes, het derde aan Derk Maag, het vierde aan de weduwe Harmen Pongers,
als gevolmagtigd door G.J. Zwiers. G.H. Lammertink. G.J. Zwiers. Als gevolmagtigd voor
T.F. Driezes en G.J. Driezes. D. Maag. G.J. Pongers.
De overige percelen zullen langs de vorige vallen in zuidoostelijke rigting aan weg W11 tot
aan het einde aan weg W6. Het eerste perceel valt langs ........... zuidoostwaarts tot aan het
einde ................ geloot en is:
Nummer zes getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Leeftink. G.J.
Zwiers.
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Nummer vijf door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer zeven door Wolter Stoelhorst. W. Stoelhorst.
Blok Bergesch 4e klasse heidegrond.
Door een gedeelte van dit blok zal een scheidingslijn komen in de rigting van zuid naar
noord. Het eerste perceel van dit gedeelte zal beginnen aan de noordzijde van den weg langs
de aandeeling van Maag, Pongers en de scheidingslijn. Vervolgens loopen de percelen in
eene zuidelijke rigting langs den weg tot aan het einde van het blok. Daarna aan de tegen
overzijde van dit gedeelte van het blok tegenover in den tip hoek van de noordzijde, dan
noordwestwaarts aan langs de weg, dan over den berg gaat tot aan het einde van den weg.
Vervolgens over dezen weg in het gedeelte B noordwaarts beginnende, dan zuidwaarts zijnde
de ..... dit gedeelte ........... En eindelijk het gedeelte te beginnen aan de noordzijde en
eindigend aan de zuidzijde langs den weg die ten zuiden van de weg afloopt en is de
aandeeling van Albert Warmelink namens de percelen in enig gedeelte niet in gebruik ...........
......................................................................................................................................................
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer tien getrokken door Derk Rietman als gevolmagtigd voor W.H. Biesters. D.
Rietman.
Nummer acht door Jan Hendrik Stokkentreeft als gevolmagtigd voor Gerrit Benthem. J.H.
Stokkentreeft.
Nummer twee door Hendrikus Adolf Warmelink. H.A. Warmelink.
Nummer vijf door Derk Hendrik Driezes als gevolmagtigd voor zijn vader Gerrit Jan Driezes.
D.H. Driezes.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Teunis Elkink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zestien door Teunis Gorkink. T. Gorkink.
Nummer elf door Jan Harmen Heilersig. J.H. Heilersig.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Leeftink. G.J. Zwiers.
Nummer een door Derk Maag. D. Maag.
Nummer zeven door Arnoldus Johannes Nijhuis. A.J. Nijhuis.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Nijhuis. G.J. Zwiers.
Nummer veertien door Gerrit Jan Pongers als gevolmagtigd voor zijne moeder de weduwe
Harmen Pongers. G.J. Pongers.
Nummer zeventien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Schreurs. D. Rietman.
Nummer vier door Wolter Stoelhorst. W. Stoelhorst.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor de erven Jan Harmen Wissink. G.J. Zwiers.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Jan Wissink. G.J. Zwiers.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Zwiers voor Willem Wonnink, die niet is gecompareerd
namens de erven Jan Harmen Wissink en Berend Jan Wissink. G.J. Zwiers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
J. Dikkers
D. Rietman G.J. Zwiers.
Op heden den zes en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok R Luttikerveld 1e klasse heide.
De percelen in dit blok vallen allen aan den straatweg en aan weg W26. Het eerste perceel
begint aan den straatweg langs weg W4, vervolgens noordwestwaarts aan langs den straatweg
tot aan het einde.
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Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer drie getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Dikkers. G.J.
Zwiers.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Hendrik Jan Hargeerds, die
niet is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Wolter Kistemaker, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer vier door Derk Hendrik Meengs. D.H. Meengs.
Nummer zes door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Meyers. D. Rietman.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Jan Schottink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Volthuis, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer een door Albert Warmelink. A. Warmelink.
Nummer zeven door Gerrit Jan Wissink. G.J. Wissink.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok P Luttikerveld 1e klasse heide.
De percelen van dit blok vallen allen met het eene einde aan den straatweg en met het andere
einde aan weg W26. Het eerste perceel begint langs de waterleiding en vervolgens
noordwestwaarts aan tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer twee getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Heinrich Wilhelm
Birkenhäger. G.J. Zwiers.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Dikkers. G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Wolter Kistemaker, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer vier door Arent Lodewegens. A. Lodeweges.
Nummer drie door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Blok C tegen Kluunvelt 2e klasse heide.
De percelen in dit blok vallen allen aan den straatweg met het eene einde aan weg W26 en
met het andere einde aan weg W4. Het eerste perceel valt aan de scheidingslijn tusschen dit
blok en blok P Luttikerveld en aan den straatweg en vervolgens noordwestwaarts aan tot an
het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer tien getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Heinrich Wilhelm
Birkenhäger. G.J. Zwiers.
Nummer acht door Jan Broers. J. Broers.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Lammert Capelle. G.J. Zwiers.
Nummer vijf door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer vier door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Klumpers. D. Rietman.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Lammert Krijgsman, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer twee door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Nummer zeven door Arnoldus Johannes Nijhuis. A.J. Nijhuis.
Nummer drie door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
417

Nummer zes door Arent Jan Sligman als gevolmagtigd voor zijn vader Willem Sligman Az.
A.J. Sligman.
Nummer elf door Gerrit Stegeman. G. Stegeman.
Blok O Luttikerveld 1e klasse heide.
Op aanzoek van eenige eigenaren ................... zal door dit blok eene weg gelegd worden zoo
ten naasten bij in de rigting van en evenwijdig aan weg W4 en van weg W20 tot weg W26,
waardoor dit blok in drie afdeelingen komt. De eerste afdeeling ligt aan de noordwestzijde
van de te maken weg naar de kant van het Kluunveen. Het eerste perceel begint aan den kant
van het Kluunveen aan de waterleiding en aan weg W29, vervolgens den laatsten weg langs
tot aan het einde van den weg W20 en de te maken weg. Daarna vallen ......... aan weg W20
en de scheidingslijn tegenover het eerste perceel aan de overzijde van weg W20, vervolgens
dien weg langs tot aan het einde van dat blok. Daarna .......... van het blok in de derde
afdeeling naar de scheidingslijn van weg W26. Het eerste perceel daarvan tegen aan weg
W11 en weg W26, vervolgens dien laatsten weg langs tot aan het einde. Bij de loting hebben
de afdeelingen dan bepaalde nummers beginnende met de eerste afdeeling.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer een en twintig getrokken door Jan Brinkmans als gevolmagtigd voor zijn vader
Gerrit Brinkmans. J. Brinkmans.
Nummer acht door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer vier door Jan Broers. J. Broers.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers voor Jan Harmen Wissink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zeventien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Dikkers. G.J. Zwiers.
Nummer negen door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Dijkink, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer zeven door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer twintig door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer elf door Antonie Kerkemeyer. Antony Kerkemeyer.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Jan Koenderink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer vijftien door Egbert Klumpers Janz. E. Klumpers.
Nummer veertien door Derk Rietman als gemagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer twee door Jan Dijkink als gevolmagtigd voor Egbert Klumpers Janz. J. Dijkink.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Jan Krijgsman. G.J.
Zwiers.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer zes door Hendrik Sanderman Hendz. H. Sanderman.
Nummer negentien door Gerrit Schorfhaar. G. Schorfhaar.
Nummer vijf door Arent Jan Sligman als gevolmagtigd voor zijne vader Willem Sligman Az.
A.J. Sligman.
Nummer drie door Gerrit Stegeman. G. Stegeman.
Nummer achttien door Hendrikus Adolf Warmelink. H.A. Warmelink.
Nummer door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok W Snorrewintsbelt 2e klasse heide.
Bij stemming is bepaald dat het eerste perceel beginnende aan de scheiding tusschen dit blok
en blok O tegen Kluunveen ............. met het eene einde aan de straatweg en met het andere
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einde aan weg W26 zal worden toegewezen aan Arent Jan Klein Twennaar; het tweede
perceel daaraan volgende aan Harmen Preuter. A.J. Klein Twennaar
H. Preuter.
Blok M Achter het Kluunveen 4e klasse heide.
Door dit blok zal een scheidingslijn komen in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig
met weg W30 van dit blok en waar de scheiding komt. De eerste afdeeling oost en zuidoost
en de tweede afdeeling noordwaarts van de scheidingslijn. Het eerste perceel begint langs
weg W33 en aan weg W30, vervolgens den laatsten weg langs zuidwestwaarts tot aan het
einde van het blok. Het eerste perceel der tweede afdeeling aan de zuidoostkant dier afdeeling
aan weg W26 en weg W33 en vervolgens noordoostwaarts aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer zeven getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Heinrich Wilhelm
Birgenhäger. G.J. Zwiers.
Nummer dertien door Jan Broers. J. Broers.
Nummer door Jan Harmen Wissink. J.H. Wissink.
Nummer zes door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Lammert Capelle. G.J. Zwiers.
Nummer tien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Klumpers. D. Rietman.
Nummer drie door Egbert Klumpers Janz. E. Klumpers.
Nummer vijftien door Gerrit Jan Koenderink. G.J. Koenderink.
Nummer veertien door Arent Jan Krijgsman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer elf door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer een door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Harmen Preuter. D. Rietman.
Nummer acht door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor Hermannus Stegeman, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer twee door Albert Warmelink. A. Warmelink.
Nummer vijf door Gerrit ter Welle. G. ter Welle.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok K Hofken na den berg 2e klasse heide.
Door dit blok zal een scheidingslijn komen in de rigting van en ten naasten bij evenwijdig
met weg W33. Het eerste perceel zal zijn langs weg W20 in een westelijke rigting tot aan het
einde van het blok. Dan aan de tegen overzijde van het blok weder beginnende langs weg
W29 en aan weg W29 zuidwaarts aan den laatsten weg in eene oostelijke rigting tot aan het
einde van het blok.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer zes getrokken door Hermannus Altena als gevolmagtigd voor zijne moeder de
weduwe Hendrik Altena. H. Altena.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers voor Egbert Altena, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer veertien door Gerrit Jan Zwiers voor Arent Jan Bannink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer negen door Harmen Bouwhuis, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer vier door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer zeventien door Jan Brinkmans als gevolmagtigd voor zijne vader Gerrit Brinkmans.
J. Brinkmans.
Nummer elf door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Jan Albert Jansen. D.
Rietman.
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Nummer vijftien door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Antony Kerkemeyer. G.J.
Zwiers.
Nummer dertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers voor Egbert Klumpers Janz., die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer achttien door Hendrikus ten Thije als gevolmagtigd voor Hendrik Keiten, die
verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers voor Derk ...., die niet is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zestien door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Hendrik Leuvelink, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers voor Gerrit Oongs, die niet is gecompareerd. G.J.
Zwiers.
Nummer een door Harmen Oosterveld, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer tien door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Hendrik Reurslag, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer zeven door Gerrit Jan Zwiers voor Berend Jan Schottink, die niet is gecompareerd.
G.J. Zwiers.
Nummer negentien door Gerrit Schorfhaar. G. Schorfhaar.
Blok L Kluunveen 2e klasse heide.
De percelen van dit blok komen allen van weg W26 tot aan de waterleiding te liggen. Het
eerste perceel begint aan de zuidoostzijde van de waterleiding en een weg W26, vervolgens
loopen de percelen in eene noordwestelijk rigting tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer drie getrokken door Gerrit Benthem, die deze heeft geteekend. G. Benthem.
Nummer een door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Dikkers. G.J. Zwiers.
Nummer twee door Gerrit Benthem als gevolmagtigd voor Derk Hendrik Meengs. G.
Benthem.
Nummer vier door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers. G.J. Zwiers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
D. Rietman G.J. Zwiers.
Op heden den acht en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling der
navolgende blokken.
Blok Y Hofken na den berg 3e klasse heidegrond.
Door dit blok zal eene scheidingslijn in de rigting van en ten naasten bij oost en west komen,
zoodat de perceelen allen met het eene einde aan den scheidingslijn en met het andere einde
aan weg W1 of aan weg W33 zal komen. Na dit voorstel is door de meerderheid voorgesteld
een middellijn te plaatsen en de percelen van weg W1 tot op weg W33 te leggen. Het eerste
perceel zal beginnen aan de oostzijde en zoo vervolgens westwaarts aan tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer negen getrokken door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Hendrik
Altena. D. Rietman.
Nummer drie en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Beltman. D.
Rietman.
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Nummer een en twintig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Heinrich Wilhelm
Birkenhäger. G.J. Zwiers.
Nummer vier en dertig door Roelof Bouwhuis. R. Bouwhuis.
Nummer elf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Berendsen. G.J. Zwiers.
Nummer twee door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer zeven en twintig door Jan Broers. J. Broers.
Nummer zes door Jan Brinkmans als gevolmagtigd voor zijne vader Gerrit Brinkmans. J.
Brinkmans.
Nummer drie door Hendrik Jan van Leusen als gevolmagtigd voor het Groote Gasthuis te
Deventer. H.J. van Leusen.
Nummer achttien door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer veertien door Derk Rietman als lid der commissie voor Hendrik Jan Hargeerds, die
niet is gecompareerd. D. Rietman.
Nummer vijf door Gerrit Hendrik Heilersig. G.H. Heilersig.
Nummer twaalf door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer zeven door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Jan Albert Jansen. D.
Rietman.
Nummer een en dertig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Antoni Kekerkemeyer.
G.J. Zwiers.
Nummer zestien door Wolter Kistemaker. W. Kistemaker.
Nummer vijftien door Derk Rietman voor Egbert Klumpers Jz. D. Rietman.
Nummer twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer drie en dertig door Derk Rietman voor Arent Lammertink. D. Rietman.
Nummer vijf en twintig door Derk Hendrik Meengs. D.H. Meengs.
Nummer negentien door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Derk Maag, die niet is
gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer vier en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Meyers. D.
Rietman.
Nummer twee door Arnoldus Johannes Nijhuis. A.J. Nijhuis.
Nummer zes en twintig door Jan Hendrik Ooms. J.H. Ooms.
Nummer acht en twintig door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer vier door Derk Rietman voor Jan Willem Paalman. D. Rietman.
Nummer zeventien door Derk Rietman. D. Rietman.
Nummer twee en twintig door Derk Rietman voor Hendrik Sanderman Jz. D. Rietman.
Nummer acht door Derk Rietman voor Berend Jan Schottink. D. Rietman.
Nummer twee en dertig door Gerrit Schorfhaar. G. Schorfhaar.
Nummer dertig door Derk Rietman voor Hermannus Stegeman. D. Rietman.
Nummer een door Gerrit Stegeman. G. Stegeman.
Nummer dertien door Albert Warmelink. A. Warmelink.
Nummer negen en twintig door Gerrit ter Welle. G. ter Welle.
Blok O Witte Zand 4e klasse heidegrond.
De percelen van dit blok vallen allen met het eene einde aan weg W33 en met het andere
einde aan weg W1. Het eerste perceel begint aan de oostzijde en zoo vervolgens westwaarts
aan tot aan het einde.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer acht getrokken door Hendrik Jan van Leusen als gevolmagtigd voor het Groote
Gasthuis te Deventer. H.J. van Leusen.
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Nummer zes door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St. Geertruiden Gasthuis te
Deventer. D. Rietman.
Nummer een door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Hendrik ... D. Rietman.
Nummer drie door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Jan Dikkers. D. Rietman.
Nummer vier door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Antony Kerkemeyer. G.J.
Zwiers.
Nummer zeven door Derk Rietman als lid der commissie voor Gerrit Jan Struik, die niet is
gecompareerd. D. Rietman.
Nummer vijf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Hendrik Zwiers. G.J. Zwiers.
Blok P Witte Zand 4e klasse heidegrond.
De percelen van dit blok vallen allen met het eene einde aan weg W1 en met het andere einde
aan de limiet van de marke Elsen.
Wordt voorgesteld om de eigenaren in twee percelen te laten loten, dewelke van de kant van
de Borkel willen beginnen en de anderen van den kant van den Winterkampen willen laten.
Het eerste perceel begint aan de kant van de Borkel en is met algemene stemmen op zijn
verzoek bij schikking toegestaan aan Gerrit Benthem aan die den tip hoek aan weg W1 zal
worden toegewezen, vervolgens loopen de percelen in doorloopende nummers oostwaarts aan
tot aan het einde, zoodanig dat het laatste nummer direct zal beginnen aan de aandeeling bij
de Winterkampen en is:
Nummer drie getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Harmen Hidders.
G.J. Zwiers.
Nummer twee door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Harmen Preuter. D. Rietman.
Nummer vier door Gerrit Jan Schutte. G.J. Schutte.
Vervolgens loten die welke van de Winterkampen wenschten te beginnen en is:
Nummer vijf getrokken door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer acht door Jan Dijkink. J. Dijkink.
Nummer vijftien door Derk Rietman voor Hendrik Jan Hargeerds. D. Rietman.
Nummer zestien door Gerrit Hendrik Heilersig. G.H. Heilersig.
Nummer dertien door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Engbert Klumpers. D. Rietman.
Nummer zeventien door Derk Rietman als lid der commissie voor Gerrit Jan Leeferink, die
niet is gecompareerd. D. Rietman.
Nummer negen door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de Hervormde kerk te Markelo. D.
Rietman.
Nummer twaalf door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer zes door Jan Hendrik Ooms. J.H. Ooms.
Nummer zeven door Arent Jan Oongs. A.J. Oongs.
Nummer veertien door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer twee door Derk Rietman voor Berend Jan Schottink. D. Rietman.
Nummer elf door Gerrit Stegeman. G. Stegeman.
Blok P Achter Nijenkamp 3e klasse heide.
Het eerste perceel valt aan de aandeeling en weg W30 en het tweede perceel daaraanvolgend;
daar beide eigenaren niet tegenwoordig waren is onder getuige van Gerrit Hendrik Heilersig
en Jan Hendrik Nijland geloot en is:
Nummer een getrokken door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Derk Hendrik Meengs.
G.J. Zwiers.
Nummer twee door Derk Rietman voor Berend Jan Schottink, die niet is gecompareerd. D.
Rietman.
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G.H. Heilersig

J.H. Nijland.

Blok X voor de Winterkampen 3e klasse heide.
De percelen van dit blok vallen allen aan de weg in dit blok en aan weg W33. Het eerste
perceel valt langs den weg naar Rijssen en aan weg W33, vervolgens den laatsten weg langs
in eene westelijke rigting tot aan het einde. Daar geene eigenaren tegenwoordig zijn is ook dit
blok verlaat onder getuige van Gerrit Hendrik Heilersig en Jan Hendrik Nijland en is :
Nummer een getrokken door Gerrit Jan Zwiers voor Arent Jan Bannink. G.J. Zwiers.
Nummer twee door Derk Rietman voor Harmen Bouwhuis. D. Rietman.
Nummer vijf door Derk Rietman voor Derk Knopers. D. Rietman.
Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Keiten. G.J. Zwiers.
Nummer zes door Derk Rietman voor het markenplaatsje. D. Rietman.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Harmen Oosterveld. G.J. Zwiers.
G.H. Heilersig
J.H. Nijland.
Blok Y Winterkampen 3e klasse heidegrond.
De percelen in dit blok vallen aan de weg naar Rijssen met het eene einde en met het andere
einde aan de limiet van de marke van Herike en Stokkum. Het eerste perceel begint aan de
aandeeling in dit blok aan den weg naar Rijssen, vervolgens den laatsten weg langs in eene
noordoostelijke rigting tot aan het einde. Daar geene der eigenaren tegenwoordig waren is
ook dit blok verloot in tegenwoordigheid van bovengenoemde eigenaren in de marke Gerrit
Hendrik Heilersig en Jan Hendrik Nijland en is:
Nummer vier getrokken door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Bouwhuis. G.J. Zwiers.
Nummer drie door Derk Rietman voor Derk Kuipers. D. Rietman.
Nummer twee door Gerrit Jan Zwiers voor Hendrik Keiten. G.J. Zwiers.
Nummer een door Derk Rietman voor Berend Hendrik Reurslag. D. Rietman.
G.H. Heilersig
J.H. Nijland.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
D. Rietman G.J. Zwiers.
Op heden den negen en twintigsten Augustus 1800 acht en veertig zijn wij ondergeteekende
leden der commissie van verdeeling der marke Markelo overgegaan tot de verdeeling van den
schaddengrond of brandgrond.
De schaddengrond is besloten tusschen den Groenlandsdijk of weg W2, den weg over de
Guitenhorst of weg W23, den Nijlandsweg of weg W3, den weg langs de Haar of weg W24
en den weg van den Pop langs het Honmaatje of weg W2. Zoo wel in het midden van den
schaddengrond loopt in de rigting van ten naasten bij oost en west eenen weg over de Witte
Daalte, de Lange Weg genaamd en van dezen langen weg loopt een korten weg, het
zoogenaamde Schapendijkje, noordwaarts naar het huis van Harmen Sligman tot aan weg
W24. Door twee scheidingslijnen wordt de schaddengrond in vier afdeelingen verdeeld. De
eerste lijn loopt ten noorden van den langen weg naar het Schapendijkje en loopt van weg W2
tot weg W3. De tweede lijn loopt ten zuiden van den langen weg en loopt zoo van weg W2
tot weg W3. De percelen vallen in de eerste afdeeling aan den weg langs de haar of weg W24
en met het andere einde aan de eerste scheidingslijn, van welke afdeeling het eerste perceel
aan de overkant langs weg W2 en aan den oostzijde van weg W24, vervolgens dezen laatsten
weg langs westwaarts aan tot aan het einde van het blok.
De percelen in de tweede afdeeling vallen met het eene einde aan den langen weg en met het
andere einde aan de eerste scheidingslijn.
Het eerste perceel van den afdeeling is aan de oostkant van weg W3 langs de waterleiding en
aan de westzijde van den langen weg, vervolgens loopen de percelen dezen weg langs
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oostwaarts aan tot aan het einde van het blok. De derde afdeeling is ten zuiden van den
langen weg tusschen deze weg en de tweeede scheidingslijn. De percelen in deze afdeeling
vallen ook met het eene einde aan den langen weg, doch met het andere einde aan de tweede
scheidingslijn. Het eerste perceel in den afdeeling is aan de westkant langs den weg W2 en
aan de oostzijde van den langen weg, vervolgens loopen de percelen den langen weg langs in
eene westelijke rigting tot aan het einde van het blok. De vierde afdeeling is ten noorden van
weg W23 en van weg W2 tusschen deze wegen in de tweede scheidingslijn. De percelen van
deze afdeeling vallen met het eene einde aan weg W23 of aan weg W2 en met het andere
einde aan de tweede scheidingslijn. Het eerste perceel van den afdeeling valt aan de oostzijde
van weg W3 langs de waterleiding en aan de westzijde aan weg W23, vervolgens deze
laatsten weg langs oostwaarts aan het einde van denzelven, dan vallen de percelen aan weg
W2 in eene noordoostelijke rigting tot aan het einde van het blok.
Bij de loting vallen de afdeelingen in doorloopende nummers met de eerste afdeeling, daarna
de tweede, dan de derde en eindelijk de vierde. De percelen die als eenige afdeeling niet in
zijn geheel kunnen komen, vallen met het te kort komende gedeelte in de volgende afdeeling.
Ook die welke in zijn geheel aan het zoogenaamde Schapendijkje niet kunnen vallen, komen
met het te kort komende gedeelte over dit dijkje.
Nadat wij te vergeefs getracht hebben dit blok bij onderlinge schikking te verdeelen, zijn wij
overgegaan tot de verdeeling door middel van loting en is:
Nummer negen en twintig getrokken door Maarten Klein als gevolmagtigd voor Jan
Steenbergen. M. Klein.
Nummer honderd door Jan Dikkers als lid der commissie voor Gerrit Jan Lubbers, die
geweigerd heeft te laten. J. Dikkers.
Nummer negen en zestig door Harmina Krabbenbos, huisvrouw en gemagtigd voor Willem
Wonnink, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer een en zeventig door Jan Dikkers voor de Hervormde diaconie te Markelo, die niet
is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zes en zeventig door Jan Dikkers voor Berend Dijkink, die geweigerd heeft te laten.
J. Dikkers.
Nummer honderd een en dertig door Jan Dikkers voor Jan Pilgrum, die niet is gecompareerd.
J. Dikkers.
Nummer zestig door Arent Jan Oongs. A.Jan Oongs.
Nummer zeven door Gerrit Jan Dijkjans, die verklaart niet te kunnen zien om te schrijven.
Nummer honderd en vier door Arent Lodewegens. A. Lodeweges.
Nummer negen door Jan Dikkers voor Harmen Steunenberg, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer zeven en tachtig door Jan van Dam. J.v. Dam.
Nummer honderd en twintig door Jan Hendrik Stokkentreeft. J.H. Stokkentreeft.
Nummer vier en veertig door Jan Dikkers voor Jan Harmen Heilersig, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer twee en tachtig door Albert Warmelink als president kerkvoogd voor de Kosterij te
Markelo. A. Warmelink.
Nummer dertig door Jan Willem Stegeman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer zeventien door Albert Warmelink. A. Warmelink.
Nummer honderd vier en dertig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan
Klumpers. D. Rietman.
Nummer twee en dertig door Arnoldus Johannes Nijhuis. A.J. Nijhuis.
Nummer twee en zeventig door Hendrik Jan Dollekamp als mondeling gevolmagtigd voor
Moses Paggerach. H.J. Dollekamp.
Nummer negen en negentig door Teunis Gorkink. T. Gorkink.
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Nummer honderd drie en twintig door Gerrit Jan Lonink. G.J. Lonink.
Nummer honderd zeven en dertig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Jan Gosens. D.
Rietman.
Nummer acht en negentig door Lammert Capelle. L. Capelle.
Nummer twee door Hendrik Jan Hargeerds. H.J. Hargeerds.
Nummer een door Jan Dikkers voor Cornelis Nagel, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zeven en vijftig door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Veltkamp, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer acht en veertig door Berend Hendrik Vossebelt. B.H. Vossebelt.
Nummer honderd en elf door Lammert Krijgsman. L. Krijgsman.
Nummer zeven en negentig door Willem Sligman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer honderd en vijf en dertig door Hendrik Jan Sligman. H.J. Sligman.
Nummer honderd en negen door Derk Hendrik Driezes als gevolmagtigd voor zijne vader
Gerrit Jan Driezes. D.H. Driezes.
Nummer vijf en veertig door Martien Johan Kistemaker als gevolmagtigd voor zijne vader
Wolter Kistemaker. M.J. Kistemaker.
Nummer honderd en twee en veertig door Arent Jan Sligman als gevolmagtigd voor zijne
vader Willem Sligman Az. A.J. Sligman.
Nummer zes en negentig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Meyers. D.
Rietman.
Nummer honderd en twaalf door Hendrik Sanderman Jz. als gevolmagtigd voor Gerrit
Hendrik Lammertink. H. Sanderman Jz.
Nummer honderd en dertien door Jan Dikkers voor Arend Lammertink, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd en tien door Derk Hendrik Meengs. D.H. Meengs.
Nummer twee en twintig door Gerrit Hendrik Heilersig. G.H. Heilersig.
Nummer zeven en twintig door Jan Harmen Hollenberg als gevolmagtigd voor zijn moeder
de weduwe Mannes Hollenberg. J.H. Hollenberg.
Nummer twintig door Jan Dikkers voor Berend Jan Schottink, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer honderd en zestien door Teunis Elkink. T. Elkink.
Nummer drie en zestig door Gerrit Schreurs. G. Schreurs.
Nummer veertig door Hendrik Jan Dollekamp tolgaarder voor Gabel nr 5. H.J. Dollekamp.
Nummer honderd acht en dertig door Roelof Bouwhuis. R. Bouwhuis.
Nummer honderd en zes en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Teunis Volriet.
D. Rietman.
Nummer honderd en veertig door Wolter Stoelhorst. W. Stoelhorst.
Nummer tachtig door Jan Leeftink. J. Leeftink.
Nummer honderd vijf en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe
Willem Biesters. D. Rietman.
Nummer honderd acht en twintig door Gerrit Krijgsman. G. Krijsman.
Nummer honderd en zeven door Derk Rietman voor Gerrit Jan Kooiman als gevolmagtigd.
D. Rietman.
Nummer een en zestig door Gerrit Jan Pongers als gevolmagtigd voor zijne moeder de
weduwe Harmen Pongers. G.J. Pongers.
Nummer drie en vijftig door Arent Nijhuis, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer een en dertig door Gerrit Jan Traast. G.J. Traast.
Nummer negen en dertig door Gerrit Jan Zwiers als gemagtigd voor Lammert Wibbelink.
G.J. Zwiers.
Nummer honderd vier en twintig door Harmen Krabbenbos. H. Krabbenbos.
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Nummer een en negentig door Harmen Krabbenbos als gevolmagtigd voor Jan Klumpers. H.
Krabbenbos.
Nummer honderd en drie door Gerrit Hendrik Oolbrink. G.H. Oolbrink.
Nummer vijf en zeventig door Harmen Snellink. H. Snellink.
Nummer twaalf door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor de weduwe Harmen ten .....
G.J. Zwiers.
Nummer negen en zeventig door Berend Jan Wissink als gevolmagtigd voor Jan Harmen
Wannink. B.J. Wissink.
Nummer honderd vier en veertig door Jan Harmen Hidders. J.H. Hidders.
Nummer vier door Derk Maag. D. Maag.
Nummer zeven en zestig door Jan Hendrik Nijland. J.H. Nijland.
Nummer honderd en zes door Arent Rommeler, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer zes en vijftig door Jan Dikkers voor de erven Jan Harmen Wissink, die niet zijn
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd en achttien door Jan Roelvink. J. Roelvink.
Nummer achttien door Harmannus Stegeman. H. Stegeman.
Nummer vier en zestig door Egbert Klumpers Janzoon. E. Klumpers.
Nummer vijftig door Gerrit Snijders. G. Snijders.
Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Willem Kuipers. G.J. Zwiers.
Nummer dertien door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Arent Jan Krijgsman. G.J.
Zwiers.
Nummer honderd drie en dertig door Jan Harmen Bussink. J.H. Bussink.
Nummer een en tachtig door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Koenderink, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd negen en dertig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor het St.
Geertruiden Gasthuis te Deventer. D. Rietman.
Nummer vijf en twintig door Hendrik Sanderman Hz. H. Sanderman.
Nummer honderd en vijf door Jan Broers. J. Broers.
Nummer drie en zeventig door Jan Dikkers. J. Dikkers.
Nummer twee en vijftig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Henrich Wilhelm
Birkenhäger. G.J. Zwiers.
Nummer honderd drie en twintig door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Leeferink, die geweigerd
heeft te laten. J. Dikkers.
Nummer acht door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Harmen Nijmeyer. G.J. Zwiers.
Nummer twee en negentig door Gerrit Jan Wissink. G.J. Wissink.
Nummer honderd twee en dertig door Jan Roelof Karmerood als gevolmagtigd voor Hendrik
Hubert. J.R. Karmerood.
Nummer drie en dertig door Jan Kuipers. J. Kuipers.
Nummer honderd en veertien door Derk Rietman. D. Rietman.
Nummer negen en tachtig door Jan Hendrik Ooms. J.H. Ooms.
Nummer vier en dertig door Jan Dikkers voor Hendrik Jan Nijkamp, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd een en veertig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor de weduwe Jan
Albert Jansen. D. Rietman.
Nummer zeven en dertig door Gerrit Oongs, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer zes door Jan Brinkmans als gevolmagtigd voor zijne vader Gerrit Brinkmans. J.
Brinkmans.
Nummer acht en vijftig door Egbert Klumpers Janz. E. Klumpers.
Nummer een en veertig door Jan Willem Altena als gevolmagtigd voor Gerrit Hendrik
Leuvelink. J.W. Altena.
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Nummer elf door Gerrit Stegeman. G. Stegeman.
Nummer zes en twintig door Gerrit Jan Dijkink als gevolmagtigd voor zijne vader Jan
Dijkink. G.J. Dijkink.
Nummer drie en negentig door Arent Jan Holstege. A.J. Holstege.
Nummer drie en veertig door Gerrit Schorfhaar. G. Schorfhaar.
Nummer vijftien door Jan Dikkers als lid der commissie voor Jan Velthuis, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer zes en dertig door Jan Dikkers voor Berend Hendrik Reurslag, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd en een door Gerrit Jan Zwiers voor Harmen Oosterveld als gevolmagtigd.
G.J. Zwiers.
Nummer negentig door Gerrit Jan Hilferink, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer tien door Gerrit Jan Breukink. G.J. Breukink.
Nummer vier en vijftig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Jan Beltman. D.
Rietman.
Nummer negen en veertig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor het Groote Gasthuis
te Deventer. G.J. Zwiers.
Nummer zeven en veertig door Berend Breukink. B. Breukink.
Nummer zes en tachtig door Gerrit Altena als gevolmagtigd voor zijne moeder de weduwe
Hendrik Altena. G. Altena.
Nummer honderd twee en twintig door Willem Altena als gevolmagtigd voor zijne vader
Egbert Altena. W. Altena.
Nummer zes en zestig door Arent Jan Klein Twennaar. A.J. Klein Twennaar.
Nummer zeventig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Dina Preuter. G.J. Zwiers.
Nummer negentien door Jan Willem Paalman. J.W. Paalman.
Nummer acht en zeventig door Gerrit ter Welle. G. ter Welle.
Nummer een en vijftig door Gerrit Voelman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer negen en vijftig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Harmen Preuter. D.
Rietman.
Nummer acht en zestig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Jan Aanstoot. G.J.
Zwiers.
Nummer vijf en vijftig door Jannes Sligman. J. Sligman.
Nummer een en twintig door Gerrit Jan Zwiers als lid der commissie voor Wilhelmina
Meesterberents, die niet is gecompareerd. G.J. Zwiers.
Nummer honderd en acht door Berend Jan Leuvelink als gevolmagtigd voor zijne vader
Hendrik Leuvelink, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer vier en zeventig door Jan Dikkers voor Lammert Wonnink, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer veertien door Jan Dikkers voor Arent Pasop, die niet is gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vijf en zestig door Johannes Kolkman. J. Kolkman.
Nummer honderd en vijftien door Gerrit Hendrik Stegeman. G.H. Stegeman.
Nummer honderd en negentien door Gerrit Hendrik Wissink. G.H. Wissink.
Nummer zes en veertig door Willem Groothaar. W. Groothaar.
Nummer drie en twintig door Hendrik Jan Kloppert, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Nummer vier en twintig door Jan Dikkers voor Gerrit Mannes Wesinkhof, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd zeven en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Berend Jansen.
D. Rietman.
Nummer zeven en zeventig door Jan Dikkers voor Arent Renneboom, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
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Nummer honderd en twee door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Teunis Tijman. D.
Rietman.
Nummer acht en tachtig door Jan Dikkers voor de weduwe Gerrit Dijkerman, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vijf en tachtig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Harmen ten Dam. G.J.
Zwiers.
Nummer vier en negentig door Jan Dikkers voor Willem Wissink, die niet is gecompareerd.
J. Dikkers.
Nummer twee en zestig door Jan Dikkers voor Harmen Lodewegens, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd negen en twintig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Willem Altena.
D. Rietman.
Nummer twee en veertig door Derk Rietman als gevolmagtigd voor Gerrit Kleinheerdink. D.
Rietman.
Nummer honderd drie en veertig door Jan Dikkers voor Jannes Tempelman, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer acht en dertig door Jan Dikkers voor Jan Willem Goorman, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer drie en tachtig door Zwier Asseler. Z. Aarseler.
Nummer honderd en dertig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Albert Oonk. G.J.
Zwiers.
Nummer honderd en zeventien door Jan Dikkers voor Hermannus Paalman, die niet is
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer honderd zes en dertig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor de weduwe
Gerrit Hendrik Lammertink. G.J. Zwiers.
Nummer vijf en dertig door Gerrit Jan Zwiers als gevolmagtigd voor Cristiaan Schorfhaar.
G.J. Zwiers.
Nummer vier en tachtig door Jan Dikkers voor Barent Nijkamp, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer vijf en negentig door Jan Dikkers voor Gerrit Jan Leuvelink en cons., die niet zijn
gecompareerd. J. Dikkers.
Nummer vijf door Willem Sligman voor zijne vader Jan Sligman, die verklaart niet te kunnen
schrijven.
Nummer acht en twintig door Jan Dikkers voor Arent Roozedom, die niet is gecompareerd. J.
Dikkers.
Nummer zestien door Jan Dikkers als lid der commissie voor de gezamentlijke
markenplaatsjes. J. Dikkers.
In kennis hiervan hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend.
De commissie van verdeeling der marke Markelo.
J. Dikkers
D. Rietman G.J. Zwiers.
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901. RECTIFICATIES VAN DE AKTE VAN VERDELING VAN DE
MARKEGRONDEN 1851 - 1852.
Rectificaties van verdeeling.
Wij ondergetekenden, Derk Rietman landbouwer wonende in de gemeente Markelo, Gerrit
Jan Zwiers landbouwer wonende in de gemeente Markelo en Hendrikus Dikkers advocaat
wonende te Markelo, in hoedanigheid als leden der commissie van verdeeling der marke
Markelo gemeente van dien naam, arrondissement Deventer provincie Overijssel, zoodanig
respective aangesteld bij holtings resolutie van den 14 April 1800 zes en veertig, den 22
Augustus 1800 zes en veertig en den 18 Juny 1800 negen en veertig, verstaan bij dezen dat
nog in gevolge het plan van verdeeling dezer marke, vastgesteld op de holtings vergadering
van den 30 December 1800 twee en veertig en geapperteerd door Zijne Majesteit den Koning
bij besluit van den 20 February 1800 drie en veertig nr 72, zijn op heden overgegaan tot het
formeren der navolgende acte van scheiding en deeling der gemelde marke, tot suppletie van
die welke wij op den dertigsten September 1800 en vijftig hebben opgemaakt, welke is
geregisteerd honderd zes bladen met 32 renvooyen, te Goor den tweeden October 1800 vijftig
deel twaalf folio 130 van vak 5 ontvangen voor regt van scheiding twee gulden veertig.
De te ontvangen gelden van rechteren en overgedragen ten kantore van hypotheken te
Deventer den elfden October 1800 vijftig, dagregister deel 78, register van overschrijving
deel 78 nr 11 blad 84 tot 190, ontvangen voor zegel en salaris een honderd vijf en tachtig
gulden 87 cts.
De bewaarder (geteekend) Van Nooten.
1. Van sectie G nr 294 groot 22 roeden en 30 ellen in het zuidwestelijk gedeelte ter grootte
van 6 roeden en 80 ellen toegedeeld aan Teunis Tijman landbouwer te Markelo, zijnde het
vorige gedeelte van dit nummer overgegaan in eenen openbare weg.
2. Sectie H nr 44 groot 16 roeden 60 ellen is overgegaan in eenen openbare weg komende uit
de gemeente Holten.
3. Sectie H nr 63 groot 27 roeden en 14 ellen is toegedeeld aan de Hervormde diaconie te
Markelo.
4. Van sectie H nr 236 groot 18 roeden en 70 ellen in het noordelijk gedeelte ter grootte van
ongeveer 6 roeden en 60 ellen toegedeeld aan Albert Warmelink, bakker te Markelo, met
bepaling dat dit gedeelte belast blijft met eenen overweg ten behoeve der aangrenzende
eigenaren, terwijl het vorige gedeelte van dit nummer is overgegaan in een openbare weg.
5. Sectie H nr 608 groot 23 roeden en 80 ellen en de ondergrond van sectie H nr 808 groot 80
ellen zijn toegedeeld aan Gerrit Jan Traast, landbouwer te Markelo.
6. Van sectie J nr 442 groot 24 roeden en 30 ellen is toegedeeld het noordelijk gedeelte aan
Derk Knoopers, landbouwer te Herike gemeente Markelo en het zuidelijk gedeelte aan
Hendrik Keiten, landbouwer te Herike gemeente Markelo, zoo als zulks door een greppel is
afgegraven.
7. Sectie J nr 443 groot 12 roeden en 14 ellen is toegedeeld aan Berend Hendrik Reurslag,
timmerman te Markelo.
8. Sectie J nr 438 groot 54 roeden en 30 ellen is toegedeeld aan de Hervormde diaconie te
Markelo.
9. Sectie J nr 640 groot 23 roeden en 90 ellen is toegedeeld aan Gerrit Jan Breukink,
landbouwer te Markelo.
10. Sectie J nr 640 groot 72 roeden en 74 ellen is toegedeeld aan de Hervormde diaconie te
Markelo.
11. Sectie J nr 699 groot 4 roeden en 90 ellen en nr 700 groot 77 roeden en 80 ellen zijn
toegedeeld aan Harmen Oosterveld, landbouwer te Markelo.
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12. Sectie J nr 701 groot 50 ellen is toegedeeld aan Jan Roelof Karmerood, winkelier te
Markelo.
Alle deze toedeelingen zijn geschied in geheele en volkomen eigendom beswaard met de daar
wettig op rustende erfdienstbaarheden voor welke behoorlijke uitoefening nimmer
schadevergoeding zal kunnen worden gevorderd. Voorts hebben de toedeelingen plaats gehad
onder het uitdrukkelijke beding dat de eigenaren die toegedeelde gronden voortdurend zullen
belast blijven met het onderhoud der wegen, waterleidingen en duikers aanwezig in de thans
ontbonden mark.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in voorschreven kwaliteit en geteekend den zesden
September achttien honderd een en vijftig.
D. Rietman
G.J. Zwiers
H. Dikkers.

##############################
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