
Markeboek Appen, deel 1 (1631�1732) 
 

Inleiding: 

Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in 

particulieer bezit. Deze betreffen de periode 1631�1846. 

Het eerste deel, dat de periode 1631�1732 beslaat, begint met een afschrift van het markerecht, dat in 1566 werd vastgesteld. Het 

tweede deel begint in 1733 en eindigt met de verdeling van de markegronden en de opheffing van de markeorganisatie in 1846.  

De twee markeboeken zijn in 2012 gedigitaliseerd. Hoewel de markeboeken dus  niet in fysieke vorm aanwezig zijn in het 

gemeentearchief, is er wel een digitale versie beschikbaar. Deze digitale versie is te raadplegen in de studiezaal.  

De gedigitaliseerde markeboeken zijn in de periode 2012�2013 getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve.  

 

Wenken bij het gebruik: 

De tekst in zwart is de tekst, zoals deze in de markeboeken staat opgetekend. De tekst in blauw betreft de beeldgegevens.  

 

Transcriptie:  
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Alsoo bij die markenrichteren met den gemeenen erffgenaemen der buurstschap Appen, onder den inwooners,meijeren, boeren ende 

kaeters een groot misbruijck bevonden wordt, daermit  eene kluenveenen,  holtgewasch, voort eene gemeente ende andere 

gerechticheijden eener buijrtschap Appen verkleijnt, vermindert ende gans te niete gemaeckt en misbruijckt wort. 

Soo hebbe die marckenrichteren  in den tijt mit den gemeijner erffgenaemen haer daerop met eendrachteleijck ende  met gueden 

beraede naer olde  gewoonte ingesaeck  angenoemen en verwillecoort dat sij alle jaer op eene angestemben gelegen dach twie nije 

marckenrichteren kiesen sollen op dat des toe beter eene gemeente in eenen geholden mochte worden en den willecoor van die 

ijegelijke toe holden het sij van erffgenaemen, meijers en inwooners ofte kaeters bij al sulcke pene als van oldes gewoontelijck ende 

op ijeders punct beschreven staet, daer men  nijmant verlaten ofte quijtscholden sal ende dese broecke sal een ijegelijke betaelen, als 

die gemeene erffgenaemen vergaderen binnen den Meijmaent. Welcke broecke die markenrichters in der tijt dat derdendeel sullen 

hebben,  dan sullen die marckenrichteren in der tijt geholden sijn in te maenen al sulcke pachtpenningen als die gemeene 

erffgenaemen jaerlix inkomende hebben en sullen die oick vuijtrichten en betaelen  op alle maij, wanner die erffgenaemen 

vergaderen ende die gemeene erffgenaemen dat anders (als te weeten die twie daeler) dan broecken sullen hebben. 

 

In den eersten sullen die marckerichteren in den tijt alle jaer binnen der maijmaent kerckespraecke laeten doen op dat alle die 

erffgenaemen bij malkander coomen toe Appen op den buijrstoel op eene benoemen wercken dach, die den  meijeren den lantheeren 

sullen doen verwittigen bij die peene van eenen heeren pont ende wie op den angestemben dach niet enquame ofte des anders in sijn 

steede seijnde, ….. 
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der sijner in alle saecken den mercken volmachtich weere, sal gebroecket hebben den olden schilt die de geswooren terstond 

uitpenden sollen vuijt eene erve ende daar en sal nijemant van ons pantkeeringe  tegen doen ende sullen gelijckwal voor die mael 

eene stemme verloren hebben ende die minste stemme sal altijt die meeste volgen. 

 

Item  willen die erffgen. voortaen  nae deser dage, dat geene meijer, koeter,  inwooneren ofte ijemant anderen eenich holt hetsij 

eijcken steelen ofte elsen holt in eenen halmer ofte vlaesveen gehouwen sal worden sonder oerloff der gemeene erffgen.  bij verboer 

van  eene olde schilt en wie daer over bevonden wort sal dat gehouwen holt nochtans niet moogen genieten. 

 

Noch soo en sal geen vuijtheijmscher , heet of te placken in den buurschap Appen  meijen  bij de poene van die olden schilt en die 

selve die dat dede en sal nochtans het gemeijde heet of de placken niet moogen genieten. 

Daertoe en sal oick geene uitheijmsechen turffte graeven in de Appensche veene bij verbeurt van drie olde schilden en ofte daer en 

boven gezegde sal die geene nochtans den gegraevene turffte niet mogen genieten. 

 

Meert saecke dat ijemant daer bovens bevonden worde sal die geswooren die peerden en waegens anholden alsoo lange ten tijt too 

dat die broecke die daar op staan betaalt binne. 

 

Oick sullen alle diegeene die voo ijemants turf  graeven die ijeder waeren hebben van dien erffgenaemen, toegelaten is en soo deels 

gebroeckt hadde als die geene die hen liet graeven. 

 

En ofte die geswooren ijemant is bevonden die nae moldinge deser opgerichte markecedulle iets was gebroeckt hadde en sijn 

peerden en wagens anholde wolde en sij den alleen niet machtig weerde toe doene, soo sal sij de naeste daer bijwooner anroepen en 

tot hulpe nemen. 
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En ofte dieselve die daertoe angeroepen worde onwillich weere en den geswoeren niet te hulpe wolde koomen sal hij  alsoo veele 

gebroeckt hebben als den principalen broeckschattinge. 

 

Voorts soo al een ieder waer niet meer dan vier dachen werke turff te moogen graaven te weeten ijeder dachwerck soo veele als den 

man op eene dach kan graeven en eene halve maar twie dachwerck. 

Ende sal oick nijemant dan den lantheeren, meijer en koeteren eenige turff te laeten graeven, hij en sal die geswoerene eerst 

anspreecken bij eene peene van die olde schilt.  

En weer oick saacke dat eenige lantheeren ijetswas in eene pachtige bescheijden van turfte te graeven dat sal die meijer an sijn 

voorbenoemde dagwercker missen. Ende nijemant sal eenige turffte vuit ten buurschap vueren of te verkoopen dan alleen die 

erffgenaemen in den buurschap tot een dachwerck, te weere dat die gemeene erffgenaemen ijemant gegunt, gegeven  en toegelaaten 

hadde. Alles dus te holden bij die peene die olde schilt. 

 

Al soo vaacke daer  ijemant op bevonden wort sal oick nijmant turfte moogen graeven hetsij den erffgenamen ofte meijer voor�en  

alleen die erffgenaemen in den Maijmaent bij die andere geweest sijn, bij een peene als boven. 

 

Item dat elsen holt dat op die gemeene Appense straete wascht sal nijmant vuitheijmse ofte anders te mogen houwen bij eene peene 

van die heerenpundt,en  nochtans het gehouwen holt niet te genieten. dan sullen die meijeren, kaeters en inwooners der boerschap 

dat tot eene vruchten walgevallis en moogen houwen en genieten. 

 

Voorts sal oick nijmant hij sijdan erffgenaemen, meijer of te kaeters bij nachte vuijt dat veen turfte haelen, is soo wie daerover 

bevonden wort, sal verbeurt hebben sijne waer in vier jaere niet toe gebruijken of te genieten. 
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Voorts sollen oick die op den gemeene erffgenaemen kostende inwooners , den Crommendijck onder holden, buijten  kosten der 

erffgenaemen. Sullen oick mede geholden sijn, soobalt  ijmand turff  let gegraven die geen gerechtigheijts heeft en noch  geoorlofte 

is dat sij anstonts in anseen des gravene weederomme inwerpen sulle bij verbeurte eene pachtinge, dan sullen daarvoor genieten een 

dach turfte te graaven. 

 

Volgens sal oick een ijegelijke meijer, kaeter en inwoonder sijn selfte vrucht maacken en holden die hij tot sijne erve en kempe 

gewoontelijcke is toe holden. Meerte saacke daer eenich gebreck inne quaem,  sullen die gesworene altijt die guet toe doen sich 



hebben schouwen en ofte saacke weere die de geswooren eenichg gebreck in den vrucht haddinge gevonden dat sullen sij terstond 

gebieden te maacken bij eene peene van een heeren pundt een werst  in den andere dagen  ander werst en derde werst twie op die 

eenen  dach  op dat die gemeente ofte anderen geenen schaede geschiede. En weert saacke dat ijemant weere die sijn vrucht niet 

maacken  en holde en die geswoorene ongehoorzaem weere, soo solt geswoorenen den marckenrichteren  in den tijt anbrengen die 

salt dat laten maacken en peindent int voor dubbel gelt.  

 

Item  sullen die gemeene heeren, meijeren, kaeters en alle inwooners die onder die buurschap Appen hoorene eenig herder holden, 

die den peerden en beesten uijt den Beckbergsche Marke weere, en alle beesten, peerden, schaepen als hoornbeesten die van 

Beckbergen gekreegen ofte geschutted worden sullen geven als sij van die geene van Appen en in Appen horende namen. En de hier 

sollen diegeene die op den gemeente hofsteder woonen die quadt toe oversicht  mee toe hebben is soo sij hier onwillich in bevonden 

worden, sullen sij daar door eene pacht verbeurt hebben. 

 

Voorts soo willen die gemeene erffgenaemen ofte saacke weer dat eenige inwooner van Appen geschutte ofte beënget…. 
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wurde van eenige andere buurschappen wat den van Appen gebuert des gelijcken sal den selven wederomme geschee  als die selve 

in den Appensche buurschap ofte merckte gekregen mogen worden. 

 

Oick sullen die gemeene erffgenaemen den  halmen en vlasveen met hekken behangen, graven en anders een goeden vrucht 

maacken, als van olds gewoontelijck is. Ende sal daarnae  geenerleij beesten in koomen voordat die gemeene erffgenaemen  weder 

consenteeren   en believen bij verboer van een peert vijf stuv.  en van een horenbeest  vijf stuv. en iegelijk schaep  één stuiver. 

Alsoo dickwijls als sij daarinne bevonden en geschut wort mit den voorbehalt dat een iegelijke met sijn selve beesten strakwech 

door den halmen onbespijrt in sijn toehorige en gepachte landt drijven mag. 

 

En voortans sal oick nijmant geen schaepen, in den Voorn. marcke holden moogen ten sij dat hij gewaart is in den selven mercke 

heel ofte halve, te weeten die heel waare een geheele trop, en halve waare die halve trop.  En soo sich in onse buurschap woonen en 

ijeder waare en hebben die markten moogen genieten mit graven, beesten, verkens en gansen ijegelijks van olts gewoontelijk en 

anders niet. 

 

Oick sal nijmant den Appensche Enk moogen gebruijcken met beesten, schaepen,  verkens en gansen of soo anders te weijden 

voordat alle saat geheel en al ingevuert is bij de peene als voor op ijder beest benoemt staet en van eene ganse een butken. 

 

Ende off  ijmant bevonden wort,  bij weer dan erffgenaemen,  meijer, ofte koeters, uijtheijmsege  ofso inwoonder de van der 

gemeente ofte van eenige ander  kempe ofte ander landt dat hem selve niet toe en behoorde ofte in pacht hadde braacke  nije…. 
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ofte olt sal verbroeckt hebbe die heere pont en ofte ijmant sich bevonden wort de eene andere sijn holt ofte houwsel, hetsij den 

eijcken, mervelen of te elsen sal verbroeckt hebben eene olde schilt, nochtans sal die geene dat gehouwene holt niet moogen 

genieten. 

 

Binne oick bevonden de gemeene erffgenaemen ende aan de eerstelijke met den anderen overkommen dat alle inwoonders, meijers 

ofte koeters sollen geholden sijn de leijgrave daar dat water sijnen tocht doen heeft en van olts gewoontelijk is kon toeloopen, opte 

graeven en toeruijmen, is dat toe verstaan die ijder tegen sijn selfte gepachte landt, ofte daer dat die ijeder van olts gewoont is te 

holden en wanneer dat van nooden is sal niet dat acht daegen te vooren in den marcke laten kondigen ende ofte dat saacke waar dat 

daer ijmants onbillijck in waar en den niets dede, die sal gebroeckt hebben de olden schilt.  En die marckenrichter in den tijt sal dat 

dan laten opruijmen en peenden dat verloonde gelt weder nijt voor onwilt gelt. 

 

Tans ofte die gewaerden van ijmant belast worde en een dienste wille, soo sullen sij eene toevlucht hebben tot den marckenrichteren 

in den tijt die hem bijstant doen sullen, en doch tot hem noot te wesen soo sullen sie die gemeene  

erffgenaemen anroepen die hem sulx sullen helpen ofte dragen.  

 

En sall oick nijmant van ons erffgenaemen, boeren, meijeren, koeters ofte alle inwoonders ijemants uitheijms ofte inheijms ietswat 

oorloven ofte confenteren in den Appensche marckt, eenigerleij saacken buijten den gemeene erffgenaemen bij die peene van vijff 

olde schilden. 



 

Ende men sal eenen olden schilt betalen met twie en veerig stuiver, Brabants. En een heeren pont met sestien stuiver, Brabants. 
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Weert oick saecke dat ijemant van de erffgenaemen deze willecoor, niet willich lijcken achtervolgen wolde, de sal verboert hebben 

tot behoefte der erffgenaemen, thijen olde schilden. 

 

En de meert saecke dat eenige meijer, inwooner ofte kaeter den voornoemde willecoor niet holden ende naecoomen wolde, den sal 

den lantheer soo liefste hebben dat hij die holde ofte die lantheer sal hem dat erve opseggen. 

 

Ende of het van nooden weer, dat men nije gesworen solten moste soo sal men den selven also dese puncten voorlesen, ende hij sal 

daarnae die selve met ijeder bestedingen te  achtervolgen en dese voornoemde buijrschap beste doen. 

 

Weert soo sullen alle die eenige die op die gemeene hofsteden woonen eene pachtcedule haelen bij den marckenrichter in den tijt. 

 

Dit allen voornoemde hebben die gemeene erffgenaemen op ten vijff en twintigsten januari anno duisent vijff hondert  een en 

sestich naer olden ofte nijewen gewoonten ingegaen en binnen dit alsoo eendrachtelijk gemeende handt met elkander overcoomen. 

 

Ende willen dat alsoo van die ijeder erffgenaemen, meijer, koeter en inwooner in den voorschreven buurschap onverbreeckelijck 

geholden hebben. 

 

En de want ene marckerichtere in dese tijt met die gemeene  erffgenaemen  verdrock wort alle punten in willecoor voornoemd alsoo 

believed  uijt dese marckencedule drie alleene inholdende van woonder tot woonder , endie erffgenaemen too Deventer en die 

erffgenaemen too Zutphen en die erffgenaemen too Appen wonende…. 
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Elck eene ontvangen hebbenen hebben die also drie die iegelijke bevonden ene eigen self te handt en schriftelijke naame onder 

teeckent. En want wij Hendrick Hissinck en Johan Hissinck Willemsen solden niet schrijven kunnen, soo hebben wij gebeden den 

eerbare en vrome heer Derrick van Grol in den tijt pastoor too op Voorst, dat hij dese marckencedule voor ons solde onderschrijven 

, dat ick heer Derrick pastoor vuerts  vuijt  bede en begeerte den twie Voorste erffgenaemen geerne gedaan hebben en hebbe mij 

schriftelijcke naeme hijer onder geset en geschreven . 

Behaltelijck ofte die gemeene erffgenaemen tot eenige tijde eenige puncten en articulen hier bij deden ofte af nemen sall tot eenig 

willecoor staan of dat we anders tot welvaert doen de gemeene marckt. 

 

Was onderteeckent, 

Weijnent van Zwaeffkens. 

Heer Derrick van Groll, in den tijt pastoor toe Voorst. 

Van Weijn, Johan Hissinck Willemsen soen van Henrick Hissinck Johans soen. 

Jan Olthof, rentmeijster van Sinderen. 

 

In dit nae beschreven sijn die erven die in den buijrschap Appen gewaert sijn en waer hebben. 

 

in den stee die hof ’t Appen,                     hele waer,  hoort Krijt Reijnder. 

Item dat erve geheeten Hissinck,               hele waer,  hoort Johan Willemsen. 

Nog dat erve Mentinck,                              hele waer. 
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Item nog dat erve Belmansgoet,                  hele waer,   hoort Johan van Vrede. 

Nog dat erve geheeten Klovijnck,               hele waer,   hoort die van Sinderen. 

Nog dat erve geheeten Kemena,                  hele waer,   hoort ten Hunnepe.  

Nog dat erve en goet geheeten Bettinck,     hele waer,   hoort Henr. Hissinck. 

Nog dat erve en goet geheten Hilderinck,  hele waer,   hoort Arent van Munster. 



Nog die hoeve geheeten Holthuijsen,          halve waer, hoort Johan Olthof.  

 

Anno 1631 in den maent Junio als die erffgenaemen van Appen het velt besichtigde, is bevonden Frerick Bessem geplacket te 

hebben in de Appensche marckt, en is geschat op de rijckdalle, de welcke ick hebbe ontfangen. 

 

Anno 1632 den elften Meert heeft Henrick Bresser op sijne pacht des jaere 1631 betaelt 8 daler ad.30stuiver ’t stucks. 

Van dese hoeve verhaalde penningen heeft een ijeder erffgenaem op den 6 Junij an. 1632 als die erffgenaemen tot Appen bij 

malkander waeren en ijeder sijn quota genooten en de bleef Henrick Bresser saer ten tijt noch schuldich an die erffgenaemen van de 

pacht des jaere 1630 eene daelder en doen die pacht des jaere 1631 twie daelder. 

 

Op den selven dach heeft ons Willems op de hofstede overgewest an Jenneken W.Zall, waar Willems 40 daeler tot voldoening sijne 

pacht des jaere 1630 en 1631 op Martinij verscheenen van welcke 40 daeler Jenneken souden een ijeder erffgenaem 5 daeler 

wesende een ijeder sijn quota op ’t ten naeste  coomende behandigh. Dese 40 daeler heeft hij betaelt die 25 Augustus . 
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Op den selven dach hebben die erffgenaemen wederomme verpacht an Willem Jansen die gemeene hofstede ende dat voor den tijt 

van ses jaere , waervan het eerst verscheenen sal sijn op Marinij naest commende deses jaere 1632 jaarlix voor die summa van 

twintich daler ad.  30 stu. ’t Stucks. 

 

Op den selven dach hebben die erffgenaemen an Henrick Bresser den bouwkamp met soo daenige perceeltjes als hij sus langs in 

pacht gehad heeft ende dat selfs jaeren lanck , waervan ’t eerste jaer verscheenen sal sijn op martinij deses jaere 1632 jaerlix voor 

die summa van twintich daler ad. 30 stu. ’t Stucks. 

 

Op den selven dach hebben die erffgenaemen vergunt en toegelaeten an Jan Peters Hissinck dat hij soude houden moogen vijftich 

schaepen in de Appensche marckt daer hij geene gerechtigheijd in en hadde. Mit conditie dat hij die erffgenaemen geven sal alle 

jaere een acker Fransche wijn, en die wat langet welcke hem oick die erffgenaemen sullen konnen opseggen, als het haar sal 

gelieven. 

 

Dit is = fan Peters Merck. 

 

Op den 26 junij an.1633 als die erffgenaemen tot Appen bij malcander waere,  is met gemeene stemme geresolveert dat op 

aanstaande herreft die halmen overal soo die stond an Halmen als die gemeene en het vlasveen, soo voorts war van selfs voor 

gemeene geleegen heeft sal gehouwen worden waernae  me sal op die beste manniere beraemen dat het… 
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Voorschr. holtgewas in acht deelen sal gelecht worden en gedeijlt op dat alsoo een ijeder het sijne soo veel te beter konnen 

bevrijden. 

 

Op den selven dach is oick geresolveert dat soedaenige leechte’s als tussche den buijrcamp en de hofsteede campe gellegen is, sal 

van den erffgenaemen, bouwluijden afte graeven worden en die gravene met elsen bepootet, waervoor dat voorn. landt van haer ses 

jaeren sal gebruijcket worden ende het eerste jaer angaen anno 1634 op Petri ad Cathedram  en het eerste jaer 1640 waernae die 

voorn. bouwluijden voor dit selve landt haer landtheeren ofte die erffgenaemen int gemeen sullen nae quoten hebben in haere pacht 

te bate te komen, ofte met gemeene stemme verpachte of te in acht deijlen gedeijlt worden. 

 

Op den selve dach van Henrick Bresser ontfange 27 Carolus guld. en dat op haer kominge sal van de pacht op Martinij 1632 

verscheenen als op de restanten van de ses voorgaende jaeren.  

 

Noch ontfangen van Dries Driessen 5 gl. Tot voldoening van twie jaer pacht op Martinij 1632 verscheenen. 

Ende heeft vant gelt soo op desen dach geboert die ijder sijn achtendeel ontfange. 

 

Op den selve dach ontfangen van Mario Henric Bressers suster 18 dall. min 2 stuv. Op pacht…. 
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reeckeninge van sijne verscheenen pacht en resteerende schult , hier van hebbe ick getelt an Lambert Arents 12 gl. voor sijn kost en 

3 gl. 11 stu. voor die halff  vaet biere. 

 

Op den selve dach heeft Willem Jansen die erffgenaemen en Jenneken Maes overgeweesen die summa van 40 daelder tot 

voldoening van 2 jaeren pacht, soe voorgangen Martinij An. 1633 verscheenen weere en heeft Jenneken maes van dese voorn. 40 

daelder elcke erffgenaeme sijn quota betaalt. 

 

Op dato den 9 junij 1635 ontfangen van Dries Berentsen 2 gl. 10 stuv. Tot voldoening van sijn pacht soe op vergangen Martinij 

1634 verscheenen was. 

 

Noch ontfangen van Henrick Bresser op reeckeninge van sijn resteerende  schult en pacht op vergangen Martinij verscheenen 18 

dael. tot goede voldoening. 

 

Den 9 junij an. 1635 betaalt an Lambert Arents voor die hofstee an sijn huijs gedaen op die dach 7 guld. 

Den 13 junij betaalt an Jan Brouwer voor die vatt biere 6 gl. 

Den  7 julij betaalt an Jenneken Maese , voore biere fust 3 gl. 4 stuv. Noch die half vatt biere so an Lambert Arents huijs 

gedroncken was 3 gld. 10 stuv. 

 

Die 9 julij betaalt an Lambert Arents 1 gl. 10 stuv. Soe hem noch quam van de deijlinge van vergangen jaer, dese vuijtgave dan 

tegen die ontfanck afgetoogen sijnde schietende over voor die erffgenaemen 24 guld. 13 stuv. 
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Op den 3 Septembrie an 1635 quamen die erffgenaemen van Appen toe saemen toe Appen en besichtende die Lobrinck soe Lambert 

Arents hadde vuijt getuijnt, waertoe sij niet kosten verstaen dat hij eenich recht hadde. Is hem van de markenrichter en 

erffgenaemen in goetheijt angeseijt, dat hij den tuijn wederomme solde wech breecken en leggende voorn. Lobrinck weder voor 

gemeente, soo hij bij menschen gedencken altijt geleegen hadde. 

Het welcke hij gelastte te doen , edoch enne dat hier  inne niet versuijmt mochte wesende en hij alsoo in geen possessie soude 

moogen kruijpen . hebben anstonts die erffgenaemen die openinge in den tuijn gebraecken en hebben die restte laten staen dat hij 

deselfs op sijn minsten schade wech breecke. 

 

Anno 1635 den 26 Octob. Vuijt gaende van Lambert Arents onfangende pacht van Willem Janssen wesen 20 daelder soe 

verscheenen was op Martinij den voorgaende jaere. 

 

Op den selven dach hebbe ick met Lambert Arents reeckeninge gehouden van die penningen soo bij mij dese voorgaende jaeren 

ontfangen waeren, en soo ick en oick hij tot behoeften der erffgenaemen hadde vuijtgegeevenen bevonden dat elcke erffgenaem 

noch quam 5 gld. 8 stuv. welcke haer van mij voldoen sijn. 

 

En gevolch sijnde bovense An. 1635 den 26 junij genaemende resolution , als dat het holt gewas in den Halmen in acht perceelen 

gelecht en verdeijlt solde worden, is het holt voorn. gehouwen en daervan het landt bij lotten verdeijlt, sulx dat het lot onder A van 

een heel deel ten deele is gevallen in den ronden halmen, aen Marienburch en het holt sub B is toegevallen Lambert Arents voor die 

geheel deel. Gelijcks sal als ronden Halmen.  

Onder het lot onder C is die halve deele oick…… 
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in den ronde halmen en dannoch die halfte deel in de voorste halmen an Hugens dochters.  

Het lot onder D is Evert Janssen van Beeck toegevallen in de voorste Voorst halmen, noch die geheeldeel in den selven Voorste 

halmen an Lt. Hellendoorn als rentmr. der stiffte te Honnep. 

Onder E is het vlasveen an Borgemr. Voss en Lanzinck ijder voor die gerechts halfte int gemeen geworden, en dan het halve busken  

soo die erffgen. met Swaeffkes gemeen hielden, neffens noch hondert roeden int vierkant. 

Schietende F onder andie ackers van te Honnep en marienburch . der heeft borgemr. Vos Lansinck sijn portie ent halve buskes af te 

gekogt en sijne gemaackt voor 23 gl.  

Oick is Evert Peters andeel onder de letter G geweest een geheel deel den Hogen Halmen genoemd. 

 



Namaels noementlijcke den 6 junij 1639 is Lansincke lot pure gepermutiert mettet lots van die voorsene Hugens die hondert 

vierkante roeden blijven tussche vrouw Vos Lansinck , nu die dochter Hugens, in questie , is volgens quatelijcke hengelecht. 

 

Memoriale anteijckeninge vant geene ofdie drie slotspraecken ter vergaderinghe der acht erffgenaemen van Appen soe den 9 meij 

1636 als den 30 maij 1637 en den 21 meij 1638 is gepassiert. 

 

Soe dat ick hijer onder geschreeven met den erffgenaemen gemeijne stemme tot eene tijtlijcke marckenrichter der buijrschap ofte 

marcke van Appen den Voorst 9 Meij gehooren is, vervolchlijck gecontinueert bin, hebbe ick ren behoeve inte gemelter marcke van 

die…. 
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Respectieve pachters ontfangen als van Henrick Petersen Bresser, wegens die Buijrcamp 27 gl. (solde wesen 30 gl.). 

Van Dries Berentsen voor die hofstede 2 gl. 10 

Voor die geconcentierde schapen drift ofte weijden in marcke van Appen ister opdie holtspraeke den wers 9 meij 1636 gelevert die 

vett gans metten eene ancker Fransche weijn tot den erffgenaemen maeltijt. Nadat we Lambert Arents ongewoontelijcke en hem 

verbodene aste vrochtinge van die gemeene Lobrinck ande Brinckstraete, eenpaerlich hadde so niets gemaeckt, daer dien gemeene 

landt noijt ofte en uijt gevredet was geweest, weshalve dan oick die meijerluijden fiende dat Lambert Arents aldaer begunst te 

plaggen ofte plaggen te meijen daer selfte int gemeen in Maij 1637 mede geplagget en plaggen van daer gehaelt hebben. 

Memoria. 

 

Anno 1637 den 30 meij isten wederomme holtspraecke geholden met die weerdinne Jenneken in de Maes, alwaer die pachter van de 

schapen weijde  Jan Peters heeft gelevert een vett gans met een ancker Fransche weijn. 

 

Die selvigen dage bij mij ontfangenvan Dries Berentsen weijens die hofstede in Holthuijsenstrate 2 guld. 10. 

Noch ontfangen van Henrick Petersen van die Buijrcamp in gereede geld  21 guld. 0 stuv. 

 

Hebbende daer beneffens noch bet. voor twie tonne bijere twaelfte guld., sulx dat daermede sijne pacht voor die twie leste jaere als 

1635 en 1636 ten vullen is verricht onverhindert der marcke haere vorderinge van haere vermoetelijcke agterstant ofte restanten der 

voorgaende pacht jaeren. 
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Willem op die hofstede was schuldig van die voorn. beijde jaeren 1635 en 1636 jaerlix 30 guld. ad. summa van 60 guld. 

Dewelcke daerop die 60 guld. 30 maij 1637 in gereede gelde heeft betaalt 49 guld. 8 stuv. En van die verpondinge hem door de 

erffgenaemen gepassiert sijnde 10 guld. 12 stuv. Sinne daermede die twie jaere pacht voldaen. 

Memorie, 

Bedraegt alsoo mijne alinge ontfanck van de voorn. twie jaere 1635 en 1636  102 guld. 8 stuv. 

 

Vuijtgave, 

Volcht die vuijtgave van die selvige twie jaeren 1635 en 1636. 

 

Anno 1636 die 29 meij bij die weduwe Jenneken Maes tot Appen  buijtens gans en ancker fransche weijn verteert 12 guld. 0 stuv. 

Noch voor die import van de weijn  1guld. 16 stuv. 

Item die 29 junij 1636 an de selve weduwe Jenneken betaalt an oncosten van die drie diversche insmijtinghe  van Lambert Arents 

altendierde uijt vrochtinge  6 guld. 8 stuv. 

Ende dan noch    1 guld. 6 stuv. 

 

Weijders in august. int deijken en hermeeten van die halmen, verteert door die angeweesenen erffgenaemen in kosten en bijer bij 

obgemelte Jenneken 2 guld. 14 stuv. 

 

Anno 1637 den 30 maij voorschr. Jenneken maes verrichtet voor die maeltijt als boven 12 guld. 0 stuv. 

Ende voor plancken en nagels 1 guld. 6 stuv. 

 

Voor den onbeijt heeft die kistemaecker selfs mede gedroncken hebbende niet begeert . 

Memorie, 



Summa  des geheele vuijtgave 37 guld. 10 stuv. 
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De welcke penningen gekortet andie voorn. ontfanck van 102 gl. 8 stuv.  

Soo blijven daer nu noch goet  64 gl. 18 stuv. 

Waervan ijeder erffgenaem ontfangen hebbende 7 gl. 10 stuv. 

Maeckende 60 gl.  Blijven tot vordel der erffgen. overentich 4 gl. 18 stuv. 

Dewelcke en de naevolgende kosten sullen gekortet worden. 

 

Memorie, 

Interim hebbe ick daervan an Mons. De Haes inte vorderen vant marckenboeck voor verlechte vracht en verteringe verrichtet  

1gl. 13 stuv. 

 

Resolutien voor en nae genoemen. 

 

Anno 1637 den voorn. 30 meij hebben de erffgenaemen van Appen eensaemelijck geresolveert dat men boven de gemeijde 

ontsuurde plaggen uijten Lobrinck bij Lambert Arents angemeticht. Het gepoot sal soo inde nije vrucht van de Lobrinck van nije 

poten tot uijtsentinge van die sooden anderen  mede erffgenaemen gesat was  nae oostelijcken marckenrechte solde neder houwen 

en vernielen, gelijck dan oick alsoo in loco,  soe datelijck en gesijnedt is en daerbij een hellichlijcken verafscheijdet, dat men 

Lambert Arents daer en als het hem believen sal ten goeden rechten tot den erffgen. kosten sal staen. 

 

Der is hem Lambert ten mede versuechs van Ir. Van Steenbergen op Nijenbeeck seeckere vrindtschap neffens eenige andere acten 

den Lobrinck betreffende met gedeelt en voorgelesen, aleer men ’t saemen ter maeltijt gincht. 

 

Het heeft oick die voorn, Ir. Van Steenbergen den selvinge tijde voor en nae die maeltijt dattelijck belaendt en angenoemen, die des 

ingesetenen van Appe, seer beschadigende connijnen, der maten toe willen hinderen en af te schaffen dat die erffgen.clachloos…. 
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gestelt sullen worden. 

 

Eintlijck sal Frerick Bessem daer die geswooren van Appen aengedient en verboeden worden, dat hij sich den plaggen meijen in 

Appensche marcke, als daer inne niet gewaert wesende, op daertoe gestelde en noch te stellene broucke en boete sal ontholden. 

 

Anno 1637 den 7 Augustie binnen die anwoonder Deventersche erffgenaemen en guet heeren van Appen in Cornelis Temminicks 

huijs vergaedert gewest wegen die ander heeren drosten van Veluwen, door Lambert Arents gedaene clachte van Spolie en 

geturbeerde possessie  aldaer twie mengelen wijn gedroncken en guet gevonden dat ick Hellendoen als tijtlijcken Marckenrichter  

van Appen, neffens Mr. Wilhelm Lipper naer den obgem. Heeren Drosten op ten Poll solden reijsen en aldaer den erffgenaemen 

defensie muntlijck remonstrieren . 

 

De wijn bedraecht                                                                          0�10st. 

Brieven van Zutphen                                                                       0�1st. 

De karen naer de Poll                                                                       1�6st. 

Mr. Wilhelm Lipper subarriert met eene zilveren koninge dall.   2�13st. 

 

Memorie, 

En ten beijde vacaties worden tot den erffgenaemen desentie open gelaeten. 

Een schriftelijck bericht tegene Lambert Arentsen verveerdicht   1�12st. 

 

Den 14 Septembrie, neffens Mons. De Haese en Hr. Marienborch, an den voet naer Voorst geweest bij den ons aldaer drie olde 

mannen  tot getuijgene opgespuijrt die voorman vereert                 0�6st. 

Voort in stellen en afteschrijven der vraeck articulen wegens die  en  

bij Nijenbeeck en in de Halmen nestelende.                                    1�10st. 
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den 18 Septemb. sinne die getugens bij Herman in den Zutphen ter kuntschap getrocken ten overstaen  van Mons. Haese en Dr. 

Hellendoorn, soo daer hen gegaen weren hebbende s’ morgens an alsens wijn gehadt onder ons toe saemen  0gl. 10 stuv. 

Den onderschultis vant verdaege                                                0 gl. 6 st. 

Den schultis van sijn vaciren                                                      2 gl. 2st. 

Ider getuge   10 stuv.                                                                    1 gl. 

Bij de afgesande voorn. , met den schultis, onder schultis en  

getuijgen verteert in den Zutphen   4 gl. 4 stuv. 

Den schultis daernae noch van die attestatien to minderen en  

to verseegelen    3 gl. 10 st. 

Voer die respectieve 4 coernate                                                         8 st. 

 

Den 9 Octob. 1637 als die Droste van veluwen tot Wilpe salt, aen volmacht op Mr. Wilhelm Lipper, voor den scheependen van 

Deventer door mij die weduwe Vos en Gerrerijt Marienborch laten verfeerdigen  

door den secretaris Kondewijn den baeden op Wilpe                      1 gl. 

Voor mijne instructie en deductie,                                              1 gl. 5st. 

 

Anno 1638 den 5 Martij , sinne de erffgenaemen van Appen binnen Deventer residerende, neffens Sr. Johan Lansinck tot Zutphen , 

binnen Deventer in Cornelis Temmincks huijs toe saemen geweest voor vuer en brandewijn  0 gl. 12 st. 

Den 9 Martij Mons. De Haes en Mr. Wilhelm Lipper met gedaene 6 guld. Ons noch 2 kontschappen teijdens Lambert Arents te 

beleijden te weeten: Claes Claessen en de Dercken Haemer an onkosten vuijtgeleijt   3 gl.  12 st. 
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Den volmachtigen Lipper betaelt  3 gl.  0 st. 

 

Summa Totalis der vuijtgaeven vant jaere 1637            31 gl. 7 st. 

Waervan gekortet die in anno 1636 overgeblevene ,                                                                                 4 gl. 18st. 

 soo blijven mij die erffgenaemen schuldig           26 gl. 9 st. 

 

hijerop ontfangen die 24 Julij 1637 van Willem op die hofstede, met de quit.  wegens die pontschattinge tot  3 gl. 13 st. 

                                                                                             30 gl. 0 st. 

 

Anno 1638 den 21Meij isten wederomme vant jaer 1637 holtspraecke binnen Voorst in Wijse Wagemans huijs geholden naer dat 

die saemenlijcke erffgen. van Appen die marcke  Voorst besichtigt hadde en is doemaels eenpaerlijcks geresolveert en 

geconcludeert dat men twie der mede erffgen. als Monsieur Haese en Lansinck de welcke Lantincks tot den mede marckenrichter is 

gestelt, sal Stuijren naer Arnhem omme sich  aldaer mit eenige der voornoemten heeren to beraeden, hoe ment beste met die knijnen 

van Ir. van Steenbergen op Nijenbeeck, tot afschaffinge der selven uijt den Appensche Halmen sal anslaen om alsoo die overgrooten 

schaede voor te koomen. 

 

Is oick doemaels nut en noedigh gevonden opt anschrijven van die H. Droste van Veluwe, de erffgen. doer den onderschultis 

g’insinueert, dat men sich met ordentelijcke rechte tegens die anclager Lambert Arents wegens die aftuijninge der slenken an de 

Breijncke straete door den erffgen. nieder geworpen en vernielt, sal opponieren, als hebbende sodane stucke landen van oldes hier 

voor gemeente gelegen, en Lambert hijer bevorens uijt desen marcken boecke selfte aengenomen, die nije uijtfruchtinge to willen 

afschaffen. 
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Dewijls overste desen beijde strijdige marckensaecken ofte questies , sonder penningen (daer tegenwoordich uijt den marcken 

middelen, geene ofte geringe voorraat is) niet konnen ge�affectueert worden, wordet goet gevonden dat die beijde marckenrichteren 

tot den marcken genooten gemeene lasten bij provisie één hondert guldens solle finieren en de misnoegingen. 

Den capensleger Steenbergen is nae voorgaende visite der plaetsen, daer t elsen  holt , om coolen daer van te brannen, bereete 

geslecht worden, gesolliciteert hebbende is voor dit jaer geconsentiert, aldaer in de Appensche marcke toe moogen brannen, sonder 

dat men nochtans in de voorn. marcke die plaggen tot het branden noodich sal moegen meijen, waer voor die opgen. Steenbergen 

die erffgen. van Appen sollen geven die tonne dicke ofte dubbelt bijer, tegens die naestcommende holtspraecke. 



 

Den selvige tijde en plaetse is Frederic Bessem door de saemenlijcke erffgen (die plaetse den plaggen en oogenschijn genoomen 

hebbende) serieuselijck belastet, sich die plaggen houwens in de Appense marcke ’t ontholden, betaelende daer en bovens die 

broicke ofte boete daer toe staende. 

 

Op dese verzamelinge heeft Jan Peters weegens die vergunnende  schaepenweijde uit Appensche velt betaelt den ancker Fransche 

wijn, en eene vett gans an Wijse Wagemans gelevert, hebbende die selve Wijse die reste vant gehalte bijer en spijse gans 

onordentelijck gereeckent op 28 gulden de welcke haer soo daetelijck sinnen betaelt van Henrick Petersen Bresser betaelde 

pachtpenningen.                                                22gl. 10st. 

Ende Dries Berentsen pacht van                       2 gl. 10st. 

Sulx dat daer noch door mij sinnen verrichtet   3 gl. 0 st. 

Maeckende ’t saemen                                       28 gl. 0 st. 

 

Morandum : 

Dat Bresser noch op sijn pach hadde verpacht voor een tonne bijers en ge neffens alsoe noch an de pacht……. 
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der jaere 1637,  30 stuv. en van oldes 5 dall. soe bij hem eijgenen authoriteijt, tegens die pachtcedule binnen achter geholden.  

Sal oick neffens Willem op de hofstede (die welcke sijne achterstedige pachtpenn. den toecomstige  St. Joannes mit sommen sal 

onfeijlbaer betaelen) wederomme van nijes moeten pachten. 

 

Memoria. 

Anno 1638 den 7 Julij voor die copiren van de stucken bij Lambert Arents tegens die van Appen ingebracht, betaalt 2 gl. 0 stuv. 

Ende den  13 Julij voor een missieve  van Dr. Temminnck        0 gl. 3 stuv. 

Ingeval voergaende resolution hebben we Alhardt Hellendoorn, Lt. En Wilhelm de Haese voor de marcke van Appen opgenoemen 

van Dr. Temminck 106 Car. Guldens toe herleggen den 14 Julij 1639. 

Den 16 Julij hiervan Mons. De Haese naer Arnhem met gedane 50 gl. 8 stuv. 

 

Ende noch an Dr. Temminck tot stuerder oncosten binnen Arnhem door die caerman Tonnis gesant  20 gl. 0 stuv. 

Noch in Septemb. : Mons. Haese gedaen 5 gl. 0 stuv. 

 

Anno 1638 den 24 Sept. Mons. Haese noch met naer Arnhem gedaen   25 gl. 11 stuv. 8 penn. 

Anno 1639 den 29 April is Mons. Haese van mijn geld gedaen   50 gl.  0 stuv.  0 penn. 

Eindlijcken an kost en dranck in den Zutphen verlecht  2 gl. 8 stuv. 0 penn. 

Item tegens den 6 Junij 1639 voor die vergaderinge op die holtspraecke  

binnen Deventer bij de weduwe Moijlmans affgesproocken en van mijn  

gelt betaalt mettet schijnken   6 gl. 4 stuv. 0 penn. 

Dese voornoemde tonne bijers behooren die voornoemde Steenbergen te betaelen, anders moeten mij die….. 
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Marckgenooten weder contenteren  

Bruggegelt en voort opsetten des bijers                                  0 gl. 6 stuv. 0 penn. 

Voor eijgenen verlecht                                                            0 gl. 9 stuv. 0 penn. 

 

Anno 1639 den 6 Junij die saemende reeckeninge  gerevideert op en angenoemen,  

bevint sich dat Jacob Temminck moet hebben den 4 Julij  1639          106 gl. 0 stuv. 0 penn. 

Ende Lt. Hellendoorn van verlecht gelt                                 53 gl. 5 stuv. 0 penn. 

Saemen                                                                                 159 gl. 5 stuv. 0 penn. 

 

In Fidem Promissorum Scripsit et Subscripsit. 

(in belofte en  garantie van goede trouw voor het geschrevene en toegevoegde) 

Alhardus Hellendoorn J.V.Lte. 

 

Anno 1639 die 30 Sept. hebbe ick onderschrevene Lt. Hellendoorn betaalt die summa van die hondert sestich gulden en vijff stuv.  



Joan Lansingh. 

Anno 1639 die 28 Sept. sinne bij gemeene toe stemming tot betalinge van de voornoemde 159 gl. 5 stuv. 0 penn. en anders voor die 

van Appen deboursierde  penningen van Jan Rutgers en Arentien Reijnders eheluijden, opgenaemen op eene handtschrift, Alhardt 

Hellendoorn als tijtlijcken marckenrichter , wegens ’t stiff ter Honnepe, Margrieta Vries en weduwe Vos, W. de Haese, Gereijt 

Marienborch, en Joan Lansingh, respectieve onder teijckent die hooft summe van drie hondert Keujser Guldens, tegen vijff ten 

hondert jaerlix, waervan die copia bij dit boeck bewaert wort. 

 

Anno 1640 den 7 Julij is wederom holtspraecke geholden binnen Appen, bij den meijer van Ew. Marienborgh voorn. (’t welcke 

alsoo meijer bij meijer jaerlix sal ommegaen) 

Ten welcke tijde met gemeijne toestemminge is geresolveert dat Johan Pieters op de Hofstede sal angedient worden, dat hij sich 

wegens het hoeden en voeden der schaepen in de Appense marcke, sal reguleren naer die inholt der marckenboecke to weeten….. 
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met meer dan vijftig schaepen in de marcke te sollen moogen holden. 

Sollende mitsgaders geene  plaggen in de leegte moegen meijen, bij de boete daertoe staende . 

Dergelije sollen geene omgewaerde koeters plaggen moegen meijen. 

 

Dit sal haerluijden alsoo door den nu nije gestelden schalter, Willem Everts, angestelt worden, die dan oick noch goede opsicht op 

de marckensaecken sal draegen, en dit ampt die jaerlanck bedienen, ende daernae van jaer tot jaer bij de meijerluijden ommegaen. 

 

Dewijle oick doort indrijven en hoeden der schaepenin de Halmen, groote swarigheijt in de procedure tegen Jr. van Steenbergen op 

Nijenbeeck gemaeckt wort, is goet gevonden en bij de meijeren eendrachtelijck mede bewilligtet dat men die schape den tijtlanck 

geduijrende de voorn. procedure, soo veele eenich sins mogelijck is vuijt den Halmen sal holden en daer naer het marckenrecht naer 

olden gewoonte holden en onderholden. 

 

Wat die oncosten op dese holtspraecke, bij den mede erffgenaem Er. Marienborch ( buten het gans en eenig ancker franschen wijn 

door Jan Pieters Weijens, die hem vergunstigde schaepen weijden int Appenen velt, als mede twie halve vaten dicke bijeren doer Lt. 

Hellendoorn ende mede Moilmans inte heeren binnen Deventer verwittigtet met 6 guld. 4 stuv. respectieve betaelt en verlecht.) 

Angelangt heeft Er. Gerrit Marienborch  de selve verschaeten ten summa van Joan lansinck. 
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Resolution voer en naer genoemen bij mij onder geschrevenen als marckenrichter indertijt tot Appen beginnende anno 1643 is dij 3 

Julij g’annoceert. 

De erffgenaemen vergadert sijnde tot Appen (absent: Mons. Wilhelm de Haes) op die jaerlixe holtspraecke ten huise van mijn guet, 

genaemt “Belmansguet”. 

 

Hebben met gemeene stemme gecoosen tot die tijtlijcken marckenrichter Alhardt Hellendoorn, Rentmr. Wegens ’t Stifte ter 

Honnep. Ende hebben aldaer reeckeninge gedaen van ontfanck en vuijtgaeve, beginnende die 6 Junij 1639 tot die 4 Junij 1643 

incluijs, bevindende dat ick de erffgen. schuldig blijft de summa vijftich guldens 13 ½ stuv.  Gelijcke blijcket bij reeckeninge daer 

van en van die erffgen. te saemen onderteijckent. 

 

Item blijft Dries Berents daer en boven schuldig een jaerpacht, verscheenen op Martinij 1642, sijnde 50 stuv. 

Item Henrick Bresser blijft schuldig van verscheijden achterstendige jaeren die summa van 17 guld. 8 stuv. 

Sin oick ten selve daege noedich gevonden en geresolveert, als dat men wederom twie geswoorenne souden ciesen, die goede 

toesicht solden draegen op die marcken van Appen, soe benne dan met die meeste stemme gecoosen Evert Jans van Beeck en 

Ambrosius Reiners, bouwman op den hof to kemna, die welcke het angenoemen hebben ende met hanttastinge an die 

marckenrichter in der tijt belooft die marcken en gemeenten van Appen voortoe staen, als mede die gerechtigheijden van dien to 

maintenieren , soo veele haer moogelijck sal sijn, dese twie sullen vernieuwt worden alle jaer op die ordinairisch holtspraecke. 

 

Item is mede geresolveert dat men op toecoomen jaer op de holtspraecke wederomme sal verpachten soedanige campen en slenken 

als in pacht hebben Willem Jansen en Henrick Bresser voor die tijt van ses jaeren. 
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Item als die erffgen. ’t saemen eene dach solden benoemen en in oogenschijn solden neemen het eijckenholt, soe op die verpachte 

landen en slenken stonden, als mede het gemeene velt ofte daer niet, waer dat tot de minste schaede van de geërfden, doch tot 

ontlastinge van de opgenomene penningen, wegens het proces tegen Jr. Jan van Steenbergen, soude konnen vuijtgeteijckent en daer 

naer int openbaer onder meest biedende verkofte worden. 

 

Anno 1643 den 14 Julij volgens die voorgaende resoltutie soo sijn die marckenrichteren indertijt neffens die geërfden tesaemen int 

Appensche velt geweest, en hebben uitgesteecken twie groenlanden langes die beecke, hebben mede besichticht het eijckenholt 

staende op die verpachte landen en bennen te saemen overcommen, als dat men ’t solde doen publiceren tegen den 12 Septemb. die 

verkoop dach te holden tot Voorst an Henrick Maes huijs. 

 

Anno 1643 den 21 Julij op selven jaer , soo sijn die erffgen. toe saemen ontbooden tot Deventer ten huijse van Mons. Willem de 

Haes als volmachtiger van die geërfden  in de saecke ofte proces den conijnen tegen Jr. Jan van Steenbergen, om te anhoorig  sijnde 

reeckeninge, alwaer daer maer vijff gecompareert sijn. 

 

Anno 1643  den 12 Septemb. Volgens die voorgaende resolutie op den 14 Julij die selvinge jaere genoemen, soe sijn die erffgen. ’t 

saemen gecomen, ten huijse van Henrick Maes en hebben int openbaer bij brendende keersse verkoft twie perceelen groenlant 

achter ant Appensche velt, streckende langes die gemeene beecke, an die kinderen van Zaliger Dr. Bresser voor die summa van drie 

hondert en negentich goltguldens ad. 29 stuiver ’t stuck. Volgens die voirwaerden en coopcedule daer van opgericht. 

 

Ter selvigen dage is mede opgehangen het eijckenholt staende op die gepachten landerijen van Henrick Bresser ende Willem 

Janssen die erffgen. toe behorden en is verkoft geworden an Mons. Willem de Haes voor die summa…. 
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van 58 goltguld. ad.29 stuv. ’t stuck. Volgens die voorwaerden daer van sijnde. 

 

Anno 1644 den 3 Julij die ’t semptlicke erffgen. van Appen sijn ‘t saemen ontboeden geweest, tot Deventer ten huise van Mons. 

Willem de Haes, alwaer men  naer den starck is geweest, soe heeft voor de eerst mons. Willem de Haes die erffgen. schrifftelijck 

gechribeert  hoe dat sijn gelegentheijt naer dese met meer toe en liet , die procedure der geërfden waer te neemen, maer den ander 

daer mede te belasten, soo is nochtans Mons. de Haes hierin bereedet en heeft angenomen ’t selve te continueeren en op 

gelegentheijt en met goetvinden van onse advocaeten van die hove (die dese saacke bedient sijnde) sententie te versuecken.  

 

Heeft mede ten selvige dags die erffgen. voorgeholden hoedat het nodich weere dat daer op die tocht� en leijde gravens stont te 

letten dat deselve wederomme behoorden opgemaeckt te worden en geruijmt op sijne tijt, soe hebbe hijer over de marckerichteren in 

den tijt te weten Johan Lansinck en Alhardt Hellendoorn, doctor, angenoemen bij gelegentheijt en op bequame tijt daerinne te 

versien, soe veel haer mogelijck sal sijn. 

 

Anno 1644 den 21 Junij alsoo mij Evert Jansen van Beeck te kennen gegeven hadde, hoe dat die kaelbranders achter opt Appensche 

velt, doende waeren, sonder consent  van de marckenrichteren eenige deet plaggen te meijen en de aldaer kaelen te branden. Soe 

ben ick Jan Lansinck, als tijtlijcke marckenrichter met Evert van Beeck neffens die meijeren t’ saemen derwarts gegaen en hebben 

haer sulx verboden, hebben doen instantelijck versocht dat men haer dit jaer ’t selffde solde toelaeten. ’t Welck geschiet is voor dat 

jaer mits dat sij betalen solde 4 guld. Die dat elcken bij de meijeren den anderen daegs verteert sijn. 

 

Anno 1644 aldij 11 Dec. soe sijn die erffgen. t’ saemen geroepen ten huijse van vrouw Vos, ten versuecke van Mons. Willem de 

Haes, alwaer daer vijff gecompareert sijn. Soo heeft die voorn. Mons. Willem de Haes als volmachtiger inde procedure tegens Jr. 

Johan van Steenbergen gerefereert……. 
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hoe dat hij eenige tijt te vooren naer Arnhem hadde geweest om de procedure te ver vorderen en hadde mede gebracht een 

schrijvens van Dr. Temminck daer inne te kennen gegeven wirdt hoedat het proces noetsaackelijcke solden diende gefourniert te 

worden eenige penningen. Alsoe men sententie solde versuecken en angesien daer geen voorraet genoegh an wirde bevonden, soo is 

geresolveert, dat men bij provisie wederomme een hondert daelders solde opneme tot laste van de geërfden. 

 



1647 den 23 Novenb. Die erffgenaemen van Appen vergadert sijnde ten huijse van Claes Claessen, hebbe aldaere reeckeninge 

gedaen van ontfanck en vuitgave angaende die Appensche saacken, tot op dato desese en bevonden dat bij mij in voorraet blijfte die 

summa van 99 guld. 12 stuv. En hebbe mede ten selven en de erffgenaemen opdracht gedaen an Henrick Bresser wegens die twie 

vuijtgegraevene groenlanden langes de Voorster Beecke gelijck ’t blijckt bij speciaele acte daer van opgericht en hijer bij 

berustenen waer van den inholt aldus luijdet: 

 

Op huijden dato onder geschreeven sijn die onder geschreevene marckenrichteren en gemeene geërfden der buijrschap Appen 

vergadert en hebben eendrachtelijck geresolveert dat die tegenwoordige marckenrichteren die E. Johan Lansingh  en Alhardt 

Hellendoorn,  Dr. noch totte naeste saemencompste in maij 1648 te geschieden sullen continueeren dat oick Evert Jansen van Beeck 

noch voor een jaer buerrichter……. 
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sal verblijven en bij hem voor nieuwe buijrrichter sal sijn Claes Claessen. Vorders hebbe die tegenwoordige marckenrichteren en 

geërfden eendrachtelijck geresolveert en toegestemt dat het marckenboeck desen buijrschap in alle sijne puncten en leden sal 

naegecommen en achtervolcht worden die tegenwoordige buijrrichteren lastende die overtredenen die het marckenboeck in eenige 

puncten mochten overtreden naer den inholt van het marckenboeck ter executeeren . hebben vorders die reeckeninge van die 

gemeene opcomsten naegesien en daerin bevonden dat die E. Johan Lansingh als marckenrichter totte deeser daege ontfanck heeft 

226 guld. 19 ½ stuv. Blijvende in voorraet an Henrick Bresser die summa van 14 guld. 19 ½ stuv. Vant jaer 1645 en die andere 

volgende jaeren en blijft Gerrit Arents schuldich ’t jaer 1646 en 1647 op Martinij verscheenen en de Dries Berents den jaerpacht op 

Martinij 1647 verscheenen. Hebbens vorders in reeckeninge bevonden vant verkofte landt van Henrick Bresser ontfangen te hebben 

drie�hondert vier en negentich golguldens ad. 29 stuv. Sijnde vijff�hondert een en seventich guld. ses stuv., maackende met die 

voorschreevene 226guld. 19 ½ stuv. voor ontfanck suijver in eene summa 798 guld. 5 ½ stuv. Blijvende hijer en booven noch tot 

proufijth van die gemeene erffgenaemen al sulcke 58 goldguld. ad. 29 stuv. Als die E. Wilhelm de Haes van verkofte holt ontfangen 

heeft, als meede die twintich guld. daer Dr. Hellendoorn ontfangen die meede bij die marckenrichter Johan Lansingh verreeckent 

sijn. Gelijckt als blijft die erffgen. te hadde soedaenige 40 guld. als bij die voorgemelten marckenrichter an Dr. Hellendoorn binne 

overgestuijrt die anstaende Maij 1648 op die als dan te holdenen holtspraecke verreeckent en goet gedaen sullen worden. Tegen 

welcke voorschreeven ontfanck wederomme in goede reeckeninge bevonden is bij die E. Johan Lansingh als marckenrichter….. 
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ten vuijtgegeven te sijn, die summa van 698 guld. 13 ½ stuv. Welcke van den voorschreven ontfanck affgetrocken blijft bij den 

voorn. marckenrichter in voorraet 99 guld. 12 stuv. Als nog die andere bovengen. Summen. 

Is mede op dato ondergeschrevenen bij die gemeene geërfden opdracht gedaen an Henrick Bresser van alsulcke landerijen als die 

selve voor desen an die selve verhoft hebben, die welcke opdracht met die meeste stemmen is toegestemt als sijnde ses int getal te 

weeten die E. Johan Lansingh en Alhardt Hellendoorn Dr. Als marckenrichteren en Dr. Otto Marriënborch, Michel  de Haes 

lasthebbende van sijn vader en Alhardt Hellendoorn mede als lasthebbende van Vrouw Voss en Derrick Janssen aldus bij ons 

ondergeschreven erffgen. verreeckent, geteeckent en geslooten op ten 23 Novemb. 1647 

 

Was geteeckent: 

Johan Lansingh als tijtlijcke marckenrichter, 

Alhardt Hellendoorn, Dr. Als rentmr. en marckenrichter van wegens het H. Stifft, mede ten begeerte van vrouw Voss. 

Otto Mariënborch, Dr. Als van sijn vader Everhardt Mariënborch. 

Michaël de Haes in absentie van mijn vader.  Henrick Janssen. 

 

Anno 1649 den 5 Julij sijn die markenrichteren en geërfden der buijrschap bij gewoontelijcken kerckespraeck gecitiert sijnde 

vergadert geweesen tot Appen ten huijse van Mons. Wilhelm de Haes op die jaerlixe holtspraecke en hebben met gemeene stemme 

gecontinueertdie twie markenrichteren te weeten Johan Lansingh en Alhardt Hellendoor, Dr. Als meede die twie geswoorenen te 

weeten Everts van…. 
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Beeck en Claes Claessen en hebben in die presentie van die geërfden handtastinge gedaen an die marckenrichteren van Appen en 

alle sijne gerechticheijt voor te staen, sooveel haer moogelijck sal sijn. 

 



Is mede ten selvinge daege reeckeninge gedaen van die marckenrichter Johan Lansingh van sijn ontfanck ende vuijtgave gedaen 

sedert sijn laetste reeckeninge geschiet op den 25 Novemb. 1647,  alsoo dat bij mij ontfangen is die summa van 454 guld. 11 stuv. 

En de ter contrarij bij mij uitgegeven die summa van  412= 2=0 

Blijvende in voorraet die summa van                               42=9=0       

 Alsmede die pacht van Henrick Bresser verscheenen op Martinij 1648 sijnde 20 dall. En die pacht van Dries Berentsen op Martinij 

1648 verscheenen ter summa van  2= 10=0 

 

Mons. Wilhelm de Haes heeft mede ten selvetijde sijn reeckeninge gedaen vant geene hij ontfanck en vuijtgegeven heeft inde 

procedure tegens Joncker Jan van Steenbergen Sall. Beginnende vant jaer 1644 tot het jaer 1649 soo dat hij ontfangen heeft die 

summa van                                 654= 3=0 

en uitgegeven ter summa van   617=12=0  

blijvende bij hem in voorraet      36=11=0 

 

Dhr. Alhardt Hellendoorn marckenrichter heeft mede vant geene hij ontfangen en uitgegeven hadde reeckeninge gedaen als mede 

van dese tegenwoordige oncosten op dese bijeencomste geschiet, soodat hij ontfangen heeft die summa van sestich guld. waervan 

sijn reeckeninge gedaen heeft. 
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Ten selvige daege voornoemt is bij die marckenrichter en geërfden ’t saemen geresolveert dat een ijder sijn schaepen en beesten sal 

voortaenhoeden en weijden op den ijder sijn gepachte landt, die contrairie  sal bevonden worden sal geboetet worden en naer rechte 

der marckenboecke gestraeft worden. 

 

Item is mede met die meeste stemme geresolveert dat een heele waer niet meer sal moogen holden als hondert schaepen en die halve 

waer vijfftich. 

 

Item dat soo daer ijmand van die schapen met die schapen eenige van geërfde schaede doet in holt ofte saet gewas, soo sal den 

meijer daer voor instaen en die schaede soude mogen gedaen sijn die selve vergoeden. 

 

Item dat nijmant die meijeren sal voortaen eenige turffte ofte cluij vuijt die marckt moogen vervuijren ofte vercoopen bij peene 

daertoe staende en naer marckerecht gestraft worden. 

 

Item dat men sal kerckespraecke laeten doen dat geene uitheijmstige in onse marckte sullen coomen visschen ofte rooten  bij peene 

van haere netten te verbeuren en ’t vlas te vernielen. Dat mede sal gepubliceert worden in de kercke dat die ijder sijn tocht en 

leijdegraeven sal ruijmen en opmaacken en dat men die volgende daer naer die schouwe sal doen. 

 

Verders is mede geresolveert dat men met die eerste gelegenheijt sal doen anslaen en vercoopen int openbaer een seecker hofken 

aent velt gelegen als mede een seeckere weijde bij Henrick Bresser gelegen en van hem gebruijckt wort.  Alles streckenen tot 

aflossinge van die opgenoemen penningen geïmployeert tot het proces tegens den huijse Nijenbeeck. 
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Anno 1649 den 27 Auigusti sijn die erffgen. van Appen toe saemen int Appensche velt geweesen en hebben toe saemen 

geresolveert als dat men op die 11 Septemb. sal vercoopen ten huise van Henrick Janssen den buijrcamp, soo bouw� als weijdelant 

soo die selvige gebruijckt wort van Henrick Bresser in die Holthuisen straete. 

 

Dese vercoopinge is op den voornoemden dach geschiet en is cooper geworden Evert Muller. 

 

Anno 1650 den 17 Junij sijn de erffgen. van Appen  te saemen op die gestemder dach tot Appen gecompareert alwaer ick mijn 

reeckeninge gedaen hebbe vant geene ick sedert mijne laetste reeckeninge gedaen 1649 die 4 Julij ontfangen en vuijtgegeven hadde, 

is bevonden dat ick in voorraet hadde die summa van 42 gl. 9 stuv. En ontfangen van Dries Berents die summa van 50 stuv. te 

saemen:                     44= 19= 0 

En de vuijtgaven       10 = 7= 0 

Blijft in voorraet       34= 12= 0 

Waerop te bereeckenen staet die kosten die op dese tegenwoordige holtspraecke gedaen sijn. 

 



Item heeft de Hr. Hellendoorn mede reeckeninge gedaen vant geene hij ontfangen en vuitgegeven, te weeten dat hij ontfangen heeft 

100 guld. En vuijtgegeven 121guld.  

Item ontfangen van Dries Berents vrouw voor die jaer pacht verscheenen op Martinij 1649 één Rijcdall. 

Den selven dach ontfangen van Gerrit Arents die summa van dartich guldens voor sijn pacht verscheenen op Martinij 1649  die 

selvinge dartich guld. betaalt an de licentmr. Marriënborch voor twie jaeren renthe van seeckere obligatie van drie�hondert guldens 

verscheenen Martinij 1650. 

 

Item an Evert van Beeck bet. voor die hecke an den Halmen. 
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Item is met gemeene stemme tot den tijtlijcke marckenrichter gecontinueert Alhardt Hellendoorn Dr. ende tot een nieuwe 

marckenrichter Derrick Janssen, karckemr. tot Willep. 

 

Item op besichtinge gewest ant Appensche velt en de aldaer die vuijtgegravene wildernisse in oogenschijn genoomen, die welcke 

bevonden is op verschijden plaetsen ingesmeeten toe sijn, niet wetende door wien het geschiet is, is bij die gemeene erffgenaemen 

geresolveert dat men dat door den officier sal laeten vuitboesemen. 

 

Noch bevonden in ’t velt dat die weduwe Bresser hadde eenige kluijn gegraeven, waertoe sij niet berechtiget ende was, is 

geresolveert, dat mits die selvige wederomme sal insmijten voor die geswooren, ende is vorders met die meeste stemme Claes 

Claessen gecontinueert als bourrichter ende in plaetse van Evert van Beeck gestelt Mons. Wilhelm de Haes sijn meijer. 

 

Anno 1651 den 29 julij binnen die saemende guetheeren en de erffgenaemen van Appen ten huijse van Zall. Vrouw Vos meijer 

gecompareert, om die ordinaire holtspraecke toe holden en de heeft doemaelen die E. Johan Lansingh sijn reeckeninge gedaen, is 

bevonden door sijn E. meer ontfangen als vuijtgegeven, drie gl. 

Mede hebbe ick Dr. Hellendoorn mijne reeckeninge gedaen ende is bij opneeminge van die selve bevonden meer vuitgegeven als 

ontfangen seeven gl. derthijen stuv. 

 

Ten daege voornoemt hebben die voorn. guetheeren ’t saemender handt  die leijdegraevens gevisiteert ende geresolveert dat die 

jaerlix opgemaeck ende geschouwt.  
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Oick dat die landt daertoe van die wilderen verveerdiget ende kuntschappen  beleijt sullen worden contribueeren ijder waere tot dien 

eijnde thijen gl. 

 

Noepende die opdracht an Mr. Evert Evertsen wegens het gekoffte landt, is doemaelen door die tijtlijcke marckenrichter ende 

angeweesene mede erffgen. gedaen ende daervan soo voort een behoorlijcke opdragte brijefte te verveerdiget. 

 

Dr. Hellendoorn wort mit gemeene stemme gecontinueert als marckenrichter en de die Heer Commis de Haese als volmachtiger. 

Tot bourrichter sinne gecoesen Evert Janssen ende Jan van Delden. Ende is doemaelis die meijer Gerrit Arents in sijn pacht voor 

een jaer gecontinueert. 

 

Anno 1652 den 2 febr. Hebben die beijde marckenrichteren ende nae benoemde guetheeren, Commis de Haes,  Lt. Voss,  Haes 

junior,  Evert van Beeck ende Willem Lamberts met Mr. Evert Evertsen met die jaerliche omstemminge geresolveert dat men voor 

ditmael als dito tijt toe kort wesende geen landt solde vercoopen ofte nieuwe vuijtsettinge doen als hebben qualijcken die 

vuijtgesette thijen gulden per waer konnen innen, sonderen eenige penningen toe weeten 200 gulden fourneeren  ende die selve tot 

die afflossinge toe verrenthen. En voegen die selve bij den Hr. Ontfanger marckenbouck verrentet worden te weeten tegens vijven p. 

cento. 

Welcke penningen die heer Commis de Haes doemaelen om die procedure te vervolgen toe sullen procureeren, heeft angenoomen 

tot accommodatie der guetheeren sijnde doemaelis verteert 3= 10 stuv. Die door den marckenrichter Derrick Janssen betaalt en de 

verreeckent sullen worden. 

 

Beeldnummer: 23 van 98 

Verso 

pag. 36. 



Den 24 Maij hebben die marckenrichteren ende angeweesene guetheeren als, Commis de Haes, geassocieert met sijn Ed. soon, Lt. 

Voss, Evert van beeck en Mr. Evert in mijne behuisinge geresolviert als volcht. 

Dat den marckenrichter Derrick Jansen op het landgericht van Veluwe geadjungeert  sal worden Lt. Voss,  in sijne absentie Mons. 

Haes junior ofte als dan ijmants anderen present wesende. 

 

Is mede geresolveert dat (alsoo Dr. Hoigius dagelijcke om penningen schrijft) 300 guld, tot die procedure soo voor den Ed. heeren 

van Gelderland is anhanghing gemaeckt genegotieert sullen worden. 

 

Het setten van die poeten op de Lobrinck om daer vuer toe resolueren is gedifferiert tot het naeste holtspraecke. 

Oick die oculaire inspectie van de hofsteden soe die Hr. Commis de Haes door die meeste erffgenaemen jaerlix voor den rixdall. tot 

revocatie in pacht is toegesecht. 

 

Anno 1652 den 18 Julij heeft die Hr. Commis de Haes in mijne behuijsinge, presentibus, beijde marckenrichteren, Lt. Voss. Haes 

junior, Mr. Evert Evertsen, Evert van Beeck, Claes Arents en Willem Lamberts, sijn Ed. reeckeninge gedaen, bedraegen den 

ontfancht  923 guld. en die vuijtgaven 700=12=0 penn. Dese gedetaliert blijven meer ontfangen als vuijtgegeven twie hondert en 

twintich guld. acht stuv. Die welcke eerste gelegenheijt (gunt het Godt) verreeckent sullen worden, mede heeft door den tijt 

obgemelte commis de Haes gepresenteert dese op�en angenoemen reeckeninge voor die doemaels absent geweesene erffgenaemen 

wederomme daertoe versocht sijnde toe sullen doen. 
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Eodem die  heeft die marckenrichter Derrick Jansen reeckeninge gedaen van den ontfanck tot 52=13=0 penn. En de vuijtgaven tot 

52=10=0 penn. welcke meer vuijtgeleck soe 3 stuv. ick hem hebbe betaelt en den erffgen. verreeckent. 

Noch is ten selve daege van eenige mede erffgen. die obligatie van die opgenoemen penn. tot twie hondert guldens onderteijckent, 

welcke opgen. Penn. bij den meergen. Haese sinnen berustende ons tot proufijt van erffgen. daer van to disponeeren ende tot sijnen 

tijt toe verreeckenen. 

 

Anno 1652 den 5 Augusti hebben die marckenrichteren ende saemende guetheeren van Appen, absent Mons. Lansigh op den Hr. 

Commijs de Haes erve ende guet, een gemeene holtspraecke geholden, doemaelis met eenparige stemme geresolveert dat een ijder 

van die meijeren ofte ingesetene van Appen het sijn den boureluijden ofte kaeters met het plaggen meijen van die veen twie roeden 

breet ronttomme sullen affblijven ende ijder plaggen buijten den dijck beginnende van die Adelstrate bis tot an het hecke van den 

Enck moegen meijen op die verbeurte ende broucke daer toe staen. 

 

Insgelijcke dat nijmant in die leechte sijn groenplaggen ofte oick andere sal moegen meijen ofte bearbeijden sonderen die selve tot 

onderholding van die schaepen en onaffgemeijt laeten liggen, bij verbeurte van een rijxdall soe dut ende menich mael ijmant 

daerom bevonden ende hem sulx bewesen sal konnen worden van welcke plaggen meijenge in de leechte inhibitatie bij 

kerckespraecke sal worden gedaen. Die genighe so voor deses plaggen in die leechte gemeijet toe hebben bewesen sal worden 

sullen betaelen eens voor alle hoeff voor hoeft  twie gulden. 
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Voor het vervueren van den turff vuijt onse marckte sal Jan Camphorst betaelen die vierendeel bijere bij die geswoorene verteert, 

sollende die overensige verteeringe bij die geswoorene solte betaelen worden. 

 

Eodem  heeft Willem Lamberts als mede erffgen. versocht den aencoop van Loesbrinck met die daerbij liggende slencke als oick 

het hofken bij langes die dijck, edoch alsoo dat hij naer ingegaenen coop van het onderholden van die brugge ten eenenmael 

onslagen wil sijn, ende die selve tot last van die saemenlijcke erffgen. herleevenen, daarop is geresolveert dat dese perceelen, als 

oick het hofken in die Holthuijsenstraete desisteren  Commis de Haes van de hem toegesechte pacht bij de meerendeels erffgen. 

gedaen, in oogenschijn ghenoemen, ende dat als dan wijdere onderhandelinge daer van geschieden sal.  

 

Gerrit Arents is sijn pacht voor twintich dalder jaerlix gecontinueert tot ses jaeren, edoch met drie jaeren op te seggen. 

Tott nieuwe marckenrichter is gecoosen met eenpaerlijcke stemme  Cornelis Voss, Lt. Ende daerna Commijs de Haes oick als 

marckenrichter. 

 

Die geswoorene Gaert Jansen ende Jan van Delden worden gecontinueert. Ende mijne reeckeninge tot het naeste marckengericht 

gedissereert. 



Als oick het versoeck van de heer Commis de Haes tott vuijtdracht van saecken om als dan het eene met het andere afte doen. 

 

Noopende die heijsteren ofte eijcken poeten inde straete…. 
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tegens koeweijde, Jan Pouwels toebehoorende daervan sullen hem die geswooren aenspreecken en wel eerenstelijcke belasten dat 

hij die wech neme. 

 

Mede dat die arme man in die hutte vertrecke, dat sunsten bij die guetheeren daer in anders versehen  sal worden. 

Herman Jansen sal betaelen voor het plaggen meijen onbehoorlijck gedaen wordende buijten onse marckte een rixdall. die noch 

onbetaelt is. 

 

Acten ende Resolutien gedaen ende genoemen in de buijrschap Appen in den ampt van  Voorst van die gemeene geërfden aldaer 

zedert den 5 Augusti Ao. 1652 ende dat daer tot marckenrichteren gecoosen sijn Commis Wilhelm de Haes en de licentiaet Cornelis 

Voss. 

 

Provisionele vercoopinge vant buijtenhofken Loosbrinck ende Loosbrincker slencke tot Appen. 

 

Op huijden dato onderschreeven hebben wij hijer ondergeteeckende marckenrichter en geërfden der buijrschap Appen in den ampt 

van Voorst verkoft op behaegen nochtans van onse affweesende  mede geërfden, gelijck wij verkoopen mit desen en onse mede 

erffgenaem Wilhelm Lambertsen, een hofken genaemt dat huttenhofken sulx te selve tegenwoordich in sijne begraeven wallen is 

leggende, ende soo het van ons erffgen. vorders is vuijtgesteecken nae die sijde van die Adelaarsstraete, ende oick nae sijde van die 

dijck  mede vuitgetrocket soo voor dat die dijck daermede niet vernaedeelt worde, ofte dien heere Dijck Grave geen klachte 

daer……  
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over sal te doen hebbe, tot an het landt van Willem Lambertsen voernt, an het selve huttenhofken angrensende, gelijck wij mede als 

vorders hebben verkofft an die selven WillemLambertsen ende stucke weijdelandts genoemt den Loesbrinck met die Slencken daer 

voor genaemt, die Slencke voor den Loosbrinck, ende dat alles voor die summa van derthijn hondert Carolij Guldens, eens mit 

conditie nochtans dat hij Willem Lambertsen alsdan sal ontslaegen sijn van ’t onderhouwderen van die halve brugge vuer die 

Appensche Beecke gelijck hij volgents seecker contract tusschen sijnde Willem Lambertsen voorsaeten ende die geërfden van 

Appen gehouden was, als sullende hij er mede het selve contract doot ende te niete sijn, ende den selven brugge onderhoudinge 

wedercoomen tot gemeene last van de geërfden van Appen. Ende sal oick hij Willem lambertsen gehouden sijn int eijnde van die 

selve slencke te laeten tot behoeft van die gemeente van Appen die bequame watercolck ofte drinckgatt, belovende voorts wij 

onderschrevene ons tot het gene voorschreeven te consenteren ente disponeren.  Enso andere affweesende erffgen. ende alsdaer 

tegens erlegginge van die genoembde derthijn hondert guldens hem Willem lambertsen van de gemelde perceelen te doen 

behoorlijcke transport ende opdracht.  

Oircunde enso naemen hijer onder geteeckent geschiet tot Appen, anno 1652 den 10 Augusti. 

Was onderteijckent met diversche handen. 

Willem Lambertsen, W. de Haes,  Cornelis Vos,  E. van Beeck,  Evert Evertsen Muller. 
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Op den 26 Augusti 1652 is doer gemeene stemme der gesaementlijcke geërfden goet gekeurt ende geapprobeert  soodaene 

provisionele vercoopinge als op den 10 Aug. dese selven jaere geschiet waer an Willem Lambertsen van den hofken genoemt, het 

Huttenhofken, als oock van den parceel genoemt, den Loosbrinck, met eene slenck daeran, luijt daervan als doen besondere 

gemaeckte coopcedule doen van vier erffgen. neffens die cooper onderteijckent ende is voorts op huijden die rechte bepalinge vant 

geene ant selve huttenhofken van die cooper sal angegraeven worden geschiet, gelijck mede bedongen dat neffens die slencke voor 

die Loepbrinck die wech soedaenich van die cooper sal worden gelaeten, dat gemackelijck twie waegens daerdoor ende verbij 

malcanderen konnen voeren, ’t welck alsoo toe doene oick die cooper angenoemen heeft.  

 

Is voorts op den selven 26 Augusti achtervolgende genoemen resolutie op den 5 Aug. lestleden nu eijntlijck geresolveert toe 

verkoopen seeckere hofken in die Holthuijserstraete gen’t, het Meenten hofken, gelijck het selve nu oick verkoft is bij middel van 



insaete, tot tachentich Caroli guldens, waerop daer nae gehoget ses caroli guldens van den marckenrichter de Haes die voor die 

insaete sal genieten een halve rijxdall. Ende van ijder hooger sijnde vier daelder twie stuijver. Dat selve hofken daernae wederomme 

opgehangen tot 130 Caroli guldens, sijn bij afslach daervan cooper gebleven Evert Janssen van Beeck ende voor Evert Muller voor 

die summa van vier ent negentich Caroli guldens. 

 

Is noch met gemeene stemme den opgemelte geërfden gekeurt ende goet gevonde, dat een ijder….. 
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gewaerde marckgenoote tegens sijn eijgenlamdt streckende an die gemeene straete sal moogen op die selve straete paeten twie 

rijgen boomen ende op het gemeene velt oick ijder tegen sijn landt drije rijgen. Blijvende alle die in den marcke ongewaert van 

gelijck toe doen verbooden. 

 

Noch is guet gevonden dat op die selve gemeene straete tot proufijte van die gemeene marcke sullen gepaetet worden twie rijgen 

eijcken opgaende telgen ofte meerder naer gelegenheijt, daer sulx die marck dienstig, ende nijmant den marckegenooten selven toe 

paeten bevoecht is, en de sulx door directie der marckenrichteren in den tijt met communicatie van d’ anderen geërfden, dit alle als 

daer gedaen op dato als boven tott Appen op het erve van Commis de Haes marckenrichter.   

 

Anno 1653 den 21 januarij is ten overstaen van de saementlijcke erffgenaemen, absent Lansingh, guet gevonden dat aengaende het 

maecken ofte repareren van die brugge ane die Voorster Beecke, duslange gemaeckt van Willem Lambertsen, voor den Loepbrinck 

met de heer ontfanger Schimmelpenninck sal versproocken worden doer die marckenrichteren inden tijt, hoe daer best in toe 

versien, ende daervan an die saementlijcke erffgenaemen rapport gedaen worden geschiet binnen Deventer.  

Op tijt als boven. 

 

Anno 1653 den 6 Meij binnen die saementlijcke erffgen. van Appen vergadert geweesen op den hof tot Appen ende hebben aldaer 

vooreerst in die plaetse van de Zall. Commis W. de Haes tot marckenrichter gecoosen de persoon van Dr. Alhardus Hellendoorn, 

den selven….. 
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voorts neffens die oick weesende marckenrichter die licentiaet Cornelis Voss geauthoriseert om toesaemen toe resumeren die oude 

marckrichter en de resolutiën van gemelte bourschap daer van toe maecken een ordentlijck concept in een besonder boeck toe 

brengen, ende te dienen voor die gemeen marckenboeck ende dat dan ambulatoir  sijn sal van den ouden toe den nieuwe toe kiesene 

marckenrichter. 

 

Item met gemeene stemme in plaetse van Gerrit Janssen tot bourrichter gecoosen Evert Janssen van Beeck, ende neffens in plaetse 

van Jan van Delden, den selven oick tot bourrichter gecoosen Lambert Evertsen Anckersmidt. 

 

Item dito heeft gemelte Dr. Hellendoorn reeckeninge gedaen van ontfanck ende vuitgave van weegens die gemeene marcke tot anno 

1652 den 5 Augusti in welcke slot sijn Ed. meer vuitgegeven dan ontfangen eene gulden soeventien stuijver. 

 

Item is die weduwe van Zall. Commis de Haes voor die groote moeijte ende besondere diensten van sijn Z. gedaen in het proces van 

de erffgenaemen tegens Steenbergen tot Nijenbeeck angaende die conijnen inden Halmen gelijck oick in het nog hangende proces 

aengaende die Wilders tegens Fre. Bessem, cum suis, voor den honoraria ofte erkentenisse met gemeene stemme toegeleijt de 

summa van hondert rijxdall. eens. 

 

Item alsoe verschil er wese tusschen Johan Lansingh ten eene  Evert Janssen van Beeck ende Evert Evertsen Muller ten andere 

sijden, vuer die limits ende bepalinge van gemelte Lantinghs halve gedeelt ende het heele deele ….. 
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van deses haer luijden angekomen met den coop van het erve van Mariënburch, liggende in de selve gedeelten den Honden Halmen 

toe saemen heercommende van die verdeelinge der gemeene erffgenaemen over die gemeene parceelen aldaer geschiet anno 1633. 

Soo hebben partijen te wedersijden dit haer verschil verklenen ende gecompromittiert an die beijde marckenrigteren in den tijt met 

belofte der selver vuijtspraecke ten volle to willen onderholden ende die saecke daerbij laeten verblijven gelijck dan oick daerover 



dadelijck die vrijspraecke gevolcht en de ijderen is in voegen dat Lansinck voornoemt genieten sal van die Evertsen, boven gemelt, 

die suma van twintich goltguldens ad. 28 stuv. Eens ende dat van voert die controvers gedeelte sullen onderlinge gemeen weesen 

met alle verbeeteringe voor desen daer wedersijden angedaen, sulx dan Lansinck daeran hebbe 1/3  Evert Jansen van Beeck en de 

Evert Evertsen Muller toe saemen souden deelen. 

 

Anno 1653 den 27 Octobri, die marckenrichteren in den tijt neffens Dr. De Haes toe saemen gehandelt over die saecke van  tegens 

die Bresser desen pretensien van gerechticht te weesen tot een halve waer ende is geresolveert tegen den 31 die saemende geërfden 

te doen vergaderen binnen Deventer om dan in die saecke te doen het geene bij gemeene stemme sal guet gevonden worden. 

 

Op huijden den 4 Novenb. 1653 sijn die samptelijcke geërfden van Appen binnen Deventer ten huijse van die weduwe Temminck 

geweest en de hebben geresolveert als volcht: 

Ingaende die guetheeren van den Kijckerscamp dat sij sullen schriftelijck haer versueck opstellen ende den erffgenaemen 

remonstreeren om daer naer op te doen wat guet gevonden sal worden. 

Dat Pepelenbusch sich sal ontholden plaggen vuijt die….  
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Appensche marcke in den Hoegenkamp vuijt die Gietelsche marcke gelegen te voeren ende sal dat duer die buijrrigters verboeden 

worden. 

Willem Lamberts belooft die penningen met die eersten te sullen betaelen, angaende die interreste sal gehandelt worden. 

 

Ende wat angaet die saecke van die buerens cum suis  heeft Mr. Lansingh angenoemen sich ten tijde dese gerichte die terminen met 

Evert van Beeck ende Evert Muller cum cateris te willen waernemen. 

 

( 1653 den 27 Octob.  Deze tekst is doorgestreept en staat op pag. 44) 

 

Anno 1654 den 6 Meij wederomme marckengerichte gehouden tot Appen op den hoff tot Appen . absent Lansingh. 

Vooreerst gereeckent met Willem Lambertsen angaende die koop van den Loepbrimck ende het hutten hofken, bevonden dat van 

hem betaelt op die cooppenningen sijnde derthijn hondert Caroli guldens, die summa van vier honderts seven ende sestich guldens 8 

stuv. Sulx dat daer nog restiert van die obgemelte kooppenningen acht hondert twie en dertich Caroli guldens 12 stuv,  is doe mette 

meeste stemmen geordeelt dat hij willem Lambertsen van die acht hondert gl. renthe sal geven, tegens vijve vant hondert, van die 

coopdach aff. Als wanneer oick voirt die possessie vant landt genoemen, soo doch Willem Lambertsen weijgerich de interresse 

alsoo te betaelen…. 
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blijven die erffgenaemen int geheel van die gekooppenn. de interresse toe vorderen als nae rechten . 

 

Eodem  Evert Jansen van beeck ende Evert Muller bevonden gants niet betaelt te hebben van die kooppenningen van het meenten 

hofken. Is van gelijcken verstaen dat sij daer van interresse sullen hebben te betaelen tegens vijve vant hondert. 

 

Eodem reeckeninge gedaen van mijn ontfanck en de vuijtgave tot huijden exclusive bevonden meer vuijtgegeven als ontfangen te 

hebben        9=6=8. 

 

Eodem voor marckenrichteren gecontinueert die van verleden jaer . 

Eodem heeft Willem Lambertsen angenoemen op die approbatie van die Heer Ontfanger Schimmelpenninck te maecken die geheele 

brugge vuer die Appensche Beecke voor die summa van een hondert negen ende seeventich Caroli guldens off anders 

Schimmelpenninck ’t selve met guet vinde die geërfden van die selve brugge de erffgenaemen angaende voor die geërfden van die 

penningen ende sulx tegens naestcoomende Deventer kermisse enof besten daer van biesonderlijck gemaeckt, ende van hem Willem 

Lambertsen onder teijckent. 

 

Anno 1654 den 12 Junij heeft die marckenrichter  Dr. Hellendoorn, met Dr. De Haes, Lambert Evertsen ende Evert Janssen die 

schouwe van die leijdegraven in de marcke van Appen gedaen ende die boetplichtichen gehoort. 

 

Den 29 Junij neffens confrater  de haes ten versuecke van Evert van Beek ende Lambert Evertsen als buijrrichter met een expresse 

koore gevaren ende die gemeijde groenplaggen van Bessem besichticht. 
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Doemaelen die 2 soms bij ons doen koomen, ende gevraecht offte sij met die guetheeren als daer toe onberechticht wilden 

accorderen, antwoorden van geen accorderen te weeten, maer hielden sich bij haer oude recht. 

 

Den 18 Novenbrie binnen die erffgenaemen binnen Deventer vergadert geweest, ende hebben met malcander overkommen dat also 

Dr. Hoingh bij missive van die 14 Novenbrie 1654, die erffgenaemen hadden verwitticht dat het duplijcq  van de sijde van Bessem 

cum suis  in het proces van wegens die Wilders, waer toe hoeve ingeleevert ende dat die weder parthije gereet om toe concluderen 

in causa versueckende die selve Heer Hoingh, last vant geene die erfgenaemen an haere sijde wilden gedaen hebben ende dat het 

nodich in cas vant selve concluderen twie vuijt het midden der erffgen. tot Arnhem quaemen die saecke aldaer to hoeve te helpen 

dirigeren ende Heeren van de  hoven te recommenderen, neffens die versueckende hij Hoingh, procurationem ad nane litem. Soo 

sijn Ed. tot noch toe niet gegeven, hebben die erffgenaemen daer over voor eerst die marckenrichteren in den tijt gevolmachticht om 

die selve saecke als boven tot Arnhem te gaen dirigeren ende recommanderen, oick uijt den selven erffgenaemen noemen 

behoorlijcke procuratie an gemelte Heer Hoingh ten eijnde als boven te verveerdigen. 

 

Belovende bij handtastinge an die selve marckenrichteren wat van haer luijden in desen to doene to sullen guet ende van weerde 

houden, hebben tot meerder verseeckeringe dit een iegelijcke der anweesenden erffgenaemen met hande onderteijckent, actu op data 

als boven. 

Was onderteijckent, 

C. Vos.                                                Alhardt Hellendoorn. 

M. de Haes.                                         Willem lambertsen. 

Evert Janssen van Beeck.                    Evert Evertsen. 

Derrick Janssen. 
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Den selven 18 Novemb. hebbende Willem Lambertsen verhaelt dat hij gemaeckt hadde die halve Appensche brugge volgens het 

geene hij hadde angenoemen den 16 Meij 1654. Sijn mede op het versuecken van die selve Willem Lambertsen die 

marckenrichteren geauthoriseert binnen den tijt van twie offte drie weecken die selve brugge op te neemen ende toesien offte die 

selve volgens besteck gemaeckt sij. Sollende dan vorders hem Willem lambertsen van het voorschrevene contentement geschieden 

naer behooren. 

 

Den selven dito heeft Willem Lambertsen angenoemen van wegens die erffgenaemen te betaelen an den licentmr. Berent 

Marrienborch  sodane obligatie met den interesse van die ter summa saementlijcke van soevenhondert vijfftich gl. die naest 

comende verschijndach het selve capitael ende interesse wesende, sullende het geene van hem sulx betaelt wort strecken in 

verminderinge van die cooppenningen van die parceelen van die erffgenaemen den 10 Augusti anno 1652 gekoft. Sollende die volle 

kooppenningen betaelt worden en hem dan oick behoorlicke opdracht gedaen woren, welcke als dan to doene die obgemelte 

marckenrichteren worden geauthoriseert ende gevolmachticht bij desen.  

 

Den selven dito sinnen die marckenrichteren geauthoriseert die reeckeninge van Dr. de Haes ende den selfte vaeder Zall. In 

behoorlijcke forma  gestelt, naer te sien ende to teijckenen bij provisie ende bij naerder bij eencomsten der erffgenaemen so doen 

valideren. 

 

Alsso die meijer van Mons. Lansingh in gebreecke gebleven neffens die andere meijeren die daer van hebben geboetet, to maecken 

die leijgraeven is guetgevonden dat van die marckenrichteren……. 
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an genoemde lansingh sal geschreven worden om noch tijttelijck dat selve door sijne meijer te doen, dat in gebreecke vant selve bij 

besteedinge volgens costume  door die marckenrichteren sal beschickt worden. 

 

Agtervolgens de hier voorens gestelde resolutie de dato den 6 Meij hebbe wij ons marckenboeck also geresumeert inorde doen 

stellen, en de tot meerder cragt en de autentisatie  van ’t selve met onse samentlijcke handen ondergeteeckent. 

 



Carolus Vos, van wegens den Hoff tot Appen. 

Wijllem Lamberts van Hijssijnck. 

M. de Haes, wegens Mentinck. 

Joan Lansingh, wegens Belmansgoet. 

Alhardt Hellendoorn, qq, wegens Kemna. 

Evert Janssen van Beck vant goedt Bettenc. 

Evert Evertsen, wegens Hylderijnck.  
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Anno 1655 den 18 Julij hebben wij wederom marckengerichte geholden tot Appen op het erve van Mons. Lantsinck, en de is als 

doen voor marckenrichter daer gecontinueert de licentiaet Cornelis Vos ende voor nieuwe marckenrichter gecoosen Jan Lantsinck in 

plaetse van Doctor Hellendoorn. 

 

Tot bourrichter is gecontinueert Evert Janssen van Beeck, ende van nieuwe gecosen Evert Evertsen Muller. 

Is mede op ’t selve marckengerichte erschenen de Heer Burgemeester en de Doctor Scheppinck van Zwoll, om van de erffgenaemen 

’t erlangen eenich gebruijcke in den geërfden velt ten behoeve van sijn hoffstede genoemt den Peppelenbosch, waervoor van de 

geërfden jaerlix tot weeropseggen begeert drie rixdaelderen, en de sijn Ed. maer gesint te geven ses Caroli guldens, is alsoo dese 

saecke blijven steecken. 

 

Alsoo de meijer van Mons. Lansingh bevonden in gebreecke van de Leijgrave te maecken heeft de lantheer aengenoemen daer inne 

ter versien, ende alsoo om voorvallende ongelegentheijt voor dese tijt niet anders heeft connen werden uijtgerigtet hebben de 

geërfden geresolveert, eerstdaeges een extra ordinairi bij eencomst te houden om verscheijdene noodige poincten als dan nae 

behooren te verrigten. 
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Anno 1656 den 19 Januarij zijn dˈerffgenaemen absente Doctor de Haes, bij malcanderen geweest binnen Deventer ten huijse van 

de weduwe Temmincks. Ter oirsaecke van een missieve van Doctor Hoing, de dato den 14 desselve maent an de marckenrichter  de 

Licentiaet Vos geschreven, waerbij genoemde Hoinck te kennen gegeven, dat in den saecke van den Wilders taxatie van costen tot 

last van de Erffgenaemen geschiet ter somma van twee hondert twee en twintich gulden, tien stuijvers, en de dat daer anderen een 

merckelijcke somma der erffgenaemen te laste comt, soo hebben opgemelte erffgenaemen geresolveert dat een somma van hondert 

ducaten geformeert sal worden in manieren dat een ieder waere daertoe sall betaelen sijn agtendeel. En de voor vastelavont 

naestcomende an handen van den marckenrichter Vos sall betaelen onder conditie dat tot last van den gebreeckigen sijn quota sall 

moogen opgenoomen worden tegens behoorlijcke rente. 

 

Dit aldus geschiet en de gedaen als boven oirconde onse onderteeckinge. 

C. Vos. 

Joan Lansinck. 

Alhardt Hellendoorn, qq. 

Evert Evertsen Muller, voor mij ende Evert Janssen van Beeck. 

Willem Lambertsen. 

Claes Arendtsen. 
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Anno 1656 den 15 Meert , d’ erffgenaemen toe saemengeweest binnen Deventer ten huijse van de weduwe Temminck. Ende 

vooreerst gereeckent met Willem Lambertsen en bevonden dat van hem ten vollen betaelt de dertien hondert gulden cooppenningen 

van weijen den Loopbrick ende het hutten hofken met noch tachtentich Caroli guldens voor interesse, sulx dat de erffgenaemen ter 

oorsaecke van dien van hem Willem Lambertsen ten vollen betaelt wesende, hem op sijn begeerte behoorlick opdracht te doene 

angenomen te hebben. 

 

Agtervolgende den resolutie van den 19de Januarij ontfangen op den penningen opte brengen tot voldoening van den costen van ’t 

proces van Wilders. 

                                                                                                                                                                                               Caroli 



Van Willem Lambertsen                                                                                                                                                     40=0=0 

Van de weduwe en erffgenaeme van de Jr. Commis de Haes                                                                                           40=0=0 

Van de rentmr. Van der Honnepe Dr. Hellendoorn                                                                                                            40=0=0 

Cornelis Vos                                                                                                                                                                       40=0=0 

Mr. Lansinck                                                                                                                                                                     40=0=0 

Evert van Beeck en de Evert Muller van het erve Hilderinck                                                                                            40=0=0 

Gerrit op de Luijner voor een derdendeel van het erve Cloevinck                                                                                    13=7=0 

5 Aprilis van Derrick Jansen voor een derdendeel van ’t selve erve Cloevinck                                                                13=7=0 
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Op den selven dito alsoo bevonden dat Willem Lambertsen gedaen heeft eenige uijtgravinge tusschen den dijck ende sijn 

Vicariënlant sustinerende  hij Willem Lambertsen, dat selve hem eijgendoemenlijck toe te coomen, de erffgenaemen daer en tegen 

dat selve gemeente te weeten, soo heeft Willem Lambertsen angenomen tusschen dit ende Paeschen naestcomende, daer van de 

erffgenaemen behoorlick bewijs ende bescheijt te vertoonen, sullenden bij gebreecke van dien daerin geprocedeert worden nae 

behooren. 

 

Eodem hebben die erffgenaemen haer eijcken heggen holt, staende op den Tibur ende gemeene hoffsteede an Evert van Beeck ende 

Evert Muller gelaeten deser aenstaende Meij te houwen voor een portie met wijn ende bier te geven ten eersten bijeencomsten van 

erffgenaemen tot Appen, gelijck de erffgenaemen op sulcke gelegenheijt tegenieten gewoon te zijn. 

 

Anno 1656 den 3 Junij hebben d’ erffgenaemen wederom marckenricht gehouden ten huijse van Evert Janssen van Beeck. 

Vooreerst Dr. De Haes volgens resolutie van den 18 Novembri 1654 vertoont den reeckeninge van sijn Ed. vader Zall. en van zijn 

Ed. selve monterenden den ontfanck ter summa van                                                                     f.    622=8=0 

De uijtgave ter summa van                                                                                                            f.  637=11=8 

Sulx daer meerder uijtgegeven dan ontfangen 15 gl. 3 stuv. 8 pen. Welcke sijn Ed. oock voldaen sijn. 
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Eodem heeft die marckenrigter Cornelis Vos sijn reeckeninge gedaen monterende ’t ontfangen tot 426=14=0. De uijtgave tot 

392=19 stuv. Soo dat meer ontfangen dan uijtgegeven 33=15 stuv. 

Hier de erfgenamen te goede blijven, ende dan noch 40 gl. te betalen bij Evert van Beeck, cum suis, het erve Bettinck, ende Evert 

Petersen 13=7 stuv. voor den derdendeel van het erve Cloevinck, volgens het hier voorgaende de dato den 15 Meert 1656, ende een 

jaer pagt van de Hoffstede van Ao. 1655 30 gld. 

 

Eodem heeft Evert Evertsen Muller betaelt voor de helfte van het Meenten Hofken in gelde  37=4=0. Met reeckeninge 15=1=0, 

waermede die selve sijn deel heeft betaelt ende opdragt van de erfgenamen sal connen genieten nae sijn behoren. 

 

Eod. goet gevonden de sententie wegens de conijnen hier in dit marckenboeck ’t insereren , als oock de sentensie over de Wilders 

mette Bessers. 

 

Eodem hebben Evert van Beeck ende Evert Muller voldaen van het gecofte holt op den Tibur ende Hoffstede ingevolge van haer 

beloffte van Ao. 1656 den 15 Meert hierboven geteeckent ende de erfgenamen seer wel ende eerlick getracteert. 

 

Ao. 1657 den 14 Februarij hebben de erffgenamen bij malcanderen geweest binnen Deventer ende also geremonstreert dat de 

conijnen inde Halmen wederomme anwassen, hebben de erfgenamen geresolveert…..  
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ende angenomen die gaten, een ieder op sijn lant te doen stoppen, ende dat binnen den tijt van veertig dagen á dato deser, 

beloovende de eene den ander sooe daer iets van die van Nijenbeeck tegen gedaen wort, malcanderen te mainteneren  ende te 

verdeedigen, ende is van den erfgenamen angenoomen het stoppen van de gaeten binnen den gestelde tijt te procureren  op peene 

van een halve ancker wijn bij den nalaetigen an d’ erfgenamen te betaelen , ende om te weeten off een ijeder sijn pligt daerin sal 

voldaen hebben, wordende tegelijcke marckrnrichteren hiermede geautoriseert daer over de schouwe te doen.  

 



Den selve alsoo mede ter versaecke van het uijtgraeven geschiet bij Willem Lamberts waervan hierboven den 15 Meert 1656 

gemelte Willem Lamberts mede versogt op huijden bij den erfgenamen te compareren, edoch niet een is erscheenen, soo is 

geresolveert dat tusschen huijden en de den 25 deser gemelte Willem Lamberts sich bij de marckenrichteren sol hebben te 

vervoegen om satisfactie (voldoening) van ’t selve uijtgraeven te doen, dat andersins bij gebreecke van dien, de marckenrichteren 

geautoriseert sijn om op den selven 25 deeses het gegravene inte werpen ende het gepootene uijt te trekken. 

 

Als mede den selve dito vertoont dat verscheijdenen coeters in onse bourschap incoomen tot groot nadeel van de marckte, soo is 

goet gevonden daervan hier anteickeninge te doen om mitten eersten daerover naerder te resolveren ten besten van onse marckte.  
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Den 25 Febr. ingevolge van de resolutie van den 14de  Febr. laetsleden, hebben de marckenrichteren op huijden den 25ste geweest tot 

Appen en de aldaer met Willem Lambertsen gehandelt over ’t uijtgegravene tusschen den dijck ende het Vicarijlant, soo hem 

Willem Lambertsen toebehoort, ende is oovercoomen dat het selve lant an hem in coop sal verblijven voor soo veel den erfgenamen 

rigt ende pretentie daerover is streckende voor de somma van vijftig Carolij guld. eens, ende een tractement van wijn, bier ende 

cost, als de erfgenamen gewoont te genieten op haeren marckenbij eencompste, ende sulcken naest coomende den soomer, volgens 

daervan besonderlijcke coopcedule. 

 

Ao. 1658 den 21 Septemb. Naer voorgaende oovereencoominge van ses stemmende erfgenamenende daerop gedaene 

kerckespraecke, marckengericht gehouden op den Hoff tot Appen, absent Evert Evertsen Muller. 

 

Alsnaer vooreerst die marckenrichter Lt. Cornelis Vos sijn reeckeninge heeft gedaen en de bevonden van hem ontfangen te sijn die 

somma van 253 Guld. 4 stuv. Waeronder begrepen die pacht van die gemeene Hoffstede tot het jaer 1657. 

Ingeslooten die 40 Guld. soo Evert van Beeck, cum suis, tot het proces van de Wilders folio 52 hierboven most betaelen, ende die 

resterende cooppenningen van het gemeenten Hoffken in de Holthuijserstraete, van gemelte Evert van Beeck ende Evert Evertsen 

Muller. 

Vuijtgegeven daertegens 203 Guld. 16 stuv. 8 p. soo dat meer ontfangen dan Vuijtgegeven 50 Guld. 17 stuv. 8 P.  welcke dan de 

erfgenamen te goedt blijven, neffens noch 80 Guld. Soo Willem Lambertsen te quade is van ’t ghecofte….  
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pandt onder den dijck boven den belooftden teerende 13 guld. 7 stuv..   Soo Evert Evertsen van ’t erve Cloevinck moet geven hier 

boven folio 52 blijvende dan noch voor die erfgenamen ten quade den verteeringe van deesen dag.  

 

De beijde marckenrichteren zijn gecontinueert. 

Tot bourrrichter gecoosen Evert Jansen ende Jan Camphorst. 

Is geresolveert dat men stichtelijck sal achtervolgen dien voorgaende resolutie van die schapen uijt den Halmer te holden. 

Is onderlinge goet gevonden dat geen coeterjen meer in Appen sullen moogen gebouwet worden. 

 

Dat nijmant eenich gebruijck in den velde sal moogen genieten sonder consent der erfgenamen op marckendag te vergunnen, 

uijtbesonder dat den peppelbosch daer uijt sal moeten geweerdt worden. 

 

Is den marckenrichter Lansinck verpacht hett meenten Hoffken an den dijck voor zes redelijcke schincke  jaerlicks  tot vollenst van 

den erfgenamen voor den tijt van zes jaeren. 

 

Vorders goetgevonden, dat daer verscheiden tot een erve gerechtiget zijn, die een persoon sullen moeten stellen om oover die 

marckesaecke te compareeren ende te stemmen. 

Dat onse boueren de wegen van onse bourschap sullen maecken, ten opsigte van ’t welcke haerluijden is vereert geworden een halve 

tonne bier. 

Dat Albert Jansen op die Hoffstede stricktelijck sal geweert worden geen schapen in ons velt te houden.  

Is de meijer op die Hoffstede sijn pacht voor een jaer verlenget, sullende met hem op ’t naeste marckengericht van ’n eerdere pacht, 

naerder gehandelt worden. 
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Anno 1659 den 21ste Julij marckengericht gehouden tot Appen ten huijse van Mons. Lansinck.  Eerstelijck het velt besien als waer 

bevonden dat de meijer in de Leeren Lampe gegraven hadde eenige turff  in onse marckte , ende geplantet eenige peppelen omtrent 

sijn huijs. Voor het turff graven die selvige gebreucket in drie vatene bier ende beloftet die boomen wech te neemen 

 

Jan Driessen Bessem meijer in de Holthuijserstraete oover ’t vercoopen van turff uijt onse marckte, beloftet met de erfgenamen tot 

Appen daerover te coomen accordeeren, dan is niet erschenen. 

 

Heeft die Lt. Cornelis Vos als Marckenrichter sijn reeckeninge vertoont en gedaen,  waerbij gebleecken van die selvige ontfangen te 

sijn (de pacht van de meijer of de gemeene Hoffstede tot 1658 incluijs daermede innebegrepen) 80 gulden 17 stuv. 8 pen.  Ende 

daeren tegen uijtgegeven te wesen 51 gulden 14 stuv.  Soodat de erfgenamen bij hem te goede blijven 29 gulden 2 stuv. 8 pen.  

Neffens noch 50 gulden ende den bedongenen teer bij Willem Lambertsen ende 13 gulden 7stuv. Bij Evert Petersen folio 56.  

 

Eodem hebben de erfgenamen de pacht van haeren gemeene Hoffstede verlenget an Willem Hendriksen voor den tijt van ses jaeren, 

edoch met drie jaeren te moogen opseggen, ende dat van de oude pacht van 20 daalders, ende  een voor meede van een goeden 

ancker wijn ende onder bedingk dat de meijer sal moeten waer neemen alle diensten ende plichten, als van oldes de meijeren op die 

Hoffstede gewoont sijn ende sulcks op de pene daer toe staende. 

 

Eodem goet gevonden de meetinge van de Appensche Dijcken bij de Zall. Commis Haese gedaen in forma als  blijcket bij desselfse 

eijgenhandt en bijgaende copije alhier in het marckenboeck inte voegen. 
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Anno 1660 den 10de Maij marckengericht gehouden op den Hoff tot Appen.  

Vooreerst heeft de marckenrichter die Lt. Cornelis Vos sijn reeckeninge gedaen waerbij gebleecken van hem ontfangente weesen de 

pagt van de gemeene Hoffsteede van Ao 1659 tott 30 Carolij Guld. Ende van meerder ontfanck uijtte reeckeninge anno 1659 op het 

marckengericht gedaen   29 guld. 2 stuv. 8p. ende waer en tegen uijtgegeven maeckende ’t vers te saemen 59 guld. 2 stuv. 8p.  

                                                                                                                                                                                       59= 2=8 

Vooreerst tott verteeringe op gene marckengericht                                                                      f.   24=12=12 

Ende huijdens voor het selve                                                                                                        f.     24=  1=0 

Van andere marckenlasten waeronder het hecke naer Voorst an bij den Dijck.                            f.      7=14=0 

Maeckende te saemen d’uijtgegeven,                                                                                           f.     56=  7=12    56= 7=12                                     

Ergo meerder ontfangen dan uijtgegeven                                                                                                                      2=14=12 

 

Blijvende daer en boven noch te goede an Evert Petersen als voorleden jaer                                                                 13= 7=0 

Willem Lambertsen boven den teer van ’t lant an den Dijck                                                                                   50=0=0 

Bij Evert van Beeck ende Evert Evertsen brouwer, voor het houden van vijftich schaepen op hare 

hoffsteede één vette lam ende een ancker wijn voor ’t verleeden jaer,  

’t welcke haer toegestaen deesemael te betaelen met 10 Carolij Gulden voor een ancker wijn.                                       10=0=0 

 Van de voormelde ende gemeene hoffsteede meijer,                                                                                                       7=10=0   

                                                                                                                                          Facit:                                   83=11=12 

Noch hebben de erfgenaemen te goede voor huijden……. 
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Geconsenteerde  uijtsettinge op de gemeene straette an de weduwe de Haese van haer huijs te noemen , Nieuwenhuijs, voor dese 

pannenkoecke een goeden ancker wijn ende een goede schinke, volgens ’t gehandelde daerover op huijden mette richter Wijchman 

als volmagtiger van sijn gen. schoenmoeder. 

 

De marckenrichteren sijn huijden gecontinueert. Inplaats van Evert Janssen tott bourrichter gecoosen Philipe Gerritsen, en de Jan 

Camphorst gecontinueert. 

 

Dries Jansen Bessems meijer van wegen verkofften turff uijt onse marckte verleeden jaer geschiedt is gecondemneert in ses Carolij 

Gulden, die sijn huijsvrouw heeft angenoomen te betaelen, de van sieck weesende niet hebbende connen compareeren. 

 



Is de mede geërfde Evert Janssen van Beeck ende Evert Evertsen Brouwer wederomme geconsenteert te houden vijfftich schapen 

ende niet meer, op haer gemeene Hoffsteede ende sulcken op gelijcke conditiën als het selve eertijts toegelaeten waer an jan 

Petersen Hissinck, fol.10 hier boven. ende op besondere belofften dat die schapen niet sullen coomen in de Wilders.  

 

Is mede vernieuwet die fol. 32 staende resolutie dat een ieder met sijn schapen en de beesten sal verblijven op sijne selve gepachtet 

landt, ende verstaen dat van gelijcken sal geschieden op de parceelen soo in de Halmen en de elders, onder de erfgenaemen sijn 

verdeelt.   

 

Vorders goet gevonden dat jaerlix in ‘t begin van Meij volgens de oude marcken onder fol. 1 hierboven sal gehouden worden den 

geërfden bij eencomsten waer als dan van een ieder gewaerett erve sal moeten compareeren een gequalificeert persoon. Willende 

sich de geërfden als dan laeten vergenoegen met een geringe portie, ende ’t elckene overslach maecken wanneer den marckten 

opcomsten toe laet is, sullen die eerlicken vrinden dach met meerder to houden, die van ……. 
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bisonderlijck sal beraempt en de angestellet worden, connende den tegenwoordige staet van de marckte niett lijden alle jaer groote 

verteeringe te doen. 

 

Anno 1660 den 4de Junij hebben op het te kennen geven den bourrichteren dat Albert Jansen Hissinck onbehoorlick plaggen gemeijt 

hadde in de Brandtslencke. 

De marckenrichteren in den tijdt de plaetsen in oogenschijn genoomen, geassisteert mette Evert van Beeck, Willem Lambertsen, 

andere erffgenaemen daermede toe versogt weesende, ende bevonden tegens behoor daerin gedaen te sijn, hebben gemelten Albert 

Jansen geboetet in den tonne bier off ses Carolij guld. soo ten huise van Henrick Jansen daer over bij de bourrichters en de meijeren 

zijn verteert. Ende is vorders geordonneert dat niemant hem voorders in deselvige brantslencke eenige brantschadden off plaggen te 

meijen sich onderstaen sal op peene nae marckenrechte. 

 

Eod. goetgevonden dat de meijeren nae haer waergetall, ende voorgem. Albert Jansen nae dat bij de erfgenaemen hem is 

geconsenteert haer schapen tot het selvige getall sullen moeten brengen voor naestcoomende Pinksteren, sullen nae deselvige 

hoochtijt de schapen door de bourrichteren worden getelt, ende de overige van de kudde affgenoomen worden, sonder dat die weder 

bij de kudde sullen worden gevoecht. Ende van ieder overich schaep betaelet worde tien stuijver. 

 

Alsoo onse saemtlijcke meijeren betonen tegens marckengebruijcke groenplaggen gemeijt te hebben in de Holthuijserstraete, is den 

selvigen eerstelijck belastett van ’t selve nae deesen sonder voorgaende consent op den erfgenaemen bijeencompste te verwerven, 

voor ten eenen sullende op ’t naest marckengerichte  achtgenoomen worden op ’t geene de meijeren daerin verbroecktt hebben.  
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Alsoo mede bevonden dat Jan Evertsen oock plaggen gemeijet heeft ter selvige plaetse. Edoch sich meende ’t ontschuldigen op ’t 

exempel van Albert Jansen, is de selvige gecondemneert in een boete van drie gulden, off een halff vatt biere, dat de bourrichter 

hem sulle affvorderen off anders peijnden nae marckengerichte. 

 

Aldus gedaen ende gearresteert op dato voornoemt. Ende is vorders goet gevonden ende geordonneert dat in het turff graeven men 

sich sal te saemen houden in een veen, even dichte bij malcanderen blijven. 

Het turven sal dit jaer begonnen worden in de achterste veenen nae de Leeren Lampe. Ende voort in ’t graven ende gemeten den 

turfft precijselick gevolget worden die daer oovergestelde marcken wetten. 

 

Anno 1661 den 24ste Junij marckengerichte geholden ten huijse van Henrick Jansen, d’erfgenaem van de Zall. Commis de Haese 

absent weesende. 

 

Alsoock vooreerst bij resumptie van den acten van ’t laetste voorgaende marckengerichte bevonden d’erfgenaemen te goede te doen 

te hebben die altesaemen doenmaels resteerende en ongeteichende posten uijtgenomen die drie gulden bij Jan Evertsen verbreuckt 

van ’t plaggen meijen in de brantslencke, welcke de meijeren zijn te beste gegegeven. 

 

Ende dat van de breucke van 6 guld. van wegens vercofte turff bij de meijer van Bessem niet te verwagten is , alsoo hij vertrocken 

ende in arremoede gecomen is, heeft voorts Willem Lambertsen belooft tegens het naest comende jaer sijn schuldigen teer eerlicken 

uijt te vuijren off daer voor te betaelen vijfftich Carolij guldens. 



 

Zijnde om die misbetalinge van de gemelde restanten de marcken… 
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richter haer reeckeninge uijtgestellet tott het volgend jaer. 

Eod. hebben de erfgenaemen an Evert van Beeck voor ’t loopende jaer verpachtet haere gemeene colcken ende visscherien  voor 

een ancker goeden Franschen wijn, te betaelen op de naeste bijeencompste. 

 

Eodem, voorgestelt geworden dat de richter Wijchmans te veele soude gedaen hebben in’t uijtsetten van ’t nieuwe huijs, mits eenige 

lant daer bij angemaeckt hebbende, is verstaen dat die selvige daer over bij gelegentheijt sal worden gehoort.  

 

Eod. in ommevraege gebracht weesende off op de plaetse daer ’t Laserus huijsken heeft gestaen, een nieuwe getimmer sal 

geconsenteert , is verstaen dat die plaetse voor als noch sall gemeen verblijven. 

 

Eodem, also de meijer op den Peppelenbosch beschuldiget turff niet alleen uijt onse veenen gemaeckt, maer oock buijten de marcke 

verbuijrt te hebben, is verstaen dat daer over naeder ondersoeckt sal worden genoemen, ende hij van ’t gebruijck onser marcke 

geheel sall geweert worden. 

 

Alsoo Reinier Bessem geseijt wordt onbehoorlijck plaggen gemaeijt te hebben,  is de bourrichter belast daerop naeder te onderstaen, 

ende dat hem voorders te beletten volgens marcken ordre.  

 

Anno 1662 den 12de Maij marckenrichte geholden tot Appen ten huijse van Evert Jansen, Willem Lamberstsen sijn Meijer. 

Absentibus:  de erfgenaemen van de Zall. Commis de Haese. 

Alwaer vooreerst de marckenrichter Cornelis Vos heeft gedaen sijn reeckeninge, waerbij bevonden…. 
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den ontfanck te bedraegen                                103=11=12 

Daerentegen bevonden te sijn uijtgegeven          100=8=0 

Soodat meerder ontvangen                                    3=3=12 

 

Weesende onder den ontfanck begrepen alles wat de erfgenamen tot huijden toe hebben ten goede gehadt, vuijtgenomen een ancker 

wijn een schinke voor ’t uijtsetten van haar nieuwe hujs bij de richter Wijchmans van wegens de erffgenaemen van de Zall. Commis 

de Haese. 

 

Een ancker wijn bij Evert van Beeck voor een jaer pagt van de gemeene visscherei op desen tijdt verschenen. 

Een halve ancker wijn bij deselvige Evert van Beeck voor nu an hem vercoft eijcken ackermael staende op een gemeene stuckjen 

landts tusschen Abbinckse Santcamp en de den dijk tegen de Hoogemate. 

 

Noch de vijfftige gulden an geldt bij Willem Lambertsen voor ’t gecofte landt onder den dijck fol.56 hier boven. 

Zijnde dat beloofde tractement de erfgenaemen van hem Willem Lambertsen op huijden hier wel ende eerlijcke voldaen. 

 

De markenrichteren sijn gecontinueert. Inplaatse van Philips Gerritsen gestelt tott bourrichter Gerrit Jansen.  Jan Camphorst 

gecontinueert. 

 

De meijer van onse gemeene hoffstede belastte mede aght  te neemen op den dijck bij ’t Elsbusken in het veldt tusschen onse ende 

Gietelsche marckte, om daer onraedt wesende de meijeren tott Appen dat an te dienen, die daer dat te saemen in sullen voorsien om 

voor te commen gedaene schaede van schouwe als dit jaer daer over is voorgevallen. 
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Is voorders Evert van Beeck ende Evert Evertsen Muller alsnoch geconcenteert het houden van de schapen op haer hoffstede op 

conditie als voordesen en de is van haer lieden tott huijden incluijs betaelt ’t geene hij daer van geven. 

 



Jacob Bleeckenbrinck is comen versoecken seecker stuckjen landt van ongeveer tien roeden lants uijt de gemeente te mogen 

affgraven ende an sijn landt an te maecken, dat hem geconcenteert voor de somme van twaalff gulden eens, die dan d’ erffgenamen 

mede te goede hebben. 

 

Anno 1663 den 25 Junij marckengerichte geholden ten huijse van Hendrick Jansen, alwaer voor eerst de marckenrichter Voss 

verreeckent all het geene tott huijden toe ontfangen,van restant van verleeden jaer met de pachtvan de hoffstede van anno 1662, te 

saemen ter somma van,                                33=3=12 

Daerentegen vuijtgegeven                             16=6=0 

Coomt d’ erffgenaemen te goede               16=17=12 

 

Eodem noch te goede voor de erffgenamen van dat die richter Wijchmans betaalt voor absentie van Ao, 1661 ende 1662 ijedermael  

1 olden schilt,                                              4=4=0. 

 

Evert van Beeck heeft op huijden goedt gedaen een ancker wijn en de een half vatt biere voor dat halffs ancker wijn soo hij 

verleeden jaer schuldig geworden van ’t gecoffte parceeltje holt ende genot van twee jaeren van die an hem verpachte visscherei 

hebbende de erffgenamen…… 
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sich daermede laeten contenteeren omdat hij de visscherei niet vreedich heeft connen gebruijcken. 

Ende is hem Evert van Beeck die selvige visscherei weder toegestaen voor de tijt van twee naest volgende jaeren ende dat voor den 

ancker wijn voor beijde jaeren neffens een soode vich naar sijn discretie. 

 

De richter Wijchmans heeft angenoomen de naest coomende bijeencompste sijn schuldige schincke ende ancker wijn te betalen. 

Gelijck oock Willem Lambertsen de resterende 50 Carolij gld.  

Jacob Bleeckenbrinck heeft voor de marckenrichter Voss betaelt sijne schuldige twaalff guldens voor ’t gecoffte parceeltje landts 

Ao. 1662. 

 

Hebben d’erffgenamen oock nog te goede voor hett scheren, holden op de hoffstede bij de mede erffgenaem Evert van Beeck ende 

Evert Evertsen,                 10=0=0. 

Weesende haerluijden dat selvige schaepen houden op de voorgaende voet alsnoch vergonnet. 

De marckenrichteren zijn gecontinueert gelijck oock de bourrichteren. 

 

Anno 1664 den 20 Junij marckengerichte gehouden ten huise van Hendrick Janssen. Wanneer bij reeckeninge van de 

marckenrichter Vos gebleecken is zijn ontfangen, daeronder begrepen de pacht van de gemeene hoffstede voor het jaer 1663 te 

saemen                                            51=1=12 

Daerentegen uijtgegeven,               39=15=0 

                                      Rest,         11=6=12 
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Soodat voor de erffgenaemen te goedt blijven die voors,                                                                    11=6=12 

Noch voor twee jaeren schapen holden bij Albert op de Hoffstede, te goede                                       20=0=0 

Item van Willem Lambertsen voor ’t vercofte lant an den dijck,                                                          50=0=0 

Een half ancker wijn bij Evert van Beeck voor de gepachtede visscherei voor Ao. 1664. 

Den geheele ancker wijn voor ’t uijtsetten van ’t nieuwe huijs met een schinke als booven an de Haes, erffgenaemen. 

Clachte gedaen weesende oover het onbehoorlicke turven is dat de marckenrichteren anbevolen. 

 

Anno 1665 den 31 Julij marckengericht gehouden van Appen, ten huijse van Hendrick Jansen tot Voorst bij de brugge waervoor 

eerst van de marckenrichter Vos als ontfanger ingebracht is, 

De kerckmr. tot Wilp voor ’t schapen holden op de hoffstede van sijn meijer Albert,                                                    10=0=0 

Ende Ao.1664 20 Junij van Albert selven, waer meede de twee jaeren op ’t laetste marckengerichte resteerde betaelt,  10=0=0  

Voor meerder ontfanck dan uijtgaven uijt gedaene reeckeninge dito 20 Junij 1664,                                                        11=6=12 

                                                                                                                                                                                       f.  31=6=12 
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Van Willem Meijer op de gemeene Hoffstede een jaer pagt op martinij 1664                                                                  30=0=0 

Noch op huijden van Willem Lambertsen ontfangen van weegens het lant onder den dijck noch resterende gewesen,    50=0=0 

                                                                                                                                Ontfangen toe saemen;                  f. 111=6=0 

 

1664 20 Junij waer en tegens uijtgegeven an de smidt tot Voorst volgens quitantie,                              1=3=0 

4 Julij ter oorsaecke van ’t ongeregelt turven de marckenrichter Lansinck tegens  

geccomen tot Appen voor care huir,                                                                                                      1=12=0  

1665 12 Martij Jacob Bleeckenbrinck om an mons. Lansinck te doen weeten  

‘t onbehoorlick angraven van Willem Lambertsen bij den dijck gegeven,                                             0=6=0 

 11 Junij met communicatie en de op het versoeck van de meeste geërfden  

daer over gereiset nae den dijckgrave, voor vrachten en de verteringe uijtgegeven,                            4=15=0 

24 Julij om oover de anstaende bijeencompste en de d’andere marckesaecken  

nae Appen Mons. Lansinck tegen gereeden voor paerdenhuir.                                                              1=0=0 

                                                                                                                                                         f.  8=16=0 

 

31 Julij an telligen van agterstedige….. 
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verteeringe ’t sijne huijs tot laste van d’erffgen. van Appen volgents overgegeevene reeckeninge,    7=16=0 

Eodem, an Hendrick Jansen voor cost ende dranck 1664 20 Julij  

op den geërfden bijeencompste gelevert,                                                                                              36=0=0 

Voor extra ordinaris verteeringe tot dito 31 Julij excluijs ande selvige in marcken saecken gedaen,  23=7=0 

                                                                                                                                                           f.  67=3=0 

                                                                                                     Hierbij die tegenstaende,                  8=16=0 

                                                                                                                                                         f.  75=19=0 

Welcke uijtgegevene 75=19=0. Afgetrocken van de 111=6=12.                                                                                   75=19=0 

Blijcket d’erffgenamen als van meerder ontfang  dan uijtgave te goede te coomen,                                            f.   35=7=2 

 

An Evert van Beeck voor verleden jaer ende nu den schuldigen halve ancker wijn voor de visscherei, die hij angenoomen heeft te 

betaelen te saemen met,         8=0=0. 

 

’t Geene de geërfden coomt van d’ erffgenaemen van de Zall. Commis de Haese voor d’uijtsettinge van ’t nieuwe huijs is hier 

toegestaen te redimeren  met 12 Carolij guldens, welcke d’anwesende momberen……  
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Doctor Bouwer ende Gerrit van Warmelo die meijer hebben geordonneert te betaelen     12=0=0. 

 

Van ’t ongeregelt turff maecken, wat daervan gecoomen is, is door Evert van Beeck Sr. ende Willem Lambertsen opgebeurt, ende 

sullen sij dat met de marckenrichteren liquideren tegens verteringe daer over bijsonder gevallen. 

 

Edoch heeft Gerrit Jansen angenoomen de vier Carolij Guldens, soo hij van wegens sijn soon voor ontvuijrden turff schuldig is, te 

betalen an den timmerman tot Voorst, voor een hecke bij Evert van Beecks erve gemaeckt. 

 

Anno 1664 den 4 Julij Jacob Bleeckenbrinck an de marckenrichters hebbende gedemonstreet dat sijn meijer oover het niet schoon 

maecken van de beecke ,wegens het parceeltjen lants van hem van de geërfden angecoft gebreucket waer, soo is daer oover van 

genoemde marckenrichters met hem Jacob veraccordeert, dat d’erfgenamen deese breucken daer oover gevallen, sullen afdoen, ende 

Jacob voortaen tot allentijden de beecke tegens ende soo verre sijn angecofte lant strecket sall opmaecken ende schou�vrij holden, ’t 

welcke op huijden van de Evertstden samentlijck is geapprobeert. 
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Is huijden goedgevonden dat van wegens het gehouwen en de genooten holtgewas op den Tiburt de kerckemr.  tot Wilpe meester 

Evert aenstaende jaer 1666 op haer bijeencompste de geërfden sal tracteren. 

 

Is voorts geresolveert dat die van Willem Lambertsen gemaeckten graven in de Adelstraete tegens de gepootede telligen sall worden 

ingesmeeten,  dat wat meerder dan twee rijgen telligen daer gepootet wechgehouwen, den uijtgesette den tuijn voor an het Hutten 

hoffken nae ’t velt neder gesmeeten, als oock den tuijn op den dijck, ende het gepootede van daer tot an het voor desen van hem 

angecofte landt van de geërfden vernielet, ende den toegemaeckte wech achter Evert Peters ende Voslant nae den dijck weder 

geoopent, ende alsoo in allen deesen den geërffden goede recht en de possessie verdediget werden , om’t welcke in ’t werck te 

stellen. Die tijdtelijcke marckenrichters worden geautoriseert bij deesen oover het gepootet van de Custos tot Voorst ende Willem 

Boemer an de andere sijde van de dijck, is geresolveert daer oover sich naeder te informeren, ende wat daer tegens te doen in 

bedenk geholden. 

 

De marckenrichteren zijn gecontinueert, gelijck de bourrichteren. 
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Anno 1666 geen marckengericht gehouden ter oorsaecke van de Franse inquartieringe,  ende oorloch met den Bisschop van 

Munster. 

 

Anno 1667 den 15 Julij marckengericht gehouden, als wanneer de marckenrichter Burgemeester Voss heeft sijn reeckeninge gedaen 

waerbij gebleecken ontfangen te wesen,                                                                                              90=7=12 

Uijtgegeven,                                                                                                                                        59=11=0 

Soodat hier te goede,                                                                                                                       f.  30=16=12           30=16=12             

Waer en boven noch huijden voor de erffgenaemen te goede bij Albert op de Hoffsted voor een jaer schapen holden,  10=0=0 

Evert van Beeck Ao, 1665, 31 Julij te sien,                                                                                                                           8=0=0 

Evert van Beeck voor de visscherei een ancker wijn voor 1665 ende 1666. 

Haesens erffgenaemen 1665 den 31 Julij te sien,                                                                                                               12=0=0 

Gerrit Jansen voor turff vercopen Ao. 1665 den 31 Julij mede te sien,                                                                                4=0=0 

Willem op de Hoffstede resterende pacht voor Ao. 1666,                                                                                                  25=0=0  

                                                                                                                                                             Facit:         f.  89=16=12 
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Anno 1666 den 27 Januarij heeft de marckenrichter Vos op het goetvinden der samentlijcke erffgenaemen veraccordeert gehadt met 

Willem Lambertsen dat van wegen den geërfden pretentie, ende resolutie de dato den 31 Julij 1665 bij Willem lambertsen sall geven 

tachtentich Carolij Guld. Onvermindert nochtans het recht van Hendrick Lubberts, ende dat van de Burgemeester Vos bij de 

bepootinge van Willem lambertsen benadeelt, welcke door gemelde marckenrichter Vos met Willem Lambertsen ingegaen accoort 

op huijden voor de samentlijcke geërffden is geratificeert ende heeft Willem lambertsen daerop angenoomen de gemelde 80 Car. 

Guld. te sullen voldoen. 

 

Tot Bourrichters sijn gestelt Wijchart Harmsen ende Hendrick Lucassen, ende sall Wijchart voor dit jaer mede het schutters�ampt 

waerneemen, ende daer an de volgende meijer volgents d’ ordre van de waertallen in’t marckenboeck genoemt . 

 

Het schapen houden van Albert op de Hoffstede is gecontinueert op voorgaende conditie. 

Op huijden heeft Evert Evertsen kerckemeester van Wilpe voor het genootene holt op den Tiburt den samentlijcke erffgenamen hier 

wel,  ende van alleen brij getracteert in gevolge ’t overgecoomene. Anno 1665 31 Julij.  
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Anno 1668 geen marckegerichte gehouden tot voorcoominge van de oncosten, ende dat dese niet sonderlinget te doen en waer 

voorgevallen.  

 

Anno 1669 den 16 Junij marckengericht gehouden ten huise van Evert van Beeck. 

Den marckenrichter Vos sijn reeckeninge gedaenwaer bij gebleecken van sijn Ed. toe sijn ontfangen, eerstelijck   

Ao. 1667 den 15 Julij van meerder ontfang als uijtgegeven, de somma van,                                                 30=16=12 



Van Willem op de Hoffstede voor rest van de pacht d’anno 1666,                                                                               25=0=0 

Van deselve de pagt van anno 1667,                                                                                                                             30=0=0 

Van Albert op de Hoffstede voor ’t schapen holden voor ’t jaer 1667 en 1668,                                                         20=0=0 

Voor deesen de Pannecoeck nu “Kerckenhuijs” genoemt,                                                                                         12=0=0 

Het geen Evert van Beeck van de visscherei pacht tot huijden toe schuldige waer,  

daer oover is met hem geaccordeert als hier onder te sien is. 

 

De 4 gulden soo Geurt Jansen den 15 Julij 1667 schuldige waer van vercofte turff,  zijn an de kerckemeester  

Evert Evertsen betaelt ende geemployeert tot een hecke voor de erffgenamen gemeen zijnde.                                                            

                                                                                                                                                  Ontfangen,          f.  117=16=12 

Hierenteges uijtgegeven in verscheijden oldijne posten hier gebleeecken ,                                         11=6=0 

Voor wat tot huijden toe is verteert bij Hendrick Jansen,                                                                   13=13=0                                                                                                                

                                                                                                                                                        f.   24=19=0       24=19=0 

                                                                                                      Meerder ontfangen dan uijtgegeven,                    f.  92=17=12 
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Waer en booven d’erffgenaemen noch te goede hebben bij Willem Lambertsen van ’t gecofte lant an den dijck, als op hett jaer 1667 

den 15 julij te sien is,                                                                                                                              80=0=0 

Bij Willem op de Hoffstede de pagt van anno 1668 ,                                                                             30=0=0 

 

Eodem heeft Evert van Beeck angenoomen voor sijn achter weesent van de visscherei�pacht op het anstaende jaer 1670 de 

erffgenaemen op de bourdach te tracteren, uijtgenomen den wijn en het biere, welcke de erffgenaemen sullen verschaffen. 

 

De marckenrichteren  sijn gecontinueert. Tot Bourrichter is gestelt in plaetse van Wijchart Harmsen, Evert van Beeck, ende 

Hendrick Lucassen gecontinueert. 

 

Tot schutter is in gevolge van de resolutie d’Ao. 1667 15 Junij de meijer van ’t erve Hissinck, genoemt Peter Gerrits gestelt in 

plaetse van Wijchart Harmsen. 

 

Jan Gerrits Drostte spreecken van ’t gepootede tegens die Heethoeve. 

De Bourrichter Evert van Beeck geautoriseert om uijt naem van de erffgenaemen te spreecken ende ’t accorderen mette 

coolbranders oover ’t coolbranden van dit jaer. 

 

De verteringe op huijden in cost ende dranck sall op anstaende bijeencompsten worden verreeckent, zijnde het bier daertoe door den 

brouwer van Wilpe, den wijn met die portie door den marckenrichter Lansinck van Zutphen betaelt. 

 

Ao. 1670,1671,1672, en 1673 geen marckengerichte gehouden tott voorcooming van oncosten ende dat sonderlinge niet te doen 

waere in de……. 
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Twee eersten ende omden swaren voorgevallen oologh in de twee laatste jaeren mit den Cooninck van Francrijck , cheurvorst van 

Ceulen, den Bisschop van Munster. 

 

Anno 1674 den 1 Junij aldensttijtt ten huise van Evert van Beeck wederomme marckengerichte gehouden alwaer vooreerst de 

marckenrichter Vos sijn reeckeninge gedaen heeft en voor ontfangen ingebracht heeft. 

 

Van meerder ontfang als uijtgave d’anno 1669 den 16 Junij op het marckengerigte,                                                  92=17=12 

Den 7 Novembrie van Willem op de Hoffstede op sijn resterende pagt Ao. 1668                                                          16=0=0 

Ao. 1670 den 28 Aprilis van deselve waer mede die pagt van Ao, 1668 voldaen is,                                                      14=0=0 

Dito den 17 Decembrie van Willem voornmt. op de pagt van ’t jaer 1669 ontfangen,                                                   15=0=0 

Anno 1671 den 25 Novembrie van Willem voornmt. nogh ontfangen  

waermede de pagt van 1669 voldaen is, oock ,                                                                                                                15=0=0 

                                                                                                                                 Te saemen ontfangen,           f.   152=17=12 

Waer en tegens uijtgegeven, 

Anno 1669 den 16 Junij an brugge gelt,                                                                                                 0=8=0 



Eod, vereerst an de marckenrichters voerman,                                                                                      0=6=0 

1673,  4 Septembrie met Evert van Beeck tot Hendrick Jansen verteert,                                              0=4=0  

Van vrouw Lansinck voor gefourneerde wijn en cost op het  

marckengerichte d’Ao. 1669, 16 Junij volgens reeckeninge,                                                             26=17=0 

 

Anno 1674, 21 Maij ten versoecke van Cornelis van Loenen,  

 pampier maecker en ten opsigte van meermaelen gedaene instantie  

van d’ Heer van Nijenbeeck… 
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met verscheijden geërffden ende de bourrichteren gaen besien off  

den waer den pampiermeule te leggen in de marcke, verteert ,                                                      1=8=0   

 

23 , oover die selve soecke geschreven per expresse an die  

kerckemeester tot Wilpe  gegeven,                                                                                                       0=6=0 

 

24, wederomme de visite gaen doen als booven mett verscheijden  

geërffden en de eenen Jan van Munster,  meulemaecker daer toe ontbooden, verteert,                     1=2=0 

Eod. Jan van Munster voor sijn ganck sijn moijte vereert den halve Ducaton,                                 1=11=8 

 

Eod. den poorte tot Deventer geslooten vindende ,  

den nagte in de Doot met de richter Wijchmans verteert,                                                                  0=16=0 

 

6 Junij den expresse an Evert van Beeck gesonden om volgents  

’t veraccordeerde Ao. 1669 den 16 Junij d’erffgenaemen te tracteren cost,                                        0=6=0 

 

Wat in voorn. twee reijsen oover de meule verteert is tot Wilpe,  

sal die kerckemr. aldaer selven inbrengen.  

Memorie: 

 

Ao. 1674 den 1 Junij op het marckengerichte voor een ancker wijn gebruijckt,  

betaelt, luijdt quitantie,                                                                                                                      11=12=0 

Eod. Jan Petersen, timmerman vplgents quitantie,                                                                              9=2=0 

Eod. Lubbert Berents gniedt volgents quitantie,                                                                               2=10=0 

Evert Evertsen, brouwer tot Wilpe voor twee tonnen biere  

Ao. 1669 den 16 Junij, een op huijden gelevert,                                                                                 12=0=0   
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Eod. Door Evert van beeck doen maecken an de brugge volgens 

Reeckeninge overgegeven,                                                                                                                      5=15=0 

Eod. volgens quitantie an de weduwe van Jan Jacobsen betaalt, den hecke                                             2=0=0               

                                                                                                          De samentlijcke uijtgave is     f.  76=13=8             76=13=8                                                  

Deese 76=13=8.uijtgave affgetoogen van de 152=17=8. Ontfang,  

blijkt minder uijtgegeven als ontfang te weesen,                                                                                                          f.  76=4=14 

Booven die ooverige 76=4=14. blijven de erffgenaemen op huijde noch te goede bij Willem Lambertsen volgens  dat Ao. 1667 den 

16 Julij met hem geaccordeert is 80 Carl. Gld. waer voor d’erffgenaemen pretendeerden seven jaeren interesse tot anstaende 16 Julij 

incluijs. 

Edoch geresolveert hebben haar te contenteren met 20 Carl. Guld. off met een portie op de naeste bijeencompste van hem Willem 

Lambertsen te geeven, off dat anders deese pretentie angaende die erffgenaemen blijven in haar geheel. 

 

Albert op de Hoffstede waer schuldigh voor ’t schapen holden 10 Guld. jaerlijx maeckende voor den jaeren 1669 tot 1673 incluijs 

voor vijff  jaeren 50 Carl. Guld., edoch hebben de erffgenaemen ten opsigte van den oorlogh boovengenoemden  geresolveert haer 

te contenteren met 25 Carl. Guld. 

 



Willem op de hoffstede waer schuldigh 30 Carl. Guld. jaerlijx, maeckende voor 1670 tot 73 incluijs vier jaeren 120 Car. Guld., 

welcke d’erffgenaemen om gelijcke redenen die summa hebben gelaten voor 60 Car. Guld., ten eersten te betaelen. 

 

Eod. is de marken richter Voss gecontinueert, en in plaetse van den ooverleedenen Marckenrichter …………. 
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Lansinck gecoosen Evert Evertsen, kerckemeester tot Wilpe. Bourrichteren zijn gestelt Hendrick Lucassen en Peter Geurts. 

Tot Schutter gestelt volgents ordre de meijer van het erve Mentinck, Adriaen Everts. 

 

D’ Heer van Nijenbeeck hebbende d’erffgenaemen voorgestelt het leggen van de pampier moulen in de Appense marckte , is dat 

selvige als noch bij de erffgenaemen geëxcuseert ende verbijgegaen. 

 

Albert op de Hoffstede is het schapen holden gecontinueert op voorgaande conditie. 

Vernieuwet de voorgaande resolutie van geen nieuwe caters�huijskens in onse marckte te moogen timmeren, ende dien volgents 

geresolveert het huijsken getimmert in de Holthuijserstraete te doen affbreecken ende die luijden die sulched gedaen hebbe ende  dat 

bewoonen te doen anseggen dat sij sullen motten vertrecken. 

 

Wes mede van ’t huijsken an de dijck tegens Willem lambertsen lant, de coole�branders bij de Leeren Lampe sall weder een tonne 

biere werden affgevordert voor d’erffgenaemen op haer bijeencompste. 

 

De marckenrichter Voss hebbende gerapporteert hoe sijn Ed. met de Heeren Broeckhuijsen op de Lathmer tott Deventer Ao. 1670 

den daage nae octava Petrie hadden gehandelt oover de gemeene visscherijen der geërfden in Appen voor een ancker wijn jaerlijx 

op den geërfden bijeencompste, te gebruijcken tot weder opseggens toe, ende dat genoemde Heeren daerop sall mede genodigt 

werden. Edoch het sijn hoogen Ed. ongeleegen weesende daer toe coomen dat eevenwel den ancker wijn soll wirden gegeven, is dat 

gehandelde van de geërffden op huijden geratificeert, en door de marckenrichter Evert Evertsen oock gerapporteert dat sijne Hooge 

Em. Heere Broeckhuijsen op deesen bijeencompste hadde versogt, die door den noodige reijse nae Arnhem waer belet geworden toe 

compareren, sijn de marckenrichters…… 
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geautoriseert met d’heere Broeckhuijsen hierover naerder te spreecken. 

Nae alle het welcke gebesoigneerde  hebben die Ed. samentlijcke anweesende erffgenaemen haer met maelcander ter maeltijt 

begeeven, waer Evert van Beeck den portie volgens het versproockene Ao. 1669 den 16 Junij seer ruijm ende eerlijck heeft voldaen.  

 

Anno 1675 geen marckengerichte gehouden. 

Anno 1676 den 16 Maij marckengerichte gehouden op den Hoff tot Appen, alwaer voor eerst den Marckenrigter Vos heeft sijn 

reeckeninge gedaen, waer bij gebleecken van sijn Ed. ontfangen te wese. 

 

Op het marckengerichte Ao. 1674 den 1 Junij  voor meerder ontfang als uijtgave                                                          76=4=14 

 

5. dito van Willem op de hoffstede op sijn dito 1 Junij schuldige 60 Car. Guld.                                                              15=0=0 

6. dito heeft Albert op de Hoffstede per assignatie van mij angenomen te betaelen 

 an Evert Evertsen, mede marckenrigter, die op 1 Junij dito van mij verreeckende 12 Car. Guld.  

voor twee tonnen biere, die hier in ontfang moeten coomen in verminderinge van hem  

Albert doenmaels schuldige 25 guld.                                                                                                                               12=0=0 

                                                                                                                                                   Ontfang,                   f. 103=4=14 

Uitgegeven hierintegens, 

Anno 1674 1 Junij in de ceucken van Evert van Beeck, daer wij soo wel …….. 
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waeren getracteert, als booven gemelt, 1=11=8                                                                                   1=11=8 

Ende voor bruggegelt heen ende weder voor de marckenrigterswagen                                                 0=8=0 

Den voerman Berent                                                                                                                               0=6=0 



Eod. voor gehuijrde ende eenige gebroocken drinckglaesen                                                                 0=9=0 

12 Febr. anno 1676 an de timmerman Jan Peters voor ’t hermaecken van de  

Voorster brugge voor ’t geheel gewest an besteede voor 36 gld. voor de helffte  

de erffgenaemen van Appen  reeckende                                                                                               18=0=0 

Op huijden anno 1676 16 maij volgents quitantie ande smidt voor gelevert an dito brugge                 2=3=0 

Noch ande timmerman volgents quitantie                                                                                              8=0=0 

Voor een ancker wijns geconsumeert                                                                                                    10=3=0 

Van de mede marckenrigter Evert Evertsen voor huijden geleverde portie en de biere                       26=0=0 

Den selvige voor ’t verteerde van wegen het meulewerck Ao. 1674 1 Junij ’t ansien                         1=14=0 

Die selvige verteert op het bestede van de brugge                                                                                 0=8=0     

                                                                                                           Uijtgegeven,                        f.     69=2=8 

Deese 69 gld. 2=8 uijtgave, afgetrocken van die 103=4=4,                                                                                           f.  69=2=8 

blijkt meerder ontfangen dan uijtgegeven te weesen,                                                                                                    f. 34=1=12 

booven welcke 34gld. 1st. 12 penn. ophuijden die erffgenaemen noch te goede hebben bij Willem Lambertsen  

die Ao. 1674 1 Junij gestelde 80 Carl. guld. ende daermede gestelde 20 guld. voor interesse. 

met den interesse……. 
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’t sedert weder verloopen, voor welcken interesse ende die noch tot de eerste anstaende bijeenkompste der erffgenaemen.  

Alsoo bij Willem Lambertsen geweigert heeft de portie te schaffen, hebben die erffgenaemen oock moeten blijven in haer geheel 

volgents resolutie d’anno 1674 1 Junij en de resolveren met regte middelen hem Wilhelm hier over te bejegenen. 

 

Albert op de Hoffstede heeft huijden betaalt 26 Carl gld. in voldoeninge van ’t restant van de 25 gld.op ’t laaste marckengerichte en 

de pacht van ’t schapen holden voor ’t jaar 1674 ende 1675=  26gld. 

Van de marckenrichter Vos te verreeckenenop het anstaende marckengerichte, blijvende noch schuldig 7 guld. 

 

De tegenwoordige Jan Jansen op de gemeene Hoffstede  opgetrout an den weduwe van Zall. Wilhelm sonder kennisse der 

erffgenaemen, is angeseijt voor eerst tusschen huijden ende naest anstaende St. Martinij te betaelen die van Ao. 1674 1 Junij noch 

resterende 45 Carl. guld. ende voor Ao. 1674 ende 1675 resterende 2 jaeren pagt tesaemen 60 Carl. guld. Maeckende 105 Carl. 

guld., off fat andersints van huijden aff hem tegens naestcoomende St. Peter die pagt sal opgesegt weesen, ende hij de Hoffstede sal 

motten ruijmen, van soo hij gen. Sommen als geseijt coomt te betaelen sall van nieuwe pagt met hem naeder gesproocken worden. 

 

De bour�richters sullen nae deesen met de coolbranders niet moogen accordeeren sonder voerheen gaende kennisse van de 

marckenrichters. 
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De pretentien tegens de ongewaerde pooters sijn uijtgestelt tegens anstaende bijeencompste mits derselver affweesen, om reedenen 

oock eerbijgegeven d’ancker wijns voor de visscherije van de Heere Broeckhuijsen op de latmer. 

 

De marckenrichters sijn gecontinueert, als oock de Bourrichters. 

Dan alsoo daer het verpachten van de daghwerck�turvens door de bourrichter veel ongelegenheijten t’elckens veroorsaeckt, is 

geresolveert dat deselvigen van nu aff soodanige daghwerck niet meerder en sullen hebben te genieten, maer in plaatse van dien 

jaerlijx een ijder een ducaton van de marckenrichters te beuren hebben en dat van nu voor dit jaer 1676. 

 

Schutter is gestelt de meijer van ’t erve Cloevinck genoemt Hendrick Harmsen, sijnde de meijer van Bolmansgoet verbij gegaen 

omdat hij tegenwoordig bourrichter is. 

Albert op de Hoffstede is toegestaen het schapen holden op conditie als voor deesen. 

 

De bourrichters in den tijt hebben voorgestelt dat die inwoonders van de Holthuijserstraet haer gedreijgt hadden, haer to hoeven to 

willen raeden oover dat sij haer hadden belettet onbehoorlijck ten turven,  hebben de erffgenaemen geresolveert haer te 

quaranderen. 

 

Ao. 1677 en 1678 geen marckengerichte gehouden. 



Ao. 1679 den 14 Julij marckengerichte gehouden op den Colck alwaer voor eerst de marckenrichter Vos heeft sijn reeckeninge 

gedaen waerbij gebleecken is van sijn Ed. ontfangen te weesen, 

 

Op het marckengerichte d’anno 1676 den 16 Maij vooe meerder ontfangen als uijtgegeven                                        34=1=12 

 

Beeldnummer: 47 van 98 

Verso 

pag. 84. 

Van andersijts comt voor meerder ontfang als uijtgave                                                                                                   34=1=12 

Ende van Albert op de Hoffstede voor rest van op het laeste marckengerichte schuldige 25 gld.                                    13=0=0 

Ende van deselve voor ’t schapen houden d’anno 1674                                                                                                    10=0=0 

Ende op rekeninge van ’t selve voor Ao. 1675                                                                                                                  3=0=0 

Anno 1676 op St. Marten van Jan Jansen op de Hoffstede betaelt op ’t laeste marckengerichte  

resterende 45 Car. gld. en nu resterende drie jaeren pacht                                                                                             14=10=0  

                                                                                                                                            ontfangen                     f.    74=11=12 

uijtgegeven hier en tegens, 

Anno 1676 den 16 Maij voor gehuijrde en eenige gebroken wijn en bierglasen                                0=12=0 

De marckenrichter voerman vereert                                                                                                       0=6=0 

Voor bruggegelt heen en weer                                                                                                              0=8=0 

Den 8 Junij aen de smitt tot Twelle betaelt voor accijs op de laeste der  

erffgenaemen bij eencompste een ancker wijn                                                                                        4=0=0 

ende voor accijs van een tonne biere                                                                                                     3=17=0 

den 28 Junij aen Joannes de Graeff om int marckenboeck te schrijven  

’t gepasseerde ’t sedert Ao. 1668 tot 1676 toe                                                                                        1=0=0 
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Anno 1677 den 14 Sept. p. expressen geschreven aen Mr. Evert Evertsen  

Kerckemr. tot Wilpe over ’t graven in onse marckt begonnen tot voordeel  

van de pampier meule door de Heer van Nienbeeck doen timmeren dien  

expressen gegeven.                                                                                                                                 0=6=0 

den 17 dito par expressen aen de Heer van Nienbeeck geschreven en  

antwoort ontfangen, betaelt                                                                                                                   0=8=0 

den 20 dito een expressen aen dito Heer gesonden om die te doen weten dat wij  

marckenrichters op wegh waeren om ’t gegravene in oogenschijn te nemen, gegeven                        0=6=0 

met ende nevens den marckenrichter Evert Evertsen derwaerts gevaren,  

daertoe gebruijckt de wagen van mijn meijer, dien gegeven een halve ducaton                                 1=11=8 

voor brugge gelt                                                                                                                                     0=4=0 

op die reijse van Deventer mede genomen wijn                                                                                   0=12=0 

Den 9 Oct. tot Wilpe dito Heer tegen gecoomen met die stadswagen van Deventer  

als marckenrichter de couchier vereert                                                                                                  0=18=0 

Aen Evert Evertsen vergoedet d’op 1676 voor kerckesprake                                                               0=4=0 

                                                                                                                            Uijtgegeven,         f.   14=12=8          14=12=8                                

Dese 14 guld. 12=8 uijtgave afgetrocken van die 74 guld.11=12 blijckt meerder  

ontfangen dan uijtgegeven te hebben de somma van,                                                                                              f.  59=19=4 

boven welcke 59 guld. 19st. 4 penn………. 
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Op huijden den erffgenaemen noch toe goede hebben bij Willem Lambertsen die op fol. 81  

ende voorige gestelde 80 Car. guld.                                                                                                                            80=0=0 

en voor interesse ’t sedert de Ao. 1674 de pretensie van een teer off,                                                                     40=0=0 

Albert op de Hoffstede p. reste van ’t schapen houden d’anno 1675                                                                          7=0=0 

Idem d’anno 1676, 1677 en 1678                                                                                                                               30=0=0 

Jan Jansen op de Hoffstede van anno 1674                                                                                                            30=10=0 

Idem noch van Ao. 1675,1676,1677 en 1678                                                                                                         120=0=0                                                                  



                                                                                                                                                                        f.   307=10=0 

Ao. 1680,1681,1682,en 1683 geen marckengerichte gehouden. 

 

Anno 1684 den 19 Junij marckengerichte gehouden op het goedt Hilderinck, alwaer door de presente erffgenaemen in plaetse van 

de overleden marckenrichter Jr. Heer Borgemr. en Camenaer Vos ende Zall.  Kerckemr. Evert Evertsen wederom tot marckenrichter 

sijn versocht en vercoosen d’Heer Borgemr. Tijman Marienburgs en Borgemr. Gerh. Wilhelm Wichman. 

En tot bourrichters in plaetse van Henrick Lucas en Rutger Willems, Peter Geurts en Jan Derxs en is tot schutter aengestelt Gerrit 

Wijchers. 

En heeft vorders de marckenrichter Marienburgs reeckeninge gedaen waerbij gebleecken is van de Zall.  Marckerichter Vos 

ontfangen te weesen op het marckengerichte d’anno 1679 den 14 Julij meerder ontfanck als uijtgave.                      59=19=4 

Den 2 Augusti van Albert op de Hoffstede van de schuldige 37 guld. wegens het schapen houden op de laatste…… 
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Marckenbijeencompste, betaalt                                                                                                                                         20=0=0 

Ao. 1681 den 23 April nog door Albert Hissinck p.ordre betaelt aen Henrick Lucassen als in de uijtgave  

hijer onder, dat dan oock hier als ontfanck op sijn schuldige pacht toe reeckenene 4 ducotons,                                   12=12=0 

 

Ao. 1682 den 10 meij. 

dito Albert p.ordre betaelt aen Pieter Geurts wegens het bourrichtersschap als hijer onder in de uijtgave                      12=12=0 

Ende ontfangen van dito Albert op sijn resterende pacht in gelds                                                                                    7=8=0  

 

Ao. 1682 den 7 Octob. Dito Albert noch betaelt p. ordenten van den 7 Febr. aen Jan Petersen, timmerman,  

op sijn pacht van de schapen tot 1682 incluijs                                                                                                                  24=8=0 

                                                       ontfanck,                                                                                                             f.   136=19= 4 

Uijtgegeven ’t sedert Ao.1679 den 14 Julij. 

Ao. 1679 den 14 Julij vergoedet aen Evert Evertsen mede marckenrichter,  

voor kerckenspraecke van deese bijeencompste                                                                                  0=4=0 

ende aen de meijer van Jacob Everts van Beeck aen welcke huijs  

d’erffgenaemen sijn getracteert geworden                                                                                           1=11=8  

ende den voerman van de marckenrichter                                                                                              0=6=0 

ende bruggegelt tot Deventer voor de marckenrichterwagen                                                                  0=8=0 

                                                                                                                                                            f.  2=9=8 

den 15 Septemb. Aen Jan Peters, timmerman,  

voor twee vermaeckte en de an gelevert hecke, betaalt, luijt quitantie                                                 9=10=0 

den 27 dito aen de smitt tot Voorst betaelt voor nagels, 

schijven en hout aent hecke,                                         l. quit.                                                                1=1=0 
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den 1 Novemb. voor Henrick Lucas Hasemeijer een assignatien  gegeven op Jan Jansen den erffgenamen meijer op den Hoffsteede, 

wegens sijn achterstedige pacht, ende dat ter oorsake van hem Henrick Lucas competerende 4 jaeren, jaerlix een ducaton als 

geweesende bour�richter volgens resolutie der erffgenamen den Ao. 1676 den 16 Meij.    12=12=0 

 

Ao. 1681 dese assignatie op Jan Jansen verandert op Albert Hissinck op de Hoffstede om te corten op sijn achterstedicheijt van den 

schapendrift. 

2 Aprilis dito jaere wesende die quitantie op Jan Jansen verlooren. 

Volgens dito assignatie van Albert dese 4 ducatons betaalt,                                                           12=12=0 

 

Ao. 1682 den 10 Meij aen Pieter Geurtsen als bour�richter van gelijcken betaalt,                             2=12=0 

Ao. 1682 den 7 Octob. aen Jan Peters, timmerman tot Voorst, 

 voor de gemaeckte brugge betaelt l.q. 44 gl. 4 st. volgens reeckeninge met assignatie 

 op Albert op de Hoffstede tot                                                   24=8=0 

En in gelden                                                                             19=16=0  

                                                                                                     44=4=0                                             44=4=0 

Dito aen Jacobs Willems, smit tott Voorst voor gelevert ijserwerck en nagels 



 aen hecken betaelt, l.q                                                                                                                           2=8=0 

                                                                                                                                   gave    f.   84=16=8   
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den ontfanck ’t sedert den 14 Julij 1679 bedraagt                                                                                                f.  136=19=4 

daar tegens uijtgegeven                                                                                                                                               f.   84=16=8 

                                                            meerder ontfanck als uijtgave,                                                                        f.    52=2=12 

boven welcke 52gl. 2st.12p. d’erffgenamen noch te goede hebben bij Willem lamberts, dien fol.81 

en voorige uijt marcken�boeck te ansien                                                                                             80=0=0 

De rente tot Ao. 1674 den 1 Junij ad.                                                                                                    20=0=0   

En van den jaere 1674 den 1 Julij tot den 14 Julij 1679, 5 jaar                                                              20=0=0 

En tot dato deses den 19 Julij 1684 5 jaaren rente ad.                                                                           20=0=0 

Jan Jansen op de Hoffstede van anno 1674 tot 1678 incluis,                                                           150=10=0 

Idem noch van anno 1679,1680,1681,1682 en 1683,                                                                         150=0=0 

Albert op de Hoffstede van het schapen houden d’anno 1683,                                                            10=0=0                                                                                           

                                                                                                                                                      f.  450=10=0 

Jan Jansen op dit en naeste marcken�gerichte niet verschenen sijnde, blijven de d’erffgenamen bij voorige resolutien en autoriseren 

den marckenrichter de Hoffstede te laten verkerckenspraecken en ten meeste profijte van d’erffgenamen aan den ander te 

verpachten. 

 

Aengaende der erffgenamen pretensien tegens Willem Lamberts persisteren deselvige nog bij haar voorige resolutien op de claghte 

van het onordentelijcke turven van dit voorjaar en ’t sedert den laatsten bijeencompste van de erffgenamen voorgevallen, is 

geresolveert stiptelijck dien welgemaeckte wetten dien aengaende te agtervolgen, en sal derhalve voor dit jaar geen turff meer 

gemaackt worden van die geene so tegens den wetten van het marcken�boeck geturfft hebben, welcke de marckenrichter bij nadere 

examinatie  naer bevindingen sullen boeten en tegens de onwilligen nae marcken�rechte procederen. 
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Ende is voorts g’arresteert dat in toecoomende niet meerder dan van ijder volle wahr acht gemeene voer turff mogen gemaackt 

worden, sullende den bour�richter int begin van Maij dit toekomende jaars 1685 van de marckenrichter aengeweesen worden, waer 

ter plaatsen men turven sal, en sal vervolgens nergens dan op die door de marckenrichter en g’erffden vooraff angewesene plaatsen 

moogen geturff worden, sal oock geen turff vervoert , verbragt ofte verkoft worden buiten dese marcke, op de boete daertoe gestelt. 

En sullen die geene welcke ongewahrt sijn, en niet berechtight tot het turfveen daer uijt geweert, en tegens de selve nae marcken�

rechte gehandelt worden. 

 

En is verstaen dat voor den gemeen voer turff sal genomen worden een bedde  van 7 roeden lanck, en 5 voet breet. 

Soo als op het velt gelecht en gespreit wordt, hebbende de erffgenamen voor haar en haar meijers bij handtastinge belooft het voorst 

precisie te achtervolgen en naer te leven. 

 

Ao. 1685,1686 en 1687 geen marcken�gerichte gehouden.   

Ao. 1688 den 17 maij marcken�gerichte gehouden op den Hoff tot Appen, alwaer vooreerst de marckenrichter Marienburgh heeft 

sijn reeckeninge gedaen, waer bij gebleecken van sijn Ed. ontfangen  te wesen, eerstelijck, 

Ao, 1684 den 19 Junij meerder ontfangen als uijtgave,                                                                                                  52=2=12 

Van Albert Hissinck voor ’t schapen houden d’Ao. 1683,                                                                                               10=0=0 

Ao. 1686 den 2 Maij van Albert Wessels in de Leeren Lampe aen wien volgens resolutie der erffgen. 

van den 14 Junij 1684 in Sept. 1684 is verpacht de erffgenamen Hoffstede in de olde pacht ad. 30 gl.  

Jaerlix ten profijte van d’marckte, en 2 paer hoenderen voor de marc…….. 
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kenrichter, ontfangen sijn eerste jaar pacht, soo verschenen is geweest op Petri 1686 ad.                                             30=0=0 

Den 8 Maij van Albert Hissinck ontfangen voor schapen houden d’anno 1684                                                              10=0=0 

Den 22 Junij noch van Albert Hissinck voor ’t schapen houden d’anno 1685 en 1686                                                   0=0=0 

Ao. 1687 den 12 Maij van Albert Wessels ontfangen een jaer pacht van d’erffgen. Hoffstede, 

verschenen op Petri 1687 ad.                                                                                                                                           30=0=0 



den 30 Junij van Albert Hissinck voor ’t schapen houden d’Ao. 1687                                                                            10=0=0 

Ao. 1688 den 28 Apr. van Albert Wessels ontfangen het jaer pacht verschenen op Petri 1688 ad.                        30=0=0    

                                                                                                                                              Ontfangen,                 f.  192=2=12 

Daertegens uijtgegeven haddet den 19 Junij 1684 tot den 28 April 1688 incluis.                                                 f.    57=19=0              

                                                                                                         Meerder ontfanck als uijtgave,                      f.  134=3=12 

Boven welcke 134=3=12 de erffgenamen nog te goede hebben bij Willem Lamberts, die fol. 81 

en vorige uijtt marcken�boeck ’t ersien,                                                                                               80=0=0 

Ende rente tot anno 1674 den 1 Junij                                                                                                   20=0=0 

En van de jaere 1674 den Junij tot den jaere 1688 incluis sijnde 14 jaren ad. 4 gl.jaerlix                 56=0=0 

                                                                                                                                                           156=0=0 
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Jan Jansen opde Hoffsteede van A.o 1674 tot A.o 1678, incluis,                                                     150=10=0 

Idem nog van A.o 1679 tot 1684, incluis jaerlix ad. 30 gld.                                                               180=0=0 

Noch resto aan ordinairie verpondinge onraet, en van A.o 1682 tot 1684  

incluis op den 11 Maij 1686 voor bij aen Henricus Elberti betaalt,                                                   21=17=8 

                                                                                                                                                    f. 352=7=8 

Aengaende der erfgenamen pretentie tegens Willem lamberts persisteren den selvigen als noch bij haer vorige resolutien. 

De marckenrichters sijn gecontinueert, als oock den Bourrichters Jan Derkx en Peter Geurts en de scheuter Gerrit Wicherts. 

 

Is vorders met Henrick Jansen over sijn eisch en reeckeninge van verteeringe door de erfgenamen van Appen en op den selve name 

an sijn huijs tot dato deser gedaen, geaccordeert dat hen eene vooral door de marckenrichter sal betaalt worden vijftigh Car. Guld.. 

 

Gecompareert als nieuwe erfgename Reinier Hissinck wegens het erve Hissinck heeft aengenoomen op den naeste bijeencompste de 

erffgenamen desselven te betaalen een ancker fransche wijn soo den marckenrichter van Deventer sal mede brengen off anders acht 

gulden inplaatse te geeven. 

 

Ao.1689 en 1690 geen marckengerichte gehouden. 

Ao. 1691 den 25 Meij marckengerichte gehouden op den Hoff tot Appen, alwaer den marckenrichter Marienburgh voor eerst 

reeckeninge heeft gedaen, waerbij gebleecken …. 
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van sijn Ed. ontfangen te wesen, als Ao. 1688 den 17 Maij van meerder ontfanck als uijtgave                            f.  134=3=12 

Den 28 Julij van Albert hissinck voor ’t schapen houden d’anno 1688                                                                            10=0=0 

Anno 1689 den 21 Octob. van Albert Wessels ontfangen een jaar pacht van den erfgenamen hoffstede, 

verschenen op Petri 1689 ad.                                                                                                                                            30=0=0 

 

Den 21 Decemb. noch van Albert Wessels ontfangen voor het ackermael en heggeholt van der erfgenamen 

Hoffstede in Meij 1689 gecoft en geboscht de summa van,                                                                                            36=0=0 

Ao. 1690 den 23 Julij noch van Albert op de Hoffstede voor ’t schapen houden van den jaere 1689 ontfangen,           10=0=0 

Ao. 1691 den 23 Meij noch van Albert Wessels ontfangen een jaer pacht van den erfgenamen Hoffstede, 

vervallen op Petri 1690,                                                                                                                                                     30=0=0          

                                                                                                                                               ontfangen,                  f.   250=3=12 

Daer en tegens uijtgegeven sedert den 29 April 1688. 

Ao.1688 den 13 Meij aan den expressen gesonden om twee kerckenspraecken tot  

Wilp en Voorst te bestellen, en voor het aflesen der kerckespraecken ’t samen betaalt,                      0=12=0 

17 dito aen de weduwe van Jan Peter, timmerman voor de hecke�post, 

 plancken en reparatie vant hecke voor den Halmer, luit reeckeninge en quit. betaalt,                       4=19=0                                                                                        

                                                                                                                   samen                            f.   5=11=0 
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Transport van uijtgave aen d’andere sijde bedraagt,                                                                       f.   5=11=0 

1688 den 17 Meij aen Jan Dercks en Peter Geurts, bourrichters, volgens resolutie  

van den 16 Meij betaalt in plaats van het verpachten van een daghwerck turvens , 



 jaerlix een ijegelijc één ducaton, bedraagt van den jaren 1684, 1685, 86 en 1687, 

 sijnde vier jaren,                                                                                                                                   25=4=0 

Aen Gerrit Wijchers vereert voor sijn oppassen, moeijte en kostten op de holtspraecke  

aen sijn huijs geholden, ½ ducaton                                                                                                       1=11=8 

noch van bier, broot, tin, glasen, vleis, accijn van wijn en bier en ’t samen betaalt  

volgens reeckening en quit.                                                                                                                27=4=14 

 

Den 22 Junij volgens laetsleden resolutie en accoort van den 15 Maij 1688  

Henrick Jansen voldaen desselve pretentie en reeckeninge van verteeringe ten  

sijne huijse op den erfgen. namen geschiet de summa van                                                                  50=0=0 

Den 17 Novemb. aen Mons. Marinus betaalt voor een ancker fransche wijn                                      7=10=0 

1689 den 28 Decemb. aen meester Gerrit Jansen, timmerman, betaalt voor die in Julio  

anbesteede en gemaeckte Appensche brugge, luit besteck en quit.                                                    45=0=0 

Dito noch aen deselve betaalt voor een nieuwe eijcken hecke voor den Halmer 

en een hecke�post ’t samen,                                                                                                                 6=10=0 

1690 den 20 Sept. Noch an deselve betaalt voor een hecke post                                                          7=6=0 

Den 8 Novemb. aen Jacob Willemsen, smit tot Voorst, betaalt, l. r. en q.                                           3=0=0 

1691 den 5 Meij aen Jannis de Graef voor het voorige ’t boeck te brengen                                      0=12=0    

                                                                                                                                                      f.  174=9=6 
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Den ontfanck sedert den 17 Maij 1688 bedraagt           250=3=12 

Daar tegens uijtgegeven tot den 5 Maij 1691 incluis,     174=9=6  

Meerder ontfanck als uijtgave,                                       75=14=6 

 

Boven welcke 75=14=6 de erfgenamen noch te goede hebben bij Willem lamberts  

dien fol. 81 en vorige int marckenboeck te ersien                                                        80=0=0 

Ende de rente tot anno 1674 den 1 Junij                                                                       20=0=0 

Ende van de jaeren 1674 den 1 Junij tot den 1 Julij 1691 incluis zijnde 17 jaaren 

 ad. 4 gld. jaerlix,                                                                                                          68=0=0                                              

                                                                                                                               f.  168=0=0 

Is geresolveert dat van dese reijse de rekeninge van verteringe door de bourrichters ten huijse van Warner Henrix gedaen ad. 

10=16=0 door de marckenrichter sal betaalt worden, endat op ijder schouwen in toeckomende niet meer tot laste van de marckt sal 

mogen worden ingebracht en verteert als een vane bier. 

 

De erfgenamen versisteren bij de resolutie over het turven laastmaal Ao. 1684 den 19 Junij genomen, worden de marckenrichters in 

den tijt versocht de retroacta na te sien, en nauwkeurige te examineren, en ter naester vergaderinge rapport te doen, als wanneer 

oock over ’t disserent van Willem Lamberts nader sal worden geresolveert, en finael geconcludeert, blijvende bij provisie , 

dien……. 
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aengaende de erffgenamen als noch bij haer vorige resolutie. 

De breuckvalligen sullen sonder conniventie tot betalinge worden gehouden. 

De marckenrichter Marienburg gecontinueert, en is in plaats van R Wijchman tot nieuwe marckenrichter aengestelt de Heer Doctor 

Bouwer. De bourrichter ende scheuter worden gecontinueert.    Omnibus Plentibus. 

 

Anno 1692 den 26 Maij marckengerichte gehouden op den Hoff tot Appen. Ende heeft de marckenrichter Marienburgh rekeninge 

gedaen, waerbij gebleken van sijn Ed. ontfangen te weesen; eerstelijk, 

Ao. 1691 den 25 Meij meerder ontfangs als uijtgave                                                                                                f.  75=14=6 

Dito van Albert Hissinck ontfangen van ’t schapen houden d’anno 1690                                                                         10=0=0 

1692 den 26 Meij noch van Albert Hissinck ontfangen voor het schapen houden d’Ao. 1691,                                     10=0=0 

                                                                                                                                                                                     f.  95=14=6 

Daer tegens uijtgegeven sedert den 25 Meij 1691, 

Voor een expresse afgesonden met de kerckenspraecke en voor de selve aff te lesen,                 f.  0=8=0 
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Van de andere sijde ’t latus,                                                                                                          f .  0=8=0 

Ao. 1691 den 25 Maij betaalt aen Jan Dercks en Peter Geurts volgens resolutie der 

erffgenamen d’Ao. 1676 den 16 Maij aen ijegelik één ducaton jaerlix, haar competerende  

als bourrichter en sulx van drie jaeren tot Maij 1691 incluis,                                                         18=18=0 

dito noch aen Jan Dercks voor verschot van kerckespraecke van de leijgraven en  

vant renten, en aen Jan Helmich voor holthouwen, en ’t leggen voor de brugge, ’t samen              1=8=0 

dito betaalt aen Werner Hendrix een rekeninge van verteringe bij ’t schouwen van de  

leijgraven en vrocht, en aenhogen van de brugge gedaen sedert Junius 1688 tot April 1691,  

’t samen de summa vant,                                                                                                              10=16=0 

 

1691 den 26 Meij betaalt voor accijs van een halven ancker wijn aen vrouw van Bilevelt               1=0=0 

Den 30 dito aen Motij Vos, volgens rekeninge en quitancie gerestitueert haer Ed. verschot  

voor onkosten en verteringe op den laaste holtspraecke ,                                                               24=0=4       

                                                                                                                                                f.    56=10=4 
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van de andere sijde ’t Latus,                                                                                                   f.    56=10=4 

Noch aen vrouw Noordinck voor huijr van tin en glasen,                                                               1=10=0 

1692 den 13 Febr. betaalt aen Jan van Calcker voor een tonne bier,                                                 6=0=0 

Den 26 Maij aen Jacob in den Doot betaalt voor den accijs van een tonne ses guldens bier,  

op laast leden holtsprake geconsumeert,                                                                                          1=19=0 

Aen Gerrit Wijcherts betaalt voor sijn oppassen moeijte op de holtsprake 

aen sijn huijs voorleden jaer geholden na older gewoonte,                                                              1=11=8 

Aen Jannis de Graef betaalt voor het gepasseerde op de laatste holtsprake te boecke te brengen,     0=18=0 

                                                                                                                                                      f.    68=8=12 

De summa den ontfancke bedraagt hiervoor,                                                                                                       f.   95=14=6 

Ende uijtgaven daeren tegen,                                                                                                                                  f.  68=8=12 

                                                                                                       Afgetrocken rest te goede,                            f.  27=5=10 

Boven die meerdere ontfangene  27=5=10 hebben………… 
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die Heeren Erffgenamen noch te pretenderen wegens Willem Lamberts als fol. 81 en vorige 

in ’t merckenboeck te ersien is,                                                                                                      f.  80=0=0 

De rente tot den 1 Junij 1674,                                                                                                                20=0=0 

Van den jaere 1674 tot den 1 Junij 1691 incluis, sijnde 17 jaerenad. 4 guld. jaerlix                            68=0=0 

Noch het jaer pacht Albert Wessels debet van der erffgenamen Hoffstede,                     

vervallen op St. Petri 1691 en 1692 jaerlix 30 Car. Guld.                                                                     60=0=0            

                                                                                                                                                       f. 228=0=0 

Is geresolveert; 

De bourrichters worden gelast Willem Lamberts aen te seggen dat hij ten eersten sal ordre moeten stellen tot betalinge van de 

bewuste koop�penn. ad. 80 guld. met de rente van dien tot Junij 1692 incluis, sich bedragende de somma van f. 172, of dat tegens 

hem na rade sal worden geprocedeert. 

 

Albert Hissinck sijn schapendrift ontseght volgens laastleden resolutie van de erfgenamen, en moeten de schapen voorst van uit 

losvelt geweert wesen. 

 

Een tafel te bestellen tot der erffgenamen commodeteijt. 

Continuatie van de Marckenrigters, buerrichters en schutters. 

 

Naer voorgaende convocatie der erfgenamen van Appen sijn op den Hoff toe Appen gecompareert den Heer oudt Burgemr. Bouwer 

als marckenrichter en die goetheeren en erfgenamen der voorseide marckt en hebben…… 



 

Beeldnummer: 55 van 98 

Verso 

pag. 100. 

Ao.1694 den 1 Maij marcken� gerichte gehouden. 

Geleesen de leenbrief van den 2 Maij 1570 door Willem van Bessem wegens sijn landtheeren vertoond om uijt kracht van deselve te 

hebben twie waren in het Appensche Veen met alle geregtigheijt op de gemeente, 

Is geresolveert: 

Geen geërfden in de marcke van Appen te kennen als die in het marckenboek daer voor bekend staan en sijn. 

 

De reekeninge van wijlen de heer ontf. door de Hr. Majoor gedaan geapprobeerd, en is aldus ludende, 

Anno 1692 den 26 Maij hebben de heeren marckenrichters en erfgenamen van Appen op den Hoff tot Appen merckengerichte 

gehouden alwaer de marckenrichter Mariënburgh sijn reeckeninge heeft gedaen wegens sijn ontfangh en uijtgave waerbij 

gebleecken is dat meerder ontfangen is als uijtgegeven,                                                                                               f. 27=5=10 

Noch van Albert Wessels ontfangen op die pacht van der erfgenamen Hoffstede, vervallen op St Petri dage 169,     f. 20=0=0  

                                                                                                                                                        Ontfangen sa.         f. 47=5=10 

Tegens bovenstaender ontfanx uijtgegeven, 

 soo op die holtspraecke van 1692 den 26 Maij is geconsumeert,                                   

1692 den 25 Maij bet. Voor twee oude schincken van 23 lb. á  4 ½ stuiver                                      f.  5=3=8 

Dito een expresse gesonden an den heer van den olden Pol met een brief, bet.                                     0=6=0 

Gerrit Wijchers expresse ontboden en kerckenspraecke mede gegeven, bet.                                         0=8=0 

Den 26 maij an ijeder van die bourrichters volgens erfgen. resolutie haar jaarlix ducaton betaalt  

 waermede sij tot Maij 1692 incluis sijn voldaen,                                                                                  6=6=0 

dito an Gerrit Wijchers voor sijn moeijte en oncosten op die holtspraecke ten sijne huijse geholden, 

 naer olde gewoonte betaalt,                                                                                                                 1=11=8 

                                                                                                                                                         f. 13=15=0 
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Transport van die uijtgave van die tegensijde,                                                                                f. 13=15=0 

Den ………..an Bourboom voor ½ ancker wijn met die cijs,                                                              9=10=0 

¼ Mol.                                                                                                                                                    2=2=8 

Voor tobacq en pijppen,                                                                                                                          0=6=0 

Voor cijns van een ½ vat biere,                                                                                                            0=19=8 

Noch volgens rekening betaalt voor een ½ vat biere en andere eetwaren,  

soo op bovengemelde holtspraecke is geconsumeert,                                                                          18=5=4 

Noch aen Jannes de Graeff van ’t gepasseerde op die gemelte holtspraecke te boeck te brengen,     0=12=0  

                                                                                                                     In alles uijtgegeven,   f.  45=10=4 

An die tegenzijde coomt voor ontfanx,                                                                                                                      f.  47=5=10 

Daer tegen als boven uijtgegeven,                                                                                                                                45=10=4 

                                                                                Blijft alsoo meerder ontfangen als uijtgegeven in cassa,           f.    1=15=6 

Noch hebben die Heeren erfgen. te pretenderen van Willem Lamberts wegens het gekofte landt als fol. 81  

en voorige int marckenboeck te ersien is,                                                                                                                        80=0=0 

de rente tot 1 Junij 1674,                                                                                                                                              20=0=0 

van den jaeren 1674 tot 1691 incluis, sijnde 17 jaeren,                                                                                                  68=0=0 

noch die rente vervallen op den 1 Junij 1692 en 1693 á 4 gld.                                                                                       8=0=0 

Albert Wessels is noch an die erfgenamen schuldich, per resto, van die pacht wegens der erfgen. Hofstede, 

vervallen op Petri 1691,                                                                                                                                                  10=0=0 

die pacht vervallen op Petri 1692, 93 en 94 jaerlix 30 gld.                                                                                               90=0=0 

                                                                                                                                        Soo dat die marckt noch,    f. 277=15=6 

Ingevolge bovengem. stellinge te goede heeft, segge twee hondert seven en seventig Carol. Gld. vijftien stuiver en ses penn. 

Waer mede de Heer Major Mariënburgh uijt name van sijn……. 
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broeder zaliger de heer ontfanger Mariënburgh, en gewesen marckenrichter van Appen sijn rekeninge heeft gesloten, en die boven 

resterende eene gulden en vijftien stuiver an handen van die tegenwoordige marckendrichter uijtgetelt,  bedancken derhalve sijn 



Wel.Ed. weduwe en erfgenamen voor die administratie en bedieninge als marckenrichter, en sullende het geene op dese 

tegenwoordige marckendage door de vrouw weduwe Vos is gekoft, en bestelt om hier geconsumeert te worden volgens rekening op 

die naestcomende vergaderinge uijt te leveren, als dan gevalideert  en goed gedaen worden. 

 

Voor tweede marckenrichter de Heer Majoor Mariënburgh met eenparigheijt van stemmen angestelt. 

De bourrichters gecontinueerd voor een jaer, en met handtastinge an de Heeren marckenrichters belooft haer devoor  te sullen doen. 

 

Wegens het gekofte landt van Willem Lamberts waerbij ingevolge accoort de anno 1666 den 27 Janu. schuldigh worde  

80 Car. Gld. met die rente tot daertoe verschenen, is gecompareert wegens die vrouw weduwe van die zall. rentmr. Gerrit 

Mariënburgh haer Wel. Ed. schoonsoon, de heer doctor Dapper, en schoemaker secretaris tot Lochem, en versochten uijtname van 

die erfgenamen van Willem Lamberts, waervan haer moeder ’t landt an den dijck heeft gekoft ter presentie van Bessem en andere 

erfgen. van zall. Willem lambertste mogen accorderen over gesegde pretentie der erfgenamen van Appen, ’t welcke op die 

bijeencompste niet getroffen is, maer een nader dagh sijnde anstaende pinkstermarckt tot Deventer beraemt, alwaer Willem lamberts 

erfgen. niet gecompareert sijn. 

1696 den 11 Julij sijn die erfgenamen van Willem Lamberts door die boerrichters uijtname van die marckenrichters schriftelick 

geciteert, om op den 23 Julij tot Deventer to compareren, en afdracht te maecken wegens ’t capitaal á 80 gld. met die interesse van 

dien. 

Sijn na gedane citatie niet te voorschijn gecomen. 

1696 tegens St. Marten  naeder geciteert. En sijn Reutger Willems en Stijntjen Willems, weduwe van……. 
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Hendrick Bessem, wonende op die Blake bij die Voorster kercke voor die heeren marckenrichters ten huijse van de heer Burgemr. 

Bouwer gecompareert, aldaer gepresenteert den eisch van die heeren erfgenamen af te maecken met 50 Car. Gld., en alsoo 

verweigerden meerder te geven, sijn vruchteloos (doch op een kort te sullen weder comen) gescheijden, sijn voorts uijtgebleven.  

 

Anno 1697 den 17 Junij in Appen ten huise van Warner Henrick, holtspraecke gehouden en de sijn gecompareert: 

 

Everh. Bouwer,         Marckenrichter. 

Everh. Mariënburgh, Marckenrichter. 

Rentmr. Hoornaard. 

Henrick Backer, wegens Bellemans. 

Bresser van Clovik. 

Warner Henriks, wegens Bettinck. 

 van Beeck wegens Hilderinck. 

De weduwe Hissinck van Hissinck. 

 

Heeft die marckenrichter Mariënburgh wegens het geene ten dienste van die marckte heeft ontfangen en uijtgegeven, rekeninge 

gedaen. 

1694 den 1 maij ontfangen van die heer marckenrichter Bouwer, soo bij slot van die laetste geslotene rekeninge was in cassa 

gebleven,                                                                                                                                                                f.  1=15=6 

Dito van Albert Wessels van rest van het jaer pacht verschenen op Petri 1691 betaalt,                                                    10=0=0 

1695 den 9 Maij van Albert Wessels ontfangen voor die pacht verschenen op Petri 1692 en 93,                                    60=0=0 

                                                                                                                                                                                      f.  71=15=6 
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van de andere zijde comt,                                                                                                                                             f.  71=15=6 

1696 den 14 Octob. van Albert Wessels voor een jaar pacht verschenen op Petri 1694,                                                  30=0=0 

Dito op rekeninge van die pacht verschenen op Petri 1695,                                                                                              20=0=0 

                                                                                                                                                                                    f.  121=15=6 

tegens bovenstaenden ontfanx heeft die marckenrichter Mariënburgh op den Heeren Erffgenamen ordres 

betaelt en uijtgegeven: 

1694 den 1 Maij an Peter Geurts lt. q.                                                                                                     f.  5=6=0 

An Gerrit Jansen, timmerman,                                                                                                                     6=4=0 

An peter Geurts en Jan Derrix ieder betaelt één ducaton voor haer salaris als 

boerrichters verschenen op Maij 1693,                                                                                                        6=6=0 



12 dito an Beurboom voor wijn mol als anders, lt. rek. en q.       betaelt,                                                 15=6=8 

1695 den 9 Maij an Albert Wessels op zijn pacht goetgedaen die extraordinaire 

verpondinge van 1688 tot 1693 incluis, soo als hij wegens lantsheer lasten  

an den ontfanger Elberti, luijdt bijgaende rek. en q. heeft betaelt,                                                         32=14=0 

Den 9 dito an wed. vrouw Vos volgens rekeninge van dit waeren geconsumeert  

op die holtsprake geholden op den 1 Maij 1694 betaelt, luijdt quit.                                                       22=14=0 

 

Albert Wessels per assignatie an Peter Geurts en Jan Derrix betaelt ieder 

een jaer tractement als bourrichters waermede tot 1694 incluis sijn bet. luijt q.                                         6=6=0 

An een kerckesprake wegens ’t ongeregelt drijven in de Halmer, 

krammen van verkens als anders bet.                                                                                                        0=10=0 

                                                                                                                                                              f. 95=16=8 

Beeldnummer: 57 van 98 

Recto 

pag. 105. 

Latus van die andere zijde,                                                                                                                   f. 95=16=8 

Dec. 1696 an Mr. Gerrit Jansen, timmerman voor die bestede brugge, lt q.                                               6=0=0 

1 Maij 1697 voor ’t versegelt pampier ende tweemael publiceren van die 

kerckenspraecke, waerbij die Heeren Erffgen. van Appen sijn geconvoceert. bet.                                     0=8=0 

16 Maij an Jannes de Graef voort boeck brengen van die rekeninge en 

erfgen. resolutie  van die laeste holtspraecke. lt. q.                                                                                   0=18=0 

17 Maij aen Henrick Bresser betaelt voor ½ vat bier geconsumeert  

op die holtspraecke van den 1 maij 1694. lt. q.                                                                                           4=0=0 

Dito an Egbert op den Hoff tot Appen voor dat die erfgen.  

ten sijne huijse op den 1 maij 1694 hebben vergadert geweest, betaelt,                                                   1=11=8 

 

Dito noch an Egbert op den Hoff toe Appen voor dat op marckenvergaderinge  

boter en melck heeft gelevert, luijt rek en quit.  betaelt,                                                                           9=19=0 

                                                                                                                                                               118=13=0 

Comt alsoo ontfangen een hondert een en twintig gl. vijftien st. 6 penn.                                                            f.  121=15=6 

Volgens slot van rekening daertegens uijtgegeven, een hondert achtien gl. 13 st.                                              f.  118=13=0 

                                                                                                                     Blijft alsoo in cassa:                           f.      3=2=6 
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Van d’andere zijde soo in cassa blijft, comt,                                                                                                            f.      3=2=6 

Noch heeft die merckt te pretenderen wegens ’t verkofte landt an den dijck van Willem Lamberts erfgen.                80=0=0 

Noch voor renthe van dien seder ’t verkofte landt,                                                                        Pro Memoria. 

Noch debet Albert Wessels, p. resto van sijn verschenen pacht op Petri 1695                                                             10=0=0 

Sijn pacht verschenen op Petri 1696,                                                                                                                            30=0=0 

Debet sijn pacht verschenen op Petri 1697,                                                                                                                   30=0=0 

                                                                                                                                                                                 f.  153=2=6 

De recken. van de Heer Majoor Mariënburgh geëxamineerd en deselve wel bevonden, 

 bedragende den ontfanck 121 gl. 15 st. d’uijtgave 118 gl. 13 st. welcke afgetrocken resteerd  

en heeft de marcke te goede 3 gl. 2 st. 6 penn. met de restanten te samen 153 gl 2 st. 6 penn.  

Actum als boven. 

 

Vorders voorgestelt dat die bour�richters versoecken dat die verteringe bij Warner Hendrix over ’t schouwen gedaen, mach worden 

betaelt ingevolge rekeninge. 

{ geresolveert dat die rekeninge sonder consequentie sal goet gedaen worden.} 

 

Off die erfgen. Hofstede als buijten pacht sijnde, niet behoorde an die meest biedende of door die marckenrichters verpacht te 

worden. 

{ Is aan Albert Wessels verpacht voor 40 gld. jaerlix voor de tijt van ses jaren ingaande op Petri 1698. } 
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Alsoo sich verscheijden coop�luden op doen van ’t hegge�holt op die ledige Hoffstede, en ’t selve hier en daer wort uijtgehouwen , 

niet behoorde verkoft e worden. 

{ het eijckenholt in het jaer 1698 tijdelijck en publijcqulijck te verkopen ten huijse van Warner Henricks om op Maij deselven jaars 

1698 te houwen.} 

 

Over ’t graven van den dijck door die Appense Mercke wegens de Heer Wijnbergen tot de Pol. 

{ dat de Heer Wijnbergen sal met de Heeren Marckenrichters daer over spreken, die ’t selve sullen in oogenschijn nemen.} 

 

Bresser versoeckt dat het hecke bij die colcke an den dijcken magt verhangen worden. 

{ Fiat ’t verhangen van Bresser hecke.} 

 

Wegens ’t verkofte landt an den dijck van Willem Lamberts.   {Geaccordeert als te sien bij volgende.} 

 

Die heeren marckenrichters en bourrichters gecontinueert, en is Warner Hendrix bij die Heeren Erffgen. tot schutter angestelt.  

 

Wordt geinhereert bij die resolutij dat geen schapen voor Septemb. en nae Maij,  dagh sal in den Halmer mogen comen op dien 

boete daertoe staande.  

Den 17 Maij 1697 is gecompareert Rutger Willems en Stijntje Willems, weduwe van Henr. Bresser, wonende op die Blaeke, als 

borger  van Willem Lamberts, en mede sprekende voor haer mede waerburger Lambert  Jacobs van Beeck, en Hendrick Willems, 

wegens die heeren erffgen. pretensie van het verkofte landt an den …….. 
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veraccordeert voor 80 Car. Gl. als uijt merckenboeck te ersien, om over het kapitaal en de renthe van dien te accorderen, soo is ’t 

dat bij die heeren erfgen. is verstaen, dat voorgaende 80 gld. sal worden betaelt, en die verdere interesse uijt consideratie 

geremitteert, mits contant te betaelen ’t sestich gl. En die resterende 20 gl. Op die aenstaende marckendage, daer voor te stellen 

onder parathe executie binnen marckt suffisiante borger. 

 

op dato an die marckenrichter Marienburgh gestelt sestigh gld. en heeft sich voor borge bij onderschrijving deser voor die restante 

20 gld. ingelaten Jan van Beeck. 

                                                               Onderstant Jan van Beek:   

Ick onderschreven bekenne met de heer Majoor Mariënborgh als marckenrichter van Appen, en die presente erffgenamen 

onderlingh hebben geaccordeert dat die albereijts  gepootte twee rigen peppelen ten profijte van mijn moeder de vrouwe wed. 

Scharff sullen blijven staan, alsoo die albereijts gepoot staen en an ’t wassen zijn, midts dat voor ieder gepote peppelen ten getale 

van vier en sestigh an die marckt eens sal betaelen twe e stuiver: 

Actum tot Appen den 27 May 1698. 

Was onderteickent,         

Hendrik Scharff. 
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1699 den 19 Junij sijn na voorgaende convocatie gecompareert de navolgende Erffgenamen: 

De Heer oudt borgemr. Bouwer als marckenrichter, wegens Mentinck. 

De Heer Majoor Marienburgh als marckenrichter, wegens den hoff te Appen. 

Secretaris Borgerinck, wegens ’t stift ter Hunnep van ’t erve Kemna. 

De weduwe Hissinck, wegens Hissinck. 

Jacob van Beeck, wegens Bettinck. 

Jan van Beeck, wegens Hilderinck. 

Jan Jansen wegens Clovinck. 

Peter Backer, wegens Belleman. 

 

De marckenrichter Mariënborgh versoeckt, dat die heeren erffgenamen sijn reeckeninge gelieven afte horen, ’t welck geaccordeert 

sijnde, is luijdende als volght, 

 

1697 den 17 Maij ontfangen voor die Appense marckte van Albert Wessels van die ledige hofstede, 

 per resto van het jaerpacht  verschenen op Petri 1695,                                                                                                f.  10=0=0 



Noch van die selve voor een jaerpacht verschenen op Petri 1696,                                                                                   30=0=0 

Noch voor een jaerpacht van die ledige hofstede, verschenen op Petri 1600 seven en negentigh,                                  30=0=0 

                                                                                                                                                                                      f.   70=0=0 
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van de andere sijde comt,                                                                                                                                             f.   70=0=0 

Dito Rutger Willems en Stijntje Willems, weduwe van Hendrick Bessem, als burger van Willem Lamberts  

hebbenin gevolgch accoort met de erfgenamen op heden ingegaen wegens Willem Lamberts gekofte landt  

an den dijck op die tachtentigh guldens betaalt,                                                                                                                60=0=0 

 

1699 den 14 Junij heeft Jan Wessels voor het gekofte ackermael op den erffgenamen hoffstede, 

dat hij in Meij 1698 heeft gehouwen betaelt,                                                                                                                   65=0=0 

Den 17 Junij die vaendrich Hendrick Scherff volgens accoort van den 27 Maij 1698 voor het poten van 

64 peppelen op het gemeene velt, voor den peppelenbosch betaelt,                                                                               6=8=0  

                                                                                                                                                                Facit;          f.   201=8=0 

Coomt alsoo ontfangen twee hondert eenen gulden en acht stuijver. 
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                                                                   Uijtgave, 

Tegen voorgemelte ontfanc hebbe ick ondergeschr. als marckenrichter van Appen ten dijnste van voorschr. Marcke betaalt en 

uijtgegeven voor verteringe bij die samentlt. Erffgen. op den 17 maij 1697 ten huise van Warner Hendrix op die holtspraecke 

gedaen, als anders.  

 

1697 den 17 maij an Albert Wessels als meijer voor die ledige hoffstede goet gedaen die  

extra ordinaire verpondinge van 1600 vier en negentige , als sijnde lantheerens lasten, 

 ad  f. 6=5=0 jaerlix,  lt.q.                                                                                                                    f.  12=10=0 

Noch voor extra ordinairie verpondinge van ’t jaer 1696  lt/q. in sijn boeck an mij vertoont,                3=19=12 

 

Dito an Werner Hendrix ingevolch erfgen. resolutie voor verteringe van die boerrichters 

bij ’t schouwen , luit rek. van 1692 tot 24 April 1694  luit q.                                                                      5=6=0  

Noch an Werner ter geseijden oirsake aen reeckeninge van den 2 Junij 1694 tot den  

18 Meert 1697 lt. q. betaalt                                                                                                                        9=12=0 

Dito an Jacob Willems, smidt  lt. rek. en q.                                                                                               1=15=0 

Dito an den boerrichters Peter geurts en Jan Derrix ieder haer tractement á  f.  3=3=0  jaerlix 

 verschenen op Maij 1695,96 en 97 betaalt                                                                                              18=18=0 

Den 19 dito an Bourboom voor ½ vat mol,                 lt. rek en q.  betaalt,                                               9=10=0 

                                                                                                                                                        f.      61=10=12 
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Latus van die andere zijde,                                                                                                             f.      61=10=12 

1697 den 26 Junij an de vrouwe weduwe van die zall. Camener  Vos voor verscheijden 

 eetwaren , als anders op den erfgenamenmaeltijt geconsumeert, luit rek. en quit.                               28=11=12 

1698 den 2 April voor ’t versegelt pampijr daer die kerckenspraecke van ’t verkopen  

van het holt opgeschreven is                                                                                                                        0=4=0 

Voor ’t publiceren van die selve                                                                                                                  0=2=0 

Bij die verkopinge verteert en betaelt voor wijncoop,  insate en hoegegelt,                                             5=12=0 

 

1698 den 27 Maij op die convocatie der erfgen. als die bepotinge van die vrouw weduwe 

Scherff voor den peppelen Bosch wierde besien bij Werner Hendrix , lt. q. bet.                                        1=8=0 

1699 den 13 April an Derck Meijer ½  ancker Franse wijn voor die erfgen. op die holtspraecke 

geholden den 17 Maij 1697 geconsumeert, betaalt lt. q.                                                                           10=0=0 

 

Den 3 Junij een kerckespraecke per expresse naer Voorst gesonden waer bij die erfgen. 

tegen den 19 wierden geconvoceert en voor ’t publiceren voor die selve, bet.                                           0=8=0 



10 dito an jannes de Graef voor het overschrijven van die gedane marckenreeckeninge ,  

marckenresolutien  genomen op den 17 Maij 1697 bet.                                                                           0=18=0   

                                                                                                                                                     f.       108=14=8 
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17 Junij an Peter Geurts en Jan Dercks als bourrichters, ieder voor haer tractement 

ad. f. 3=3st. jaerlix verschenen op Maij 1698 en 1699 bet.                                                         f.         12=12=0 

An Bresser voor ½ vatt  8gld. bier op die holtspr. van den17 Maij 1697 geconsumeert, bet.                    4=0=0 

                                                                                                      Van de andere zijde comt,               108=14=8 

                                                                                                                       Soo ’t samen           f.        125=6=8 

De reeckeninge van de heer Major Mariënburg als marckenrichter van die Appense marckte 

 op heden den 19 Junij 1699 bij de heeren erfgenamen geëxamineert, die quitantien tegens  

die selve naegesien en gerogeert, hebben die selve welbevonden. 

 

Den ontfanc als voren gemelt bedraegt twee hondert eenengulden en acht stuiver,                                                  f.  201=8=0 

Daer tegens volgens rekeninge uijtgegeven een hondert vijff en twintigh gulden sess st. en 8 penn.                           125=6=8 

Soodat die marckt in cassa te goede holt ses en seventigh gulden eenen st. acht penn.                                            f.   76=1=8 

 

Noch heeft die marchte te goede van Albert Wessels een jaer pacht van die ledige hoffstede  

verschenen op Petri 1698,                                                                                                                                               30=0=0  

                                                                                                                                                                                  f.  106=1=8 
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Die selve debet van geseijde hoffstede het jaer pacht verschenen op Petri 1699,                                                         40=0=0 

Noch is Reutger Willems en Stijntje Willems als borger van Willem Lamberts wegens het gekofte landt  

an den dijck volgens accoort debet,                                                                                                                               20=0=0 

                                                                                                                                                                 facit:      f.     60=0=0 

                                                                                                                                 van de andere zijde comt:      f.   106=1=8 

                                                                                                                        Heeft die marckt also te goede:        f.   166=1=8 

Verder hebben de heeren erffgenamen geresolveert en goet gevonden dat de peppelen door de weduwe Scherff 

 voor den peppelen�bosch op ’t nieuwe an d’andere zijde van het hecke op ’t gemeene velt geplant op den  

anstaenden herfst sal hebben te removeren. 

Sullende bij manquement van dien, daeromtrent soodane ordres worden gestelt, als de erffgenamen sullen 

ordelen te behoeren. 

 

Angaende de cothers is goetgevonden de heer marckenrichter Mariënburg, Henrick Bresser en Jan van Beeck te committeren, om 

deselve voor haer ’t ontbieden de selve te doen anseggen en gelasten, dat hare schijnen en bescheijden angaende het regt van turven 

sullen hebben mede te brengen, om door de selve geëxamineert te worden, en daervan te rapporteren , ende is daer toe vastgestelt 

den 24 deser maant ten twee uijren ten huijse van Warner Henrix. 
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Vorders is goet gevonden de resolutie van den 19 Junij 1684 angaende de turf genomen ’t inheren met die veranderinge nochtans 

dat een bedde in plaetse van seven roeden lanck, sess sal sijn en vijf voeten breedte behouden, en nat gespreijt sijnde niet meerder 

als een halve voet dichte mogen hebben. 

 

Also die geene die op de gemeene gront bevonden worden sonder daer toe beregtigt te sijn, geplantte te hebben, is goet gevonden 

dat de selve daer voor sullen hebben te betaelen van ieder geplante boom twee stuiver, ende geërfden eenen stuiver, ende dat van de 

tijt van sess jaren herwaerts, sullende ’t geene in ’t vervolgh voor ongewaert lant wort gepoot, komen ten profijte van de 

gesamentlijcke erffgenamen. 

 

De tegenwoordige  Hrn. Marckenrichters, Boerrichters en Schutter sijn bij omvrage gecontinueert voor drie jaren. 

 

Ingevolch marckenresolutie wil de marckenrichter van de Appense marckte op heden den 19 Junij an die meest biedende verpachten 

dien Appense visscherije, soo en als de Welgeb. Heere van Renesse tot den Pol die in pacht gehadt heeft, en dat voor den tijt van 



sess achter een volgende jaeren, waervan het eerste jaar pacht sal verscheenen wesen op heden over een jaar, en dat op volgende 

conditiën: 

 

Die visscherije sal worden ingeset bij gulden van 20 stuiver. Die de insate heeft sal eerst mogen hoogen, en van ijder gulden 

verhoginge den tijnden penninck genieten die anstonts…… 
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door de marckenrichter sal betaelt worden. 

Die visscherie is ingeset bij Henrick Bresser op    f. 5,= 

Die koster hoocht  1 mael                                      f.  1,=  

Hendrick Bresser                                                   f.  1,= 

Die koster                                                              f.  1,= 

Hendrick Bresser                                                   f.  1,= 

Hendrick Bresser heeft die slagh beholden met negen Carol. Guld. 

 

Ao. 1701 den 25 April sijn de erffgenamen tot Appen vergadert geweest, en nae voorgaende convocatie , door de Heer Major 

Mariënburg als marckenrichter de naevolgende gecompareert, 

De Heer Major Mariënburg als marckenrichter van den hoff toe Appen. 

Secret. Borgerinck, wegens het Adelicke Stift ter Hunnep, van ’t erve Kemna. 

De provisoren van ’t Bornhoff, wegens ’t erve Mentinck. 

De wed. Hissinck, wegens Hissinck. 

Jacob van Beeck, wegens Bettinck. 

Jan van Beeck, wegens Hilderinck. 

Peter Backer, wegens Belleman. 

Henr. Bresser, wegens Clovik. 

 

In plaetse van de gewesen marckenrichter wijlen de Hr. Out Burgemr. Bouwer is wederom tot marckenrichter angestelt Willem 

Backer en de in absentie van deselve desselfs soon peter Backer, ende sulx voor de tijt van drie jaeren als van outs. 
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Ten dienste en ten profijte van die Appense marckte hebbe ick als marckenrichter indertijt bij slot van rekeninge 

 in cassa geholdenop den 19 Junij 1699,                                                                                                                        f.  76=1=8 

 

Noch ontfangen naer die gedane rekening  als; 

Ao. 1699 den 19 Junij van Gerrit Wessels uijt name van Albert Wessels voor een jaar pacht van die ledige  

Hoffstede verschenen op Petri 1600 acht en negentige betaelt,                                                                                         30=0=0 

Dito van Rutger Willems en Frerick Bessem wegens het restant van het gekofte landt van Willem Lambers  

waermede het accoort met die Erffgenamen opgericht is voldaen,                                                                                   20=0=0 

 

1701 den 25 April Albert Wessels betaalt het jaer pacht van die ledige Hoffstede verschenen op  

Petri 1600 negen en negentich, 1699,                                                                                                                                40=0=0 

 

1699 den 24 Junij van Hendrick Evers voor dat hij 30 eijcken tellingen voor koeweijde gepoodt gehadt heeft 

 ingevolgh Erffgenamen resolutie  á 2 st. ’t stuck,  betaelt,                                                                                          f.    3=0=0 

                                                                                                                                                                                     f.  169=1=8 

 

Tegens voorgaender ontfanc heeft die marckenrichter Mariënburg voor en ten dienste van die Appense marckte 

 soo voor verteringe en consumptij op die holtspraecke van den 19 Junij 1699 voor die Heeren Erffgenamen 

 ten huijse van Warner Hendrix gedaen, uijtgegeven en betaelt als volght;   

 

Dito an Reutger Willems met goetvinden van die Heeren Erffgenamen voor het waernemen  

van die boerrichters plaetse, soo hij voor desen becleedt heeft, betaelt,                                              f.   6=16=0 

 

24 dito an Hendrick Bresser voor ½ vat bier op die holtspraecke geconsumeert, betaalt   l.q.           f.     4=0=0                                                                                                                                 



                                                                                                                           1 lat. :                      f.   10=16=0 
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Dito an Werner Hendrix  lt. reken. door de boerrichter op ’t schouwen  p. verteert l.q. bet.             f.    5=12=0  

Die Heeren Erfgen. op die bijeencompste boven den mede genomen  ½ ancker wijn noch 

 bij Warner Hendrix an wijn naer verteert, lt. q. an hem bet.                                                                     9=16=0 

Volgens resolutie der erffgen. is die marckenrichter Mariënburg neffens die gecomm. erfgen. ,  

die boerrichters en scholter an Warner Hendrix huijs tesamen geweest, den 24 Junij daer die  

bepotinge en uijtheemsche cotters geëxamineert en op het turven ordre gestelt, verteert,                       4=18=0 

Bij ’t verpachten van die visscherije voor hoegegelt bet.                                                                           0=8=0 

 

5 Augusti an Werner Hendrix soon voor geleverde boter op die holtspraecke luit rek. en quit.               4=6=0 

An Boerboom voor wijn als anders luit reeck. en quit. bet.                                                                    13=11=0 

 

1700 den 20 Junij an Werner Hendrix voor huijsvestinge en camerhuijr p. als die Heeren  

Erfgenamen tot sijnen huijse waren vergadert lt. q. bet.                                                                           1=12=0 

 

An die vrouw weduwe van Willem den Heer Camener Vos wegens verteringe op die maeltijt  

door de Heeren Erfgen. gedaen op die marckendach geholden den 19 Junij 1699  lt. q.                       21=17=8 

 

Den 23 April an Mons. de Graeff voor dat die marckenresolutie en rekeninge dooe die  

marckenrichter Ao. 1699 den 19 Junij gedaen heeft te boeck geschreven lt.q.                                 f.       1=2=0                                                                    

                                                                                                                                      2 lat.             f.     63=2=0 
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En die costen voor ’t affkundigen van die kerckenspraecke ,  

om die marckendach an te kundigen,  betaalt,                                                                                    f.      0=4=0 

An Peter Geurts voor tractement verschenen op den eersten Maij 1700 en 1701, jaerlix  3=3=0      f.     6=6=0 

An Jan Derrix betaalt sijn tractement als boerrichter verschenen  

op den eersten Maij 1700 en 1701, betaalt                                                                                                 6=6=0 

An Jacob Willems, smidt  lt. qt.                                                                                                               1=10=0 

An Warner Vrouwdenbergh luit rek. voor plancken op die brugge betaelt lt. q.                                       5=10=0 

An Werner Woudenberg wegens verteringe van die boerrichter over ’t schouwen  

van die vrught, gedaen l.q.                                                                                                                 f.     5=12=0 

                                                                                                                          3. lat.                          f.   25=8=0 

                                                                                                                          2. lat.                          f.   63=2=8 

                                                                                                                          1. lat.               f.   10=16=0 

De rekeninge van de Heer Major Mariënburg  facit:                                                                          f.   99=6=8 

 

Als marckenrichter van die Appense marckte op huijden bij die Hrn. Erfgenamen sijnde geëxamineert, 

 de  quitantien tegens die selve nagesien en geroieert, hebben den ontfangst bevonden sig te bedragen de cas van,   f. 169=1=8 

den uijtgave daer en tegens,                                                                                                                                            f.  99=6=8 

Soodat de Hr. Marckenrichter schuldig blijft,                                                                                                                f. 69=15=0 
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Blijvende Alb. Wessels schuldig de jaren van 1700 en 1701 op Petri verschenen ad. 40 Car. Gld. jaerlix. 

Goedgevonden dat de hutte op het velt bij de kolck an de Kromme dijck binnen de tijt van sess weecken sal moeten geremoveert 

worden, en soo sulx vanselfe voor die tijt koomt werckstellige te maken, sal daervoor genieten vijff  Car. Gld. 

 

De resolutie omtrent de peppelen van de weduwe Scharfe wort geïnhereert, en verstaan dat deselve alnog sullen moeten worden 

geremoveert, ofte dat deselve ten profite van de marckt sullen verblijven, soo zedert den jare 1699 geplant hebben. 

 

Is goetgevonden het gerapporteerde angaende het turven van de cotters ’t arresteren mits dat deselve het beloofde daer voor van jaar 

tot jaar promptelijck komen te voldoen ende betalen. 



 

Is goetgevonden op de klagte van de Erffgenamen de konijnen soo het koorn� gewas, en dijcken seer komt te bederven, soo veel 

mogelijck te ruïneren, ende sulx uijt krachte van sententie,  de dato den 20 Maij 1648. 

 

De resolutie omtrent het vroeten en krammen van de varckens genomen wort geïnhereert. 

De schutter wort jaerlix toegeleijt  f. 3=3=0,  mits dat sijn functie wel waer koomt te nemen, en ieder der erfgen. sijn houtgewas 

partinent� sierlijck na vereijs en tot contentement van een ieder koomt gade te slaen. 
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Ao. 1699 op den 24 Junij volgens erfgenamen resolutie an Werner Hendrix huijs sijn gecompareert, Everhard Mariënburgh als 

marckenrichter, Hendrick Bresser en Jan van Beeck als marckengedeputeerden en hebbe het recht so naer benoemde cotters in de 

marckte vermeinen te hebben geëxamineert. 

 

Jan van beeck heeft een vertoont een opdrachte� beest van Jan Pouels Hofstede in Appen, daer Harmen Willems op die Grave woont 

de Ao. 1696, waerin gemelt wordt, dat hem verkoft is kotters gerechtigheijt van te heijden, weijden en turven. 

 

Hendrick Everse wegens koeweijde, wegens sijn bepotinge langes die weijde voor dertich eijcken telgen, soo hij daer voor gepoot 

heeft, betaalt á 2 st. ’t stuck,  f. 3=0=0 

 

Willem Bessem wegens Gerrit Willems plaatse of Hovincks hoeve in die Holthuijsen�straete gecompareert, segt dat het een olde 

recht van heijden, weijden en turven heeft, maer geen schapen�drift , en presenteert sijn opdracht ten allen tijden daer van te tonen. 

 

Jan van Beeck, pachter van Heer Hendrix Hofstede, soo die Heren van Zutphen hoort, segt het selfde. 

 

Jan van Beeck seght dat die Helle hoort die Fickerie, soo hij mede in pacht heeft het selve recht. 

Die Bresserije verscheijden erfgenamen, daer tegenwoordig Jan Wessels woont, hoort hem voor een gedeelte oock in die 

Holthuijse� straete. 

 

Harmen Jansen Coolckman hoort die Bressers, Jacob Gerrits en Berent Evers in die Holthuijse� straete, het selve recht als een cater. 

Jan Jacobs gecompareert en heeft van die hofstede daer Reinder Jansen woont, vertoont twee opdrachten, de eene van 1660 en die 

andere gepasseert 1672, spraecken van die Appense marckt gerechticht te wesen als een cotter. 
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Gerrit Hendrix op die Pannekoecke of Lodinchs Goor hoort die heren erffgen. seght dat cotters gerechtigheijdt gebruijckt soo als 

sijn voorsaten die hebben gebruijckt gehadt. 

 

De Groote Hoffstede soo Albert Jansen Hissinck toebehoort, en selfs bewoont, niet gecompareert volgens verclaringe van Jan van 

Beeck en Willem Bresser caetters gerechtigheijt. 

 

Esseltgen Rijckels, weduwe van Wessel Jansen gecompareert wegens Boelen off Harmen Haegens Hoffstede vertoont een coop en 

transport brief waerbij haer olde en nieuwe gerechtigheijt daer toe behorende is met gegeven, maer niet waer dat ’t in bestaet.  

Gepasseert  Ao. 1694, belooft nader scheijn te tonen. 

 

Hendrich Brockels gecompareert wegens Criets Hofstede off Otto Boelen plaetse, soo verlijdts Harmen Haegen toebehoort heeft de 

Ao. 1695 gebruijckt p. possessie cotters gerechtigheijdt. 

 

Peter Geurts, Jan van Beeck en anderen seggen dat het geh. goet weleer voor die voorpondinge is bliven liggen, ende dat Jan van 

Beecks scheper  het huijs daer op heeft geset, belooft daer naer nader bescheijdt van te willen leveren. 

 

Copia, 

De gecommitteerde erffgen. en marckenrichter Mariënburg hebben volgens der erfgenamen commissie van den 19 Junij 1699 goet 

gevonden dat men die ongewaerde cotters op approbatie van die erffgenamen sal laeten accorderen wegens het turven, en dat sij niet 

int veen sullen comen, voordat die boerrichters haer an wijsen waerdat sij sullen turff krijgen, en voor ieder voer  ad. 6 roeden lanck, 

vijff voet breet, een half voet dicke wesen en nath gespreidt, sullen betalen twintich stuijv. 
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En oock niet meer sullen mogen maecken, als twee voer en voor heijden en weijden verder met die boerrichters op goetvinden van 

die erfgenamen accorderen, dit alles tot revocatie  van die erffgen. van jaer tot jaer , ente betalen het een jaer uijt het ander. 

 

Berent Jansen op den Peppelenbosch geaccordeert op voorgaende. 

Dit is Berent Jansen,     M.  Merck eigenhandich getrocken. 

 

Berentgen Harms, weduwe van Hendr. Wagenvoort op bovengestelde conditiën geaccordeert. 

Berentgens Merck,   +  
Derrick Jansen op den Kijckenkamp geaccordeert op bovengestelde conditiën. 

Derrick Jansen   [   Merck. 

 

Albert in den Kivick mede geaccordeert voor Derrick Jansen op Papenweert seijt daer toe gelast te sijn. 

Alberts     N  Merck. 

Tonis Arens vrouwe seght, dat geen torf begeert. 

Hendrick op Heet ende woont in die Holthuijse begeert twee voer turf  p.p.  deumaals voor dit jaer geaccordeert. 

Werner Hendrix uijt name van Albert Wessels op voornoemde conditiën geaccordeert te betalen voor’t voer turf 20 stuiv. 

Werner Hendricks. 

 

Jan Jansen op die ledige hofstede twee voer geaccordeert om Godes�Will. 

Maria, huijsvrouw van Gerrit Berens woont op den Adelt, heeft niet geaccordeert, begeert op die manier geen turf. 
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Hutten Jenneken in die seven camers achter in die Holthuijsens�straete,  arm. 

Dat dit als boven gemelt ter onse presentie is geaccordeert, attesteren  wij ondergeschr. . 

Actum den 24 Junij 1699. 

 

Everhard Mariënburgh, als marckenrichter. 

Jan van Beeck.   Hendrick Bresser,  kerckmeester van Wilp. 

 

Wij ondergeschr. Everhard Mariënburgh en Peter Backer als marckenrichters in den tijt, van de Appensc marckt, doen hier mede 

weten aan de Heeren Erffgenamen in geseijde marckt beregtigt, hoedat de boerrichter in der tijt, haar als marckenrichters hebben 

aangekundigt, dat verscheijden disordres, soo in ’t graven en pooten, als anders wierden gepleegt, waerop sij marckenrichters op 

heeden den 1 Novemb. 1702 het een en het ander hebben weesen besichtigenen om het selve op het spoedigste voor te koomen 

nodich geoordeelt, de Heeren Erffgen. gelijckerhand daer van te berichten, versoecken en citeeren der halven de samentlijcke 

Heeren Erffgen. om op anstaende Wonsdach sijnde den 8 Novemb. deses jaars 1702 des morgens om 9 uijren te compareeren ten 

huijse van Warner Henrix Woudenberg om als dan de propositie van de Heeren Marckenrichteren aan te hooren, daarover te 

delibereeren en vorders te concludeeren wat ten meesten dienste van de marckt sal behooren, sullende met die presenten worden 

gebesongeert die de absenten sullen vervangen en werden de Heeren Erffgen. versogt bij onderschr. van haar naam te verclaren dat 

se dese…… 
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Gesien hebben.  Actum den 1 Novb. 1702. 

 

Op dato den 8 Novb. 1702 sijn naer voorgaende convocatij den marckenrichters in den tijdt op den extra ordinaire marckendach 

naer benoemde Erffgenamen ten huijse van Warner Hendrix vergadert geweest,  

den Majoor Mariënburgh, als Marckenrichter, wegens den Hoff toe Appen.   

Peter Backer, als Marckenrichter, wegens Bolleman.   

Borgerinck wegens ’t Sticht ter Hennep, van Kemna.   



B. Luilofs, als provisoir van ’t Bornhoff, van Mentinck.  

Herman Hissinck, wegens Hissinck.   

Hendrick Bresser, wegens Clovinck.   

Jacob van Beeck, wegens Bettinck. 

 

Door de Marckenrichters en Erffgenamen sijn die retro�acta van den marckendach de Ao. 1701 den 25 April genomen, geresumeert. 

De Erffgenamen inhereeren de resolutie wegens het poten der ongewaerden daer niet gerechticht sijnde genomen  Ao. 1699 den 25 

April. 

Is nader geresolveert dat allen die tegens ongewaert landt hebben gepoot nochmaels door die boerrichters om betalinge te hebben, 

sullen worden an�gesproocken en bij verdere verweijgeringe sullen die bomen en gedaene bepotinge door die samentlicke 

huijsluden van die marckte ter presentie van de Heeren Marckenrichters worden afgehouwen, die… 
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wij Erffgenamen diertoe versoecken en soo verre haar dieswege eenige moeite wierden angedaen beloven onder verbant van onse 

persoon en goederen te quaranderen en schadeloos te holden. 

 

Gecompareet Jan van Beeck als marcken�genoot en Jan Jansen hebben verclaert dat sij voor St Jan midde�soomer anstaande jaar 

1703 haar opgegraven gravens tegens hare bepotinge selfs sullen insmiten en met die straete gelijck maken of an de Heeren Erffgen. 

van de Appense Marckte off an de Heeren Marckenrichters toestaen dat sij het selve mogen laeten doen. 

Actum Appen den 8 Nov. 1702  

 

Wort voor gestelt: Den graven genaamt die Swarte Lamp voor den selfs gepoot in die Adelstrate, die weleer door Willem Lamberts 

is gegraven, nu an die Erffgen. Wijlen Gerrit Mariënburgs toestendich en doemaels door den erffgen. ordre is ingesmeten geweest, 

of men die niet weder sal in smijten gelijck van te vooren gedaen, alsoo die binnen s’jaars op het nieuw is opgegraven en wat de 

Heeren Erffgen. daar op resolveren. 

 

Die Heeren Provisoren van ‘t Bornhof hebben gelieven te concluderen dat men voors Erffgen. Mariënburgh over het insmijtten van 

haeren opgegraven graven voordat die weder als voor desen geweest is wort ingesmeten sullen worden gesommeert en bij 

verweijgeringe daer over de reden te horen en nader te resolveren.  

Die resterende presente Erffgenamen hebben geresolveert den graven, soo als voor het laeste opgraven….. 
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geweest is, weder te doen insmijten en elckanderen schadeloos te holden, soo dieselvegen eenigs in oppositie comen. 

 

Voor gestelt wat die Heeren Erffgen. resolveren op het graven van die Heeren Provisoren van het Borrenhoff van het graven van die 

dijcken voor haer lant gehorende is en onder ’t erve Mentinck, soo in die Adel als Holthuijserstraaten. 

 

Op voorst propositie hebben die Heeren Provisoren van het Bornhoff verclaert dat wanneer en soo haast die graven van Willem 

Lambers nu de Erffgen. Mariënburgh,  van Jan van Beeck en Jan Jansen langes haere bepotingen gegraven, sullen wesen ingelijckt 

dat sij die oock sullen inlijcken off accorderen dat die van die marckt ingelijckt sal worden. 

Everhard Mariënburgh, als Marckenrichter. 

Peter Backer, als Marckenrichter. 

Gerhard Borgerinck, wegens het Stift te Hunnep. 

B. Lulofs, als Provisoor. 

Harman Hissinck.  Hendrick Bresser.  Jan van Beeck.  G. van Beeck.   1702 
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Anno 1704 den 25 Augusti sijn naer voorgaende publicatie in die kercke toe Voorst op ordres van die Heeren Marckenrichters in 

der tijt gedaen naer benoemde Heeren Erffgen. van die Appense marckte, ten huijse van Werner Hendrix Woudenberg vergadert 

geweest als; 

Everhard Mariënburgh wegens den hoff toe Appen en marckenrichter in der tijt. 

Peter Backer van Lansinck en marckenrichter in der tijt. 



Heer Borgerinck van Kemna. 

De Heeren Provisoren van ’t Bornhoff van Mentinck. 

Jan van Beeck van Hilderinck. 

Jan Jansen Bresser van Hissinck. 

Hendrick Bresser van Clovinck. 

Jacob van Beeck van Bettinck. 

Die retro�acta naer te lesen, 

Sijn naer gelesen. 

De marckenrichter Mariënburgh versoecke dat de Heeren Erfgenamen sijn rekeninge geliven af te horen. 

Ao. 1701 heeft die voorn. marckenrichter wegens meerder ontfanx als uijtgave in cassa voor die marckt beholden,     69=15=0 

1702 den 8 Nov. Heeft Albert Wessels betaelt een jaer pacht van die ledige hofstede verschenen op St. Petri 1700       40=0=0 

                                                                                                                                                                                    f.  109=15=0 
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latus van de andere sijde                                                                                                                                                 109=15=0 

1704 den 22 April heeft Albert Wessels betaelt een jaer pacht van die ledige hofstede verschenen 1701 op St. Peter    40=0=0 

Den 29 Maij heeft Albert Wessels noch betaelt een jaer pacht verschenen op St. Petri 1700 en twee  á                          40=0=0 

Dito noch betaelt op die pacht verschenen op Petri 1700 en drie                                                                                    29=16=0 

                                                                                                      Coomt alsoo ontfangen,                                       f.   219=11=0 

Tegens bovenstaende ontfanx heeft die marckenrichter uijtgegeven als volght,                                  

1701 den 28 April an Hendrick van Olst voor 1 ancker wijn den 25 dito op die holtspraecke  

geconsumeert,  l.q.   betaelt,                                                                                                             f.    11=12=0 

4 Nov. an Beurbom voor mol en cijs van mol en wijn   l. q.                                                                   12=16=8 

An Werner Hendrix voor huijsvestinge als anders,         l. q.                                                                    4=14=0 

An me vrouw Vos voor ’t gene dat bij die Heeren Erfgen. op die holtsprake geconsumeert is l.q.       19=16=8 

1702 den 31 Octob. Gosen Jansen met een brief an die boerrichter expres afgesonden, bet.                     0=6=0 

Den 1 Nov. met Heer Backer om ’t graven van die Heeren Provisoren vant Bornhof te besien  

naer Appen gevaren, bruggegelt bet.  wagen vragte,                                                                                 0=4=12 

                                                                                                                                                             f.  49=9=12 
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Latus van die andere zijde ,                                                                                                                 f.  49=9=12 

1702 den 8 Nov. hebben die Heeren Erfgenamen op een extra ordinairi holtsprake bij  

Werner Hendrix,  l.q. verteert,                                                                                                                   8=17=0 

Dito eenige Erfgenamen noch nae  verteert, l.q.                                                                                          2=8=0 

Voor ’t anseggen van den Erfgenamen samencomste Werner Hendrix                                                      1�10�0 

Noch an Werner betaelt voor dat hij op die bijeencomste van 1701 ’t proviant van 

Deventer heeft gehaelt en wederom gebraght, l .q.                                                                                     2=0=0 

Bruggegelt in twee reisen,                                                                                                                         0=12=0 

1703 den 11 April met Heer Backer naer Appen gevaren om den dijck van Juff. Mariënburghs 

gegraven te besien en tot het insmijtten ordres gestelt, brugge gelt,                                                        0=4=12 

wagenvraght. 

Den 24 April an de Graef voor het te boeck brengen van die laets gedane merckenrichters  

rekeninge en merckenresolutij  l. q. bet.                                                                                                    1=13=0 

1703 den 11 Septemb. een expresse over Zutphen naer Appen gesonden,  

om die boerrichters te verwittigen dat sij op den 13 dito met die huijsluden bij der kant souden 

bliven om die opgegraven graven in te smijtten, daer an betaelt                                                              0=10=0                                                                 

                                                                                                                                                             f.   67=5=0 
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Latus van die andere zijde,                                                                                                                    f.  67=5=0 

1703 den 13 Septemb. met mijn confrater naer Appen gevaren , brugge gelt                                           0=4=12 

Wagen vraght. 

20 dito wederom ter selver oirsake derwarts gevaren, brugge gelt                                                           0=4=12 

Wagen vraght. 



1704 den 19 April een expresse naer Heer Backer gesonden wegens het timmeren  

op die ledige Hofstede,                                                                                                                               0=6=0 

Den 20 dito an die boerrichters een expresse gesonden om die huijsluden tegens  

den 22  s’morgens tegen acht uijr te samen te roepen om met schoppe  en bile 

mede naer die ledige Hofstede te gaen,                                                                                                       0=6=0 

22 dito voor wagen vraght. 

1704 den 29 Maij an Albert Wessels voor extra ordinairis verpondinge van die ledige Hofstede 

 van die jaren 1696,97,98,99,1700 en 1701, l.q. van die wed. Elberti goetgedaen op sijn pacht,           27=11=4 

Noch voor extra ordinairis verpondinge van die ledige Hofstede van 1702, l.q.   

van wed. Elberti,  goet gedaen,                                                                                                                   6=2=4 

21 Aug. an Arnold Mariënburgh voor brugge plancken, lt. rek. en q.                                                     12=2=0   

                                                                                                                                                            f.  114=8=0 
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Latus van die andere zijde,                                                                                                                 f.  114=8=0 

1704 den 21 Augusti an Peter Geurts betaelt sijn tractement als boerrichter  

verschenen op Maij 1702.  l.q.                                                                                                                   3=3=0 

25 dito an Jan Hissinck, soo in des selfs plaetse is angestelt, sijn tractement als boerrichter,   

verschenen op Maij 1703  en 1704  á 63 st.                                                                                                6=6=0 

An Egbert op den Hof toe Appen sijn tractement als boerrichter verschenen  

op Maij 1702, 1703 en 1704  á  f.  3=3=0 jaerlix  l. q. bet.                                                                         9=9=0 

25 dito an Werner Hendrix als schuter van die Appense  merckte,  

sijn tractement verschenen op maij 1703 en 1704  l. q. bet.                                                                        9=9=0 

Noch an die selve voor rekeninge van timmeringe an die brugge,                                                           5=18=0 

An die maeght, soo die cost geprepareert en tafel bedijne heeft,                                                               1=0=0 

Noch an Werner volgens rek. en q. bet.                                                                                                     8=8=0 

An Sweer Pede, lt. r. en q.                                                                                                                           1=0=8                                                                      

                                                                                               Somma van uijtgave,                            f.  159=1=8 

Den ontfanx bedraeght twee hondert negentijn gl. elf stuver,  segge                                                                       f.  219=11=0 

Die uijtgave als boven van een hondert negen en vijftigh gl. eenen stuv. acht penn.                                                 f.  159=1=8     

 Afgetrocken blijft dus meerder ontfangen als uijtgegeven,                                                                                         f.   60=9=8 
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De rekeninge van die Heer Majoor Mariënburgh als marckenrichter van die Appense merckte op huden bij die 

 Heeren Erfgenamen sijnde geëxamineert, die quitantien tegens die selve naer gesien en gerogeert hebben den 

ontfanx bevonden sichte bedragen,                                                                                                                            f.  219=11=0 

die uijtgave daer e tegens,                                                                                                                                            f.  159=1=8         

Soodat die Heer Merckenrichter schuldigh blijft sestigh gl. negen stuyver acht penningen,  segge,                          f.    60=9=8 

 

Verder geresolveert, 

Dat die hutte bij die kolcke op het velt an den Krommendijck midts versoeckende an die Heeren Erfgenamen magh bliven staen tot 

die naeste vergaderinge. 

 

Die cotters sullen hare achterstand hebben te betalen, of sullen uijt het velt geweret worden, volgens voorgaende resolutij en 

contract van den 19 Junij 1699. 

 

Die resolutie van die coninen en ’t crammen van die verckens wordt geinhereert. 

Dat van nu voortaen geen schapen in den Halmer meer sullen mogen geweidet worden, of sullen volgens merckenrechte gebotet 

worden. 

De schutter wordt belast dit stricktels naer te comen. 

 

Dat die gravens in die voorgaende resolutien van den 8 Nov. 1702 vermelt, door die Heeren Erfgenamen sijn ingelijckt. 
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Op die clagte van die boerrichters wegens het schouwen van die beke, is geresolveert dat die boerrichters op die publicatie van die 

schouwe sullen geholden wesen. 

Tijdtlick an die huijsluden, cotters en brincksitters kennisse geseg, dat die schouwe sal geschijden , en sij luden geholden wesen die 

beecke te ramen en schouw klaer te maken, en op die gedane onkundinge selfs sullen hebben te compareeren of een bequaem 

persoon in haer plaetse te senden, dien alte samen die schouw klaer te maken en waer te nemen, tot dat die voorbij is, sullende die 

boete betaelt worden (soo en als die schouw die mogte opleggen) door die gene soo sigh moght comen te absenteren, anders 

gelijeker handt. 

 

Ao. 1704 den 22 Appril hebben Mariënburgh en Backer als marckenrichters in der tijdt op onkundinge van die boerrichters, als dat 

op die ledige hoffstede weder getimmert wierde , wesen besichtigen en het selve heel bouwvalligt gevonden, hebben op voorsprake 

van die boerrichters en gesamentlicke huijsluden en op approbatie van die heeren erfgenamen an Jan Berents en Anneken sijn 

huijsvrouwe geaccordeert als volgte, dat sij in ’t geseijde huijs voor haer leven sullen bliven en gebruijcken het lege land…… 

 

Beeldnummer: 72 van 98 

Recto 

pag. 134 

van het appelboomtgen, staende an den tuijn bij die vaelt, voorts op een appelboom in den hof, en dan op een afgehouwen willige 

sijnde Oost en West, midts dat sij die twee overige campen van den hof sullen afstaenen niet langer als voor ’t jaer 1704 gratis 

besaeien, midts nochtans wanneer eene van beijde eheluden mocht comen te overlijden, dat die langhs levende daerop niet vermagh 

weder te hertrouwen, of ijmant bij sich innemen, al het welcke sij eheluden an die heeren marckenrichters in bij wesen van de 

boerrichters en samentlicke huijsluden om op te volgen, hebben belooft.  

 

Die heeren erfgenamen hebben dit bovenstaende geapprobeert midts dat sij luden die ongelden daer van sullen hebben te betaelen. 

Die marckenrichter als Everhard Mariënburgh en Peter Backer sijn gecontinueert. 

Die boerrichter als Egbert op den Hoff toe Appen en Jan Hissinck op Hissinck oock gecontinueert. 
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Ao. 1706 den 30 Augusti sijn naer voorgaende publicatie van den marckendach op ordre van de heeren marckenrichters in der tijdt 

in die kercke tot Voorst gedaen naer benoemde heeren erfgenamen van die Appensche merckt ten huijse van Jan Hissinck vergadert 

en hebben merckendach geholden.  

Everhard Mariëburgh, wegens den Hoff toe Appen, als marckenrichter in der tijdt. 

Peter Backer wegens Lansinck of Belleman, als marckenrichter in der tijdt. 

Heer Borgerinck als rentmr. van ter Hennep wegens Kemna. 

De Heeren Provisoren van ’t Bornhof van Mentinck. 

Jan van Beeck van Hilderinck. 

Hendrik Bresser van Clovinck. 

Frederick van Beeck van Bettinck. 

Jan Hissinck van Hissinck. 

 

Is geresolveert die retro�acta naer te lesen. 

Sijn naer gelesen. 

 

Op versoeck van die marckenrichter Mariënburgh is des selfs rekeninge van ontfanx en uijtgave afgehoort, ludende als volgh: 

Rekeninge van den ontfanx, 

 

Die voornoemde marckenrichter blijft bij slot van voorgaende rekeninge de dato den 25 Augusti 1704 an die Appensche merckt 

schuldigh sestigh gl. 9  st. waervan die verteringe en oncosten op dese merckendagh gedaen, moet afgaen.  Segge    f. 60=9=0 
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1704 den 25 Augusti heeft Jan Jansen wegens 29 heisters á twee stuv. achter die Hiethoeve sijnde  

ongewaert en betaelt                                                                                                                                                       f.  2=18=0 

Dito deselve noch betaelt volgens accoort met die Erfgenamen gemaeckte voor 65 heisters 

 ad. eenen stuv. an de sijde van t hooijlant bij de hoffstede ongewaert , betaelt                                                                 3=5=0                                                       



Dito Jan van Beeck voor 40 heisters á 1 stuv. volgens accoort met die erfgenamen achter  

die beeckweijde ongewaert lant gepoot, betalen                                                                                                                 2=0=0 

dito Albert Hissinck voor 50 heister achter die Holthuijsen�strate volgens accoort betaelt                                              2=10=0 

Dito Essele Jansen heeft betaelt voor ’t pooten van 186 peppelen achter die hofstede  

sijnde ongewaert  á 2 stuv.                                                                                                                                               18=12=0 

Dito van Werner Hendrix wegens Bartels Hendrix in den Adelt voor  2 voer turf                                                            2=0=0 

Dito van Gerrit in den Adelt voor 4 voer turf                                                                                                                     4=0=0 

 

1706 den 24 Augusti heeft Albert Wessels betaelt het restant van sijn pach van die ledige hofstede  

verschenen op Petri 1703.  á                                                                                                                                              10=4=0 

dito betalt de pacht van die ledige hofstede verschenen op Petri 1704                                                                              40=0=0 

dito bij liquidatie tegen die extra ordinairis verpondinge en in gelt betaelt op die pacht  

van die ledige hofstede, verschenen op Petri seventijn hondert en vijve, 1705                                                                8=2=12                                                           

                                                                                                                                                                                  f.  93=11=12 

                                                                                                                 latus van die andere sijde:                        f.      60=9=0 

                                                                                                     Coomt alsoo te samen ontfangen:                        f.    154=0=2 

Rekeninge van uijtgave, 

Tegens bovenstaende ontfanx, is bij mij Everhard Mariënburgh, als marckenrichter in der tijdt, 

 ten dijnste van die Appensche merckt uijtgegeven, als volght: 
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door dijn en mijn vorige rekeninge verscheijden wagen vraghten, die met mijn mede marckenrichter ten dijnste van die merckte 

gedaen, en die niet uijtgetrocken, maer ter discretie  van die Heeren Erfgenamen hebben gelaten die de selve niet hebben geliven te 

begroten, maer goetgevonden deselve in de naeste rekeninge inte brengen en uijt te trecken. 

 

1 Nov. Coomt voor wagen vragt                                                                                                           f.  2=10=0 

1703 den 11 April voor wagen vragt                                                                                                         2=10=0 

Den 11 Septemb. voor wagen vragt                                                                                                          2=10=0 

Den 20 dito                                                                                                                                                2=10=0 

1704 den 22 April met heer Backer naer die ledige hofstede gevaren voor vraghte                                2=10=0 

Den 25 Augusti Jacobs Willems, smit  l. rek en q.                      betaelt                                                   3=17=0 

Den 26 dito vrouw Vos maeghe voor ’t koken en oppassen op die merckendagh vereert                          1=2=0 

An Werner Hendrix Woudenberg volgens rek. en quit. betaelt                                                                9=18=0 

An die selve om den accijs van ½ vat mol en 1 ancker wijn op die holtsprake gedroncken lt. q. bet.       4=0=0 

 

1705 den eersten Maij met dee Heer Backer mijn mede marckenrichter op die ankundiginge  

van die boerrichters naer Appen gevaren om den graven door Jan Jansen Drost als momboir 

van die kinderen Hissinck te breet gegraven te besien als oock om die hutte op den drij spronck  

van Beekbergen, Gietel en Appen opgericht in ogenschijn te nenmen, voor wagen vraghte                   2=10=0 

Bruggegelt                                                                                                                                                4=12=0          

                                                                                                                                                            f.  34=1=12 
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1705 bij Werner Hendrix Woudenbergh met die boerrichters in verscheiden reisen betaelt lt. q.     f.    2=18=0 

Den eersten Maij an Berent lt. quit. 1 ancker wijn betaelt                                                                         17=2=0 

An die vrouw weduwe Vos voor die provisij van schencken als anders op der erfgenamen  

maeltijd van den 24 Aug. 1704 luijt rek. en quit. Betaelt                                                                     25=12=14 

1706 den 22 Augusti an Albert Wessels voor die extra ordinairis verpondinge van die 

ledige hofstede sijnde  Lantheerslaste goet gedaen die jaren van 1703,1704 en 1705  

á  f. 6=2=4 jaers  luit quit. van den ontfanger,                                                                                        18=6=12 

den 20 Aug. soo Berent naer Appen gesonden om die boerrichters te verwittigen dat bij die  

merckenrichters tot Zutphen souden comen om te berichten van ’t gene in de merckte  

moch sijn voorgevallen , bet.                                                                                                                       0=6=0 

22 Aug. voor ’t aflesen van die kerckensprake betaelt,                                                                               0=2=0 

An beide boerrichters voor bruggegelt,                                                                                                       0=1=8 



An Egbert Hendrix sijn tractement als boerrichter verschenen op Maij 1705 en 1706   lt. qt.                   6=6=0 

Dito an Jan Hissinck sijn tractement als boerrichter verschenen op Maij 1705 en 1706  lt. qt.                 6=6=0  

An Werner Hendrix  Woudenbergh sijn tractement als schutter verschenene  

op Maij 1705 en 1706  lt. qt betaelt,                                                                                                            6=6=0 

Voor het te boek brengen van die mercken resolutien en 

merckenrichters rekeningen de Ao. 1704 betaelt,                                                                                     1=13=0 

An Jacob Willemsen, smidt lt. rek. en qt.                                                                                                 1=11=8  

                                                                                                                                                          f.   86=11=10 

                                                                               Latus van die andere zijde:                                f.     34=1=12 

                                                                                 Coomt alsoo uijtgegeven:                               f.   120=13=6 

Beeldnummer: 75 van 98 

Verso 

pag. 139 

Coomt alsoo ontfangen als fo. 136 te sien is                                                                                                           f. 154=0=12 

Daer tegens uijtgegeven als fo. verso te sien                                                                                                        f. 120=13=6                               

 Coomt alsoo meerder ontfangen als uijtgegeven drie en dertigh  gl. seven st.  ses penn.                                    f.     33=7=6 

 

De rekeninge van de heer Mariënburgh als merckenrichter van die Appense merckte op heden bij die Heeren  

Erfgenamen zijnde geexamineert, die quitantien tegens de selve naer gesien en gerogeert hebben den ontfanx 

 bevonden sigh te bedragen                                                                                                                                     f. 154=0=12 

Daer tegens uijtgegeven                                                                                                                                       f. 120=13=6                                         

Coomt alsoo meerder ontfangen als uijtgegeven een somma van drie en dertigh gulden seven st. en ses penn.   f.     33=7=6 

 

Harmen Hissinck geaccordeert dat die graven sal bliven staen, midts daer van te betalen op anstaende merckendagh twee goede 

schencken ieder van negen pond. 

(dese 2 schencken sijn op den merckendagh van 1708 d.d. 10 Julij geconsumeert) 

 

De merckenrichters in der tijt met assumptie van twee binnen Erfgenamen en opbodinge van die gesamentlicke huijsluden worden 

versoght op huijden over vijer weken die angemaeckte graven op het Appense velt van Jan Harmsen op den drij spronck op koste 

van die merckte in te smijtten, bij aldie door hem selfs binnen voorm. tijdt niet wordt ingesmeten, wordende die boerrichters gelast 

hem hijer van datelick kennisse te geven. 

 

Hendrick Bresser sal volgens accoort wegens die gepachte visscherie tuschen het olde en nieuwe hecke setten hondert peppelen 

poten, sullende daer mede voldaen zijn die drie laeste jaren van die vischerije van de Erfgenamen, moetende die drie eerste jaren 

soo noch schuldigh blijft in gelde voldoen. 
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Die ledige of Appense Hofstede heeft Albert Wessels wederom gepacht voor die tijdt van ses achtereenvolgende jaren, ingaende 

met Petri seventijn honder en sevene, segge 1707 voor veertigh Caroli guldens jaerlix. 

Moetende door den pachter worden betaelt alle ordinairis en extra ordinairis lasten wat name de selve mogen hebben, in specie die 

verpondinge  en ’t vereijstende gelt sonder ’t selve an sijn pacht te mogen corten. 

 

Peter Hendrix versoeckt van Albert Wessels te mogen pachten het lant door sijn vrouwe gebruijckt, sullende bij misbetalinge van 

die geaccordeerde paght� penningen Albert Wessels hem kunnen doen vertrecken. 

 

Sullende voortaen ieder voerder turf langh wesen vijf roeden. De brete en dickte als voor desen. 

De boerrichters sullen gehouden sijn wanneer die turf gemaeckt is daer van an die marcktenrichters kennisse te geven om die in 

oogenscheijn te kunnen nemen. 

 

Alle degene die voortaan boven merckenrechte komen te poten of te graven, sullen van ieder heister en van ieder roede lant tot 

profijtte van die erfgenamen betalen drie stuvers . 

 

Die schutter wordt nochmaels gerecommendeert acht te geven, dat geen schapen of beesten in den Halmen mogen comen. 

Buten consent van die Heeren merckenrichters sullen geen brandt schadden  mogen gemaeckt worden. 

Xijnde vorders tot merckenrichters gecontinueert de Heer Majoor mariënburgh en Hr. Peter Becker.  En tot boerrichters Egbert 

Hendrix en Jan Hissinck. 



Wordende de Heeren Erfgenamen hijrmede voor hare comparitie bedanckt. 
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Ao. 1708 den 10 Julij sijn naerbenoemde Heeren Erfgenamen van die Appense Merck, naer voorgaende publicatie in kercke van 

Voorst op ordre van de Heer Majoor Mariënburgh en Backer als merckenrichters in der tijdt gedaen, vergadert geweest ten huijse 

van Harmen Lansinck op Bellemans en aldaer merckendagh geholden. 

 

Wegens den Hof toe Appen, Everhard Mariënburgh als merckenrichter in der tijdt. 

Bellemans, Peter Backer als merckenrichter in der tijdt. 

Kemna, de rentmr. Borgerinck. 

Mentinck, de rentmr. uijt Bornhoff. 

Hilderinck, Jan van Beeck. 

Clovinck, Gerrit Hendricks en Hendrick Bresser. 

Bettinck, Arent Hissinck. 

Hissinck, Harmen Hissinck. 

 

Op versoeck van de merckenrichter Mariënburgh  is sijn rekeninge van ontfanx en uijtgave afgehoort, 

 ludende als volght, 

Volgens slot van rekeninge van den marckendagh geholden tot Appen den 3 Augusti 1706 is voor meerder 

 ontfanx in cassa gebleven,                                                                                                                                          f.    33=7=6 

1707 in Octob. heeft Willem sijn gekofte holt op die ledige hofste á f. 108=15=0,  betaelt met,                              f.  107=0=0  

 

Tot voldoeninge van het jaer pacht verschenen op Petri 1700 vijve , segge 1705  

heeft Albert Wessels van de ledige hofstede betaelt,                                                                                                 f.  31=17=4 

                                                                                                                                                                                    f. 172=4=10 
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latus van die andre zijde,                                                                                                                                          f. 172=4=10 

Albert Wessels heeft noch per assignatie  betaelt het jaer pacht van die ledige hofstede   

verschenen op Petri dagh seventijn hondert en sesse,  segge 1706  á                                                                       f.     40=0=0 

Albert Wessels heeft per assignatie en in gelt betaelt die pacht van die ledige hofstede verschenen op  

Petri seventijn hondert en sevene,                                                                                                                            f.     40=0=0           

                                                                                                                      Coomt alsoo ontfangen,                       f. 252=4=10 

 

Tegens bovenstaenden ontfanx heeft de merckenrichter Mariënburgh ten dijnste van die merckte uijt gegeven als volgte. 

 

1706 den 27 Augusti an mr. Berent Traes betaelt een ancker wijn soo den  

30 Augusti 1706 op die Appense holtsprake is geconsumeert,                                                           f.      9=2=0 

30 dito An van Wamel voor ½ stuv. toeback en pijp,                                                                         f.    0=16=0 

1 Nov. An Werner Woudenberg lt. quit.                                                                                           f.      7=4=0 

Noch an die selve, lt. rek en quit.                                                                                                        f.    0=10=0 

1707 met mijn mede merckenrichter naer Appen gevaren om het ackermael op die 

ledige hofstede te besien en geordonneert waer dat Henr. Bresser die geaccordeerde  

100 peppelen soude poten, voor wagen vraght,                                                                                 f.     2=10=0 

An beide boerrichters en Werner als schutter voor dat dijn dagh met ons hebben gevaceert, 

 toegeleght ieder 2 kanne bijer,                                                                                                          f.     0=12=0 

An Werner voor onse verteringe betaelt,                                                                                          f.     0=17=0 

Brugge, wegh  en poort gelt,                                                                                                             f.   0=10=12 

15 Maert met mijn mede merckenrichter naer Appen gevaren om het holt te verkopen, 

voor wagen vraght,                                                                                                                           f.    2=10=0 

Voor die verteringe bij die verkopinge van ’t holt brugge en wegh gelt betaelt,                               f.    1=18=0   

                                                                                                                                                            f.  26=9=12 
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1707 Den 13 maert an Wolter Willems, timmerman, lt. rek. en Quit. betaelt                                       f.   1=2=0 

Voor ’t aflesen van 2 kerckenspraken voor het holt te verkopen, bet.                                                    f.  0=4=0 

Dit op het anholden en recommendalij van de binnenErfgen. En approbatij van anderen hebben 

 die Merckenrichters met beijde boerrichters en Werner Woudenbergh geaccordeert dat sij het 

 lant bij de kolcken met peppelen souden toepoten á danderhalve stuver het stuck met conditie 

 dat alle soo daer van uijtgaen voor half geld sullen inpoten, en hebben daer gepoot 612 poten  

ses hondertwalef,                                                                                                                                  f. 76=10=0 

 

Den 2 Junij aan Egbert Gerris voor Jan Hissinck betaelt voor huijs vestinge als de erfgen.  

ten sijner huijse merckendagh geholden hebben. Lt. rek en q.                                                            f.   6=14=0 

 

Den 14 Octob. an die boerrichter Egbert Gerris voor het doen publiceren van een  

kerckensprake waer bij het schenden van die peppelen als anders waerde verboden,                           f.  0=2=0 

An die selve voor dat eenige peppelen met doornen bebonden hebben,                                              f.  1=15=0 

Dito an Werner Hendriks voor ’t maken van een hecke, l. r. en q.                                                        f.   5=0=0 

An die vrouw Wed. Vos voor het gene dat de Heeren Erfgen. op den merckendagh  

gehouden den 30 Aug. 1706 hebben geconsumeert, luit rek. en q. betaelt,                                         f.   29=3=0 

 

1708 den 26 Junij op die klachte van die boerrichters en huijsluden, met mijn mede 

 merckenrichter naer ’t Venne gevaren en bevonden dat het wegens het hoge water 

 niet kan worden afgetapt als mede den graven an die Hutte op den drijsprongh besien  

en ingesmeten.    Voor wagen vragte,                                                                                                   f.  2=10=0 

Voor brugge en weghgelt,                                                                                                                     f. 0=6=12 

Voor verteringe,                                                                                                                                      f.  1=3=0 

                                                                                                                                                             f.  124=9=1 
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1708 in April an die boerrichters en Werner voor acht en negentich ingepote peppelen voor  

die uitgegane en afgehouwe a 1 1/2 stuv. betaelt                                                                                    f.  6=2=8 

Den 10 July an Egbert Hendrix als boerrichter sijn tractement betaelt, verschenen op 

1707 en 1708 a 3 gl. jaerlix, lt. q.                                                                                                                6=0=0 

Dito an Jan Hissinck zijn tractement als boerrichter, verschenen op Maij 1707 en 1708 lt. q.                   6=0=0 

Dito an Werner Woudenbergh zijn tractement als schutter verschenen op  

Maij 1707 en 1708 lt. q. betaalt                                                                                                                    6=0=0 

Dito voor het te boek brengen van die merckenrichters rekeninge en mercken resolutien 

 genomen den 30 Aug. 1706,                                                                                                                      1=13=0 

                                                                                                                                                            f.  25=18=8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                       latera,                                               124=9=12                                                                                                                                      

                                                                                                       latera,                                                 26=9=12     

                                                                                               uitgegeven.                                    f.   176=15=0 

 

1708 den 10 Julij an Albert Wessels goet gedaen voor extra ordinairis verpondinge 

 lt. rek. en quit. van den ontfanger van Merle, verschenen Ao. 11706 ,                                         f.   6=2=4                                                                                                          

An die boerrichters voor het schouwen op tot dato gedaan,  lt. q.                                                       7=2=0      

                                                        te samen uijtgegeven,                                                        f.  189=19=4 

 

De Heeren Erffgenamen afgehoort de heer marckenrichters rekeninge en der selver quitantien naer gesien en gerogeert hebbende, is 

bevonden dat ontfangen heeft een summa van twee hondert twee en vijftigh Caroli gl. vier stuv. tijn penn. en daer tegen uijtgegeven 

een summa van een hondert negen en tachtentighs gl. negentien stuv. vijer penn. 
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Soo dat noch voor die erfgenamen te goede is te samen van twee en sestigh Car. Gulden vijf stuvers ses penn. Welkcke f. 62=5=6 

bij die naeste vergaderinge sullen worden ingebraght, ende die costen van lesen merckendagh daer uijtbetaelt. 

 



De voorgaende acten sijn gerevideert en naer gelesen. 

De heer Backer heeft sijn marckenrichters ampt bedanckt. 

En is vorders de Heer Marienburgh weder gecontinueert en de Heer Antonij Borgerinck weder met eenparigheijt van stemmen in 

plaets van de Heer Backer verkosen. 

 

De boerrichters sijn oock gecontinueert, en rapporteren dat volgens metinge nae dat sij die bespreide turf hebben besien en 

bevonden  Peter Geurts meijer van Jan van Beeck en Harmen Lansinck, meijer van de Hr. Backer ieder 2 1/2 roede hebben 

overgemaeckt. 

 

N.B. dese turf is an die armen van Voorst in Appen wonende gegeven. 

 

Wegens het graven van die turf in het Padde Venne wordt tegenwoordig geboden en geordineert van naer desen niet anders te 

graven dan bij die Leren Lampe op poene van op ieder voer twee gl. te verbueren. 

Noch geresolveert dat bij een drogen herfst de modde uijt het voorseide veen om turf te maken sal worden gehaelt om int voorjaaer 

te turven, bij onstentenisse van dien sins te ver�.............. 
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voegen bij den marckenrichters die haer plaets om turf te maken sullen anwijsen. 

 

Dat de hutte van Jan Harms op den drijsprongh neffens het gegraven lant bij provisij sal bliven, midts niet verder uijt te springen, 

dat hij het anders sal hebben te removeren en bij onstentenisse op sijne costen sal worden ingesmeten, sal daarvoor jaerlix an die 

marckenrichters betalen een paar goede hoenders. 

 

Hendrick Bresser kerckemr. tot Wilpe sal voor ieder heister die hij in de Holthuijserstrate voor die weide van den Kijckenkamp 

sijnde ongewaert lant ten getalle van ses en sestigh gepoot heeft, betalen drie stuv. volgens resolutie van den 30 Augusti 1706   

 f. 0=18=0   

Worden de Heeren Erfgenamen voor hare comparitie bedanckt. 

 

1714 den 27 Junij zijn nae benoemde Erfgen. van Appen na voorgaande publicatie op versoeck van de rentmr. Anthonij Borgerinck, 

als marckenrichter inder tijd gedaan, vergadert geweest te Appen op 't erve Mensinck en aldaar marckendag geholden: 

Wegens den hof te Kemmena, de Rentmr. Borgerinck, als marckenrichter. 

Wegens den hof te Appen, Dr. Berent Cornelis Mariënburgh. 
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Wegens Bellemans, Hendrik Backer. 

Wegens Hilderinck, Jan van Beeck. 

Wegens Clovinck, Gerrit Hendrix 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck. 

Wegens Hissinck, Harm Hissinck. 

 

De Hrn. Erffgenamen hebbende afgehoort, de rekeninge van wijlen de Hr. Majoor Marienburgh, ende selver quitanties nagesien en 

gerogeert hebbende, is bevonden dat meerder ontfangen is als uijtgegeven d' somma van f.78=10=2 . Blijckelijck uijt bijgaande 

rekenn. van ontfangsten en uitgave. 
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Ontfangst, 

Bij 't slot van rekenn. van den 10 Julij 1708 is voor rekenn. van de Heeren Erfgenamen te goede de somma van        f. 62=5=6 

1710 den 21 Julij heeft Ariaantjes Mullen, wed. wijlen Albert Wessels mij betaalt een jaar pagt van die  

ledige Hofstede op St. Peter 1708 verschenen de somma van                                                                                       f.  40=0=0 

1711 den 21 Decemb. heeft Derx Arents en zijn vrouwe in bijwesen van Werner Henrix op de pagt verschenen 

 op Martini 1709, 1710, 1711 en 1712 op rekeninge betaalt                                                                                           f.  80=0=0 

                                                                                                           komt alsoo den ontfangst,                                  f. 182=5=6 
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Tegens die an de andere zijde staande ontfangst heeft den Heer Marckenrichter ten dienste van de markte uitgegeven als volgt: 

 

1708 den 24 Julij an die maegt van vrouw Vos, voordat die geholden holtsprake van den 

 10 Julij gekookt en opgepast heeft, betaalt                                                                                             f.   1=2=0 

1709 den 2 Jan. an Werner Henrix, lt. rek. en quit.                                                                                    4=10=0 

An die selve wegens Jacob Daam,  lt. rek. en quit.                                                                                      2=2=0 

An Hendrik Backer voor een ancker wijn soo op geseide holtsprake is geconsumeert, lt. rek en quit.     9=3=0 

An vrouw van Merkel uit name van vrou Vos betaalt voor het gene op die holtsprake bij de Erfgen. 

 is geconsumeert lt. rek en quit.                                                                                                               21=1=12 

Voor het te boek brengen van die marckenrichters rekenn......... 
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en den erfgen. resolutien genomen op de marckendag van 1710,                                                              1=13=0 

An een expresse die een brieff an die boerrichter Egbert bragt wegens het turven,                                     0=8=0 

1710 in Novemb. op die klagte van die boerrichters, dat die Appense brugge over die Voorster beecke 

 niet deugde, noch de wagens daar konden overvoeren, derwaerts gevaren , 

 die besien en de gestelt om die te maken.  Komt voor wagen vragt,                                                        2=10=0 

Brugge en poortgelt,                                                                                                                                     0=7=0 

 

1711 den 2 Aug. an Jan Hissinck bet. lt. rek en quit. sijn tractement als boerrichter,  

verschenen op Maij 1709 en jaarlix drie gulden, is te samen                                                                  f.  9=0=0 

Den 30 Aug. aan Egbert Gerrits als boerrichter bet. zijn tractement verschenen op  

Maij 1709, 10 en 1711 ad. 3 gld. jaarlix                                                                                                 f.   9=0=0 

                                                                                                                            2 latus                       f. 22=16=8 
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1711 den 30 Aug. an Warner Henrix, lt. rek en quit. van 't schouwen, betaalt,                                       9=12=0 

Dito an Hendrik Woudenberg voor het maken van de Appense brugge bij de water mole  

over den Berkel,                                                                                                                                           5=0=0 

Dito an Wijchers Jacobs, smidt, l.r.en q.                                                                                                  3=16=0 

5 Octob. an Arnold Marienburgh voor eijken planken en ebben, tot die brugge over die Barkel.         24=12=0 

                                                                                                                             3.  lat.                       f. 43=0=12 

                                                                                                                             2.  lat.                      f.  22=16=8 

                                                                                                                             1.  lat.                   f.  37=18=12         

                                                                                                                                                           f. 103=15=4 
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Is vorders gecontinueert de rentmr. Borgerinck als marckenrichter, en in plaats van wijlen de Heer Majoor Marienburgh tot 

marckenrichter angestelt de Heer Burgemr. Henrik Podt,  wegens den Hoff te Appen. 

De resolutie van de schapen in den Halmer genomen, fol.132 te sien, wordt bij dese geinnereert. 

Wegens het maken van de turf, is geresolveert, dat de boeren sullen continueren bij het maken van 30 roeden, en de ceuter 12 

roeden. 

Jan van Beele en Arent Hissinck worden gecommitteert, om een sack in 't velt uit te sien, om schadden te steken, 't welk verboden 

werd om plaggen te maijen, bij poene van 2 g.gld. 

 

De gecommitteerden neffens de boerrichters worden gelast, om in ogenschijn te nemen, waar de leijgraven in de Holt........... 
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huijser straat niet diep genoeg is. de selve daer op te leggen. 

 

Werd mede an de Heer marckenrichter versogt met de gecommitteerden om de bruggen op de minste menagie te doen maken en 

 t' repareren. 

De lantheer van den Peppelenbos, gepoot hebbende 55 peppelen poten. 

In de Holthuijserstraat gepoot eenige eijken telgen door Henr.Bresser. 

 

Is geresolveert dat de Heren Erffgen. op den 2 de Dinsdag in Maij haar ordinaire markendag sal geholden worden. 
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1718 den 27 Junij zijn na benoemde erfgenamen van Appen nae voorgaende publicatie op versoeck van de rentmr. A. Borgerinck 

als marckenrichter in den tijt gedaen ,  

vergadert geweest ten huijse van Warner Henriks en aldaer markendag gehouden. 

Wegens den Hoff te Kemmena, De rentmr. Borgerinck als marckenrichter in der tijt. 

Hoff te Appen, de Heer Burgemr. Henr.  Podt, als marckenrichter met Dr. B. C. Marienburg. 

Mentinck, de rentmr. Henr. Assink. 

Bellemans, Henr. Backer. 

Hilderink, Jan van Beek. 

Clovinck, Gerrit Henriks, en voor Melchior Melchers. 

Bettinck, Arent Hissink. 

ende wegens Hissink, Jan Hissink. 

 

De Heeren Erfgenamen hebbende afgehoort de rekeninge van de rentmr. Borgerink, der selven quitantien nagesien en de geroijeert,  

is bevonden dat meerder door sijn Ed. is ontfangen als uitgegeven een somma van een hondert ses guldens en vier stuivers  f. 

106=4=0 

 

welke bovenstaande penningen de voorschr. rentmr. onder quitantie van die door de Heeren Erfgenamen angestelde Marken�Richter 

in der tijd sullen worden uitgetelt. 

N.B. alsoo door de Lt. rentmr. Borgerinck naderhand noch is betaalt an Warner Henriks, als op de rekeninge is te sien  f. 9=9=0  

voor 3 jaaren tractement,  

blieft den meerder ontfanck noch f. 96=15=0  
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                                                                      Ontfangst, 

Hetgene bij slot van rekeninge wijlen de Hr. Majoor Marienburgh is schuldigh gebleven, 

 de somma van f. 78=10=0 is mij door de Heeren Erfgenamen van wijlen de Hr. Majoor betaalt.     f. 78=10=0 

1714 den 27 Junij Derck Arents op de pagt van de ledige hoffstede betaalt,                                       f.    60=0=0 

1715 den 9 Febr. betaalt,                                                                                                                        f.  35=0=0 

den 5 April,                                                                                                                                             f.    5=0=0 

den 10 Decemb. Derck Arents voor het sijn Ed. gekogte ackemaals hout betaalt met,                        f.  50=0=0 

1716 den 16 Meij op sijn pagt betaalt,                                                                                                    f. 40=0=0 

1717 den 14 Augusti,                                                                                                                            f.  40=0=0 

1718 den 26 Junij,                                                                                                                                  f.  40=0=0 

                                                                                                                                                            f. 348=10=0 

                                                                                                                daertegens uitgegeven,         f. 242=6=0 

                                                                                   Alsoo meerder ontfangen als uitgegeven,        f. 106=4=0 

Noch in presentie van de Heeren Erfgenamen door de Heer Rentmr. Borgerinck an  

Warner Hendriks betaalt het tractement van 1715, 1716 en 1717,                                                         f.   9=9=0 

 blieft dan noch meerder ontfangen,                                                                                                     f. 96=15=0 
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                                                            Uitgave, 

Op tegens staande ontfang ten dienste van de Heeren Erfgenamen betaalt als volgt, 

 

Aen een expresse, so de kerkenspraken tot Voorst heeft gebragt, en voor het publiceren, betaalt,                         f.    0=12=0 

1714 den 27 Junij volgens ordre van de H.r Erfgen. aen Derck Arents gevalideert,  

wegens geleverde peppelen poten,  f.    20=0=0 

Aen Hermen Lansink, voor geleverde waren en wagen vragt,    l. q. bet.                                                                   f.     7=2=0 

Aen Mr. Henr. Backer voor geleverde wijn, mol en maaltijd op de erfgenamen vergadering,      l. q. bet.               f.   73=0=0 

Aen Henrik Henriks voor huisvestinge en wagen vragt,             l. q. bet.                                                                   f.     5=0=0 

Aen Egbert Gerrits, Boerrichter voor sijn tractement van 1712 en 1713 en gedaen verschot,   l. q. bet.                     f.   8=19=0 

Jan Berents voor gelevert bier en accijs van de wijn,    l. q. bet.                                                                                   f.    8=9=0 

Derck Arents gekost de ordin. en extra ord. verpond. van 1707,                                                                               f.   12=9=0 

Aen Jan Hissinck sijn tractement van 1712 en 1713,     l. q. bet.                                                                               f.    6=6=0 

Aen Werner Hendriks als scheuter betaalt sijn tractement van 1709, 10, 11, 12, 13 en 14,                                f.   18=18=0 

Aen Weijert Jansenvoor gelevvert ijserwerk,  l. q. bet.                                                                                            f.    1=10=0 

Noch an deselve voor gelevert ijserwerk, l. q. bet.                                                                                                      f.    7=7=0   

                                                                                                                                                                      1 lat.     f. 169=12=0 
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Aan Lulofs Beumer voor een gelevert houdt an de brugge,  l. q. en bet.                                                                 f.    4=0=0 

Aen Henr. Woudenberg voor arbeitsloon en 't maken van een hek an den Halmer,  l.q. betaalt                             f.    9=18=0 

Noch an derselve voor 't maken der brug,  l. q. betaalt                                                                                               f.   11=17=8 

Aan Egberts Gerrits sijn tractement van 1714, 1715 & 1716,                                                                                       f.    9=9=0 

Aan de vrouw wed. Marienburgh voor geleverde peppelen planten,                                                                          f.    6=5=0 

Aen Werner Hendriks wegens verteringe gedaen bij de schouwe van de jaaren 1711, 1712, en 1713,                     f.   9=12=0 

Aan Egb. Gerrits, Boerrichter wegens sijn tractement van 1717 en gedaane arbeidsloon, l. q. bet.                           f.   4=11=0 

Aan Henrik Woudenberg voor geleverde plancken en gedaane arbeid,  l. q. bet.                                                      f.   2=14=0 

Voor 't te boek brengen der rekeningen van wijlen de Heer Major Mariënburgh en de resolutie van den  

laatsten marckdagh gehouden den 27 Junij 1714, bet.                                                                                                f.   1=13=0 

Met de Heer Burgemr. Podt nae Appen geweest en aldaer in ogenschien genomen eenige angravinge bij  

den Kiekenkamp en bij onsere huiskomste verteert,                                                                                                  f.  1=18=18 

                                                                                                                                                                 2  lat.           f.  71=10=0 
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Aan de timmerman, soo 't omvergewaijde houdt besigtigt heeft, betaalt                                                                f.   0=12=0 

Noch an den expressen en voor het publiceren van desen tegenwoordigen marckdagh,                                    f.   0=12=0 

                                                                                                                                                                           f.   1=4=0 

                                                                                                                                                          2  lat.       f. 71=10=0 

                                                                                                                                                         1  lat.       f. 169=12=0 

                                                                                                                                                                             f. 242=6=0 

De Heer Rentmr. Borgrinck heeft op heden sijn markenrichters plaats  neer gelegt, en is vorders de Heere Borgemr. Podt door de 

Heeren Erfgen. versogt om als marckenrichter te willen continueren, 't welke door sijn Wel. Ed. is angenomen, en de in plaats van 

de Heer Borgerinck  voornt. tot tweede marckenrichter benoent en aangestelt Arent Hissinck. 

 

Tot gecommitteerders worden angestelt Jan Hissinck en Gerrit Henriks. 

De Heeren Marckenrichters worden versogt om sorge te dragen, dat de brugge wel worde onderhouden, en so er eenig defect an 

deselve mogte wesen of komen, sulx ten eersten op de meeste menage  te doen repareren. 

 

Is geresolveert om an de meijer van de Vaendrigh Scharff te senden de twee boerrichters en den selven aan te seggen, dat de H.ren 

Erfgen. uitsonderlinge insigt wel kunnen lieden, dat de eiken heisters, so door hem meijer voornt. op gemeene erfgen. gront gepoot 

zijn, ....... 
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blieven staan tot de anstaande herft, om deselve bequaamlijk te kunnen opnemen, en na welgevallen elders verbrengen, of dat bij 

ontstentenis van die de erffgen.op marken�regt deselve sullen doen removeren en uittrecken.  

 

op de voorgedragen klagte van de boerrichter Egert Gerrits, dat de Appense beek niet na behoren wort schoon gemaakt, is 

goedgevonden en verstaan, de voorn. beek in negen deelen afte delen, waarvan agt deelen komen te laste van de agt goedheren en 

waaren, deser marckte, om die jaarlix nae behoren  te ruimen en schoon te maken, en het negende deel ten laste van die kotters deser 

marckte. 

 

Alsoo den driespronck is angegraven, is door de gesamentlijke erfgenamen geresolveert, sodanen aanslagen en aangraving wederom 

te removeren en de in te smiten. 

Terwijl de provisoren van 't Bornhof tot Zutphen een kleinigheit hebben angegraven en met een slootien opgesmeten langs de 

Adeler Strate, so hebben de erfgenamen om geen consequentie in 't toekomende te geven, het selve wel willen insmiten, dog uit 

consideratie is verstaan , sulx te laten in die staat, daar 't nu in is, mits dat de grond gemeen blieve, en geen verdere aangravinge 

geschiede. 

 

Egbert Gerrits wordt gecontinueert als boerrichter en in plaats van Jan Hissinck, die met sijn wooning van hier nae elders 

vertrocken, is door de Heeren Erfgen. wederom tot boerrichter verkoren Henrik Hendriks. 
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De boom op de erfgenamen caterstede omver gewaait, sal door de Heer Marckenrichter in den tijd publijk worden vercogt. 

tot de meule ter afmaling van het water uit het veen door de huislieden word door de gesamentlijke erfgenamen geaccordeert en 

gegeven een summa van vijffthien Caroli guldens, mits dat deselve goet gemaakt en in 't toekomende wel onderhouden worde. 

 

Wordende de Heeren Erfgenamen vorders voor hare comparitie bedanckt. 

 

1720 den 17 Septemb. sijn nae voorgaende publicatie van de markendagh op ordre van de Heeren Marckenrichteren in den tijd in de 

kerke van Voorst gedaen, naer benoemde erfgenamen van die Appense marckt ten huise van Warner Hendriks vergadert en hebben 

marckendagh gehouden. 

 

Wegens den hoff toe Appen, Henr. Podt, marckenrichter. 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck,               marckenrichter. 

Wegens den Hoff te Kemmena, D.Hagedoorn. 

Bellemans, Henr. Backer. 

Mentinck, Provisor Willinck. 

Hilderinck, Jan van Beek. 

Clovinck, Melchior Melchers en Gerrit Hendriks. 

en wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

De rekeninge van de Heer Marckenrichter Podt afgehoort desselve quitantien naegesien en de geroijeert, is bevonden door sijn Wel 

Ed. meerder ontfangen als uitgegeven te sijn, een somma van een hondert ses en dertigh Car. gld. elf stuiver en agt penn., die sijn 

Wel Ed. in de............ 
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volgende rekeninge sal believen te verantwoorden en de aldaer in de ontfang worden gebragt. 

 

Alsoo Steven Kruimer en Willem Karsen in de Holthuiserstraat ses eiken heisters hebben gepoot en Jacob Hissinck eenige peppelen 

poten in derselve strate heeft geset, soo is geresolveert die pooten te laten staan, mits dat sij daarvoor an de marckenrichter in der 

tijd ten profite van dese marckte sullen hebben te betalen drie stuiver van ieder poote, sullende bij onstentenisse van dien de 

voorschr. pooten worden weggehouwen. 

 

ieder erfgenaam solde leidegraven tegen sijn land of daar sijn onraad is nog van dit naejaar een voet moeten verdiepen op de boete 

van een ancker wijn. 



Alsoo Bellemans scheper  Warner Hendriks over het schutten van de schapen in den Halmer drie gaten met de schup in het hooft 

heeft geslagen, soo wordt Belleman gerecommandeert met Warner Hendriks afdragt daer over temaken, of dat bij onstentenis van 

dien tot der selver naedeel sal worden geresolveert.  

 

Is goet gevonden en de verstaan, dat ieder erfgenamen meijer alle jaar in plaats van 30 roeden niet meerder dan 20 roeden sal mogen 

turven. De beregtigde kotters nae advenant op de boete als uit die vorige ...... 
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resolutien is te sien, doch die kotters soo niet beregtigt bennen sullen van het turven in het vervolgh worden geweert en de het selve 

haer bij desen wel expresselijk te doen verboden. 

 

De nieuwe erfgenamen, die noch geen ancker wijn of agt guldens daer voor hebben betaalt sullen tegens de naeste vergaderinge der 

Heeren Erfgenamen, die in Meij anstaande des nae de middagh ten twee uuren op een ancker wijn staat gehouden te worden , 

betalen. 

 

De marckenrichteren, gedeputeerden en de boerrichteren worden gecontinueert, en de Heeren Erfgenamen voor deselver comparitie 

bedanckt. 

 

                                              Ontfang, 

1720 den 20 Januarij van de meijer Derck Arents op sijn pagt ontfangen,                                            f.  40=0=0 

Den 14 Septemb. noch van deselve ontf.,                                                                                              f.  40=0=0 

Dito van de Heer Rentmr. A. Borgerinck ontfangen het geene sijn Wel Ed. bij slot van rekeninge  

an de Heeren Erfgenamen is schuldigh gebleven een somma van ,                                                     f  96=15=0 

Den 17 dito van de onderscholtes Melchers ontfangen voor een eiken boom,                                      f.  19=0=0   

                                                                                                                  Alsoo 't samen ontf.          f. 195=15=0 

                                                                                                                   daer tegens uitgegeven,      f.   59=3=8 

                                                                                       Alsoo meerder ontfangen als uitgegeven,   f. 136=11=8 
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                                               Uitgave, 

1718 den 16 Julij an Lambert Hissinck tot de meule om het water uit het veen te malen, betaalt  l. q.                   f.   15=0=0 

Den 3 Aug. an Egb. Gerrits betaalt voor Jan Hissinck als boerrichter sijn tractement voor de jaren 

 1714, 15, 16 &1717  ad.  f.3=3=0 jaarlijx,                                                                                           f.12=12=0 

Voor het maken van de brugge 3 jaaren, des jaars 2 vate bier is,                                                            f.  2=8=0 

Ende voor 3 publicatien van 't schouwen van de leigrave,                                                                      f.  0=6=0 

                                                                                                                                           ‘t samen,      f.  15=6=0       f. 15=6=0 

Den 9 Septemb. bij het vercopen van de boom voor verteringe betaalt,                                                                       f.   1=14=0 

An den armen gegeven voor armen geld,                                                                                                                       f.   0=5=8 

Wagen vragt,                                                                                                                                                                 f.   2=10=0 

Den eersten Octob. een stuck angegraven land ingesmeten, den verteert,                                                                   f.   0=18=0 

Wagen vragt,                                                                                                                                                                 f.   2=10=0 

Den 29 Octob. an Lambert Hissinck voor reparatie an de brugge, l. r. & q.                                                                f.  11=16=0 

1719 den 25 Novemb. an de selve als voren, l. r. & q.  etaalt,                                                                                      f.   2=9=0 

Voor het te boek brengen der rekeningen van de Heer Rentmr. Borgerinck en resolutie van den laatsten marckendagh  

gehouden op den 27 Junij 1718,                                                                                                                                 f.   1=13=0 

                                                                                                                                                    1 lat.           f.  54=1=8 
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1720 den 7 Septemb. an een expresse nae Zutphen gesonden om bij Mons. Backer te vernemen of sijn Ed. op de  

marcktendagh de maaltijd te konde bestellen,   betaalt,                                                                                                 f.  0=6=0 

Den 8 dito an een expresse nae Appen gesonden en voor het publiceren van desen tegenwoordigen marckendagh 

met het overvaren over den IJssel, bet. 't samen,                                                                                                        f.   0=12=0 



Den 17 dito an A. Hissink voor reparatie an de brugge, l. r. & q.  betaalt,                                                              f.   4=4=0                                                                            

                                                                                                                                                                               f.   5=2=0 

                                                                                                                                                           1 lat.               f. 54=1=8                

                                                                                                                                                                                f.  59=3=8 

 

1721 den 19 Meij sijn de Heeren Erfgenamen van de Appense markt weder vergadert geweest en present gevonden, 

Wegens den Hoff te Appen, Henr. Podt, marckenrichter. 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck,           marckenrichter. 

Wegens den Hoff te Kemmena,  nemo. 

Wegens Bellemans, Henr. Backer. 

Mentinck, de Provisoren, Wentholt, Willinck en Luloff. 

Hilderinck, Jan van Beeck. 

Clovinck, Gerrit Henricks. 

En wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

Is geresolveert, dat alsoo ingevolge resolutie van die vorige marckendagh Steven Kruimer en Willem Karsen de drie stuivers voor 

die 6 gepoote heisters, noch Jacob Hissinck de gepoote pepelen niet hebben betaalt, deselve anstonts sullen worden geremoveert. 

Aldewijl ingevolge resolutie van de vorige vergadering der Heeren Erfgenamen de leide graven door het menigvoudige water niet 

heeft kunnen worden verdiept, soo wordt op de boete als doen gestelt het selve ter eersten bekuwamen tijd en enoch van dit somer 

geordonneert te doen. 
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Belleman ingevolge resolutie van den 17 Septem. 1720 geen afdragt met Warner Hendriks over de ontfangene slagen en wonden 

van desselfs scheper gemaakt hebende, soo is geresolveert dat Belleman an Warner Henriks binnen de ses weken sal betalen vijff en 

twintigh guldens, soo voor meester loon, pijn, smerte als anders, ende bij ontstentenisse van dien sal met alle regeur tegens hem 

worden geprocedeert, ondertussen sal een ieder sijn regt worden voorbehouden. 

 

De Heer Henrik Backer heeft sijn ancker wijn als nieuwe erfgenaam verschuldigt hier gesonden en is door de presente erfgenamen 

gedroncken en sijn de Heeren Erfgenamen gescheiden. 

 

1722 den eersten Junij sijn nae voorgaande publicatie de hier nae benoemde Erffgenamen van Appen weder vergadert geweest en 

hebben markendagh gehouden. 

 

Wegwns den Hoff te Appen, Henr. Podt.  marckenrichter. 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck.             marckenrichter. 

Wegens den Hoff te Kemmena, nemo 

Wegens Belleman, Henr. Backer. 

Wegens Mentinck, de bouman Henrik Hendriks, volgens autorisatie van de provisor Meeghen. 

Hilderinck, Roebert van Beeck. 

Clovinck, Gerrit Hendriks. 

Ende wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

Op versoek van de Heer Marckenrichter Podt afgehoort desselfs rekeninge luidende als volgt,........ 
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                                                                             Uitgave, 

1720 den 17 Septemb. betaalt an Gerrit Hendriks Rosendaal voor ijser werck an de brugge,     l.q.                              f.  7=0=0 

Den 5 Octob. an Egbert Gerrits en Hendrik Hendriks, boerrichter haer tractement van 1718 en 1719 ad.               f. 12=12=0 

verdient an de brugge en 2 kerkenspraken, 't samen bedragende  l. r.& q.                                                              f. 13=16=0 

An Hendrik Woudenbargh betaalt een rekeninge van ijsserwerck tot de brugge van Wijert Jacobs, smit.   l. r. & q.   f.  3=0=0 

An Hendrik Woudenbargh voor verteringe,              l. r. & q.                                                                                       f. 10=8=0 

An deselve twee jaren tractement voor Warner Hendriks als schutter de jaren 1718 en 1719 ad. f. 6=6=0  

en 4 stuiver verdient an een hecke,                   l. q.                                                                                                   f.  6=10=0 

An een expressen met een kerkensprake nae Voorst gesonden, om de leidegraven een voet te doen uitgraven, 



 betaalt met het publiceren,                                                                                                                                       f.   0=12=0 

 

1721 den eersten Januarij an Mons. Backer betaalt voor verteringe der erfgenamen op de holtsprake in den jaren  

1718 en 1720 gehouden. l.q.                                                                                                                                      f.132=16=0 

Voor antekenen van dit geld, betaalt,                                                                                                                           f.   0=1=0 

Den 8 Meert an M. Hermsen een tonne bier met den accijs betaalt,  l. q.                                                                  f.   7=1=0 

Voor het te boek brengen van de erfgenamen resolutien, genomen op den 17 Septemb. 1720,                            f.  1=13=0 

An de wed. van Arent Marienburgh tot reparatie van de brugge voor planken,           l. r. & q.                            f.  28=15=0 

Den 27 Decemb. an Wolter Willems tot reparatie van de brugge,  l. q.                                                                     f.   9=0=0 

1722 den 28 Febr. an Gerrit Hendriksen, smit voor ijserwerck, nagels te an de brugge,  l. r. & q.                          f.   6=0=0      

                                                                                                                                         't samen                         f. 226=12=0 

 

                                                          Daer tegens ontfangen,                      

1722 den 28 Febr. van de meijer Derck Arents in de Leren Lampe op sijn pagt ontfangen,                f.  40=0=0 

Het slot van de vorige rekeninge alwaer ik ben schuldigh gebleven,                                                 f. 136=11=8 

                                                                                                                                                             f. 176=11=8      f. 176=11=8 

                                                                                                              Alsoo meerder uitgegeven als ontfangen,        f. 50=0=8 
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1722 den eersten Junij. 

Steven Kruimen en Willem Karsen hebben ingevolge resolutie der Heeren Erffgenamen de 6 eiken poten betaalt met agthien stuiver 

en heeft Jacob Hissinck insgelijk tegens de bourrichteren angenomen die door hem gesette 13 pepelen poten te betalen, en heeft Jan 

Hissinck angenomen hem daer over te spreken en de betalinge te vorderen. 

 

Alsoo de leidegrave om de veelvoudige regen in het voorleden somer gevallen niet heeft kunnen worden verdiept, soo wordt 

hetselve dit somer ter eerster bekuwamer tijdt ingevolge de vorige resolutie, op de boete daertoe gestelt, gelast te doen. 

 

Voordien de Heer backer segt, dat Belleman an sijn Ed. heeft belooft met Warner Hendriks tussen dese en de naste vergaderinge 

afdragt te sullen maken, soo is die sake instatu�quo gelaten. 

siet resolutie f 6 en f 32. 

Hendrik Warners wordt voor dit jaar toegestaan op versoek van Warner Hendriks twee voer turf, doch sonder consequentie, 

sullende deselve hier in sijn huis moeten geconsumeert worden. 

 

De Heer Doctor Marienburgh heeft een ancker wijn als nieuw erfgenaam schuldigt gegeven, en is op heden bij de erfgenamen 

geconsumeert, waer nae deselve sijn gescheiden. 

 

1723 den 5 Aug. is nae voorgaande publicatie op huden een erfgenamen vergaderinge gehouden en sijn die hier nae volgende 

erffgenamen present geweest, 

 

Wegens den Hoff te Appen, Henrik Podt,  marckenrichter. 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck,              marckenrichter. 

Wegens den Hoff te Kemmena,  nemo. 

Wegens Bellemans, de soon van Backer. 

Wegens Mentinck, de rentmr. Jan Brouwer. 

Wegens Hilderinck, Jan van Beek. 

Wegens Clovinck, Gerrit Hendriks. 

En wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

Alsoo dese naevolgende erfgenamen noch een ancker wijn schuldigh bennen. 

Wegens Kemmena, de rentmeester Borgerinck. 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck. 

Wegens Mentinck, de rentmeester Jan Brouwer. 

Wegens Clovinck, Gerrit Hendriksen. 
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En de wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

Is geresolveert dat deselve ter naester vergaderinge ieder agt guldens voor een ancker wijn aan de Marcken Richter Podt sullen 

hebben te voldoen, en sullen die erfgenamen, die daervan in gebreken blieven geen sessie in de vergaderinge van d' erffgenamen 

kunnen ofte mogen hebben. 

 

Doordien het angegravene op den driespronck door den marckenrichter is ingesmeeten en nu bij het omme varen van de marckt is 

bevonden het selve weder angegraven te wesen, is geresolveert het angegravene an Arent in den driespronck te laten gebruiken, mits 

daer van betalende an ieder marken richter jaarlijx voor pagt een paar hoenders. 

 

Is geresolveert op de dijck tussen de leidegraven en het weide landt het Groot Broek genaemt, eenige eiken opgaande tellegen te 

poten ten profite van de marckt. 

Jan Gosens heeft versogt eenige tellegen poten te setten tussen de beke en sijn bos de Heethoeve, het welke hem is toegestaan, mits 

daarvoor betalende drie stuiver voor ieder poote an de Marckenrichter ten profite van dese marckt. sullende de willegen pooten 

aldaer reets geset, worden weggenomen, of voor ieder van deselve mede drie stuiver worden betaalt, dat hij alsoo heeft angenomen 

te doen. 

 

Alsoo op het velt bij den Peppelenbos weder eenige peppelen pooten bennen geset, soo worden de bourrichters gelast om den 

bouman op den Peppelenbos af te vragen, of hij voor ieder pote ten profite van de marckt wil betalen drie stuivers, soo jae is 

geresolveert die te laten staan, en bij onstentenis van dien, soo sullen de selve worden geremoveert. 

 

Doordien Warner Hendriks is komen te overlieden, soo is in desselfs plaatse tot scheuter van de Halmen wederom angestelt Hendrik 

Wanders Woudenbargh. 

De Marckenrichter Podt wordt geauthoriseert om het eiken ackermaal staande op de ledige Hoffstede ten meesten profite van de 

marckt te vercopen, waar nae de erffgenamen sijn gescheiden en die tegenwoordige voor haare comparitie bedanckt. 
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1725 den 16 Meij is nae voorgaande publicatie op huden een vergaderinge van d'erffgenamen gehouden en sijn de nae volgende 

erffgenamen present geweest, 

 

Wegens den  Hoff te Appen, Henrik Podt.  marckenrichter. 

Wegens de Bettinck, Arent Hissinck.          marckenrichter. 

Wegens den Hof de Kemmena, nemo. 

Wegens Bellemans, Henrik Backer. 

Wegens Mentinck, de rentmeester Jan Brouwer. 

Wegens Hilderinck, Jan van Beeck. 

Wegens Clovinck, Gerrit Hendricks. 

En wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

Sijnde getreden tot het afhoren van de rekeninge van de Heer Marcken�Richter Podt, luidende als volgt, 

 

                                                          Ontfang, 

1722 den eersten Meij ontfangen van Steven Kruimer en Willem Karsen voor 6 eiken gepoote tellegen,  

volgens resolutie,                                                                                                                                   f.  0=18=0 

1723 den 5 Augusti van Derck Arents ontfangen soo in gelde als quitantie door hem betaalt 

 f. 80 gld,. waermede het jaarpagt van de ledige Hoffstede op Petri 1720 verschenen is, afbetaalt 

 en de op rekeninge van het jaarpagt op Petri 1721 verschenen betaalt f. 20 gld.                                 f.  80=0=0 

1724 den eersten Septemb. heeft Derck Arents het gecogte ackermaals holt betaalt met,                  f. 100=0=0 

1725 den 10 Meert van Derck Arents ontfangen f. 40 gld. waermede het jaarpagt op Petri 1721  

verschenen is afbetaalt en de op rekeninge van het jaarpagt dat op Petri 1722 is verschenen 

 betaalt 20 gld.                                                                                                                                       f.  40=0=0 

                                                                                                                      't samen,                       f. 220=18=0 

                                                                              De uitgave afgetrocken edragende,                         f. 129=3=0  

                                                                     Alsoo meerder ontfangen als uitgegeven,                f.  91=15=0 

die in 't vervolg door de Heer Marcken�Richter Podt sullen worden verantwoort. 
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                                                         Uitgave, 

Den eersten Junij, 

1722 komt bij slot van die vorige rekeninge                                                                                                                f.  50=0=8 

Betaalt an een man naer Appen gesonden, die het ackermaals holt heeft opgenomen op de ledige Hoffstede.        f.    1=2=0 

1723 den eersten Aug. an de coster van Voorst voor het publiceren van de erfgenamen vergaderinge                     f.    0=2=0 

Den 5 Aug. an Gerrit Hendriks, smit voor ijserwerck,  l. r & q.                                                                                f.    0=16=0 

D' an Hend. van Wechele voor accijs van een halve ancker wijn, de Ao. 1720 betaalt, l. q.                                     f.   2=0=0 

Dito an Derck Arents gevalideert 2 jaren tractement, an de bour�richters Egbert Gerrits en de Hendrik Hendriks  

van de jaaren 1720 en 1721 met f. 12=12=0 en noch voor verschot van 2 kerckespraken  l. q. 't  samen,              f.  12=16=0 

Noch an die selve voor die schouw vanen van het schouwen van Enkvrogt, leigraven ende voor het maken  

van het hooft  voor de rugge over de beke, sijnde des jaars 8 vane bier , voor de jaren 1720 en 1721 betaalt  l. q.   f.   6=8=0 

Dito voor huisvestinge en verteringe an Hendricus Woudenbargh als d' erffgenamen in de jaren 1720 en 1721  

vergadert bennen geweest,  l. r & q.                                                                                                                          f.   8=11=8 

D' an Arent Hissinck, Marcken�Richter, als hij planken met sijn wagen van Deventer heeft gehaalt, 

 voor wagen vragt, verteringe ,  l. r. & q.                                                                                                                 f.   6=18=0 

D' an Bourboom voor accijs van een anker wijn,  l. q.                                                                                             f.  4=0=0 

D' an Wijert Jacobs voor een grooten nijen haack, betaalt l. q.                                                                              f.  0�8=0 

D' an Jan Berents, brouwer 1/ 2 vat 6 gld. bier, l. q.                                                                                                 f.  3=0=0 

 

1724 den 26 Aug. an Egbert Gerrits het bourrichters tractement hem en Hendrik Hendrikse voor de jaren  

1722 en 1723 verschenen, als mede voor de schouw vanen en het maken van het hooft voor de brugge over  

de beke, en voor 2 kerkenspraken,  l. r. & q.   betaalt,                                                                                   f.  10=9=0 

Den eersten Septemb. an Derck Arents voor een Meijboom, als hij het ackermaals holt betaalde, vereert           f.   0=10=0 

 

Voor het te boek brengen van d' erfgenamen resolutien op den 19 Meij 1721 en eersten Junij 1722 genomen.    f.   2=16=0 

1725 den 15 Meij voor het publiceren van d' erfgenamen vergaderinge an de coster van Voorst,                        f.   0=2=0  

                                                                                                                                                             't samen,   f. 129=3=0 
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1725 den 16 Meij hebben dese volgen haar anker wijn als nieuwe erfgenamen volgens resolutie van den jare 1723 an nde Heer 

Marken�Richter Podt bij den aanvang van dese vergaderinge betaalt met agt guldens,  

als Arent Hissinc, de rentmreester Jan Brouwer en Jan Hissinck, Gerrit Hendriks heeft een half ancker wijn betaalt met vier gulden 

als sijnde voor de halfscheit eigenaer van Clovinck, moetende de Wed. van Melchert Melchers als eigenaresse van d'andere 

halfscheit van het gemelte goet Clovink mede een half ancker wijn betalen ad. 4 gld. en alsoo deselve niet present is geweest wordt 

Gerrit Hendriks gelast die vier gulden van de weduwe Melchert melchers an de pagt te korten en deselve ter naester vergaderinge an 

de Heer Marken�Richter Podt te betalen, sullende bij ontstentenis van dien daervoor worden gepandet. 

 

Alsoo op die vorige vergaderinge is geresolveert om eenige tellegen te poten ten profite van de markt op den dijck tussen de 

leidegraven en het weidelandt, het Groote Broek, genaamt, ende hetselve niet is geschiet omdat daer nog eenige opgaande eiken 

boomties op staan, is nader geresolveert dat de Heer Marken�Richter Podt de gemelte boomties door iemant sal laten taxeren en 

daernae deselve ten meesten profite van d' erfgenamen vercopen, ende dijck dan weder te doen bepoten.   

 

Doordien door verscheiden lieden nog tellegen poten in de markt sijn geset, als door Lambert Peters 46, waervan 36 poten sijn geset 

in plaats van d' oude en 10 nieuwe, dit wordt versogt door de markenrichters in ogenschien te nemen en daerover ten meesten 

profite van de markt te accorderen. 

 

De nieuw gepoote tellegen van Jan Hissinck ten getalle van thiene sullen worden geremoveert, dat door hem is angenomen te doen. 

Gerrit van Beek heeft 30 poten geset, daervan eenige in plaats van d' oude en eenige nieuwe, alsook heeft gesegt daer van niets te 

willen geven, sullen deselve worden geremoveert. 

Mechtelt Bessem heeft geset 10 poten, dese sullen worden geremoveert. 

 

D' erfgenamen van Het Einde hebben 16 poten geset, waer van eenige in de plaats van d' oude en eenige nieuwe, de markenrichters 

wordt versogt dit in ogenschien te nemen en daeromtrent ten meeste dienste van de markt te doen. 

Jan Jansen gepoot 10 poten, die sullen worden geremoveert. 
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'25 den 16 Meij, 

Jacob Hissinck heeft geset 23 poten waer van hij heeft betaalt met f.  1=19=0  d' overige 10 heeft hij angenomen tegen het anstaande 

winter wederom weg te nemen, sullende deselve anders worden geremoveert. 

Doordien den eigenaer van den Peppelenbos door de bourrichter wel is angesegt om de gesette poten te betalen volgens die vorige 

markten resolutie en die betalinge nog niet is geschiet, is goet gevonden de boerrichters op het nieuw te gelasten den eigenaer van 

het gemelte goet of die geene die van de directie heeft an te seggen, dat die gesette poten ten eersten an de Heer Marcken�Richter 

Podt sal moeten betalen, of dat bij ontstentenis van dien, die poten ten profite van de markt sullen blieven staan, ten welken einde de 

boerrichters die poten sullen tellen en an de marckenrichters het getal van deselve opgeven om in het markenboek getekent te 

worden. 

 

Alsoo het saat in den jare 1721 op de Ledige Hoffstede seer is verhagelt, wordt de meijer Derck Arents daer van uit consideratie een 

half jaar pagt ad. twintigh guldens geremitteert. 

De schure door Jan Teunissen Brouwer met bewillinge van d' erfgenamen op dese gemeente getimmert, is deselve hem toegestaan 

soo lang daer te mogen behouden en de te gebruiken als de tijd van het turven in sijn veen duurt, en heeft belooft daer van geen 

woninge te sullen maken. 

 

Jacob Hissinck, Jan Hissinck van de Hoffstede en vrouw van Beek hebben in de markt gegraven, het welke wordt versogt door de 

marckenrichters in ogenschien te nemen, en daer in te doen het geene ten meesten dienste van de markt sullen oordelen te behoren, 

waernae de erfgenamen sijn gescheiden, en die presente voor derselver comparitie bedanckt.  

 

Beeldnummer: 91 van 98 

Verso 

pagina niet genummerd 

1727 den 30 Julij is nae voorgaende publicatie op huden een vergaderinge der erfgenamen gehouden en bennen de nae volgende 

erffgenamen present geweest, 

 

Wegens den Hoff te Appen, Henr. Podt,  Markenrichter. 

Wegens Bettinck,  Arent Hissinck,           Markenrichter. 

Wegens den Hof te Kemmena,                  Nemo. 

Wegens Bellemans,  Henr. Backer. 

Wegens Mentinck, de Weduwe van Beek. 

Wegens Clovinck, Gerrit Hendriks. 

Wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

Sijnde getreden tot het afhoren van de rekeninge van de Heer Marken�Richter Podt luidende als volgt, 

 

                                                                                    Ontfang, 

Den meerdere ontfang van die vorige rekeninge bedraagt,                                                                 f.   91=15=0 

1725 den 16 Meij van de rentmr. Jan Brouwer als nieuw erfgenaam ontfangen 

 voor een ancker wijn,                                                                                                                            f.    8=0=0 

Alsmede van Jan Hissinck,                                                                                                                    f.    8=0=0 

Ook van Arent Hissinck,                                                                                                                       f.    8=0=0 

Ende van Gerrit Hendriks voor 1/2 ancker wijn,                                                                                     f.   4=0=0 

Van Jan Gosens ontfangen voor 100 tellegen poten,                                                                             f.  15=0=0 

Van deselve nog voor 7 poten,                                                                                                              f.    1=1=0 

Van Derck Arents ontfangen in gelde,                                                                                                 f.   40=0=0 

En alsoo an Derck Arents ingevolge resolutie van de Heeren Erfgenamen is geremitteert een half jaar  

pagt ad. 20 gld. uit consideratie van de schade wegens het verhagelde saat in de jare 1721 geleden,  

is hiermede betaalt de jaren pagt op Petri 1722 en 1723 verschenen.  

Van Jacob Hissinck voor 13 poten volgens resolutie van den 1 Junij 1722 ontfangen,                      f.   1=19=0 

1727 den 22 April van Derck Arents ontfangen het jaar pagt op Petri 1724 verschenen, ad.               f.  40=0=0 

                                                                                                                                          't Samen,   f. 217=15=0 

De uitgave afgetrocken bedragende,                                                                                                    f. 170=0=0 

Is alsoo meerder ontfangen als uitgegeven,                                                                                        f.   47=15=0 



Dien in het vervolgh door de Heer Marken�Richter Podt sullen worden verantwoort. 

 

Beeldnummer: 92 van 98 

gewijzigde opname van beeld 91 

voor transcriptie zie beeldnummer 91 

 

Beeldnummer: 93 van 98 

Recto 

pagina niet genummerd 

                                                                                 Uitgave, 

1725 den 16 Meij an Arent Hissinck betaalt voor schoonmaken van de brugge en geleverde plancken tot den 

 12 Meij 1725,  l.r & q.                                                                                                                                          f.    3=2=0 

Voor accijs van een ancker wijn an de coster van Voorst, J. van Beek betaalt,        l. r. & q.                                 f.   4=0=0 

Den 9 Junij aan Hr. Woudenbargh voor verteringe ten sijne huijse gedaen op de vergaderinge der 

erffgenamen in den jare 1720, l. q.                                                                                                                             f.   6=6=0 

Op de vergaderinge in den jare 1722,  l. q.                                                                                                            f.   5=6=0 

En in den jare 1723 gehouden,            l. q.                                                                                                            f.   7=2=0 

Aan deselve sijn tractement als schutter van den Halmen, de jaren 1723 en 1724 verschenen, ad.  f. 3=3=0  jaarlix,  f.   6=6=0 

Nog an deselve voor 1/2 vat bier door de boeren gedroncken,  l. q.                                                                              f.  3=0=0 

En de an deselve voor repareren van een hecke voor de Halmer, l. q.                                                                         f.  1=5=0 

Aan Henr. Backer voor geleverde wijn op de vergaderinge der erffgen. in de jaren 1721, 1722 en 1723,  l. r. & q. f. 34=3=0 

An Weijers Jacobs, smit voor geleverde nagels an hecke, koeme en brugge,  l. r. & q.                                                  f.   5=4=0 

Aan Hendr. Backer voor verteringe der erffgen. op de vergaderinge van den 16 Meij 1725,  l.  r. & q.                    f.  62=6=0 

Aan deselve 3 ducatons voor 3 jaren tractement van Woudenbargh als schutter van den Halmen, 

 de jaren 1720, 1721, en 1722, l. q.                                                                                                                               f.   9=9=0 

Noch an deselve voor verteringe der erffgen. op den 16 Meij 1725,   l. q.                                                                 f.  12=3=0 

Voor het te boek brengen van de resolutien der erffgen. van den 5 Aug. 1723,                                                       f.   1=13=0 

Als mede voor die van den 16 Meij 1725,                                                                                                               f.   1=13=0 

Den 2 Junij nae Appen gevaren om de brugge over de Berkel te doen repareren, voor wagen vragt,                       f.   2=10=0 

En voor verteringe,                                                                                                                                                    f.   0=18=0 

Den 27 Julij aen een expresse nae Voerst gesonden om de publicatie tot de vergaderinge der erffgenamen  

derwaerts te brengen betaalt, als ook an de coster  't samen,                                                                           f.  0=12=0 

Den 29 dito weder naer Appen gevaren en de markt omme gevaren, voor wagen vragt,                                       f.  2=10=0 

Verteringe,                                                                                                                                                               f.  0=12=0 

                                                                                                                                                                                  f.  170=0=0 
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1727 den 30 Julij. 

Alsoo de brugge over de Berkel nootsakelijk moet gerepareert worden, sijn Arent Hissink en de rentmeester Jan Brouwer 

gecommitteert en geauthoriseert om deselve nae behoren en de ten meesten menagie te doen repareren, en de het nodige  

hout daer toe te besorgen. 

 

Alsoo de weduwe van Melchert Melchers ingevolge de vorige resolutie als nog in gebreken is gebleven het half ancker wijn ad. f. 4 

gld. als nieuw erffgenaem van het halve goet Clovinck te betalen, en hier niet present is, wort alsnog Gerrit Hendriks 

gerecommendeert te besorgen, dat ter naester vergaderinge de betalinge worde gedaen, om de executie daarvoor voor te komen. 

 

Het dijkien door Jan Hissink voor sijn land bij de hoffstede opgesmeten, sal aan beide sijden open moeten blieven leggen tot 

gebruik van de markt om vee en schapen daar over te kunnen drieven. 

 

De boerrichters worden gelast om met de meijer van Het Einde te spreken en hem te vragen of de nieuwe gesette poten sullen 

worden betaalt, en in val van neen deselve te removeren. 

 

Evert Evers heeft angenomen de poten weg te houwen, wordende de boerrichters gelast in contrairien val het selve te doen. 

 

Op de klagte van de huislieden, dat de weg tussen de landen van Lambert Peters en Willem Jansen door de willegen daer ten 

wedersijden staande, soo danigh wordt benauwt, dat deselve niet alleen niet kan drogen, maar ook geen voer hooij of saat daardoor 



gevaren worden, waer over sijnde gehoort de eigenaren van dese gemelte goederen, hebben deselve aangenomen de huislieden in 't 

vervolg klageloos te stellen, de willegen soodanigh in te korten, dat het saat en hooij tot derselver genoegen sal kunnen passeren.  

De nieuwe poten weg te nemen en de geene nieuwe daar weder te poten, het welke door de erffgenamen bij provisie is aangenomen  

om daar van een proeve te nemen. 

 

Willem Jansen heeft angenomen de tuin tussen Jan van Beeks hoffste en sijn eigen hoffstede te verre uitgeset, weder soo verre in te 

trecken, als die te voren geweest is.  

 

Beeldnummer: 94 van 98 

Recto 

pagina niet genummerd 

1727 den 30 Julie, 

Doordien de meijers van Bellemans Hoffstede en de van Kemmena een tuin voor een ieders land te verre hebben uitgeset, is 

geresolveert en de goet gevonden, dat deselve weder soo verre sal worden uitgetrocken, als die te voren is geweest, het welke door 

haar is aangenomen dit in het aanstaande winter te doen. 

 

1729 den 19 Julij is nae voorgaende publicatie op huden een vergaderinge der erffgenamen gehouden en sijn dese nae volgende 

erffgenamen present geweest, 

 

Wegens den Hoff te Appen, Henr. Podt,  markenrichter. 

Wegens Bettinck, Arent Hissinck,            markenrichter. 

Wegens den Hoff te Kemmena,  nemo. 

Wegens Bellemans, Henrik Backer. 

Wegens Mentinck, de rentmeester Jan Brouwer. 

Wegens Hilderink, Roebert van Beeck. 

Wegens Clovinck, Gerrit Hendricks. 

En wegens Hissinck, Jan Hissinck. 

 

Sijnde getreden tot het afhoren van de rekeninge van de Heer Marken�Richter Podt,  

die bij die vorige rekeninge is verschuldigh gebleven wegens meerder ontfangst,                             f.  47=15=0 

1727 den 30 Julij van Mechtelt Bessem voor ses nog in wesen sijnde poten ontfangen,                    f.    0=17=8 

Van Jan Jansen voor 8 poten,                                                                                                                 f.    1=4=0 

Den 13 Decemb. van Derck Arentz. het jaar pagt van die ledige Hoffstede op 

 Petri 1725 verschenen,                                                                                                                         f.   40=0=0 

1729 den 19 Julij als oven het jaar pagt op Petri 1726 verschenen, ontfangen                                     f.  40=0=0 

                                                                                                                                                            f. 129=16=8 

                                                       daar tegens uitgegeven, 

1727 den 6 Septemb. an Egbert Gerrits het boerrichters tractement hem en Hendrik Hendriks voor de jaaren 

1724, 1725, en 1726 verschenen ieder een ducaton des jaars, sijnde voor dese 3 jaren,  l. q.                             .  18=18=0 

Den 27 dito an Hend. Woudenbarg voor verteringe der schutters haar vanen bier van de jaren  

1724, 1725 en 1726 en verteringe der erffgenamen ter sijne huise,   l.  q.                                              f.  13=18=0                                                                                                                                   

                                        f.  32=16=0  
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van d'andere zijde 't latus,                                                                                                                                     f.  32=16=0 

1727 den eersten Novemb. an Derckien Cornelisse vooe nagels en ijser werck,  l. q.                                         f.   5=15=8 

D' an Wolters Willems voor arbeidsloon an de brugge ,  l. q.                                                                              f.  25=3=0 

An Hendrik Woudenberg voor verteringe der timmerlieden, l. q.                                                                      f.    3=4=0 

Den 13 Decemb. an A. Hissink voor schoonmaken van de brugge en andere onkosten, l.  q.                        f.   13=17=0 

1728 den 23 Octob. an Hendrik Woudenberg sijn tractement als schutter van de Halmer,  

De jaren  1726, 1727 en 1728, ad.f.3=3=0, jaarlix                                                                                                f. 9=9=0 

An deselve tot betalinge van den accijs van een anker wijn aan Bourboom van den jare 1727, l. q.                    f. 4=4=0 

Den 13 Novemb. an van Beek voor 2 elsen kommen,  l. q.                                                                                   f.  5=0=0 

An Arent Hissink voor een tonne bier van Hendrik van Wegele van 1727, l. q.                                            f.  6=0=0 

An de wed. van Arent Marienburgh voor planken en ribben tot de brugge,                                               f.  8=10=0 

An deselve nog, l. q.                                                                                                                                    f.  11=11=0 



En de nog an deselve als voren,  l. q.                                                                                                            f.  13=10=0 

Voor het te boek brengen van de resolutien der erffgenamen van den 30 Julij 1727,                                 f.   1=13=0 

1729 den 9 Julij voor het publiceren van d' erffgenamen vergaderinge,                                                    f.   0=2=0                                                                       

Den 19 dito voor accijs van een anker wijn op heden gedronken, l.q.                                                            f.   2=0=0  

                                                                                                                  Bedraagt de totale uitgave,          f. 142=14=8 

                                                                                                                  En den ontfang daar tegen,              f. 129=16=0 

                                                                                                                  Uitgetrocken is meerder uitgegeven,    f. 12=18=8 

Voorts geresolveert, 

Alsoo de poten door de meijer van Het Einde en die door Evert Evers geset, ingevolge resolutie van den 30 Julij 1727 niet sijn 

betaalt,  

sullen deselve door de boerrichter worden geremoveert. 

Doordien Willem Jansen, volgens resolutie van den 30 Julij 1727 den tuin aldaar vermelt wel weder heeft....... 
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uitgetrocken, maer heeft ook weder een nieuwe tuin agter den Hoff te verre uitgeset, is goetgevonden, dat deselve sal worden 

geremoveert,  

en dat geen tuin verder sal worden uitgeset als de oude te voren is geweest. 

Waertoe de markenrichter Hissink nevens de gecommitteerden en de boerrichters worden geauthoriseert. 

 

Alsoo door de eigenaars van de Pepelenbos 30 pepelen poten op het velt sijn gepotet an den dijck langes het velt, mede versoecken 

te bepoten  

is het selve door de erffgenamen geaccordeert, mits betalende de drie stuiver voor ieder pote en dat den dijck niet verder worde 

vergroot. 

 

Aldewijl Egbert Gerrits gewesen boerrichter is komen te overlieden, hebben de erffgenamen in desselfs plaatse weder tot 

boerrichter angestelt Bartelt Jansen,  bouman op den Hoff te Appen, waernae de erffgenamen sijn gescheiden. 

 

1731 den 20 Junij sijn nae voorgaende kerkensprake een vergaderimge der Erffgenamen gehouden en bennen aldaar present 

geweest, 

 

Wegens Hoff te Appen, de marckenrichter, Henr. Podt. 

Wegens Hoff  't Kemmena, de meijer. 

wegens Bellemans, Henr. Backer. 

Wegens Mentink, de rentmeester Brouwer. 

Wegens Bettink, Swier Gerritsen. 

Wegens Hilderink, Derck Arentz. 

Wegens Clovink, Gerrit Hendriks. 

Wegens Hissink, Jan Hissink. 

 

Is afgehoort de rekeninge van de marckenrichter de Heer Borgemeester Henr. Podt, luidende als volgt, 

1729 den 19 Julij van Jan Hendrik Bresser ontfangen voor rekeninge van de wed. van Melgert Melgers 

 als nieuw erfgenaam wegens het halve goet Clovinck.                                                                           f.  4=0=0 

1731 den 20 Junij van Derck Arentz. ontfangen het jaar pagt van die ledige Hoffstede op 

 Petri 1727  verschenen.  ad.                                                                                                                    f. 40=0=0 

                                                                                                                  't samen,                                f. 44=0=0 

 

Beeldnummer: 96 van 98 

Verso 

pagina niet genummerd 

tegens die hier voorstaande ontfangst is door de marckenrichter Podt uitgegeven, 

1729 den 19 Julij bij slot van die vorige rekeninge is meerder uitgegeven als ontfangen,                                       f.  12=18=0 

Den 4 Novemb. aan Jaco Bresser, Brouwer voor een vat bier betaalt,   l. q.                                                                 f.    6=0=0 

Aan Hendrik Woudenbergh voor verteringe der schutters haar vanen bier van de jaren 1727 en 1728, l. q. betaalt,   f.    6=8=0 

Aan deselve sijn tractement als schutter van den Halmer van 't jaar 1728,  l. q.                                                          f.    3=3=0 

1730 den 19 Meij aan Hendrik Hendriksen en Bertelt Jansen drie jaren boerrichters tractement van de jaren 

 1727, 1728 en 1729 voor ieder een ducaton 's jaars , l. q.                                                                                          f.  18=18=0 



Voor publiceren van de kerkenspraken over het schouwen van de leidegraven,  l.  q.                                                f.    0=6=0 

Aan de wed. van Weijert, smit voor nagels, l. q.                                                                                                        f.   0=14=0 

Voor het te boek brengen van de rekeninge en resolutien der Erffgenamen van den 19 Julij 1729,                         f.   1=10=0  

                                                                                         Bedragende de gehele uitgave,                                         f.  49=17=0 

                                                                                         En den voorstaande ontfangs daar afgetrocken, ad.          f.  44=0=0 

                                                                                         s alsoo meerder uitgegeven als ontfangen,                          f.   5=17=0 

Wieders is geresolveert, 

Alsoo de Heer Huigens voor de Groote Biesthove heeft laten poten 14 opgaande eiken heisters, en de verder versogt twee riegen  

opgaande eiken heisters te poten tegens de Kleine Biesthove langes het  velt, is het selve toegestaan, mits betalende de drie stuiver 

voor ieder pote. 

 

Steven Cruimer heeft ses opgaande eiken tellegen gepoot in de Holthuiser straat en de die betaalt met drie stuiver voor ieder pote. 

Waer nae de Erffgenamen sijn gescheiden. 

 

1732 den 22 Septemb. sijn d' erffgenamen nae voorgaande kerkensprake tot Appen vergadert geweest. 

present, 

Wegens den Hoff te Appen, de marckenrichter Podt. 

Mentink, de provisoren en rentmeester.  

Hoff te Kemmena, de meijer. 

Bellemans, Henr. Backer. 

Bettinck, Swier Gerritsen. 

Hilderinck, Derck Arentz. 

Clovink, Gerrit Hendriks. 

en wegens Hissink, Jan Hissink. 
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Sijnde getreden tot het afhoren van de rekeninge van de marckenrichter de Heer Burgemeester Henr. Podt. Luidende als volgt, 

 

                                                   Ontfang, 

1731 den 20 Junij van Steven Kruimer ontfangen voor 6 opgaande eiken heisters, ad. 3 st. ieder.     f.  0=18=0 

1732 den 13 Septemb. van Derck Arentz. voor het ackermaals holt in Meij deses jaars 

 op de ledige hoffstede gebost.                                                                                                               f. 80=0=0   

                                                                                                                't samen,                                f. 80=18=0 

                                                 Uitgave, 

1731 den 20 Junij betaalt aan Gerrit Hendriks, smit voor 40 scherpelingen aan de brugge,   l. q.                                  f.  2=0=0 

Dito aan den timmerman Jan Falken aan de brugge gearrebeidt,                                                                                    f.  1=2=0 

Den 31 Julij aan de wed. Woudenbargh 2 jaren tractement als schutter van den Halmer de jaren 1729 en 1730, l. q.    f.  6=6=0 

Den 24 Novemb. aan Hendrik Hendriks boerrichter voor het bier van het schouwen van de jaren 1729 en 1730, l. q.  f.  6=8=0 

Aan de muller van Voerst,  l. q.                                                                                                                                       f.  6=16=0 

1732 den 15 Junij aan de wed. Woudenborgh voor verteringe op de vergaderinge der Erffgenamen den  

20 Junij 1731 gehouden,  nevens een jaar tractement van het jaar  1731 als schutter van de Halmer,  l. q.                 f..13=3=0 

Aan Henr. Backer voor verteringe der  erffgenamen in de jaaren 1727, 1729 en 1731,  l. q.                                       f.  55=2=0 

Voor het te boek brengen van de rekeninge en resolutien der erffgenamen van den 20 Junij 1731,                            f.   1=10=0 

Bij slot van die vorige rekeninge van den 20 Junij 1731 is meerder uitgegeven als ontfangen,                               f.  5=17=0 

Voor het publiceren van dese vergaderinge,                                                                                                              f.  0=2=0 

Voor het opnemen van het ackermaals holt betaalt,                                                                                               f.  1=4=0 

                                                                                                           Alsoo in 't geheel uitgegeven,                      f. 99=10=0 

                                                                                                           Den bovenstaande ontfang afgetrocken, ad.     f. 80=18=0 

                                                                                                           Is meerder uitgegeven als ontfangen,          f. 18=12=0 

 

Alsoo voor de Groote Biesthove 14 tellegen bennen gepoot, sijn deselve volgens resolutie 

 der erffgenamen betaalt met                                                                                                                        2=2=0 

En de verder nog gepotet 82 eiken opgaande heisters sijn deselve mede betaalt met                               12=6=0  

                                                                                                                                                                    14=8=0       f.  14=8=0 

                                                                                                             Blieft de meerder uitgave 't samen,                  f.  4=4=0 
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Doordien door Jacob Hissinck van de Hoffstede sijn gepoot 16 willegen poters langes het velt aan de Kleine Biesthove. 

Daarvan niet gedenckt te betalen moeten deselve worden geremoveert, het welke hij heeft aangenomen te doen. 

Jacob Hissink van het veen heeft gepotet 96 opgaande eiken heisters, die hij heeft aangenomen te betalen met drie stuiver voor ieder 

pote. 

Swier Gerritsen heeft aangenomen den ancker wijn als nieuwe Erffgenaam verschuldigt ten eersten aan de Heer Marcken�Richter te 

betalen. 

Waernae de Erffgenamen bennen gescheiden. 
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geschreven in afwijkend handschrift 

Dat is allemaal nul op het rekest, 

wat je me daar vertelt. 
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