
Markeboek Aard en Aarderbroek

Markeboek Aard en Aarderbroek (1755-1842)

Inleiding: 
Het markeboek van Aard en Aarderbroek betreft de periode van 1755 tot 1842. 

Het gebonden deel (inv. nr. 1 van het archief van de mark van Aard en 

Aarderbroek) heeft 182 genummerde bladen. Op de omslag van het markeboek 

staat vermeld: Markenboek Aard en Aarderbroeker Markt: Resolutieboek van 

Wilp . Het archief van de Mark van Aard en Aarderbroek wordt bewaard  in het 

gemeentearchief van Voorst en is in te zien in de studiezaal. Het markeboek is 

getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve. 

Wenken voor het gebruik:
De tekst in zwart is de tekst, zoals deze in de markeboeken staat opgetekend. De 

tekst in blauw betreft aanvullende gegevens. 

Transcriptie: markeboek

Alfabetische inhoudsopgave:
A: Aangegraven grond binnen 1/3 van een eeuw.                                                                

Aangraven verboden.                                                                                                       

Aanschot bepoot zijnde moeten de eijgenaars de weg maaken.                               

Aangegraven grond aangewezen.                                               

fol.  28.                 

fol. Ibid.              

fol. Ibid.                    

fol. 32 

B: Boerrigters aangesteld den 25 October 1755.                                                                    

Brugge bij de Blank.                                                                                                           

Brugge tussen de Wilpse kerk en de moole.                                                                        

Brugge bij de Inde.                                                                                                               

Brugge bij de Voorsteege.                                                                                               

Brugge bij de Sonnenberg.                                                                                               

Brugge bij de Pletze.                                                                                                            

Brugge bij de Stougraave bij den Pannenkoek.                                                                     

Beesten zullen niet tot schade mogen gaan.                                            

fol. 2.                    

fol. Ibid.                

fol. 11 & 28.     

fol 2 & 26.           

fol. 28.                  

fol. Ibid.           

fol. Ibid.            

fol. 64.              

fol. 66 & 67.

D: Deuker off riöel van steen te leggen bij den Vijfhoek. fol. 60.

     

E: Erfgenamen niet compereerende op vergadering verbeuren 10 stuijver. fol. 60.
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G: Geen gruppen door de weg te graven tot afwatering. fol. 62.

H: Hoog water iemand langs de waterleijdingen te senden om de impedimenten uit te 

paden.                                                                                                                       

Heimraad Arend Jan Evers op de Keurhorst.

                   

fol. 29.              

fol.69.

I: Immen betaalen ijeder een stuiver. fol.70.

K: Klagte op de Stougrave wange. fol. 27.

M Markenrigter de Heer van Lochem bedankt den 25 October.                                        

Markenrigter de Heer J.W. Baron van Eck bedankt. En in desselfs plaats 

aangesteld R.J. Baron van den Capelle den  7 Julij 1770.                                                                                                                                                         

Metingen van de landen in de markt hoe te doen den 17 September 1770.               

Markenrigters zullen alle jaar voor Junij de weegen schouwen.                                      

Markenrigter de Heer van Reede tot den Parkelaar aangesteld.                                  

Markenrigter voor het schouwen der buurtweegen elk 6 gulden.                                                                                                    

fol.2.                

.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

fol. 27.             

fol. 30.                      

fol. 31.                  

fol. 62.                    

fol. 63.

N: Nieuwe erfgenamen betalen 7 gulden.                                                                                      

Notitie der metinge van de aangegraven gronden.                                                                                                             

fol. 28.                  

fol. 44.   

S: Schouwers van een Heerloos 30 stuivers en een quade schouw 12st. Op alle 

waterleijdingen te genieten.                                                                                               

Schouwers moeten present zijn op de erfgaamen vergadering.                                      

Schouwslooten moeten 3 voet diep en 6 voet wijt.                                                       

Slooten moeten 6 voet wijt en 3 voet diep wesen.

                   

fol. 28.               

fol. Ibid.              

fol. 29 & 30.    

fol. 29.

         

V: Vergaderinge ordinaire de 2de donderdag in Junij om 1 uur.     fol. 29

W: Weg tussen Wilp en de Moole als meede de Voorsteege.                                                   

Weegen door de rotten gemaakt bier te geven.                                                             

Weg in de Sonnenbergstraate te maaken dat geen water daar op kan loopen.          

Wang van de Stougrave tegens zeker agt morgenland in de Sonnenbergstraate. 

Weegen sal men bij op off bij geen zand mogen graaven, op een boete 3 gld. 

Weegen idem tegen zijn land te maaken op een boete van 8 stuiver per roede.

fol. 2 & 34        

fol. 28.               

fol. 29.                

fol. 31.                

fol. 34.                 

fol. 35.  
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Voor eenige jaaren in de vergadering van de erfgenamen van Aarden en 

Aardenbroeker markt geresolveerd sijnde, dat een behoorlijk boek sou geformeerd 

worden; waarin alle uitsettingen, resolutiën en handelingen van de marke souden 

gebragt worden, soo dient tot narigt: dat de volgende stukken uit de voorhanden 

sijnde papieren sijn gecopiëerd en alzien in 't vervolg voor resolitiën sullen dienen.   

(pag. 1)

1755 Den 14 October, bennen de grondheeren van  Wilp nae voorgane tijdelijke 

drie kerkenspraaken in de kerk tot Wilp bij den anderen geweest; en hebben 

aangehoord het leezen van de uitgezette dijklasten op den 16 Julie 1755 tot Oene 

geschied.

Dat aldaar was uitzetting gedaan van alle zoo ordinaire als extra ordinaire lasten 

van dijk, sluise en afweeteringe onder den gemelde ijsselstoel behoorende. 

Hetwelk alles in een opgesteld verbod vervat ende Heeren erfgenamen op heden is 

voorgeleesen zig te samen bedragende 5577.= guldens. Om welke somma te 

vinden is daar een verdeeling gemaakt over 553 ½ hoeve; welke onder den 

ijsseldijk behooren. En bevonden dat elke hoeve in de bovenstaande schuld moet 

dragen de somma van 10 gld. en 2 stuiver.

Dewijl nu het kerspel Wilp staat op 40 hoeven en dat elke hoef zoo gezegd is 

bedraagd 10 gld. 2 st. zoo komt de quade van Wilp alhier                                                                    

f. 404=.

Aan den Heer Markenrigter, voor het gedane rapport, Broekhuisen              f.     6=.

Den dijkschrijver volgens oud gebruik                                                             f.   15=.

Aan den scheuter van Aardenbroek komt zijn tractement f.     4=.

Voor extra ordinair en moeite                                            f.     4=.

Wilm Jansen Brouwer levert in een rekening over de jaaren 1750-1755

incluis voor de twee heimraaden en de schrijver des jaars ijeder 4 gulden, is te 

samen

f.  72=.

(pag. 1v)

Hendrik van Brummen levert in een rekening van voor loon  aan de bruggen bij 

den Sonnenberg en over de Vliert

f.   10= 6=.

Derk Petersen levert in een rekening van arbeid loon en verschot aan de 

steenenbrug over de Vliert in de Voorsteege.

f.  26=.

D'ward en van Ernst een reekeninge van steen aan dezelve brug.                      f.   9=.
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De Heer van Lochem brengt in dat een insinuatie gehad heeft van den Heer 

Landvoogd van Veluwen: als Markenrigter om een gat te maaken in den weg bij 

den vijfhoek daaraan verschooten.  

f.  15= 4=.

De custos van Wilp voor 't afleesen der publicatiën en andere saaken:                    

ten dienste van de Markt.                                                                                                   

Voor boetes.

                                        

f.6=.                                        

f.4=.

                                                                                               

Marten Hermsen wordt aangesteld tot ontvanger dezer penningen mits den selven 

ingevolge resolutie in datum 28 October 1749 volgde met het formeeren van het 

gealligeerde boek; sal profijten voor 't een en ander.

f. 65=.

f.640=10=.

Derwijl nu elke hoeve behelst 32 morgen: en Wilp staat op 40 hoeven,  f. 716=16=

(pag. 2)                                                                                                                                                    

zoo zou dit uitbrengen 1280 morgen: dog bij nader onderzoek worden er bevonden 

1792 morgen, alles binnendijks gereekend. De morgen nu genoomen op agt 

stuivers, Hierbij den overschot volgens slot van reekening Marten Hermsen , d.d. 

heden

Hierbij den overschot volgens reekening van Marten Hermsen op heden f.   4=16=14

                                                                                                        f.721=12=14

Hieraf getrokken de uitzetting hier voren te zien :                        f.640=10=.

                                                                                                         f.  81= 2=14.

Schiet over f. 81.= 2.= 14. welke den ontvanger de naaste uitsetting sal moeten 

verantwoorden.

Tot boerrigters soo altoos in den Hummense mark geweest zijn worden aangesteld 

Wilm Jansen Brouwer en Jacob Hissink.

Worden de priesente merkenrigter geauthoriseerd, om in cas vacature off absentie 

van een off beide de plaats te vervullen.

Die geene die de leij- en stougraave tot nog toe geschouwd hebbe: worden daartoe 

gequalificeerd om daarin te continuëren op een tractement jaarlijks van ses guldens 

te samen.
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De bruggen bij de Blanken en bij de Inden: in een desolaten staat sijnde , zoo 

worden verzogt Tonis Warners en Walter Aalders, deselve in oogenschijn te 

nemen: een bestek te laaten maaken en aan den markenrigter rapport te doen, die 

ook teffens versogt worden deselve publicq te besteeden.

Den Heer van Lochem bedankt voor 't markrigters ampt.

(pag. 2v)                                                                                                                              

Den Apotheeker Huijsingveld hebbende voorgedragen: dat noodsakelijk een brug 

over de stougraave  tussen het Zwaluwennest en den Hoek moeste weesen: soo is 

geresolveerd daar omtrend sal gehandeld worden, zoals met de bruggen hier 

voornoemd.

De markenrigters worden geautoriseerd, de markenweegen: inzonderheid de weg 

van het dorp Wilp na den meulen,en de Voorsteege als anders te laaten opmaaken, 

zoo en in dien voegen als dezelve het convenabelste , en zowel mogelijk ten 

minste kosten te laten maaken.

Blijvende alle voorgaande resolutiën, voor zoverre bij deezen niet veranderd zijn, 

in haar volle kragt en waarde. En zullen alle grondheeren de betalinge van 't 

morgen sal moeten doen aan handen van Marten Hermsen op peene van een 

stuiver per gulden voor den eersten December deezes jaars 1755 of zullen na 

dijkregt paratelijk mogen aangesproken en geëxcuteerd worden.

En is hier op deezes vergaderinge gescheiden, alhier gedaan in de kerk te Wilp den 

14 Oct, 1755.

Was getekend: H.W. van Broekhuisen, markenrigter.                                                 

H. van Lochem. Bernardus Huijsingveld. Teunis Harmens. Hendrik Jansen. Walter 

Aalders. M. Hermsen.  Evert Brink en Engelbert Brascamp.

(pag. 3 en 3v blanco)

(pag. 4)                                                                                                                              

Op huijden dato ondergeschreven zijn na voorgaande publicatiën twee 

achtereenvolgende Zondagen van des Hoog Welgeboren Heer W.H. Broekhuisen 

als markrigter van Wilp alhier in de kerk vergaderd geweest: en hebben met 

Marten Hermsen wegens zijnen gedaane ontvang en uifgaaf van het morgen geld 

in dato den 14 October 1755 wegens de dijklasten uitgeset en geslooten en de 

geliquiteerd in voegen als volgt:

ontvangs Morgen    Somma

1 Het erff  ’t Holt van het H.Geest. 30 f. 12=.

2 Kleine Holt, De Heer Budde. 14 f.   5=12=.
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3 Erff ter Inde , de heer Klopman.                                                                                            

Gerrit Wilms voor Papenland.                                                                                                           

Morgengave, Harm Jansen.

18 1/2                                       

3                                                

1

f.   7= 8=.         

f.   1= 4=.         

f.    = 8=.

4 ’t Biesewijde, J Wijnaldy 5 f.   2=.

5 De ½ Hurnecamp, Waander Berends. 5 f.   2=.

6 De Holthoeve, weduwe Mariënburg 35 f. 14=.

7 Het Vollebosje, van Arend Jansen 2  1/4 f.     =18=.

8 Doornweerds, juffrouw Mulders 7  1/2 f.   3=.

9 ’t Bagijnenland, De Heer Westenenk 6 1/2 f.   2=12=.

10 ½ Andersland en 2 morgen in den Dralen 5 f.   2=.

11 Herman Jansen Cumsings Nordele bos 1 1/2 f.     =12=.

12 Lollebroek, Jac. Van Marle 24  1/4 f.   9=14=.

13 Rietcamps land, Arends 1 1/2 f.     =12=.

14 1/3 van de Bieldelaars, Jac. van Marle 5 f.    2=.

15 Het erff Bargel, Mevr. Zwaantje, Custos. 51 f. 20= 8=.

16 Bellinkshoffste,Burgemeester ten Brink 24  1/2 f.  9=16=.

17 De Bolterie, L. Bastiaans 24  1/2 f.  9=16=.

                                                                                                        Latus: 1 265 f.106=.

(pag. 4v)

18 Wed. Brascamp in Sustensgoet. 3/5 f.    = 5=.

19 Wilperweide van Lamberts 8 1/2 f.  3= 8=.

20 ’t Voorde, de Heer Wolf. 27 f. 10= 6=.

21 Arend Courshofstee, Heimerik Rutgers                                                                            

Elsgoet uit den Rijpelinkhof, De weduwe Cours.                                             

4                                             

1/2

f.   1=12=.             

f.    = 4=.

22 Arend Slagtershofstee, juffr. Aarsen. 5 3/4 f.  2= 6=.

23 Lieftink Zomerdinkshofstee, heer Duikink. 7  3/4 f.  3= 2=.

24 De Blokhorsstee, de Heer Budde. 75  3/4 f. 30= 4=.

25 Hofeneel in den Noorddijk, Heer van Lochem. 93 1/2 f. 37=.

26 De Vellermate uit de Keurhorststee. Berend Jansen. 2 f.    =16=.

27 Nijenhuijs op Bruggenbos, van Ter Hunnepe. 39  3/4 f. 15=18=.

28 Vellershofstee, Herman Berends. 4 f.    =12=.

29 De ½ van ter Smittens erff, de Heer Jansen 32 3/4 f. 13= 2=.

30 De hofste De Hoek of Kranencamp,  Bovendorp te Deventer. 11 f.  4= 8=.

31 De Loine binnendijks, wed. Muijs. 22 f.  8=16=.

32 Veegersbos, Jan van den Berg. 4 f.  1=12=.

33 Jan Lamberts ten Caate, uit Wilperhorst. 2 f.    =16=.

34 De Kreeftenberg, Arend Jansen.                                                                                      

De Costerije van Wilp.

1                                                 

2 1/4

f.    = 8=.             

f.   =18=.
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35 Wilm Jansen Brouwersstee 9  1/4 f.  3=14=.

36 Den ElsKamp, De heer Haagedoorn. 4 f.  1=12=.

37 De kerk van Wilp. 4 f.  1=12=.

38 Weduwe Aalbert Berends. 0, 1/4 f.    = 2=.

                                                                                                        Latus: 2 378 2/5 f.151=7=5

(pag. 5)

39 ’t Soete Maatjen, in Wilmkers Hermshofstee. 5 f.  2=.

40 De Baron van Arend Heimerix,:                                                                                

Armen van Wilp                                                                                                          

Den ackers in de leeuwenbergenk,                                                                             

voor Frederik Verheijl Berenschot               

                                              

3                                         

1/2                                         

1
41 Het Paapengoet, De Heer van Duistervoort. 2 f.    =16=.

42 De Fiole, Gerrit Lamberts 1/2 f.    = 4=.

43 Vrou Brinks, 1/6 in beckersgoetstee 7 1/2 f.  3=.

44 (overgeslagen)

45 Monsieur Wagterveld, zijn portie in de Zwanecolk. 15 3/10 f.   6= 2=10.

46 Jan Arends hofste aan den Hummense Dijk                                                                   

Haselenberghuis

2 1/2                                         

32

f.   1=.                   

f. 12=16=.     

47 Robberscamp. 17 f.   6=16=.

48 De Rijtte, Arend Lamberts 5 f.   2=.

49  ¼ Berends Hofstee, Cornelis Derks. 1 1/4 f.    =10=.

50  Jan Egberts van goet en ½ robben Wollenbosste. 2 f.    =  8=.

51 (overgeslagen)

52 Groot Zuidwijk, des Jan Klopman. 31 1/2 f. 12=12=.

53 ’t Goet Grootenhuis, Juffr. Van Markell. 31 f. 12= 8=.

54 Zuidwijk, Deunk de smit, 4 1/2 f.   1=16=.

55 Snengestee, Heer van Dorth. 8 f.   3= 4=.

56 De weduwe Zijlhofstede, de Heer Klopman. 3 1/2 f.   1= 8=.

57 Oorstoot, de monsieur Brilman. 46 f. 18= 8=.

                                                                                                              Latus: 3 214 1/2 f. 85=16=10 2/3

(pag. 5v)

58 De Smalhorst , Wilm Buitenhuijs. 3 1/2 f.   1= 8=.

59 Stroyink. De heer Kuttschreuter. 36 f. 14= 8=.

60 Karriskes Voorderstee, de Heer Slegtenbree. 3 f.   1= 4=.

61 De Pannekoek, Arend Mentink. 15 f.   6=.

62 ’t Sluiner, heer van Eijk. 32 f. 12=16=.

63 Kraanenkamp. 29 3/4 f. 11=12=.

64 Kleine Kraanenkamp, Jan Jansen. 4 1/2 f.   1=16=.

65 Kleine Vondeler, vrou Broekmans. 22 f.   8=16=.
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66 De Grooten Vondele, de heer van Duuren. 51 f. 20= 8=.

67 De Keurhorst,Gerrit Derks Krijt. 55 1/2 f. 22= 4=.

68 (overgeslagen)

69 De Lochem, wed. Steven Bartolds. 5 1/4 f.   2= 2=.

70 Roeloff Otten int den Lochem      8 f.   3= 4=.

71 Joris Herms Kistemaker, ½ Breijte. 1 1/4 f.    =18=.

72 Ouden Lochemstee, Willem Tonis. 9 f.  3=12=.

73 Gemeene Paalste, Juffr. Nijlands. 76 f. 30= 8=.

74 Den Somp int ’t Giesken Bartolds Krijt. 7 f.   2= 6=.

75 Gerrits hofsteede de Wollebos Gerrit Derks. 4 f.   1=12=.

76 Den Hoornebrinkste, Wed. Hendrik Lamberts. 16 f.   6= 8=.

77 Het Hondenstee, Heer van den Boedelhof. 14 f.   5=12=.

78 De heer Klopman int Pikkers en Wilperhof. 5 f.   2=.

79 De Pletzestede, De heer Ferdinandus. 14 f.   5=12=.

80 De Gatercamp int Rijplinhhof, Roelof Jansen. 1 1/2 f.    =12=.

                                                                                                               Latus: 4 420 1/4 f.168= 2=.

(pag. 6)

81 De portie uit Evert Kremershofstee,aan Derk Peters. 3 f.   1= 4=.

82 De Hoogen Hille, Kamphofstee van Baalen 1 ½ f.    =12=.

83 ’t Goet Roeterink, Hendrik Jansen. 22 f.   8=16=.

84  (overgeslagen)

85  Jan Egberts van Jan Sweers kinderen en kwart Jans huis en kwart grond. 1/2 f.    = 4=.

86 Beld van Arend Rijke ½ hofsteede de Grafhorst, nu den armen 1 3/4 morgen.

87 ’t Hemsen Maatje , Steven van Delden. 2 f.   2=16=.

88 Peter Geus op nu Steven Bartelds van ½ Grafhorst. 2 f.   2=16=.

89 Jan Gerrits Colenbranderste.                                                                                                

Evert Gerrits van Gerrit Jansen                                                                                           

Berend Herms uijt Woldhuijs

11 3/4                                     

5 3/4                                        

1 3/8                     

f.   4=14=         

f.   2=  6=         

f.   1= 15=

90 Wisselaar van A. Hackfoort den Jacobus Rondeel. 8 f.   3= 4=.

91 Weteringskamphofstede, van Gerrit Hendrik Klaverkamp. 9 f.   3=12=.

92 De Hurnekamp of Eikelkamp , nu van Kalker. 12 f.   4=16=.

93 De ½ Langeweijde van Monsieur Klopman. 8 f.   3= 4=.

94 Vrou Bruncreeft en kinderen. 8 ¾ f.  3=10=.

95 ’t Braamenland van des Heer Methorst. 25 f. 10=.

96 Den Wisselaar van den heer Snabeling. 16 f.  6= 8=.

97 Herteler , Wed. Wessels Herms. 10 f.  4=.

98 Ankersmid in den Sonnenberg. 30 ½ f. 12= 4=.

99 't  Mosselaar Goor Hendrik Jansen 2                                                     f.    =16=.                

 't Mosselaar Goor in 't Sonnenberg, Noij Jansen 2      f.    =16=.                
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100 Vicariënland, Krijtenshoeve. 16 f.  6= 8=.

                                                                                                               Latus: 5 200 1/8 f. 80=  1=.

(pag. 6v)

101 Berendste. Monsoeur Sluiner. 8 f.  3= 4=.

102 Clompenmakershofste, de Pletse. 2 ½ f.  1=.

103 De Kluke, Wed. Wessels Herms. 3 ½ f.  1= 8=.

104 Arens Arends, leem en distel ackers. 1 f.    = 8=.

105 Grootte Muldersland, Heer Duikink. 6 ¾ f.  2=14=.

106 Cobes Rondeel in ’t Henk Arends Portie. 7 f.  2=16=.

107 (overgeslagen)

108 Gerrit Herms Kamphuis in den Derle. 1 ½ f.    =12=.

109 Jan Herms Kamphuis in den Derle. 1 f.    = 8=.

110 Vrou Vos van de Halve lange Keurhorstweide. 5 f.  2=.

111 Hendrik Harink, Molenveld ¼ in de Lange Weide. 2 1/2 f.  1=.

112 De ½ Berenhorst. Jan Derks. 1 f.    = 8=.

113 De Berenhorstste, Mijnheer van Duren. 23 f.  9= 4=.

114 Wisselen hoeve, de Heer Munnink. 6 ¾ f.  2= 4=.

115 Den Piepharing, juffr. Jansen 3 f.  1= 4=.

116 De Hofstee in de Voorsteege, Jan Gerrits Kiesste. 2 1/2 f.  1=.

117 De Tuitert, Arend Arends. 4 f.  1=12=.

118 Vicariën Hofstee, Tonis Warners. 2 ¼ f.  1=18=.

119 De ½ Wollebos van Grootenhuijs hofste. 13 ½ f.  5=11=.

120 Den Sonnenberg, de heer van Broekhuijsen. 8 ¼ f.  3= 6=.

121 Doornweerdsehofste.  De Heer van Eijk. 32 f. 12=16=.

122 Mevr. Grootenhuijs, de Streppel. 3 f.   1= 4=.

                                                                                                             Latus: 6 138 f. 55=  4=.

(pag.7)

123  ½ Streppel van Lambert Maas. 2 f.    =16=.

124 Uitden Streijler off Kelder, wed. Jacob Bloemink. 3 1/4 f.   1= 6=.

125 Den kelder, B. Brilleman. 11 ¼ f.   4=10=.

126 Wisselaarhoeve, G. Wilms 8 ¼ f.   3= 6=.

127 ’t Swaantien bij de Biele, Jan Herms. 1 f.    = 8=.

128 Derk Jansen op den Linthorst. 3 f.   1= 4=.

129 Tonis Jansen op den Linthorst. 1 f.    = 8=.

130 Goirgel weiden, Jan Noijen. 3 ¾ f.  1=10=.

131 De wed. Hendrik Buskens int Smittenstee. 3 f.  1= 4=.

132 (overgeslagen)

133 Voor ’t erff Bergel bij de Ziel. 3 f.   1= 4=.

134 Stougrave stee, Huisingeveld. 40 f. 16=.
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135 Jan Gerrits van Huiscampste. 6 ½ f.  2=12=.

136 Nijenbeeke, Vicare ste. 12 f.  4=16=.

137 Kapellen Withaagens, den Heer Kuttschreuter, segt onder Voorst. 4 f.   1=12=.

138 De Kop van Soeven Praam op den PosterEnk. 1/2 f.   = 4=.

139 De Heer Schimmelpenning tot de Pol,  Huis het Zoerhuis. 23 f.  9= 4=.

140 De goederen van de Pastorie. 24 ½ f.  9=16=.

141 Dubbencamp, Juffr. Herms. 3 f.  1= 4=.

142 De Knegt ackers, Juffr. Van Markell. 2 ½ f.  1=.

                                                                                                               Latus: 7 155 1/2 f.  62=  4=.

(pag. 7v)

143 Berend Wilms van een land van de heer van de  Lathmer tot de Hombrake. 4 ½ f.  1=16=.

144 Walter Aalders, Molencampje. 4 ½ f.  1=16=.

145 Rouge Hissink, Borculoos bos. 2 1/2 f.  1=.

146 Tonis Warners. 18 f.  7= 4=.

147 Jan Derks van ’t landje. 1 1/4 f.   =10=.

148 De heer van Broekhuisen tot de Lathmer. 153 f. 61= 4=.

                                                                                      Latus: 8 183 3/4 f. 73=10=.

                                                                                                       Latus: 7 155 1/2 f. 62=  4=.

                                                                                                       Latus: 6 138 f. 55=  4=.

                                                                                                       Latus: 5 200 1/8 f. 80=.

                                                                                                       Latus: 4 420 1/4 f.168=  2=.

                                                                                                       Latus: 3 214 2/4 f. 85=16=10 

                                                                                                       Latus: 2 378 2/5 f.151=  7=5

                                                                                                       Latus: 1 265 f.106=.

                                                                                                       Samen: 1955 5/8 f.782= 5=.

                                   Afgetrokken tegenstaande restanten: 58 f. 23= 4=.

                                                                                        blijft: 1897 5/8 f.759= 1=.

Hier wordt bijgevoegd het geene uit de restanten van anno 1749 zijn ontvangen:

40 Van de Heer van de Lathmer, voor een huisken en hoff,  6 schepel van Gravejon  

gekogt 1 3/4 morgen

f.  =15=12.

44 Van Ruitenbergs hofstee ¾ morgen               f.  =  6=12.

53 Van Kippings Hombrake stee 20 ½ morgen  f. 9=13=8.

93 Van de Pletze de 14 morgen                            f. 6=  6=.

                                                                             f. 17= 2=. f.  17= 2=.

f.776= 3=.

10
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(pag. 8)

Restanten denwelke in den ontvangs zig bevinden:
32 De Vegersbos, Jan van den Bergh, segt soo groot niet te sijn. 4 f.  1=12=.

33 Jan Arends Hofstee aan den Hummense dijk 2 1/2 f.  1=.

40 De Baron van Arend Heimerix,:                                                                                           

Nu de armen van Wilp,                                                                                                         

Den ackers in Leeuwenbergerenck,                                                                                  

Voor Frederick Verheijl Beerenschot

                                                   

3                                                 

1/2                                            

1
71 Joris Kistemaker van de ½ breijte uit Rijpelinkshof. 1 1/4 f.   =10=.

83 Het goet Roeterink. 22 f.  8=16=.

86 Beld van Arend Rijke ½ hofsteede de Grafhorst,                                                            

Hoort nu de armen.

94 Van vrou Heimerix en kinderen, Rutgers Geurts  en Gerrit Henrix resteerd:               

n.b. seggen niet meer te betaalen als in de jaare 1727

1 1/4 f.   =10=.

137 Kapellen Withaagens, den Heer Kuttschreuter, Segt onder Gietel te leggen 4 f.  1=12=.

139 De Heer Schimmelpenning tot de Pol, Huis het Soerhuis 23 f.  9= 4=.

                                                                                                            Samen:    58 f.  23= 4=.

(pag. 8v)

Marten Harmsen    Debet:

Over de uitsetting 1755 in 't geheel ontvangen te sien hiervoor op folio 7 of ten 

somma van:

f.776= 3=.

1755 14 October per slot van reekening over de uijtsetting 1749 schuldig 

gebleeven:

f.    4=16=14.

f.780=19=14

(pag. 9)

Marten Harmsen   Credit:

1755 14 October uitgeset dat het carspel Wilp in ’t geheel  in de dijklasten moet 

betaalen, te sien hiervoor op folio 1of en waarvan de quitantie vertoond zijn ter 

somma van:

f.640=10=.

1761 den 10
de

 October betaald aan Jan Vriesewijk voor dit boek f.    1=16=.

                                                                              Balance: f.138=13=14.

f.780=19=14.

Deze reekeninge geëxamineerd geslooten en bevonden,  dat marten Hermsen 

meerder heeft ontvangen als uitgegeven  de somma van eenhonderd en agt en 

dertig guldens dertien stuivers en veertien penningen:                                        

welke bij de volgende reekeninge sullen verantwoord worden.

11
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(pag. 9v blanco)

(pag. 10)  

1761 den 27 October bennen de grondheeren van Wilp nae voorgaande tijdelijke 

kerkenspraake, in de kerk tot Wilp, bij den anderen geweest, en hebben 

aangehoord ’t leezen van de uitgezette dijklasten op den 24 September1761 tot 

Oene geschied: dat aldaar wat uitsettinge gedaan van alle soodaane ordinaire als 

extra ordinaire lasten van dijk, sluisen en afweeteringen onder den ganschen 

ijsseldijk gehoorende. 

’t Welk alles in een opgestelde verbaal vervat en de heeren erfgenamen op heden 

is voorgeleesen, sig te samen bedraagen:

f.3740=13=.

Om welke somma te vinden is daar een verdeeling gemaakt over 553 1/2 hoeve 

welke onder den Ijsseldijk behooren en bevonden dat elke hoeve in de 

bovenstaande schuld moet draagen ses gulden sestien stuiver. Dewijl nu het 

kerspel Wilp staande op 40 hoeven, soo dat elke hoeve soo gesegt is bedraagt ses 

gulden en sestien stuiver. Soo komt de quote van Wilp alhier op:

f.272=.

Aan de heer markenrigter van Broekhuisen voor gedaane rapport         f.   9=.

Nog voor de heer markenrigter voor een extra ordinaire vergadering nae Oene als 

bij in dispositie off in dese ongemakken als seijnde de heer Brilman en de heer 

Klopman.

f.   9=.

Den dijkschrijver Marten Hermsen volgens oud gebruik. f. 15=.

Aan den scheuter van Aardenbroek. f.   4=.

Wilm Jansen Brouwer volgens reekeninge van den jaaren 1755 tot 1761 voor 

verteeringe van de Heemraaden en schrijver van de Vlierte, nopens haar 

tractement,

f. 72=.      

f.109=. f.109=.

(pag. 10v)                                                                                                     transport: f. 381=.

Hendrik van Brummen als scheuter, komt voor insinuaties   f.   5=.

Den custos van Wilp voort afleessen den publicaties marken vergadering en 

leevering van pennen en inkt ten dienste van de markt :                                                 

Voor extra:

                         

f.   6=.               

f.   4=.

Marten Herms wordt aangesteld tot ontvangs van penningen bij deese uitsettinge 

een somma van:

f. 55=.

Wordt uitgeset voor de leij- en stougraven te schouwen f. 36=.

f. 96=.          f. 96=.

f.487=.

Afgetrokken het slot van de voorige reekening van 1755 14 Oct. sijnde                                                                                                                                               f.138=13=14

12
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blijft f.348= 6= 2

Bedragende dus de somma die over dese uitsetting moet geschieden de somma van 

348 gulden ses stuivers en 2 penningen. Dewijl nu elke hoeve behelst 32 morgen, 

en Wilp staan op 40 hoeven zoo zou dit uitbrengen 1280 morgen; dog bij nader 

onderzoek worden er bevonden 1792 morgen alles binnendijks gereekend. 

De morgen op 5 stuivers wordt: f.448=.

Hiervan afgetrokken de uitsetting hier boven te sien ad. f.348= 6= 2

Schietende  over de somma van  99gulden, 13 stuivers en 14 penningen.                  

Welke den ontvanger de naaste uitsettinge sal moeten verantwoorden.

f. 99=13=14

Klagten gecoomen sijnde, dat bij den Kophof alsmeede bij den weg op den 

Blaasbalg kommen behoorden-

(pag. 11) 

gelegd te worden, alsmeede een kleine reparatie behoorde gedaan te worden aan 

de Vliertbrug tussen de Wilpse kerke en de Meule; alsmeede het geen bij de 

resolutie van den jaar 1755 is vastgesteld om te maaken. Soo wordt daartoe 

geautoriseerd de heer markenrigter, de heer Munnink, de heer van Lochem en de 

heer Huisingveld.

Jan Wilms Nijenhuis en Jan Vondelaar worden aangesteld om int vervolg te 

schouwen de Diepenbroeken Goor graave  voor ’t gemak en sullen daar s’jaars 

voor hebben ijeder drie gulden.Alle de aangestelde en reeds fungeerende 

schouwers worden hiermee de finaal geautoriseerd; om ’t selve na behooren waar 

te neemen.

Jacob Hissinks lange jaaren als heemraad gefungeerd hebbende; heeft desselfs 

ampt neergelegd; wordende den selve bedankt uit naamevan de gansche 

vergaderinge; voor desselfs trouwe diensten en bekende werkzaamheid.

Omme de restanten van folio 8 gespecificeerd is gecommitteerd den heer 

markenrigter om daarvan zoveel mogelijk de regte eigenaren uit te vinden.

Blijvende alle voorgaande resolutiën  voor zoverre bij dezen veranderd zijn, in 

haar volkomen kragt en waarde. 

En zullen alle grondheeren de betalinge van het morgental moeten doen aan 

handen van Marten Hermsen op

(pag. 11v)
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peene van een stuiver per gulden voor den eerste December deses jaar 1761 of 

zullen na dijkregt parabelijk mogen aangesprooken en geëxecuteerd worden; en is 

hierop deze vergadering gescheiden.

Aldus gedaan  in de kerk tot Wilp den 27 October 1761.

Actum als boven word in de plaats van Jacob Hissink tot heemraad aangesteld Jan 

Wilms woonende op het Nijenhuis.

W.H. Broeckhuijsen, Markenrigter. v. Lochem, Berent Brilman, Arnoldus 

Wijnoldy, Bernardus Huisingveld, Henn. van Wijhe, Marten Hermsen, Engelbert 

Brascamp.

(pag. 12)

Rekening van ontvang en uitgaaf.

Gedaan door wijlen Marten Hermsen wegens de dijklasten des kerspel Wilp over 

de uitsettinge van den jaare 1761, ad 5 stuiver per morgen.

 

Ontvang van deze navolgende morgens.

morgen

1 ’t Erf het Holt van het Heilige Geest van Deventer groot 30

2 ’t Kleine Holt, de heer Budde 14

3 Erf ter Inde, de Heer Antony Klopman tot Deventer                                                  

3 akkers in ’t Rijpelinkshof,                                                                                                    

Uit 't Paapenland,                                                                                                                     

Gerrit Wilms uit 't Paapenland,                                                                                               

Morgengaave, Herman Jansen.                                                                    

9 1/2                                        

1                                                          

8                                                    

3                                                

1

4 De Bieseweide van het cappittel van Deventer, modo vrou van Suchtelen, Nu 

Jannes Wijnoldy, schoenmaker.

5

5 De ½ Hurnecamp van het cappittel, modo vrou van Suchtelen,                                 

Nu woonder Berends Timmerman.

5

                                                                                                                 Latus:1 76 1/2

(pag. 12v) 

6 De Holthoeve vant Capittel, modo de weduwe Mariënburg ,                                         

De Wijnberger Weide,                                                                                                              

Het Capittel Bredelaar.

16                                        

10                                          

9

7 Het Wollenbosje van de heer Jan Nijland,  Modo Arend Jansen in de Pots,     Nu 

de heer Duikink,                                                                                                             

Uit 't Rijplinkshof van Jan Jacobs.                                                                      

                                              

1                                            

1 1/4

14
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8 Den Doornweerds morgen uit de Blokhorst van Coudewijn, Juffr. Mulders,                                                                                                                                                                           

Den Hummelenbrink,                                                                                                             

Juffr. Mulders nog van de kerk van Wilp aangekogt,                                                                                                                                  

1                                            

6                                         

1/2                                                         

 't Bagijnenland, mijnheer Avertinenk.    4 1/2

9  't Elsgut in de Cloot. 2      

10 De kinderen van Lambert Hendriks, Jan Claas en Evert Hendriks aangenoomen  

van het 1/2 Muldersland en twee morgen uit den Darler.

5

11 Hermen Jansen, Marten Jansen en Jan Gerrits bos int Derdeler bos. 1 1/2

12 Lollebroek of bijster, mevrouw van Marle,                                                                          

't Enkhuizer campje ,                                                                                                                    

1 1/2 busken in het bosenk,                                                                                                  

De 1/2 van vrou Stokkings look ackers off Jacobs Bressers landje.                                               

21                                          

1                                            

1                                            

1 1/4
13 den Rietakker, Rutger Jacobs en Jacob en Aaltjen Arends 1 1/2

                                                                                                          Latus: 2 83 1/2

(pag. 13)

14 Portie in 1/3 van de Bredeler, mevr. van Marle,                                                                   

Aporteerende Lindeman en Engelbert Brascamp.

5

15 Het erff Bargel, Mevr. Zwaantje 51

16 Bellinkshoffste, de heer Burgemeester ten Brink,                                                           

Uir het erf Bargel,                                                                                                                       

Uit Ruitenberg Vicariënland,                                                                                              

De Vliete weide.

22                                         

1/2                                                  

1                                            

1

17 De Bolterie, de heer Lambert Bastiaans,                                                                                   

Uit het erff Bargel,                                                                                                                

't Zoete Maatjen,                                                                                                                   

De Laage Rijtte van de Lathmer

16 1/2                                   

2 1/2                                        

2                                             

3 1/2

18 Wed. Brascamps portie in Lentegoed. 3/5

19 Wilperweide van 't H. Geest van Deventer, 15 morgen,                                                   

hiervan  de erfgenamen van Jan Lamberts                                  

8  1/2 

20 ’t Voorde, mevrouw Wolf. 27

21 Arend Courshofstee, erfgen. Heimerix Rutgers                                                                    

Elsgut uit den Rijplinkshof, De Avehuise Cours te Vaassen.

4                                           

1/2

22 Arend Slagtershofstee, aan de Voordersteeg. juf. Aarsen,                                             

nog 3/4 parten uit Brandshofstee, bij de gemeene paal.                              

2                                             

3 3/4
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23 Lieftink Zomerhuis hofstee uit 1/2 voorde, heer  Duikink,                                                

1/2 Hurnecamp van 't Capittel,                                                                                             

Nog van Warners Lieftink,                                                                                              

Uit de Luttekehorst van de heer van Olst.    

2                                                

5                                           

1/2                                       

1/4         

                                                                                                          Latus: 3 159 4/5

(pag. 13v)

24 De Blokhorsstee, van Grootenhuis, de Heer Budde.                                                        

Den Hul, een hofstee uit den Sinderense Vicarie,                                                              

1/2 Postercamp,                                                                                                                          

Hinde of Bakkerstee sijnde weideland,                                                                                 

Uit het erf Denthof,                                                                                                                 

De Laage Rijtte van den Latmer,                                                                                           

Het Laage Landje van den Latmer                 

54                                                

5                                                           

1                                               

10                                             

1/2                                              

3 1/2                                            

1 1/2

25 Hofstede in den Noordijk van van Wamel, de Heer van Lochem.                                    

De Rolshof,                                                                                                                               

Uit ter Smittens 7 morgen,                                                                                                              

De Hurne en 1/2 morgen uit Wilpershorst,                                                                          

De gresackers uit Rijplinkshof,                                                                                               

De Willigen acker,                                                                                                                           

De Smidscamp,            

61/2                                                                                            

1                                                 

1 1/2                                           

2                                                    

1                                                 

1                                               

2       

Peerenboomscamp,                                                                                                           

De Veekershorst uit de Hombrake,                                                                                                        

Jan Noordijkshofstee in den Noordijk,                                                                               

Uit Hermans Lieftinksgoet,                                                                                                     

Nog uit ter Smittens 7 morgen,                                                                                              

Van Pikkershorst, de Ventmate,                                                                                             

De Breitte,                                                                                                                                 

De Lange- en Kortecamp naar Dijk en Broekman,                                                              

De Hurne in Rijplinkshof,                                                                                                       

De geheele Roscam,                                                                                                               

Den Elshof aan Hermen Schering,                                                                                      

De Bieseweide van Juffr. van Loenen,                                                                             

Henrik Berends en Teunis Gerritsstee,                                                                                

De Looakkers,                                                                                                                           

De Groote Pas uit Rijplinkshof,                                                                                             

De Kleine Pas,                                                                                                                         

Henrik Bakkerscamp.

4                                                   

1 1/2                                           

10 1/2                                                     

2 1/2                                            

1/4                                            

1                                             

2                                               

4                                                   

1 1/4                                          

3 1/2                                              

28                                              

3                                                

1                                                 

1 1/4                                           

5 1/2                                            

2 1/2                                          

3/4          
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                                                                                                              Latus: 4 169         

(pag. 14)

26 De Vellermate uit de Keurhorststee van Jan Jansen Siegendal,                                      

Nu Berend Jansen                     

2

27 t Erf Nienhuis op Bruggenbos, van ter Hunnepe.                                                         

Van Casper Hunter Swaart wagen bij de Post,                                                                 

Den Hof int Pikkershof van Jan Bartolds,                                                                            

Nog uit Pikkershof,                                                                                                                 

De Duivenackers uit Rijplinkshof,                                                                                        

De Blokmaate,                                                                                                                          

Vellertshofstee, van ter Hunnepe, Herman Berends.

34                                              

2                                                  

1/2                                             

1                                              

1/4                                              

2                                                  

4

28 Vellershofsteevan ter Hunnepe, Hermen Berends. 4

29 De ½ van ter Smittens erff, van de camenaar Kuiper, Mevr. Van Marle,                       

Uit Rijplinkshof,                                                                                                                         

Nog 1/2 van ter Smittenserf,                                                                                               

Een acker uit ter Smittens 7 morgen,                                                                                              

De Ossenhoeve van Rutger Herms,                                                                                     

Door ten Oever uit Pikkershorst, een stuk,                                                                         

De katermeen uit Rijplinkshof,                                                                                               

Uit Pikkershorst, van Wilhelm Jansen,                                                                                  

Van Joris den Zeevencremer,                                                                                                  

Kleine Rouwerweide van de Latmer onder Vliertenlande,                                                    

10                                             

1/4                                               

10                                                   

1/4                                           

4                                               

1 1/2                                          

1 1/4                                            

1                                                

1                                                  

3 1/2                                            

30 De Hofsteede den Hoek off Kraanencamp, monsieur Bovendorp de Metter 11

                                                                                                            Latus: 5 89 1/2

(pag. 14v)

30v Wilperhorst, de heer Generaal van Voorst,                                                                              

Den Hagen uit Pikkershorst.                                                             

13 1/2                                          

3 1/2

31 De Loine binnendijks, wed. Muijs. 22

32 Veegersbos, Jan van den Berg. 4

33 Jan Lamberts ten Caate, uit Wilperhorst.                                                                             

Uit Pikkershorst,                                                                                                                    

Jan Arends Hofstee, aan de Hummensedujk.

1 1/2                                           

1/2                                              

2 1/2                                   

34 De Costerije van Wilp,                                                                                                                

De Heege.                                                                                                                                

De Kreeftenberg, Arend Jansen. 

1/4                                            

2                                                  

1
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35 Wilm Jansen Brouwers huis en hof en 3 schepel gezaaij,                                              

Nog den Belt uit Dorp,                                                                                                            

Nog de koeweide van Brouwer,                                                                                            

Nog de Groote Sluiters Vicarie,                                                                                            

Nog een acker bij de Moole,                                                                                             

Nog de huisstede, hof, de boomgaard van de Hombrake van de Latmer.

1 1/4                                           

1/4                                          

2 1/2                                                   

2 1/2                                            

1/4                                                

2 1/2  

36 Den ElsKamp, De heer Haagedoorn. 4

37 De kerk van Wilp, 2 akkers in Leeuwenbergs Enk,                                                         

nog een huusken en hof,                                                                                                         

Weide bij het Voorde,                                                                                                          

Hendrik Gielens Kamphof,                                                                                                      

De 1/2 Pielshofsteede en Piels boomgaard,                                                                        

't Haasken aan Messenmaakersland.

1/4                                                

1/2                                                 

2                                                   

1/4                                                       

1/4                                               

1/4                

                                                                                                             Latus: 6 68

(pag. 15)

38 Weduwe Aalbert Bovendorp in huis en hof 1/4

39 ’t Soete Maatjen, in Wilmkers Hermshofstee. 5

40 De Breitte van Arend Heimerix,: Armen van Wilp,                                                           

Den ackers in Leeuwenbergerenk,                                                                                         

Uit Reinders Verheijl Beerenschot.

3                                                      

1/2                                                

1

41 Het Paapengoet, De Heer van Duistervoort. 2

42 De Fiole, Gerrit Lamberts, modo Lambert Jansen 1/2

43 Evert Brinks, 1 part in Bakkersgoed, Jan ten Nuil, 3 morgen afgetrokken,                    

Van Zielswei en Blanke,                                                                                                        

De Noordijker Bruggemaate.

3 1/4                                           

2                                                

2 1/4

44 (overgeslagen)

45 Weduwe Wagterveld, zijn portie in de Zwartecolk. 15 3/10

46 Haselenberg van vrouw Schrasser, de heer Meinst,                                                           

Henrik Courshofsteede,                                                                                                              

Jan de Wildershofsteede,                                                                                                        

Kistemaaker nog,                                                                                                                    

De Schramate,                                                                                                                          

De Veentjes hofsteede,                                                                                                           

Nog het halve Veen van Schier,                                                                                               

Dent Helmig van de Latmer.

5                                                   

1/4                                                  

4 1/4                                         

2                                                  

5 1/4                                            

1                                                    

11                                                 

3

47 Robberscamp. Van de heer J. Hagendoorn,                                                                      

Uit de Pikkershorst.

16                                                    

1                        

18



Markeboek Aard en Aarderbroek

                                                                                                               Latus: 7 84

(pag. 15v)

48 De Rijtte, Arend Lamberts,                                                                                                                                         

Jan Egberts van Golden Berend 1/2 Dobben Wollenbos,                                               

5

49 ¼ Berends Hofstee, Cornelis Derks, bij de gemeene paal 1 1/4

50 Jan Egberts van Golden Berend  ½ Dobben Wollenbos,3/8 parten in 2 1/2 mor. In 

't Kleine Zuijdwijk.

1                                                  

1

51 (overgeslagen)

52. Groot Zuidwijk, de heer Klopman.                                                                                      

De Gielenkampsakker,                                                                                                            

De Hondehof en haverlandje en 1/2 morgen uit de Luttekehorst van de Latmer.

25                                                     

1                                                 

5 1/2

53 t Goet Grootenhuis, Juffr. Van Markell.                                                                               

't Roland,                                                                                                                                    

't Sugendal,                                                                                                                              

De halve breite van 't Dienden.

25                                                

4                                                    

1/4                                                 

1 1/4

54 Zuidwijk, Beunk de smit, nu Gerrit Wilms,                                                                         

Nog in de Dobben 1/2 Wollenbos 5/8 parten.

3                                                 

1 1/2

55 Snenge, van Condewijn de heer van Dorth. 3

56 De weduwe Zijlhofstede, bij de post de Heer Klopman.                                                   

De Sandakker.

2                                                      

1 1/2       

                                                                                                             Latus: 8 86 3/4
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57 Oorstoot, de monsieur Brilman,                                                                                              

De 1/2 Postercamp off Boercamp,                                                                                             

Valkenburgshofstee,                                                                                                               

't Camp van vrou Brinks,                                                                                                           

Rutger Ankersmidsdeel 1/6 in Bakkersgoed.

8                                                 

1 1/2                                            

27                                               

3                                               

6 1/2

58 De Smalle horst , erfgen. van Rutger Stoffer op de Paal 3 1/2

59 Stroyink. Mevrouw Kuttschreuter,                                                                                         

Stevens Pauwers op de Poster Enck,                                                                                     

Uit Pikkershorst,                                                                                                                      

Den Haaskamp,                                                                                                                        

Den Gielenkamp,                                                                                                                      

Het gedeelte van den camp bij Middelburg met zijn aanschot soo verre in Wilp 

leid,                                                                                                                                          

Den Pauwenkamp,                                                                                                                    

Den Laagen Helmig van den Latmer.

9                                                            

1/2                                                

1                                                  

12                                               

2                                                  

.                                                

8                                                     

2                                                                          

1 1/2
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60 Kruisken  van  de Heer Slegtenbree.                                                                                       

Vicariënland,                                                                                                                           

Uit de Molenkamp,                                                                                                                  

Uit de Kokshofstee.

1                                                   

1 1/2                                           

1/4                                                

1/4
61 De Pannekoek en Langeweide tussen Arends en  Mevr. Kutschreuter,                  

Jan Cornelis Hofstee.

9                                                

6

62 't Sluiner, mevr. de weduwe Ribbius. 32

                                                                                                         Latus: 9 135 1/2
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63 Kraanenkamp van Durenhorst, monsieur  Wijnoldy in de Brille,                                   

Het laage Hilderlandje,

27 1/2                                             

2 1/4

64 Kleine Kraanenkamp, Jan Jansen. 4 1/2

65 Kleine Vondele, vrou Broekmans.                                                                                      

Scharffs Wollebos,                                                     

17                                                

5

66 De Grooten Vondele, de heer van Duuren.                                                                            

St. Augustinus Heezenlandje in 't Honden

47                                                  

4

67 Gerrit Derks Krijt, van Bartelds Stevens 1/2 hofstede,                                                     

De Keurhorst, van Gerrit Derks Krijt, Nu Jan Rijkelt,                                                       

De leste portie van Peter Gerrits, 't deel van Evert Gerrits en Gerrit Derks, 

eigendeel de Cloot is alle uit den Lochem te samen:                                                         

van Zwarte Jans kinderen,                                                                                                     

De 1/2 van 8 morgen an de Sonnenbergstraate,                                                                 

De 1/2 Henri hofstede De Cloot van Jacob Bresser,                                                         

Albert Bartoldy van Hermen Hummens stuksken van de kerk tot Wilp,                    

nog van de kerk een stuksken,

6                                               

34                                                                     

.                                                 

7 3/4                                             

1                                                   

4                                                  

2 1/4                                                        

1/4                                                        

1/4 

68 (overgeslagen)

69 De Lochem,  Steven Bartolds.                                                                                               

Den selven van Peter Hummen van de Lochem,                                               

3 1/4                                          

2

                                                                                                         Latus: 10 168

(pag. 17)

70 Roeloff Otten int den Lochem      8

71 Joris Herms Kistemaker van de ½ Breite uit den Rijplinkshof, 1 1/4

72 Uit den Lochem Wilm Tonis Stougrave van Jan Wieriks van Jacob Bresser,                   

Den selven Vellers hofstee,                                                                                                     

Den selven in de Grashorst van Hendrik Hummens,                                                       

Den selven nog uit de Grashorst van Hendrik Jansen te Welsum,                                

Theodorus Smittens van de Bressers Vrijelan Gerris Wilms,

4                                                 

3                                              

1 3/4                                                                 

1/4                                                          

7
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73 Gemeene Paal erfgenaam de heer Lamberts Nijland.                                                             

1/2 mudde gezaaij van Jan Dellerts,                                                                                         

Van de weduwe Borgers,                                                                                                    

Den Gorsselaar en Dosselaar,                                                                                                   

Vicarie Wollebos,                                                                                                                     

De landen van vrou Groenvelds,                                                                                          

Nog van Lambert Jansen Ramaker,                                                                                        

Brands Klooster in Schooten,                                                                                                   

't erf de Inde, Arend Arends Groot,                                                                                    

In 't Honden,

17                                                

1/2                                                

1 1/2                                          

11                                                      

4 1/2                                                 

5                                                

2                                                  

12                                                         

18                                                 

4                 
                                                                                                            Latus:11 101 1/4
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74 Den Somp uit Geerken Bartold Krijt 7

75 Jan Geurds hofstede de Wollebos of Roblanke 4

76 Den Hoornebrink of groote Blanke, wed. Hendrik Lamberts,                                           

Nog van Brands Klooster of Hagen,                                                                                      

De Cloot,

6                                                   

5                                                  

5

77 Den heer van de Boedelhof uit het Honden 14

78 Rutger Arends Fiole maaken uit Pikkershorst en Wilperhof,                                        

Nog de Lookackers,                  

4                                                 

1

79 De Pletze de heer Ferdinandus,                                                                                                  

De halve Blokmaate,                                                                                                                

Nog uit Pikkenhorst,                                                                                                                 

En uit de Wilperhof,                                                                                                                             

5                                                    

5                                                     

2                                                       

2

80 De Gaaterkamp uit Rijplink half Roelof Jansen 1 1/2

81 De portie uit Evert Cremers hofstee monsieur Derk Peters 3

82 Dent Hagen Hillerkampshof, Reinder Rondeel 1 1/2

83  't Goed Roeterink van de heer Wijnbergen.                                                                      

Uit de smalhorst,                                                                                                                     

Uit de Pikkershorst,       

16                                               

5 1/2                                                  

1/2          

                                                                                                         Latus 12 88

(pag. 18)

84 (overgeslagen)

85 Jan Egberts van Jan Sweers, kinderen Swart Janshuis  1/3 part 1/2

86 Belt van Arend Rijks ½ hof beide de Grashorst, de armen 1 3/4

87 ’t Hense Maatjen erfgenaam Steven van Delden 2

88. Peter Geurds nu Steven Bartelds van ½ Grashorst,                                                               

Wilm Tonis eigenaar uit de Grashorst of 1 1/2 schepel gezaaij,                                           

1 3/4                                            

1/4
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89 Jan Gerrits nu Gerrit Jansen Colenbrander heeft van Jan Gerrits Huiscamp

gepagt 1/5 part in 14 ½ morgen,                                                                                

deselve nog van 1/5 part,                                                                                                

Van Wijnolds Hendriks uit den Darler alleen voorst,                                               

Nog van deselve 1/3 en ½ mullersland en 1/3 in 2 morgen den Darler,                   

Den selves van Gijsbert Huiscamp het selve,                                                                    

Evert Gerrits nu Gerrit Jansen van 1/5 van 14 ½ morgen,    

Nu de weduwe Herman Bosch kinderen 1/5 part in de 14 ½ morgen ,  

Berend Herms int Wolthuis komt 1/5 part in 14 ½ morgen van Jan Huiscamp   Nog 

van Arend Hendriks vanWeechel Darler,

                                              

2 7/8                                          

2 7/8                                                      

1                                                 

2 1/2                                                            

2 1/2                                                       

2 7/8                                            

2 7/8                                           

2 7/8                                          

1 1/2

90 Wisselaar van Alhard Hakfort, Jacobus Rondeel. 8

                                                                                                             Latus: 13 36 1/8

(pag.18v)

91 Weteringscamps hofstee van Eva Speldemakers hofstee,                                      

Nu Hendriks Gerrits Klaverkamp,                                                                                      

den selvenvan Hendrik Arends,                                                                                           

nog van de Wilperweide,

                                                            

2                                                

3 3/4                                          

3 1/4

92 De Hurnecamp of Eikelencamp, monsieur van Kalker,                                                    

De portie in de Bruggemaate,                                    

10                                                       

2

93 Vrou Heimerich 1/2 Lange Weide, A. Klopman,                                                                 

De 1/2 van 8 morgen, nu samen circaas

4                                                

4

94 Vrou Heimerich en kinderen van Berent van Weechel 2 morgen uit ten Smittens 7 

morgen,                                                                                                                                

Nog uit den Wilperhorst, Jacob Beumer,                                                                             

En van Hermen Cantijs,                                                                                                           

Van Lambert Reijn, uit ten Smittens 7 morgen,                                                                  

In het Holtstraate,                                                                                                                

Van den kerk van Wilp gekogt,

                                                         

2                                                

1                                                

1                                               

2                                              

2                                              

3/4

95 Braamsland, Derk van Groningen,                                                                                     

't Braams Boomgaard,                                                                                                           

Weideland uit den Keurhorst,                                                                                             

1/2 weide uit Everwijnsgoet,                                                                                                 

Nog uit Everwijnsgoet, de bos,                                                                                         

Zwier hendriks hofstee met de parten uit Everwijnsland,                                            

De morgen uit Hennerichsgoed,                                                                                   

2                                              

1/2                                               

3                                              

4                                                

8 1/2                                         

6                                                   

1

96 Den Wisselaar, de Snabeling 16

97 Heer van de Parkeler van ’t Herteler 10

                                                                                                            Latus: 14 88 ¾
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(pag. 19)

98 Ankersmit  3/6 parten in den Sonnenberg,                                                                              

Nog van den leegen Sonnnenberg,                                                                                       

Van de Conijnenhof,                                                                                                              

Van 't Mosseler Goor,                                                                                                             

't Hengeler Goor, van Cornelis Geerts,                                                                                 

Van 't Kleine Diepenbroek,                                                             

9 1/2                                         

3 1/2                                             

5                                               

2                                                 

10                                                

2 1/2
99 ’t Mosseler Goor van Jan Gerrits Wesenberg, eigener van de Beukelaar, 2

100 De portie int 16 morgen Vicariënland, Kreitjeshoeve genaamd.                                   

Hoort bij de Pastorie van Reede 1/3,                                                                               

En de schour van Latums administreerd 2/3 parten,                                 

                                              

5 1/3                                       

10 2/3

101 Monsieur Sluiner en erfgen.:Heimerich Rutgers uit de Biezenhorst,                             

Nog denselven de Holtschooten,                   

4                                             

4

102 Rutger Stoffer van de Paal Klompenmakers hofstee, woont Jan Wielens, 2 1/2

103 De weduwe Wessel Herms van de Klokke,                                                                     

Mosseler Goor,

2 1/2                                              

1

104 Arend Arends van de leem in Dartelackers 1

105 De heer Duikink van het Grutten Muldersland,                                                                 

Den Snauwers,                                                             

2 3/4                                         

4

106 Jacobus Rondeel 1/3 parten in Henr. Arends 3 parten                                                    

Portie int de Wilperweide

3 3/4                                          

3 1/4           

                                                                                                          Latus: 15 79 1/4

(pag.19v)       

107 (overgeslagen)

108 Gerrit Herms in Hermen Jochems 8 morgen in den Derler, modo Jan Weijers in de 

Ganzevles, 

1 1/2

109 Jan Herms in Hermen Jochems 8 morgen in den Derler, halve Lamberts Arends, 1

110 Vrou Vos van de halve Lange Weide de keurhorste Lange Weide 5

111 Henr. Hermans Molenveld van ¼ part in de Keurhorster Lange Weide,                    

Nu weduwe Jan Reinders en Gerrit Demmers,

2 1/2

112 De ½ Berenhorst van Jan Lamberts, nu Jan Derks, Alias  Broen. 1

113 de Berenhorst mijnheer van Duuren,                                                                                 

De Boxhoeve van de heer Burgemeester Nijland,

16                                              

7

114 Mevrou Hacfort van ’t Herteler,                                                                                        

Nog een portie uit de Wisselaarshoeve,

4                                                 

2 3/4

115 Den Pijpharing van Diest, nu juffr. Aarsen 3

116 De Hofstede in de Voordersteege uit Rijplinkshof, Jan Hendriks Keizer.                   

De halve van Erkelens hofsteede, 

2 1/4                                        

1/4

117 De Tuijters int Wilperhorst, Rutger Jacobs 4
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                                                                                                             Latus: 16 50 1/4

(pag. 20)

118 De Vicariën hoffstee in de Voorsteege, Dent Hoek weduwe Tonis Warners,                      

De 1/2 Erkelens hofsteede,

2                                              

1/4 

119 De ½ Wollebos van Grootenhuis, modo van Enteren nu Wilbrinks Gestigt,             

Nog van van Baalen,                                                                                                             

Den Smeijlen van Grootenhuis,

3                                                

3                                                

7 1/2

120 Den Sonneberg de heer van Broekhuisen, van Berend Baltus,                                    

de halve Bruggemaate,

6 1/2                                         

1 3/4 

121 Doornerweerds hoffstee of Kokshofsteehoeve, de heer van Eijck,                                

Nog in de Rijplinkshoeve,

16                                              

16

122 Mevr. Grootenhuis van de ½ van de Streppel groot 4 morgen,                                      

Nog het smalle weidjen uit de hofsteede ten Veenen onder Wilp

2                                                

1

123 de ½ Streppel van de wed. Lambers, nu Lambert Arends 2

124 uit den Streijler of Kelder, de wed. Jacob Bloemink van 8 morgen 3 1/4

125 Den kelder of Streijler van Welbergen nu Berend Brilman,                                            

De Wollebos van Jan Bresser,

7 1/4                                           

4

                                                                                                            Latus: 17 75 1/2
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126 Wisselaarshoeve Gerrit Wilms Timmerman, 8 1/4

127 ’t Swaantje bij de Biele Jan Herms, 1

128 Derk Jansen op de Linthorst, 3

129 Tonis Jansen op de Linthorst, 1

130 De Gagelenweide van Jan Noijen , 3 3/4

131 De wed Meints halve busken uit den Pot Enk van vrou van Sugtelen,                      

Uit ten Smittens 7 morgen,

2                                                    

1

132 (overgeslagen)

133 Uit ’t erf Bargel bij de Ziel van de heer Knoop, 3

134 Stougrave van Valk, nu monsieur Huisingveld, 40

135 Jan Gerrits Huiscamp van Gerrit Rijks uit de Berenhorst,                                                

De selve uit de Vicariën Berenhorst van Tonis en Maria van Hendrik Jans Ziel,

2 1/2                                          

4

136 Van de Nijenbeeker Vicarie leggen onder Wilp,                                                            

Eigener Albert karman en Arend Arends,

12

137 Kapellen Withagens onder Wilp van de ampsman Weeldeners,                                 

Nu de heer Kutschreuter,

4

                                                                                                               Latus: 18 85 1/2

(pag. 21)
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138 Den Kop van Steven Pauwers op de Poster Enk, Nu Gerrit Wilm op Zuidwijk, 1/2

139 De heer Schimmelpennink tot de Pol zijn portie int Zoerhuis,                                      

En uit Asowijns erff,                                                                                                                 

Nog uit de Overgunne,                                                                                                         

Vicarie op Haselenberg,

7                                              

4                                              

4                                                

8

140 De goederen van de Pastorie van Wilp,                                                                           

Braamsland,                                                                                                                             

De Boerkamp en de hofsteede aan de Sonnenbergstraate,                                             

Twee Akkers in de Aarden Enk,                                                                                           

De Pikkersweide,                                                                                                                    

De Schatershofstee,                                                                                                                

Albert Goossens, modo Jan Herms Schater,                                                                                         

Alle dese perceeltjens int Wilpse dorp geleegen,                    

                                                 

1                                                

8                                               

1                                              

4                                                 

1                                                

1 1/2                                         

8

141 Dubbenkamp, weduwe Bentink 3

142 Juffr. Van markell de knegt akkers 2 1/2

143 Berend Wilms van het land van de heer van de Latmer uit de Hombraake, 4  1/2 

144 Wolter Aalders van de Mollenkamp van de Latmer,                                                       

de Hooge Wilge of Hooge Weide,

2 1/2                                        

2

                                                                                                              Latus: 19 62 1/2
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145 Rutger Hissink Borculoos Bos van de Latmer, 2 1/2

146 Weduwe Tonis Warner van het land van de Latmer:                                                      

Hondemaate,                                                                                                                              

Smalhorst,                                                                                                                              

Van ten Doule in drie morgen,                                                                                            

Nog ten Doulen,                                                                                                                   

Uit de Hombraake de weijders bos,                                                                                     

Den Holtkamp,                                                                                                                      

De groote Ruwe Weide,

                                                  

2                                               

1                                                

1/2                                            

1/2                                             

4 1/2                                          

1 1/2                                           

4

147 Jan Derks van het Lange Landjen van den Latmer 1 1/4

                                                                                                            Latus: 20 21 3/4

(pag. 22)

25



Markeboek Aard en Aarderbroek

148 De Heer van Broekhuisen tot de Latmer:                                                                               

Pikkehorst,                                                                                                                                

De Rietweide,                                                                                                                            

Hoffakker,                                                                                                                               

Portie uit Luttekehorst,                                                                                                          

Uit het erve den Hoff,                                                                                                            

Portie van de heer Henrik van Broekhuisenzijn de goederen bij den Latmer,   

                                            

13                                          

4                                         

1/4                                          

3                                            

4 1/2                                           

5      

148 Uit de Groote Hombrake,                                                                                                     

Het hoij maatjen,                                                                                                                     

Akkers uit de Heege,                                                                                                              

een akker uit de Loine,                                                                                                          

De Uit akker,                                                                                                                            

De Orgel akker,                                                                                                                      

Portie uit de Mollenkamp,                                                                                                     

Kleine Hombrake,                                                                                                                   

Portie uit de Kokshoffstee,                                                                                                     

Uit Borculoos 1/2 veen,                                                                                                        

Juffr. Henne van Broekhuisen haar toegedeelde portie,                                                   

De Middeldijk,                                                                                                                          

Op Hissinkscamp de Kleine Sluiter,                                                                                   

De Ploeg,                                                                                                                                                                                                                                                 

De Kruithoffstee de Smid,                                                                                                                

De leeuwenburgshuis en hof,                                                                                                  

't erf Voorthuis,                                                                                                                         

De Boomgaard,                                                                                                                      

nog 6 schepel in den Enk,                                                                                                                                                                                       

 6 1/2                                                 

2                                                  

3 1/2                                   

1/4                                        

1/2                                      

1/4                                                 

5                                            

6                                              

3 3/4                                      

8 1/2                                          

6                                         

3/4                                       

3/4                                         

1                                         

1/2                                      

1/2                                                 

37 1/2                                     

1 1/2                                               

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(pag. 22v)                                                                                                                                    

De portie uit de Heege,                                                                                                        

Twee morgen aangedeelde landen aan de heer L.W. van Broekhuisen,                       

Een huisken, hoff en 6 schepel gezaaij door de heer van de Latmer,                           

van Graveljan aangekogt,                                                                                                    

Ruitenbergshoffstee off akkers in de Loine van de wed. Wilm Wilmsen gekogt, 

Bruinenberg,                                                                                                                          

De portrie uit het Zoerhuis,                                                                                                            

                                                    

6                                              

2                                                      

.                                                                                                                                      

1 3/4                                           

3/4                                                   

18                                             

8       

                                                                                                       Latus: 21 153

(pag. 23)

Montant van ’t geheele Morgental

Latus 1 76 ½
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Latus 2 83 ½

Latus 3 159 4/5

Latus 4 169

Latus 5 89 ½

Latus 6 68

Latus 7 84

Latus 8 86 ¾

Latus 9 135 ½

Latus  10 168

Latus  11 101 ¼

Latus  12 88

Latus  13 36 1/8

Latus  14 88 ¾

Latus  15 79 ¼

Latus  16 50 ¼

Latus  17 75 ½

Latus  18 85 ½

Latus  19 62 ½

Latus  20 21 ¾

Latus  21 153

                                                                                                                         Totaal: 1962 1/2

Af de morgens soo in restant verbleven zijn,

Te vernemen hier ondergeschreven.                       54

                                                                                               Resterend :     1908 27/50

(pag. 23v)

    restanten welke sig onder 't voorschrevene morgental bevinden:

33 Jan Arends hostee aan de Hummense dijk.                                                                    

N.B. hoort nu onder den Latmer.                                                            

2 1/2

71 Joris Kistemaker van de ½ Breite uit Rijplinkshof. 1 1/4

83 Het goed Roeterink.                                                        22

94 Van Vrou Heimerich en kinderen, Rutger Geurdsen en Gerrit Henriks rest.                

N.B. seggen niet meer te betaalen als in de jaare 1727

1 1/4

137 Kapellen Withaagens onder Wilp van de amptman Weelderen,                                 

De Heer Kutschreuter,                                                                                                       

N.B. segt onder Gietel te leggen.

4      

139 De heer Schimmelpennink tot de Pol uit het Zoerhuis.  23

                                                                                                                  totaal: 54
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Tot Memorie

’t Morgental van de cedul over den jaar 1755 bedraagd folio 7 recto te vernemen 1955 5/8

Hierbij gevoegd ’t geen de cedul over 1761 meerder is geworden:

18 Jannes Reinder Beek                                                             2/3

40 Armen van Wilp                                                                 4 1/2

86 Armen van Wilp                                                                 1 3/4      6 9/10

1962 1/2

Wordend dus met de geformeerde cedul over de jaare 1761 

hiervan folio 23 te sien. Actum Twello den 10 September 1771

Engelbert Brascamp.

(pag. 24v)

De erven Wijlen  (Marten Hermsen)   debet.

Van de uitsettinge 1761 uit geheel ontvangen, te sien hiervoor folio 23 resto

van 1908 13/24 morgen, den morgen op 5 stuivers bedraagd f. 477= 2=12

Nog ontvangen uit de restanten van 1755 nr. 32 de Veegers Bos f.     1=12=

Per slot van reekeninge schuldig over de uitsettinge 1755 f.138=13=14

f.617=  8=10

Aldus deeze reekeninge geëxamineerd, geslooten en bevonden dat den ontvangst 

meerder als den uitgaaf bedraagd:Eene somma van Veertig gulden agt stuivers en 

tien penningen.Actum den

Nadat deeze reekeninge was opgesteld hebben de erfgenaamen van wijlen Marten 

Hermsen in dato 22 September1767 nog betaald aan Gerrit Jansen, Kaal en Berend 

Rikeld voor ’t schouwen van de leide- en stougrave soo alsdeselve bij de 

uitsettinge 1761 is toegeseit, te vernemen folio 10 resto een somma van 

sesendertig gulden.

(pag. 25)

(De erven wijlen)  Marten Hermsen. Credit. 

1761 18 November  aan de heer W.H. van Broekhuisen betaald f.   9.=.

          19 dito Aan Hendrik van Brummen f.   5.=.

          21 dito Aan Tomas Renssen , Custos. f. 10.=.

1762 4 Januari Wilm Jansen, brouwer f. 72.=.

         22 Maart Jan Gerrits, scheuter f.   4.=.
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         8 Juni aan de heer W.H. van Broekhuisen f.   9.=.

         8 September aan Rutger Geurds f.126.=.

Deselven competeren voor dat wijlen Marten Hermsen is geweest, generaal 

ontvangen van den dijkstoel

f.272.=.

nog als dijkschrijver f.  35.=.

Item als ontvanger van dit morgengeld f.  55.=.

Balance f.  40 = 8=10 

           f.617= 8=10

Soodat den ontvangst maar 40 gulden 8 stuivers en 10 penningen meerder is als 

den uitgaaf, welke bij de heer Sluiter deses zijn voldaan aan den nieuwe ontvanger.                                                                                                                     

Actum den 5 November 1767 Jacob Willem van Eck Markenrichter.           Antony 

Klopman als Markenrichter.  W.H. Broekhuisen.   J.W. van Lochem.

(pag. 26)

1767 den 5 November bennen de grondheeren van Wilp, na voorgaande tijdelijke 

kerkenspraake, in de kerk tot Wilp bij den anderen geweest en hebben aangehoord 

’t leezen van den uitgesette dijklasten op den 1
ste

 July 1767 tot Oene geschiet, dat 

aldaar was uitsettinge gedaan van alle soodaane ordinaire en extra ordinaire lasten 

van  Dijken sluizen en afwateringen onder den gansen IJsseldijk gehoorende het 

welke alles in een opgestelde verbaal  vervat en de heeren erfgenamen op heden is 

voorgeleesen zig te samen bedragende. Om welke somma te vinden is daar een 

verdeeling gemaakt over 553 ½ hoeve welke  onder den  IJsseldijk behooren en 

bevonden dat elke hoeve in de bovenstaande  schuld moet dragen: Derwijl nu het 

kerspel Wilp staat op 40 hoeven en dat elke hoeve bedraagt zo gesegt is f. 11=08=.                                                                                                                                                                    

Zo komt de quote van Wilp alhier op:

f.456=.

Aan de heer gecommitteerde van Bosloo voor gedaan rapport                 f.   9=.

Mevr. Douaniëre van Broekhuisen volgens opgegeven rekening f.    9.=.     

Den dijkschrijver Brascamp volgens oud gebruik                                    f.  15=.

Aan den scheuter van Aardenbroek                                                        f.   4=.

Willem Jansen Brouwer volgens rekeninge van de jaaren 1762 tot 1767 voor 

verteeringe van de Hemeraaden en schrijf van de Vlierte nopens haar tractement

f. 72=.

nog volgens rekening                                                                               f. 11= 4=.

Den custos van Wilp voor ’t aflezen der publicatien, pennen, inkt en papier  ten  

dienste van de markt

f. 10=.
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Tomas Renssen wordt aangesteld tot ontvanger dezer penningen  bij dese uitgeset 

voor een tractement een somma van:

f. 50=.

Voor de schouwers der leijde- en stougraven  f. 36=.

Voor de schouwers van de Diepenbroeker leijde-en goorgrave en de voorgang f. 36=.

                                                                                                                       f.708= 4=.

Afgetrokken ’t slot van de vorige rekening van 1761 te sien folio 25 f.   4= 8=10

                                                                                                              f.703=15=6

Bedragende dus de somma die over deze uitsettinge moet geschieden een somma 

van zevenhonderd en drie gulden, vijftien stuivers en ses penningen. 

(pag. 26v)   

Dewijl nu elke hoeve behelst 32 morgen en Wilp staat op 40 hoeven  soo zouw dit 

uijtbrengen 1280 morgen, dog bij nader onderzoek werden eer bevonden 1908 

13/24 morgen. Alles binnendijks gerekent.

De morgen opgebragt bedraagt                                                                     f.858=16=14

Hier wordt afgetrokken de uitsetting, hier voren te sien.                     f.703=15=6

                                                                                                                         f.155=  1=8

Schietende dus over de somma van 155 gulden 1 stuiver en 8 penningen welke den 

ontvanger de naaste uitsettinge zal moeten verantwoorden. Ook zijn met meerheijd 

van stemmen tot markenrigters verkozen de Hoog Welgeboren Heer J.W. Baron 

van Eck en de heer A. Klopman.

Klagten gekomen zijnde dat de brugge bij de Inde is ingestort, zo werden hiertoe 

geautoriseerd de heer markrigter om ’t nodige te laten maken.  Alle de reeds 

fungerende schouwers worden aangesteld en finaal geautoriseerd om ’t selve na 

behoren  waar te nemen. Blijvende alle voorgaande resolutien voor soo verre bij 

desen niet veranderd zijn in haar volkomen kragt en waarde. En zullen de 

grondheeren de betaalinge van ’t morgengeld moeten  doen aan handen van 

Thomas Renssen, op peene van een stuiver per guldenvoor den eersten December 

deses jaars 1767 of zullen na dijkregt paratelijk mogen aangesprokenen 

geëxecuteerd worden. En is hier op deze vergadering gescheiden.                                                                                                                  

N.B. De heer van Marle heeft een pakket papieren aan de heren markenrigters 

overgegeven, heenkomende van de douaniere van Broekhuisen en de heer van 

Lochem.                                                                                                                            

Actum gedaan in de kerk te Wilp den 5 November 1767. Jacob Willem van Eck, 

Markenrichter. W.H. Broekhuisen.

(pag. 27)
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1768 den 17 Maart zijn de erfgenamen van de Aard en Aardenbroekermarkt na 

voorgaande twee kerkespraken vergadert geweest en is door de heren 

markenrigters voorgeslagen hoe eenig bedenk gevallen was ten opzigte der brugge 

bij de erve de Inde en Paal off deselve tot laste van de markt gerepareerd ofte 

vernieuwd moest worden.  Waarom  deselve heeren Markenrigters bevonden die 

brugge ingevolge laatst voorgaande resolutie tot laste der matkt te doen maken 

versogten daartoe nader geqalificeerd te worden en is dit punt in deliberatie der 

erfgenamen gelegd zijn de om redene door dezelve geresolveerd en dien na de 

heeren markenrigters gequalificeerd om gemelde brugge ten kosten dezer markt in 

een behoorlijke staat te doen  brengen.

Verder is in plaats van den vertrokken Jacob Hissink aangesteld tot heijmeraad der 

Vlierte schouw Aaldert van Weechel en in de plaats van den overleden schrijver 

Gerhardus Kock aangesteld de custor Thomas Renssen. Aldus gedaan in de kerk 

tot Wilp den17 Maart 1768.                                                                                                                

Jacob Willem van Eck, markenrigter.                                                                            

H.G. van Reede. 
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1770 den 7 Juny bennen de heren Markenrigters nevens de ondergetekende 

presente erfgenamen na voorgaande twee zondaagse publcatien van den aarden en 

Ardenbroeker  markt vergaderd geweest in de kerk van Wilp en is geresolveerd om 

in plaats van den Hoog Welgeboren Heer Baron van Eck tot Overbeek welke 

bedankt heeft tot Markenrigter en in des selfs plaats aan te stellen den Hoog 

Welgeboren Heer Baron van Capelle tot de Latmer

Verder heeft de heer dijkgraaf van Veluwen door zijn dijkschrijver laten doen 

bekend maken dat zijn  Hoog  Welgeborene door den dijkschrijver en Hemeraden 

op den 3 December 1768 had doen visiteren de stougrave  en daarin deselve 

bevonden verscheijden nadelige defecten als een gedeelte van de wangen daaruijt 

waar door het water uijt de Grote wetering na de Terwoolse wetering liep strijdig 

tegen dijkregt.                                                
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Verders verscheijden vonders en bruggen in ’t water. Dat de heer dijkgraaf 

daarvan kennis heeft laten geven door den dijkschrijver aan den markenrigter de 

heer Anthony Klopman met bijvoeging dat om grote kosten  voor te komen den 

markenrigter  zal  hebben gelieven zorg te dragen dat alles op bequame tijd in orde 

wierde gemaakt off dat den heer dijkgraaf het zelve in order zoude doen brengen. 

Het geen de markenrigter heeft aangenomen,  dog dat zulks tot heden toe nog  niet 

voltooid zijnde, zo doet den heer dijkgraaf om ’t gunst voorschrevene  aan de heer 

markrigter en erfgenamen ten allen overvloed om grote kosten te vermijden en  

nogmaals kennis geven met recommandatie om die defecten in behoorlijken staat 

te brengen zo dat het gevoeglijkste kan geschieden, zullende de heer dijkgraaf bij 

ontstentenis doen het geen na dijkregt zal vermenen te bekomen. 

(pag. 28)

Nog is geresolveerd dat de bruggen in de Voorsteege over de Vlierte en in de 

Molen Allee en op de weteringe bij de Zonnenberg als mede bij de Pletze moeten 

gerepareerd worden . En dat de weg door de Molen Allee door de Rotmeester zal 

gemaakt worden. Dat de schouwers van de Vlierte en alle togt sloten die in ’t 

Aarderbroek geschouwd worden, zullen trekken voor een quaad schouwe twaalf 

stuivers en voor een heerloos eijnde dertig stuivers. Sullende sodanige betalinge 

bij onwilligheijd van den gebrekige maken zijner onraad, door de schouwers na 

dijkregt paratelijk mogen gevonden worden.                                                                                 

Actum, gedaan in de kerk tot Wilp den 7 Juny 1770.                                                                                                          

R.J. van der capellen tot de March, als Markenrigter.                                                                                                 

Anthony Klopman, als Markenrigter.                                                                                                                                 

G.A. van Dorth. Berent Brilman. Arent Klopman Gerrits. F. van Marle, qq. H. van 

Lochem, junior, qq.  Engelbert Brascamp. Jan van de Weerd. Jan Willems. Gerrit 

Krijt. Jan Hendriks Keizer.  Gerrit Willems. Henricus Lamberts. 

(pag. 28v)

1770 den 9 Augustus is de heer markenrigter A. Klopman nevens de onder 

getekende erfgenamen na voorgaande twee zondaagse publcatien in de kerk te 

Wilp vergadert geweest, en is als doen geresolveerd: 

1. Dat de heeren markenrigters sig sullen informeren na bekwame lieden                                                                             

om een nieuwe meetinge van alle delen der deser markt te doen,                                                                                 

als mede wat de kosten daar van sullen beloopen, om vervolgens daarvan op de 

aanstaande vergaderinge dewelke beraamd is op den laatsten donderdag der 

aanstaande  maand September  rapport te doen.

32



Markeboek Aard en Aarderbroek

2. Dat alle de gronden binnen 1/3 van een eeuw van de markt aangegraven ten profite 

der markt  sullen moeten  betaald worden met 6 stuivers per roede,      ende bij 

verweijgering deselve door de markenrigters ten profite van de  markt sullen 

gevindiceert worden.

3. Dat voortaan niemand zonder approbatie der markt sal moogen aangraven ,                                                         

ende inval iemand hier tegens kwame te doen de markenrigters ’t aangegravene de 

facto sullen insmijten.

4. Dat de buur of particuliere weegen door de respective Rotten, onder welke gelegen 

sijn, gemaakt sullen worden, wordende aan de markenrigters overgelaten, om aan 

die Rotten  na bevinding bier te geven: so nogtans dat een  ieder die den aanschot 

heeft bepoot, tegens dien bepoten aanschot de weg selfs sal maken, ofte andersints 

moeten  lijden dat die bepootinge door de heeren markenrigters geremoveerd 

worden.

5. Dat een iegelijk ’t sij door Coop,  Erfenis als anders nieuw erfgenaam worden de  

ten profite der markt betalen sal eens de somma van seven guldens.

6. Dat de schouwers op de erfgenamen vergaderinge present sullen sijn.

(pag. 29)

7.  Dat alle de schouwsloten op eene behoorlijke diepte en wijdte van ten minste                                                                

drie voete diepte en ses voeten wijdte sullen uitgespit worden, ten ware in laagten 

daar sulks diepte niet nodig was, of op de hoogtens  daar deselve dieper moesten 

zijn, alles ter discretie der schouwers.

8. Dat de gesamentlijke erfgenamen eens ordinair jaarlijks sullen vergaderen en de 

wel op den tweeden donderdag  in Juny des nademiddags ten 1 uur.

9. Dat de heeren markenrigters gequalificeerd worden om agter in de 

Sonnenbergstrate omtrent de landen van de  weg door de schuldplichtigen, Toitert 

en Timmer Hendriks, te laaten maaken in der voegen dat ’t water daar door worde 

opgekeerd ende het selve niet kan overstromen. En bij verweijgering deselve daar 

toe te noodsaken.

10. Dat wanneer de heeren markenrigters ’t noodig oordelen bij hoog water een 

daghuurder bijlangs de waterleidingen sullen senden, om alle impedimenten, 

waardoor het water word opgestopt, weg te ruimen.

11.  Dat de steenen bruggen met hout of slegten gedekt sullen worden.
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12. De heeren Klopman, Rempeler en Brilleman zijn benevens de heeren van Dorth en 

Kutschreuter gecommitteerd,  om inspectie te neemen van de Caterstraate en hoe 

deselve  best in order te brengen, met versoek om van haar  bevind op de eerste 

vergadering rapport te doen. Actum in de kerk tot Wilp op datum voorschreven. 

Anthony Klopman als Markenrigter.                                                                                                                          

F.G. van Reede.  H. van Lochem.  G.W. Kutschreuter.  P.J. van Dorth.                  

B. Huijsingveld.  F. van Marle.    Berend Brilman.                                                                                                                                                       
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A. Wijnoldy. Henricus van Wijhe. J.B. Tijmans qq. A.W. Heselenberg.               

A. Klopman, Gerritsz.    Engelbert Brascamp.  P. Renselaar qq. Thomas Renssen.  

Jan van de Weerd. Jan Willems.

(pag. 30)

1770 den 27 September bennen de heeren Markenrigters nevens de 

ondergetekende erfgenamen na voorgaande twee Sondaagse publicaties in de kerk 

van Wilp vergaderd geweest en is als doen geresolveerd, dat de meetinge van de 

Aarden en Aarderbroeker markt geschieden sal door Gerhardus Bosch en Teunis 

Dries tegen genot van acht gulden voor de hondert morgen, als waar voor sij 

pretenderen die meetinge te doen en niemand minder wil aannemen, en wel op 

volgende wijse:

1ste  Dat alle landen sonder onderscheid van wat qualiteit of natuur op deselfde voet 

sullen gemeeten worden met de Gelderse Landroede van twaalf voeten ieder 

Roede.

2de Dat iemand vermeinende bij de meetinge meerder als één morgen op de twintig 

morgen beswaard te sijn, sig binnen acht weeken na ontvangst van ’t Billet waarop 

desselfs landeriën begroot sijn, sal moogen addresseren ende nieuwe meetinge 

versoeken sulks, dat het sij de meeters of eijgenaar, wie als dan in ’t ongelijk 

bevonden moge worden, de kosten van die nameetinge sal betalen.

3de Dat den aanschot niet afgegraven, schoon ook bepoot, gelijk mede de buitenste 

weide slooten niet mede gemeeten sullen worden.

4de Dat selfs een quart morgen inclus begroot en opgegeven ende alle losse landeriën 

schoon verscheiden een en deselfde eijgenaar mogen hebben, afsonderlijk 

aangeslagen sullen worden.

5de  Dat de aangestelde meeters na gedaane meetinge met eede sullen verklaren, alles 

ter goeder trouw na hare beste kennis en weetenschap gemeten te hebben.

34



Markeboek Aard en Aarderbroek

Aldus gedaan in de kerk----                                                                                                                        

(pag. 30v)                                                                                                                                

Anthonij Klopman, als markenrichter.                                                                       

F.G. van Reede. P.J. van Dorth. G.W. Kutschreuter. Damiaan van Duuren. Popko 

van Calker. Berent Brilman. B.Huisingveld. Peter Renselaar qq. A.W. 

Heselenberg.  A. Klopman Gerritsz. Engelbert Brascamp. Thomas Renssen. F.W. 

van Marle.  H. van Lochem  junior qq. Jan Willems. Gerrit Krijt. A.P. Evertsen. 

Gerrit Hendriks. Jan Hendriks Krister. Rutgert Heimerik.

(pag. 31) 

Copia, uijt een maagscheijding waaruijt blijkt dat de erfgenamen van Arent Arends 

en Aaltjen Bomers in leven echtelieden, de wangen agter in de Sonnenbergstraate 

moeten onderhouden

Wij Henric Elberty, verwalter scholtis dezer ampts Voorst en Jan Jansen 

timmerman doen cond en pertificeren mits daar voor de opregte waarheijd dat voor 

ons in qualiteijd  als geërfden in Veluwe in eijgener persoon gecompareerd en 

verschenen zijn Arent Arends en Aaltjen Bomers echtelieden, sij Aaltjen Bomers 

in dezer met haren eheman en wettigen momboir geassisteerd en tekenden voor 

een sekere somma van pennigen zo haar ter noege en te danken voldaan en betaald 

waren. In eenen vasten heden en eeuwigdurende erfkoop verkogt en gecedeerd en 

getransporteerd te hebben, gelijk zij mits dezer alzo cederen transportende in 

vollen eijgendom overgeven aan Gerrit Derxen Crijt en Jenneken Gerrits, 

Egteluijden, haar geregte helfte van haar agt morgen land in Wilp met zijn oude en 

nieuwe  regt en gerechtigheid op en dependentiën zoals wegen en weteringe en 

Heeren Penningen.

Zo deselve vier morgen Oost de Wilperweijde  Zijt Rutger Harms West het 

Papenland en Noortwaarts Jacob Bomers in den Kerspel Wilp, buurtschap 

Aardenbroek in hunne bekende bepalinges gelegen zijn  zijnde vrij alodiale en 

tinsvrij goed waarbij in presentie en volgens accoord met Jacob Bomer is 

versproken dat bij deze vier morgen te laste sullen blijven het maken van de 

wetering en stougrave zo tot de gehele agt morgen behoren, waartegens gemelte 

Bomer zal onderholden de wangen in de Zonnebergstraate  te tendens de agt 

morgen voorgemeld.
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En bekenden zij transportanten van dit land ten een maale onterft en ontgoed te 

zijn en dat cooperen en hare erfgenamen weder daaraan geërft en geëijgend en 

gegoedet zullen zijn en blijven zonder ijmands bevroeging ofte tegensprake. Met 

belofte aan dit transport ten aller tijde te sullen  staan vrij en wachten en warende 

naar landregt van Veluwen gebruikelijk is tot dien eijnde verbinden voor de 

levictie en misleverantie haar en hare erfgenamen , persoonen en goederen  ter 

submissie van de kennisse en judicature der Edele Hoven van Gelderland samtpt 

alle andere  Heren Hoven en 

Gerechtigheden gene uijtbenoemden met renuntiatie van alle en ijgenlijke hier 

tegen strijdende en contrariërende excepten des oirkonde der waarheijd zo hebben 

wij geërfden deze ter bede en handtastinge om de transportanten getekend en 

besegeld en alzo zij zelf geen segels gebruijkten hebben wij scholtis gebeden deze 

onder hun eijgenen zelf getekende namen te willen besegelen ’t geen ik op haar 

bede en begeerte geern gedaan hebben op den 8 december 1690. Was getekend: 

Henric Elberty qq.  Jan Jansen timmerman.  Arent Arends en Aaltjen Bomers.  
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1771 den 11 July bennen de heeren erfgen. wegens voorgaande publicatie in de 

kerk te Wilp vergaderd geweest, maar daar zijn geen resolutien voorgevallen.

1772 den 11 Juny bennen de heeren markenrigters nevens de ondergetekende 

heren erfgenamen na twee voorgaande Zondaagse publicatien in de kerk van Wilp 

vergaderd geweest en is geresolveerd dat de nieuwe aangegraven gronden zullen 

door Gerhardus Bos en Teunis Driessen gemeten worden, om voor den  15 october 

eerstkomende klaar te wesen. De personen van Jan Wilms Nijenhuis en Aaldert 

van Wechel worden gequalificeerd om vervolgens na beste wetenschap hiervan 

aanwijzing te doen.

Is ook geresolveerd dat den 15 October 1772 des nademiddag om ëën uur een 

markenvergadering  zal gehopuden worden.

De stouw- en leijde graven de Hondschoter leijdegrave en de voorgang moeten 

alle op een behoorlijke diepte gespit en daar het nodig is verbreed ten minsten dat 

ze boven ses voet breet is, zoals in het jaar 1770 al is geresolveerd.

De comme bij de Zwarte Colk neemt de heer Budde aan om te maken en met 

monsieur Brilleman daar over te spreeken.
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Die van de Paal en de Vundelaar moeten aangesegd worden om de weg te maken. 

De heer Budde en Beekman moeten het Haagen gat maaken en Beekman moet 

hetselve door den scheuter aangesegd worden. Eijndelijk dat alle jaaren in het 

vervolg de weegen door de heeren markenrigters sullen geschouwd worden voor 

de maand Juny.                                                                                                          

(pag. 32)                                                                                                                               

En als inmiddels eenige weegen onbruijkbaar mogten zijn sullen de heeren 

markenrigters de maakers van deselve het laaten aanseggen om ten spoedigsten te 

laaten maaken.                                                                                                                            

Aldus gedaan in de kerk te Wilp op datum als vooren.                                              

R.J. van de Capellen als markenrigter.                                                                            

A. Klopman als markenrigter.                                                                                          

P.J. van Dorth. Popken van Calker. Berent Brilman. Alexander van Suchtelen.  A. 

Klopman Gerritsz.  Henric Budde  junior qq. G.W. Wijnoldy. Thomas Renssen. 

Jan Willems. Gerrit Krijt. Gerrit Kruitbos.

Den 2 July 1772 zijn Jan Willem Nijenhuisen en Aaldert van Wechel door de 

heeren Markenrigters volgens bovenstaande resolutie geautoriseerd en gelast om 

de vereijste onpartijdige aanwijzing te geven aan de gestelde meters, nopens de 

binnen een 1/3 van een eeuw van de markt aangegraven gronden, genoemde 

personen naamens de markt caverende van alle schade en hinders welke zij door 

deze aanwijzing zouden kunnen lijden.                                                                             

R. J. van de Capellen als Markenrigter
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1772 den 15 Oktober bennen de heren markenrigters nevens de presente 

ondergetekende erfgenamen na twee voorgaande zondaagse kerkenspraake in de 

kerk van Wilp vergaderd geweest en geresolveert als volgt:  Bij ’t oplezen van de 

lijste der aangegraven gronden heeft een ijder zijn belangen ingelaagt als volgt:

Roeden

86. Juffer Budde bij ’t Grote Zand aangenomen te betalen.

213. Heer Budde aan ’t erf den Hul vermeijd dat de Steijne langes en ter eijnders den 

Hulscamp reets 36 jaar  met een sloot is afgegraven geweest volgens overgegeven 

attest van Jan Willems en Hendrik Lubberty de dato den 12 Oktober 1772 weijgert 

in zoverre en presenteerd ’t verdere te betalen.

72. Juffer Ferdinandus aangenomen te betalen.

30. Daar de berg staat hiertegen protesteerd en vermits in 1734 reets is binnen 

geweest.
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204. De heer Klopman bij ’t groot Zuijtwijk accepteerd te betalen mits de heer Duikink 

ook betale.

218 De 3 heeren Klopman bij ’t Kleijn Zuijtwijk  Ad. Idem.

1. Teunis Driessen Melkershofstee Ad. Idem.

10. De weduwe Theun Warners den 5 hoek niemand zig geapporteerd.

27. De heer van Lochem bij den Noordijk protesteerd dewijl ingevolge resolutie van 

1727 in Augustus dit afgegraven reets zij toegestaan. En wanneer wegens ’t slootje 

ter zijden overdwars dien cingel speculatie vallen mogt, wordt gepresenteerd om 

den sloot wederom als vooren is geweest regt uijt te graven.

23. Popko van Calker niemand gecompareerd.

3. Jan Hendrik Keijzer  Ad.Idem.

25. Rutger Geurds Ad. Idem.

427. Reijnier Rondeel de Clavercamp den Hogen Hilder en 3 hoek weijgert te betalen ’t 

geen hij bij de erven heeft aangekogt dog biet aan te betaalen 't geen hij zelf heeft 

aangegraaven.

199. De heer Abraham Duikink van de bos de Snauwerd produceert attest van 4 

getuigen volgens welke reets circa 40 jaaren zouden zijn aangegraaven en 

binnengeweest.

1. Maas Harms  Zwarte Colk geaccordeerd te betalen.

6. Hendrik Jans Roeterink geaccordeerd te betalen.

11. Kerken off  Naggenhofstee niemand gecompareerd.

15. Mevrouw Douarniere Kutschreuter aangenomen den Haarcamp.

70. Gerrit Willems Nieuw getimmer  niemand gecompareerd.

19. Baas Derk Petersen aan de Zonnebergstraate  Ad.Idem.

4. Rutger Peters aan de Zonnebergstraate  Ad.Idem.
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16. Jan Geerlings Nieuw getimmer van Harmen Regtholt, niemand gecompareerd.

4. De Domerij en koster van Wilp aan de Zonnebergstraate  Ad. Idem.

7. Gerrit Krijt den Zonneberg Ad.Idem.

4. De weduwe Hendrikus Lamberts aan de Zonnebergstraate Ad.Idem.

2. Berent Beumer de Keurhorst aangenomen.

1. Arent Jan Everts de Keurhorst niemand geweest.

2. Wessel op den Rakhorst  Ad.Idem.
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28. De heren Lindeman den Hoek bij missieve geprotesteerd alzo 40 off 50 jaren reets 

was afgegraven.

1. E. Brascamp bij de Toiterd niemand geweest.

22. Henricus op de Vellermate Ad. Idem.

2. Aaltjen Arends bij de Pannekoek Ad. Idem.

268. Monsieur Brilleman op ’t Nieuwenhuijs protesteerd alzo het gekogt heeft en 

voorheen met boomen was bepoot.

262. Burgemeester van Duuren de Grote Vundelaar niemand geweest.

225. De heer van de Parkelaar op de Inde bij missieve geprotesteerd en gedeclareerd 

dat al bewezen was ’t temoeten betaalen als dan wederom wilde inlijken alzo niet 

genegen was 't te kopen.

298. De heer Paljerit den Grote Paal tans De Bos ’t Gorssele is veerdig te betalen indien 

het verschuld is declareerd daarvan onkundig te zijn.

3. Jan Brilleman de Streijler niemand geweest.

90. De erven de heer Schuilenburg, de Schramate is veerdig te betalen wanneer door 

een ander word betaald.

2. De heer Sligtenbree Kruisvoorde niemand geweest.

261. De heer van de Latmer is veerdig te betalen onder aftrek van ’t geen ingevolge 

regten tot en bij den dijk behoort vermits alles aan den dijk gemeten is.

En hierop is geresolveerd bij de heren markenrigters en erfgenamen van de Aarden 

en Aardenbroeker markt als volgt: Dat het geld van de aangegraven gronden door 

de verschuldigden zal betaald worden op of voor primo May  1773. En zijn de 

heren markenrigters gequalificeerd ’t zelfs geld te doen innen en vordere 

overeenkomstig de  resolutieën dien aangaande genomen.
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Mede om tegen de onwilligen de toestendige middelen regtens te gebruiken. Zijn 

wijders als hiervoren geregistreerd door verscheijden erfgenamen tegens die 

betalinge geprotesteerd, wien aangaande de  heren markenrigters gequalificeerd 

zijn om behoorlijk onderzoek te doen of den protesterende oppositie  gegrond zij 

dan niet, so neen om als dan tegens dezelve naar vereijste te handelen.

De heer van de Latmer houd vooreerst in beraad om van de 82 morgen die bij de 

nieuwe opmetinge der markt, meerder bevonden zijn, zijn Hoog Welgeborene in 

de markt toebehoren, te betalen dan niet zullende zijn Hoog Welgeborene, naar 

bevind van zaken in alle redelijkheijd in deze handelen.
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Aldus gedaan in de kerk van Wilp op datum als boven.                                           

R.J. van der Capellen, markenrigter.                                                                               

A. Klopman , markenrigter.                                                                                           

Hendrik van Lochem,.  F.W. van Marle. Arent Klopman Gerritsz.  Alexander van 

Suchtelen qq.  A.W Heselenberg.  P.J. van Dorth.  B. Huisingveld.                 

Popke van Calker.
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1773 den 10 July zijn na voorgaande twee zondaagse kerkenspraken in de kerk 

van Wilp vergadert geweest de heeren markenrigters der Aarden en Aardenbroeker 

markt en onder geschreven geërfden welke geresolveerd hebben:

Dat den resolutie van den 9 Augustus 1770 en vervolgens bij dese markt over de 

aangegraven gronden en betalinge deselve genomen in alle opsigte stiptelijk sullen 

agtervolgt worden, en worden onder invasie van al ’t geene bij deselven 

resolutieën met meerderen gemelt is.                                                                             

De heren markenrigters versogt ende gerequieerd, om de penningen voor de 

aangegraven gronden ten profite van de markt inte vorderen en de die gronden, 

waar van die penningen uiterlijk voor expiratie der  eerstkomende maand July niet 

bekomen kunnen de facto in te smijten ende ten voordele der markt aan te  leggen.

Zijnde gecommitteerd om de vergadering te Oene tot uitsettinge der dijklasten op 

den 2
de

 July eerstkomende sullende gehouden worden te respiciëren den heren 

markenrigter R.J. Baron van der Capellen tot den Latmer.

Op de klagte der heren markenrigters dat op hun versoek verscheijden 

boerenlieden weigerachtig zijn om de particuliere weegen, in sonderheijd de weg 

van ’t dorp Wilp na de meule, en de Voorsteege en te helpen maken,  sulks sij hier 

in de resolutie van den 14 Oktober 1755 verhinderd sijn ten uitvoer te brengen, is 

geresolveerd, dat de heeren markenrigters -----
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de beste en bekwaamste middelen welke daartoe souden kunnen uitvinden en 

aanwenden, teneinde, dat ingevolge voorschreven resolutie de gemelde wangen 

behoorlijk onderhouden ende gemaakt worden, insonderheid, dat gene welke 

daarbij geïnteresseerd zij, daartoe als behoorlijk behulpzaam zijn. En sullen de 

heren markenrigters van de resolutie van den 7 Juny 1770 houdende om de 

gemelde wegen door de rotmeester te laten maken, geen ander gebruik kunnen of 

mogen maaken dan in cas van nood, en dan nog niet anders als met voorkennis en 

consent van den officier.
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Niemand sal vervolgens bij of op de gemene wegen land mogen aangraven op de 

pene van drie goudguldens, en sal tot een iegelijks waarschuwinge hiervan bij 

kerkesprake kennis gegeven worden.                                                                                                             

De heren markenrigters hebben gerapporteerd dat volgens bekomene commissie de 

wegen geschouwt en de deselve in goede order bevonden hebben.

Aldus gedaan in de kerk tot Wilp op datum als boven.                                           

R.J. van de Capellen , als Markenrigter.                                                                         

A. Klopman, als markenrigter.                                                                                       

F.W. van Marle.  Peter Renselaar.  Popke van Calker.  Pieter van Delden. Jan 

Brilman.   A. Klopman Gerritsz.  A.W. Heselenberg.  B. Huisingveld.  G.J. van 

Dorth.  Hendrik van Lochem.  
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Rekening van ontvang en uijtgaaf.                                                                                                                                                                     

Gedaan door Thomas Renssen. 

Wegens de dijklasten van de Aard en Aardenbroeker markt over de uitsetting van 

den  5 November 1767.   

ad. 9 stuivers per morgen.

Ontvangs van deze navolgende morgens : morgen somma

1 ’t erf het Holt, van ’t Heilige Geest te Deventer 30 f. 13=10=.

2 ’t Kleine Holt,de heer Budde 14 f.   6=  6=.

3 ’t erf ter Hind , de heer Klopman,                                                                                      

Gerrit Willems in 't Papenland,                                                                                               

De Morgengave van Harmen Jansen,                                                                             

18 ½                        

3                         

1

f.   8=  6=  8.              

f.   1=  7=.              

F.    =  9=.

4 De Biezeweijde, van ’t Capittel Deventer.                                                                         

De metzelaars baas Derk Petersen,                                                               

5 f.   2=  5=.

5 de ½ Hurnecamp van ’t Capittel,  Wander  Berends 5 f.   2=  5=.

6 De Holthoeven van ’t Capittel, Burgemeester Dumbers 35 f.  15=15=.

7 ’t Wollebos van Jan Nijland, de heer Duikink. 2 ¼ f.    1=  0= 4.

8 De Doornweerdse morgen, Docter Condewijn. 7 ½ ---------------

9 ’t Bagijnenland , de heer Westerink. 6 ½ f.    2=18= 8.

10 ‘t ½ Muldersland, Klaas Jansen te Beekbergen. 5 f.    2= 5=.

11 De Derlerbos, Engelbert Brascamp, Custor te Twello. 1 ½ f.    0=13= 8.

12 ’t Lollebroek of Biester, mevrouw van Marle. 24 ½ f.  10=18= 4.

13 d’Rietakker, Aaltjen Arents. 1 ½ f.    0=13= 8.
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14 de 1/3 van de Bredelaar, Apotheker Lindeman en Engelbert Brascamp, custor van 

Twello.

5 f.    2= 5=.

15 ’t erf Bergel, mevr. Swanicus. 51 f.  22=19=.

16 de Bellinkhof, weduwe ten Brinke. 24 ½ f.  11=  0= 8.

17 De Bolterie, de heer Lamberts Bastiaans. 24 ½ f.  11=  0= 8.

18 Linsensgoed, Weduwe Brascamp en Jannes van der Puk. 1 1/3 f.    0=12=.

19 Wilperweijde, erfgenamen van Jan Lamberts. 8 ½ ----------------

20 ’t Voorde, mevrouw Wolff. 27 f.  12= 3=.

21 Arent Coershofstee, erfgenamen van Heinrix Rutgers. 4 f.    1=16=.

22 Slagtershofstee aan de Voordersteege, Juffr. Aarsen. 2 f.    0=18=.

23 Lieftinks Somerhuijshofstee,  de Hervormde Kerk, De heer Duikink. 7 ¾ f.   3= 9=12.

24 De blokhorst, de heer Budde. 75 ½ f. 33=19= 8.

25 Hofstede in de Noordijk, de heer van Lochem. 99 f. 44=11=.

26 Vellermate, Hendricus Jansen. 2 f.   0=18=.

27 ’t Erf Nienhuijs off Bruggenbos, van ter Hunnepe. 39 ¾ f. 27=17=12.

28 de Vellerhofstee, van ter Hunnepe, Hermen Berents. 4 f.   1=16=.

                                                                                                                   Latus: 1 540 f.233=18=8.

(pag. 35v)

29 de helfte van Teus Mattens erf, mevr. van Marle . 32 ¾ f. 14=14=.

30 d’Hofstede den Hoek, d’heeren Lindemans.                                                                   

De Wilperhorst, de heer Arent Klopman.

11                      

17

f.   4=19=.              

f.  7=13=.

31 d’Loine, mevrouw de weduwe van de Haar. 22 f.   9=18=.

32 d’Vegersbos, Hendrik van den Berg. 4 f.   1=16=.

33 Uijt den Wilperhorst, Gerrit ten Cate,                                                                               

Jan Arentshofstee, aan den Hummensedijk.

2                          

2 1/2

f.   0=18=.              

f.  1=  2=.

34 de Kosterie van Wilp.                                                                                                         

De hege, de koster van Wilp, Thomas Renssen.

¼                          

2

f    0=  2=.               

f.   0=18=.

35 De kreeftenberg, de erfgenamen van Arent jansen. 1 f.   0=  9=.

36 Willem Jansen, Brouwer. 9 ¼ f.   4=  3=.

37 De Kerk van Wilp. 4 f.   1=16=.

38 De Weduwe Albert Berents Huyskens, Evert Wullink. ¼ f.   0=  2=.

39 ’t Zoete Natjen,  Wessel Jansen. 5 f.   2=  5=.

40 De Breijte, de diaconie van Wilp. 4 f.   1=16=.    

41 de Papengoed, de heer van Duistervoorde. 2 f.   0=18=.

42 de Fiole, de weduwe Bloemink. ½ f.   0=  4= 8.

43 Bakkersgoed, Jan beekman. 7 ½ f.   3=  7= 8.

44 (niet ingevuld)

45 Zwarte Colk, de weduwe Wagterveld. 15 1/3 f.   6=18=.
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46 de Hazelenberg, de heer Meijns 32 f.  14= 8=.

47 De Robbenscamp, de heer Joost Hagedoorn. 17 f.    7=13=.

48 de Rijte, Albert Arends. 5 f.    2=  5=.

49 Uijt Brandshofstee, bij de Paal, Cornelis Derks. 1 ¼ ----------------

50 Dobbe Wollebos, Jan Egberts van Golden Berent. 2 ----------------

51 (niet ingevuld)

52 Groot Zuijtwijk, de heer Klopman. 33 f.  14=17=.

53 ’t Goet ’t Grotenhuijs, de heer J.W. van Eck. 31 f.  13=19=.

54 ’t Zuijtwijk, van Beunk Hendrik Willems. 4 ½ f.    2= 0=8.

55 De Snenge, van Cordewijn, de heer G.J. van Dorth. 8 f.    3=12=.

56 Zielshofstee, de heer Klopman. 3 ½ f.    1=11=8.

57 Oorstoot, monsoeur B. Brilleman. 46 f.  20=14=.

58 De Smalhorst,Jam Willem Nieuwenhuijs. 3 ½ f.    1=11=8.

59 Stroink, mevr. Kutschreuter. 36 f.  16= 4=.

60 Kruijsvoorde, de heer Sigtenbree. 3 f.    1= 7=.

61 De Pannekoek, Aaltjen Arends. 15 f.    6=15=.

62 De Sluijne, mevr. Ribbius. 32 f.   14= 8=.

63 de Kranencamp, A. Wijnoldy. 29 ¾ f.   15= 7=12.

64 de Kleine Kranencamp, Jan Jansen. 4 ½ f.     2= 0=8.

                                                                                                             Latus: 2 449 1/3 f. 200=14=12.  
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65 De Kleine Vundelaar,vrouw Broekman. 22 f.    9=18=.

66 De groote Vundelaar, de heer van Duuren. 51 f.  24=10=8.

67 Gerrit Derks Krijt, van Barteld Stevens. 55 ½ f.  20= 8=12.

68 (niet ingevuld)

69 De Lochem, Steven Bartelds. 5 ¼ f.   2= 7=4.

70 Roelof Otten, Uit de Lochem, Hendrik Jansen .                                                              

Berend Beumer heeft hiervan 2 1/2 morgen, welke bij nr. 67 is gebragt.

8 f.   2= 9=8.

71 Joris kistemaker, Uijt de halve Breite, 1 ¼ ----------------

72 De Lochem, Willem Teunis Stougrave. 9 f.   4= 1=.

73 De Gemene Paal, de heer Nijland. 58 f. 26= 2=.

74 Den Somp, de heer van Duuren. 7 f.   3= 3=.

75 De Roo Blanke, Jan Gerrits. 4 f.   1=16=.

76 De Grote Blanke, weduwe Hendrik Lamberts. 16 f.   7= 4=.

77 ’t Honde, de heer van Boedelhoff. 14 f.   6= 6=.

78 Rutger Arends Stoelmaker, 5 -------------

79 De Pletze, Ferdinandus. 14 f.   6= 6=.

80 De Gatencamp, Jan Roelofs. 1 ½ f.     =13=8.
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81 Evert Cremershofstee, Baas Derk Peters. 3 f.   1= 7=.

82 De Hogen Hilde. Reijnder Rondeel. 1 ½ f.     =13=8.

83 ’t Roeterink, Hendrik Jansen. 11 f.   4=19=.

84 (niet ingevuld)

85 Jan Egberts, Zwarte Janshuijs. ½ --------------

86 De Beld, de Diaconie van Wilp. 1 ¾ f.     =15=12.

87 ’t Hempe Maatje, Derk van Groningen. 2 f.     =18=.

88 ’t Grafhorst, Hendrik Jansen. 2 f      =18=.

89 Berend Harms in ’t Wolthuijs.                                                                                             

Gerrit Jansen Kolenbrander.

4 ¾                      

17 1/2

f.    1=19=6.            

f.    7=17=8.

90 De Wisselaar, Reijnder Rondeel. 8 f.    3=12=.

91 Weteringscamp, Hendrik Zwanenberg. 9 f.    4= 1=.

92 De Hurnecamp, Popkus van Calker. 12 f.    5= 8=.

93 De Lange Weijde, de heer Klopman. 8 f.    3=12=.

94 Rutger Geurds, van vrouw Heimerix kinderen. 8 ¾ f.    3=18=12.

95 Brands Land, Derk van Groningen. 25 f.  11= 5=.

96 Van ’t Hartelaar, Gerrit Alberts, 10 f.    4=10=. 

                                                                                                                  Latus: 3 425 f.184= 1=6.
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97 De Wisselaar, Hendrik Lamberts. 16 f.   7= 4=.

98 Ankersmits portie De Sonnenberg, Gerrit Krijt. 32 ½ f.  14=12=8.

99 wisselaarsgoor, Hendrik Segers Slijkhuijs. 2 f.      =18=.

100 Vicarieënland, Kreijtjeshoven, de Pastorie van Rede.                                                   

En de schout van Latum administreerd 2/3 van 10 2/3

5 2/7 f.    2= 8=.              

--------------

101 Monsieur Sluiters uijt de Dernhorst en Holthoeve 8 f.    3=12=.

102 Rutgers Stoffers op de Paal, Klompenmakershofstee. 2 ½ f.    1= 2=8.

103 De Klokke, Gerrits Alberts en Jan Hendriks Keijzer. 3 ½ f.    1=11=8.

104 Leem en Distelakkers, Arent Arends. 1 ------------------

105 De heer burgemeester Duikink, het Guttemuldersland. 6 3/4 f.   3= 0=12.

106 Jacobus Rondeel. 7 f.   3= 3=.

107 (niet ingevuld)

108 De Derler, Bernardus Bosgoed. 1 ½ f.      =13=8.

109 Nog heeft Gerrit Jan Kaal in nr. 108 1 f.      = 9=.

110 De halve Lange Weijde, Vrouw Vos. 5 -------------------

111 De Keurhorster lange weijde, Gerrit Demmers. 2 ½ f.    1= 2=8.

112 Berenhorst, Evert Rijkels. 1 f.      = 9=.

113 De heer van Duuren, de Boxhoeve.  23 f.   10= 7=.

114 ’t Hartelaar, mevrouw Hacfort. 6 ¾ ----------------
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115 De Pijpharing, juffrouw Aarsen. 3 f.     1= 7=.

116 een hofstede in de Voorstege, Willem Jansen. 2 ½ f.     1= 2=8.

117 De Teuijters, Lutgers Jacobs. 4 f.     1=16=.

118 Den Hoek in de Voorstege, Weduwe T. Warners. 2 ¼ f.     1= 0=4.

119 De Wollebos, van Grotenhuijs Wilberink. 13 ½ f.     6= 1=8.

120 Den Sonnenberg, de heer van Broekhuijsen. 8 ¼ f.     3=14=4.

121 Kokshofsteehoeve, de heer van Eijk. 32 f.   14= 8=.

122 de ½ Streppel, mevrouw Grotenhuijs. 3 ------------------

123 de ½ Streppel, van de weduwe Lambert Maas. 2 ------------------

124 Uijt de Streijler of Kelder, Gerrit Karman. 3 ¼ f.     1= 9=4.

125 Uijt de Streijler of Kelder, Berent Brilleman. 11 ¼ f.     5= 1=4.

126 de Wisselaarshoeve, Gerrit Willems Timmerman. 8 ¼ f.     3=14=4.

127 ’t Swaantje bij de Biele. J. van de Berg. 1 f.       = 9=.

128 De Linthorst, Gerrit Willems. 1 f.       = 9=.

129 Teunis Jansen op de Linthorst. 1 f.       = 9=.

130 De Gagelweijde, Jan Alberts. 3 ¾ f.     1=13=12.

                                                                                                               Latus 4     235 f.   93=  8=4.
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131 ’t Busken in de Pos Enk, Hendrik Greven. 3 f.    1= 7=.

132 (niet ingevuld)

133 Bij de Ziel, uit ’t Bergel, de heer Knoop. 3 f.    1= 7=.

134 De Stougrave, de heer Huisingveld. 40 f.   18=.

135 Uijt de Berenhorst, Gerrit Jansen Bosch. 6 ½ f.     2=18=8.

136 Nienbeker Vicarie, Albert Karman.     12 --------------------

137 Kappellen Withagen, van de heer Kutschreuter. 4 --------------------

138 De Kop, Gerrit Willems. ½ f.       = 4=.

139 De heer Schimmelpenning. 23 -------------------

140 De Pastorie van Wilps goed. 24 ½ f.    11= 0=8.

141 Dubbencamp, Teunis Driessen. 3 f.      1= 7=.

142 De Knegtakkers, de heer van Eck 2 ½ f.      1= 2=8.

143 Uijt de Hombrake, Berent Willems. 4 ½ f.      2= 0=8.

144 De mollencamp, Walter Aalders. 4 ½ f.      2= 0=8.

145 Rutger Hissink, Borculoo’s bos. 2 ½  f.     1= 2=8.

146 Uit de Latmer, Teunis Warners. 18 f.      8= 2=.

147 ’t Lange Landje, Jan Derks. 1 ¼ f.        =11=4.

148 De goederen onder den huize Latmer. 153 f.    67=17=.

                                                                                                                         305 f. 119=12=.

                                                                                                        Latus: 1 450 f. 233=18= 8.

                                                                                                       Latus: 2 449 3/10 f. 200=14=12.
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                                                                                                       Latus: 3 425 f. 184=  1= 6.

                                                                                                       Latus: 4 235 f.   93=  8= 4.

1954 2/5 f. 831=  3=10.

Dog bij deze morgens moeten de resterende ontvangs bijgebragt worden:                       

En is zoals blijkt van de uijtsetting van 't jaar 1755

f.    8= 4=.

En van het jaar 1761 f.    5= 8=12.

Van Engelbert Brascamp ontvangen bij het doen van zijn rekening  den                   

5 November 1767.

f.    4= 8=10. 

Zoude dus de geheele ontvangst over het jaar 1767 zijn: f. 849= 5=.

Waartegen is uijtgegeven als hier agter op de zijde volgt:
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1773 den 22 September zijn na voorgaande twee zondaagsche kerkenspraken in de 

kerk van Wilp vergadert geweest, de heer Klopman Markenrigter van de Aard en 

Aarderbroeker Markt benevens enige geërfden en hebben geresolveerd :

1. Dat van  ieder morgen tot uijtsettinge zal betaald worden de somma van 10 

stuivers.

2. Omtrent het aangegravene van de heeren Lindeman is verstaan, dat deselve, het 

zelve voor 1 December 177 moeten betalen of met valabele bewijsen aantonen, dat 

zulx ten minste een derde part van een eeuw is binnen geweest.

3.  Omtrent dat geene dat mevrouw Budde segt niet te moeten betalen, is het selve 

geresolveerd als van de heeren Lindemans.

4. Voor het overige worden geϊnhereerd de vorige resolutiën te voren genomen en 

eindelijk worden de schouwers vastgesteld en weders geconformeerd, zo in de 

vorige jaren geweest zijn. En word de markschrijver gequalificeerd tot ontvangs 

der uijtsettinge.

A. Klopman, als Markenrigter.                                                                                        

G.J. van Dordt.  Jan Willem Tichlers, namens mevrouw  Budde en de weduwe 

Budde van Groningen.    Bernardus Huisingveld.  Berent Brilman.  Adriaan van 

Steenbergen.  Derk Jochems.  Rutger Peters.
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Den ontvangs zo als dezelve op de tweede zijde hiervoor te sien,                       

getransporteerd:

f.849= 5=.

Waartegen is uijtgegeven als volgt:

Aan den Dijkstoel. f.456=.
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Aan de heer van Busloo. f.    9=.

Aan de Douariere van Broekhuisen. f.    9=.

Aan den Dijkschrijver Engelbert Brascamp. f.    5=.

Aan Jan Jansen. f.    4=.

Aan Willem Jansen, brouwer. f.  83= 4.

Aan Thomas Renssen. f.  60=.

Aan de schouwers der stou-en leijgraven f.  36=.

Aan de schouwers van de Diepenbroeker Leijdegraaf,

de  Hondschoter en de Goorgraaf en de Voorgang f. 36=.

f.708= 4=. f.708= 4=.

 

Afgetrokken blijft dat:                 f.141= 1=.
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1774 Den 9 Juny bennen de heer Markenrigter nevens de ondergetekende 

erfgenamen na twee voorgaande zondaagse kerkespraken vergaderd geweest en is 

geresolveerd degene die haar aangegraven grond nog niet betaald hebben, ten 

eerste moeten betalen.

Aldus gedaan in de kerk te Wilp op datum als boven.                                             

B. Klopman als Markenrigter.                                                                                         

G.J. van Dorth.   Engelbert Brascamp.   Berent Brilman.   Pieter van Delden.      

Jan Willems.    R. Rondeel.     Bernardus Huisingveld.
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Rekening van ontvangst en uijtgave.                                                                

Gedaan door Thomas Renssen, wegens de dijklasten van de Aard en 

Aardenbroeker markt. 

Uijtgeset  22 September 1773. Tegen 10 stuivers de morgen.

Volgens de meetinge gedaan door Gerhardus Bosch en Theunis Dries van den 

Beld in de jaren 1771 & 1772. Volgens resolutie van den 27 September 1770 zijn 

dese navolgende morgens in de Aard en Aardenbroeker   markt gevonden.

morgen roede somma

1 Het erff het Holt, gehorende onder het H. Geesten Gasthuijs te Deventer,  

bouwland, weijdeland en ackermaals heggen te samen:

36 100 f. 18=.

2 De Rijte, Albert Arends Bouwland,weijdeland en hegge. 5 f. 10=.

3 Den Bellinkhof, Mevrouw de Weduwe Ten Brinke. 29 140 f. 14=10=.

4 Dubbencamp,  Theunis Dries                                                             2 1/2 morgen

Nog denselven, de hofstede aan de Voorsteege                           3 1/4 morgen

5 3/4 morgen 5 ¾ 29 f.   2=17=8.
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5 Het erf het Schol, van de heer Bastiaans  33 ¾ 101 f. 16=17=8.

6 Het erf het Grote Zand of Brokhorst,van Juffer Budde.                    72 morgen

Aan den Dijk,                                                                                            3 morgen

 't Kleine Holt                                                                                           16 morgen

91 morgen 91 f.  45=10=.

7 ’t erf het Bargel, de heer Overste de Schepper 51 ½ f.  25=15=.

8 Onder den Venus, 1 f.      =10=.

9 Onder den Exter, Marten Roesink. ¾ 56 f.      = 7=8.

Latus: 1 153 ¾ f.126=17=8.
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10 t Zwaantje aan den Dijk, Arend Jansen 1 92 f.      =10=.

11 Den Conijnen Beld. ½ 14 f.      =  2=8.

12 De kinderen van Derk Jochems. 1/2 f.      =  5=.

13 Uit den Dood, de wed. J. van der Beek.                              ½ morgen    24 roeden

Den Doorneweerd.                                                            5 1/4 morgen   39 roeden

5 3/4 morgen 63 roeden 5 3/4 63 f.   2=17=8.

14 Onder den Ziele, Juffrouw Knoops. 2 ½ 69 f.   1=  5=.

15 ’t land van de kinderen van Timmer Henric en Arend Winkels. 1 49 f.     =10=.

16 Den Kreeftenberg, Willem van Voorst. 2 24 f.   1=.

17 De ackers in Leeuwenbergs Enck, Wessel Jansen op ’t Holt. 1 ½ 46 f.     =15=.

18 ’t Erf de Loijne, binnen dijks, de wed. van de hr.burgemeester van de Haar. 25 ½ 87 f. 12=15=.

19 De Heege, Thomas Renssen. 2 11 f.   1=.

20 De kosterije van Wilp, bij ’t dorp                                         1 morgen  48 roeden

Aan de Zonnenbergstraate                                          1 morgen 17 1/2 roeden

2 morgen 65 1/2 roeden 2 65 ½ f.   1=.

21 De Pastorij van Wilp aan de Zonnenbergstraate,            1 morgen 17 ½ roeden

Weij- en bouwland                                                       5 1/2 morgen                       

In en bij het dorp.                                                           9 1/4 morgen    69 roeden

15 3/4 morgen 86 1/2 roed15 3/4 86 ½ f.   7=17=8.

22 Ruijtenbergs hofstee, A, van Otterloo ¼ 10 f.      =  2=8.

23 ’t Voorde, de heer burgermeester De Wolff. 25 ½ 87 f.  12=15=. 

24 Kerkemeijersplaats aan de Voorstege,  2 ½ morgen

De heer predicant Heshusius te Rencum.                                           3 1/4 morgen

’t Weijdeland.                                                                                     5 3/4 morgen 5 ¾ f.    2=17=8.

25 Arend Koerts hofstee Heijmerix Rutgers kinderen. 4 ½ f.    2=  5=.

26 De Veegers Bosch, Henricus van den Bergh 2 ½ f.    1=  5=.

Latus: 2 98 ¾ f.  49=  2=8.
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27 ’t Land van Jan Alberds 5 137 f.    2=10=.

28 Jan of Harmen Alberds 5 ¾ 48 f.    2=17=8.

29 Den Vijfhoek, Jan Willems. 3 120 f.    1=10=.

30 Den Eijkencamp, Popcus van Calker. 13 ½ f.    6=15=.

31 Den Zonnenberg, de heer Kutschreuter. 8 ¼ 4 f.    4=  2=8.

32 ’t Hondschaaten, Rutger Geurs. 2 ¼ 39 f.    1=  2=8.

33 De Lieutenant Olthaar, een weijde van ’t Hondschaaten. 2 ¼ f.    1=  5=.

34 ’t Hondschaaten, Gerrid Hendrix. 4 ½ 73 f.    2=  5=.

35 Klompsstee aan de Zonnebergstraate, Rutgers Peters. 7 ½ 89 f.    3=15=.

36 Methorststee of de Boerencamp.  Peter van Delden, 23 f.    11=10=.

37 Gerrit Demmers land. 2 60 f.    1=.

38 Rijkeld Grijshofs Land. 1 ¾ f.      = 17=8.

39 Mevrouw de weduwe Hagedoorn,

een weijdeland aan de Zonnebergstraate onder Dekkersplaatse 5 ¾ 89 f.     2= 17=8.

40 Den Zonnenberg Gerrit Krijt. 25 52 f.    12=10=.

41 Rode Bosch, de heer van Marle en de koster van Twello. 5 ¼ 63 f.    2=12=8.

42 Den Wisselaar, de wed. Henricus Lambers. 16 ¼ 68 f.    8=  2=8.

43 Den Groten Vundelaar van de heer Burgemeester van Duren:  20 1/4 morgen 74 roeden

’t land over de weg                                                11 3/4 morgen 94 roeden

Bosch en weijde bij ’t Honden                              2 morgen                         

De Boxhoeve.                                                                7 morgen  107 roeden

Den Streppel                                                                3 morgen  125 roeden

Een weijde aan de Stougrave.                              13 1/4 morgen  10 roeden

Bouwland & Heetveld                                           3 1/2 morgen           

De Beerenhorst.                                                     14 3/4 morgen 58 roeden

76 1/4 morgen 26 roeden 76 1/4 26 f. 38= 2=8.

44 De Kleine Vundelaar, vrouw Broekmans           16 ½  morgen   25 roeden

De Wollebos                                                           6 ½   morgen  12 roeden 

23 morgen 37 roeden 23 37 f.  11= 10=.

Latus: 3 230 ½ f.115=  5=.
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45 Petersenstee in de Zonnenbergstraate van Baas Derks Petersen 2 1/2 morgen  22 roeden

Een weijde aan dat van Jan of Harmen Albers.                                                       5    morgen  50 roeden

          7 1/2 morgen 72 roeden 7 ½ 72 f.   3=15=.

46 Een weijde & bosch den Pekelharing de heren  Kutschreuter,          2 3/4 morgen                    

’t Hartelen of Holthoeve.                                              6 morgen                           

8 3/4 morgen 83/4  f.   4=  7=8.
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47 De Bosch van Gerrit Alberds 3 f.   1= 10=.

48 Den Breedeler van de heer Burgermeester Dumber:

Daar ’t huijs staat                                                             10 morgen 108 roeden

Over de straate                                                           10 1/4 morgen 123 roeden

Dito over de straate tot over de wetering                 16 ¼ morgen   44 roeden

36 3/4 morgen 125 roeden 36 ¾ 125 f. 18=  7=8.  

49 De Holthoeve, Mevr de Baronnesse van Hacfort, 

Douaniëre van de heer van Eck. 32 ½ f. 16=  5=.

50 een weijde heeft onder den Bosch gehoord en nu 

Hendric de Groot te Beekbergen 3 54 f.   1= 10=.

51 ’t Apeldoornse land, Bernardus en Berend Bosgoed, te Apeldoorn. 4 f.   2=.

52 ’t Erf den Bosch, Gerrit Jansen Kaal. 21 f.  10= 10=.

53 een weijde de Holthoeve van Berend Beumer op de Kolk  11 ¼ 29 f.   5= 32=8.

54 De Kleine Holthoeve, Hendrik Jansen, den Dekker 6 ½ 114 f.   3=  5=.

55 Een Bosch de Kloot & een weijde, de heer doctor Westenenk. 6 ½ f    3=  5=.

56 een Bosch de Kloot, de wed. Hendrik Lamberts in ’t Wolthuijs 5 f.   2= 10=.

57 Stroonk of Middelberg van Keutschreuter                          42 morgen 140 roeden

Een bosch, weij en hooijland.                                         9 1/4 morgen

Een katerplaatse                                                               2 1/4 morgen  19 roeden

De Bosch bij de Kleine Blanke.                                      4 1/4 morgen 100 roeden

Een weijde aan de Keuterstraate .                                           4 morgen    36 roeden

Een Bosch aan de Poster Enk.                                         1/ 4 morgen  138 roeden

62 1/2 morgen 133 roede 62 1/2 133 f.  31=  5=.

Latus: 4 208 ¾ f.104=  2=8.
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58 De Stouwgraaven, de apothecer Huisingveld & leuitenant Haselenbarg.  40 ½ morgen 130 roeden

Een weijland en Elsbosch                                             4 1/2 morgen  55 roeden

    45 morgen 185 roeden 45 185 f.  22= 10=.

Het weijland, de Elsbosch hoorde de heer Huisingveld alleen  en derhalve de 1/4 

morgen niet betaald.

59 een Katersplaatsjen de Lochem, Gerrit Jansen op  Holthoeve. 7 f.   3= 10=.

60 Den Kruitbosch, Jan Hendrix 2 ¾ f.   1=  7=8.

61 Den Blaasbalg , Gerrit Jan Wanders. 4 ½ 112 f.   2=  5=.

62 ’t land van Harmen Karman 1 377 f.     = 10=.

63 De Groote Craanencamp, de wed. Wienolds in de Brille 30 129 f. 15=.

64 Kleijne Craanencamp, Dries Wilms & Hendrik Oosterweechel. 5 42 f.   2= 10=.

65 De Nijenbeeker Vikkerijen. 10 ½ 77 f.   5=  5=.

66 ’t Plaatsjen van Harmen Arends. 1 ¼ f.     = 12=.

67 Een stuk bouwland uijt Nijenbeeker Vicarijen, den Huttencamp
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van Henric Gerrits aan het Zutphense Tolhek. 1 ¼ 47 f.     = 12=8.

68 Teuijters veldjen of Kleijnen Teuijterd, Jan Berends. 1 ¼ 67 f.     = 12=8.

69 Den Teuijterd met een camp en Bosch. 8 ¼ f    4=   2=8.

70 De Pannekoek, Reijnier Rondeel. 4 50 f.   2=.

71 De Kleijne Pannekoek. ½ 52 f.     =   5=.

72 Den Leegencamp van Teuijters. 2 55 f.   1=.

73 ’t Kaatersplaatsje den Paapenmorgen, van de Zwaaluwenboer

Willem Gerrits en de Vellertshofsteede. 6 129 f.   3=.

74 De papenmorgen, Jan Jansen met een weijde en bouwland. 3 ½ 78 f.   1= 15=.

Latus: 5 133 ¾ f. 66=17=8.
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75 ’t Vrije land, Gerrit Wilms. 9 ¾ 35 f.    4= 12=8.

76 Den Hoek met een weijde , de heeren Lindemans. 10 ¼ 121 f.    5=   2=8.

77 ’t Sluijne, de heer Ribbius. 45 f.  22= 10=.

78 De Veldermaate, Henricus Jansen 4 ½ 65 f.    2=   5=.

79 ’t Erf Lollebroek, mevrouw van Marle;

Bij ’t Huijs,                                                                               10 morgen

Een veldjen,                                                                      4 1/2 morgen

Een weijdeland,                                                                7 1/4 morgen

Een bosch & weijdeland,                                                6 1/2 morgen  23 roeden

’t Lollebroek.                                                                      4 1/2 morgen  51 roeden

’t Lollebroek bij de Vondelaar,                                           1 morgen

Lollebroek of Vicarij aan den Poster Enk,                16 3/4 morgen  97 roeden

Een weijde aan de Meulenallee,                                          4 morgen  16 roeden

Een weijde aan de Poster Enk,langs’t pad,                   3 ¾ morgen  53 roeden

Een weijdeland &bosch bij de Blanke, langes de weetering.    4 morgen 105 roeden

                                                                                             62 3/4 morgen 45 roeden 62 ¾ 45 f. 31=  7=8.

80 een strepel Bosch langes de heer van Loghem, 

Mevr. Van Marle en de heer van Greeven. 1 122 f.    = 10=.

81 Den Kopoff, Gerrit Krijt 7 ½ f.   3= 15=.

82 De keurhorst met de Holthoeve uijt de agtmorgens, Arend Jan Everts. 17 f.   8= 10=.

83 Een bouwcamp en veld, Wessels Gerrits op de Rakhorst. 3 ½ f.   1= 15=.

84 De Keurhorst met twee campen, Berend Beumer op den Kolk. 5 f.   2= 10=.

85 De Velnershofstee uijt ter Hunnip, Harmen Berends. 3 ½ f.   1= 15=.

86 Den Hagen, de wed. Henric Lamberds. 4 ¼ f.   2=   2=8.

87 De Keijser in Twello, Jan Rutgers. 1 140 f.     =  10=.

Latus: 6 174 1/2 f. 87= 5=.
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88 De keijser, Jan Hendrix, De klokke.                               4 ½ morgen   20 roeden
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Een Bosch & bouwland dito                                                2 morgen 1 29 roeden

Een weijde aan de Sonnenbergstraate                         7 ½ morgen.  

14 morgen 149 roeden 14 149 f.   7=.

89 De Linthorst, van Gerrit Willems. 5 10 f.   2=10=.

90 De Kleijne Linthorst, van Gerrit Jansen. 1 80 f.     =30=.

91 De Wilpse weijde, Adriaan van Steenbergen. 9 80 f.   4=10=.

92 De Wisselaarshoeve, Jan Willems                                       5 morgen 111roeden

De Weeteringscamp                                                        1 ¾ morgen  90 roeden

               7 morgen 51 roeden 7 51 f.   3=10=.

93 Nijgetimmer van Reijnders Rondeel,                            4 ½ morgen  92 roeden 

De Blokmaate,                                                                   4 ½ morgen  75 roeden

Klavercamp,                                                                      ½   morgen  51 roeden  

Nog van Reijnder,                                                          2 3/4 morgen  57 roeden

Den Driehoek,                                                                   ¼    morgen 130roeden

12 1/2 morgen 105 roeden 12 ½ 105 f.   6=  5=.

94 Den Wisselaar, Gerrit Wilms de Haan, 9 ¼ 55 f.   4=12=8.

95 Een weijde aan de Sonnenbergstraate,

Van Henric Zwaaneburg. 2 ¾ 79 f.   1=  7=8.

96 Nijenhuijs of Bruggenbos, ’t stigt ter Hunnip. 38 ¾ f.  19= 7=8.

97 De plaats aan de Zonnenbergstraate, Rutger Peters. 4 ½ 124 f.   2=  2=8.

98 De weijde, bouwlanden en Bosch, Kleijn Diepenbroek,

Derk Jochems aan de Zonnenbergstraate. 2 ½ 122 f.    1= 5=.

99 Roeloff Willems in ’t Broek. 4 ½ 52 f.    2= 5=.

100 Kreijtjens hoeve, Vikkerijen land, de schout van Latum,

Gebruijkt bij juffer Ferdinandus. 10 ¾ f.    5= 7=8.

101 Vikkerijenweijde, Kreijtjens hoeve, de Pastorije van Reede,

Gebruijkt bij Gerrit Krijt. 5 ¼ f.    2=12=8.

102 Swarte Kolk, Maas Harms. 6 67 f.    3=.

103 een bouwkamp ’t Voorsterland, Rutger Geurds. 1 108 f.      =10=. 

Latus: 7 133 ½ f.  66=15=.
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104 De heer kerkmeester Duijkink                                                                    4 1/4 morgen  45 roeden

Nog           ¾ morgen 41 roeden

’t land onder de plaats daar Esse Jansen woont        6 ½ morgen106 roeden 

11 3/4 morgen 42 roeden 11 3/4 42 f.   5=17=8.

105 De Heer Duijkink aan de Sonnenbergstraate. 3 ½ 12 f.   1=15=.

106 een bos bij de Kelder, Stakenbergsbos, genaamd den Streijler, 

Reijnder en Thomas Bresser, de stiefkinder van Gerrit Karman. 3 108 f.   1=10=.
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107 De Groote Blanke, de wed. Henric Lamberts in ’t Wolthuijs. 5 ½ f.   2=15=.

108 De Kleijne Blanke, Gerrit Derks. 3 ½ 65 f.   1=15=.

109 De Wollebosch, de wed. Rutger Jansen. 2 ½ 74 f.   1=  5=.

110 Kleijne Wollebosch, Berend Slijkhuijs. ¾ 100 f.     =  7=8.

111 Robberscamp, met drie ackers in de Enck, juffr. Hagedoorn. 21 ¾ 13 f. 10=17=8.

112 Den Hul, de heer Budde, bouwcamp, heggen en eijkels bij het huijs. 6 ¾ morgen 79 roeden

’t weijdeland, 10 3/4 morgen

Bouwcamp en heggen bij het nieuwe huis 2 ½ morgen 22roeden

De Zielscamp en Bosch. 9     morgen

29 morgen 101 roeden 29 101 f.  14=10=.

113 Den Grooten Paal, de heer rentmeester Palairet.                         58 morgen 97 roeden

Kleijne Paal. ¾ morgen  16 roeden

583/4 morgen 113 roeden 58 ¾ 113 f.  29= 7=8.

114 De Inde, Hr van de Parkelaar.                                                                                                                           

en een weijde aan de grote wetering, 

28 ¼ 89 f.  14= 2=8.

115 Den Oorstoot of ’t Nijenhuijs: Monsieur Brilleman,                                                         

De Bolkmaate,                                                                                                                      

Den Kelder.                                                        

42 ½ morgen 112 roeden    

4        morgen  60 roeden     

11 1/2 morgen 16 roeden

58 ½ morgen  11 roeden 58 1/2 11 f.  29= 2=8.

Latus: 8 226 ½ 11 f.113= 5=.
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116 Den Streijler of Kelder, J. Brilleman en Willem Blaauwenoord 11 ¾ 49 f.   5=17=8.

117 Rutger Heimerix & de wed. Wijnoldij,                                                                                 

Een weijde uit het hondschaaten,                                                                                             

De beerhorst ook een weijde,

                                                  

4    morgen                            

3 3/4 morgen

7 3/4 morgen 7 ¾ f.   3=17=8.

118 Roeterink, Hendrik Jansen. 10 ½ 25 f.   5=  5=.

119 Kruijsvoorde, de heer Sligtenbree 6 91 f.   3=.

120 De Snenge, de hr. Van Dorth op Bosloo 10 49 f.   5=.

121 Den Leegen Lathmer, Arend Winkels & de kinder Timmer Hendric, 4 ½ 5 f.   2= 5=.

122 De Mollen of Praasten kamp, Rutger Hissink. 2 ¾ 30 f.   1= 7=8.

123 Twee bossen bij de Lathmer, De kinder van Wolter Aalders & Paulus Tissen, 5 ¼ 105 f.   2=12=8.

124 De Weeversbos, de wed. Teunis Warners,                                                                       

Nog 't hooijland in de Vliertenlanden,                  

5 ¼ morgen 67 roeden             

4     morgen

9 1/4 morgen 67 roeden 9 ¼ 67 f.   4=12=8.

125 de Hombraake, Berends Wilms Greeve. 5 ¼ f.   2=12=8.

126 Den Haselenberg & de Schramaate, de kinder van de hr. Schuilenburg, 38 ¼ 83 f. 19=  2=8.
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127 De ackers bouwland op de Geuzencamp, de wed. Jan Roelofs. ¾ 6 f.     =  7=8.

128 De kinder van Jan Wiendels. 130 f. ------------

129 De Pletse, De Juffers Ferdinandus. 7 ½ f.   3=15=.

130 Een stuk bouwland in de Poster Enk, Jan Willems Nijehuis. ¾ 30 f.      =  7=8.

131 ’t land bij de Rijte, Jan Derks,                                                                                              

De weijde aan de Meulenallee                                                                                          

3 morgen                                  

1 morgen 27 roeden

4 morgen 27 roeden 4 27 f.   2=.

132 ’t nije getimmer van Gerrit Wilms de dekker aan  Poster Enck. 1 78 f.     =10=.

133 Uijt het Soerhuis, de heer Baron Schimmelpenninck van der Ooye,                           

Land- drost van Veluwen                                                                                         

De Geer, bos over de Arnhemseweg,                                                                                              

De bouwcamp bos en heggen van de Arnhemseweg tot aan de Dijk,                      

De bos langes de Arnhemseweg,                                                                                       

De bouwcamp ende bos over de weg van de Latmer ,                     

                                                 

.                                                  

10 morgen 83 roeden             

6   morgen 76 roeden                 

.                 994 roeden                

4  morgen 608 roeden

22 1/4 morgen 103 roeden 22 ¼ 103 f.  11= 2=8.

Latus: 9 147 ½ f.  73= 2=8.
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134 ’t erf Groot Zuijtwijk, de heer Markenrigter Klopman,                                                    

't Goor,                                                                                                                                       

Klein Zuijtwijk,                                                                                                                        

Een weijde en een strepel bos tussen de Wolbos,

27 ¼ morgen 93 roeden           

7       morgen                           

2 3/4 morgen 41 roeden            

1 1/2 morgen 69 roeden

38 3/4 morgen 53 roeden 38 ¾ 53 f.  19= 7=8.

135 ’t Erf ter Hinde, de drie heren Klopman,                                                                               

Zielshofstede,                                                                                                                           

De bos aan de Zonnenbergstraate,                                                                                       

De lange weijde aan de Zonnenbergstraate,                                                                     

't Paapenland of tien morgen,                                                                                              

de bos de Morgengave,

28 morgen           3 

roeden       6 1/2 morgen   

115 roeden                               

4 1/2 morgen     12 

roeden          10 1/4 

morgen   19 roeden       6 
56 3/4 morgen 28 roeden 56 ¾ 28 f.  28= 7=8.

136 Wilperhorst, de heer Arend Klopman,                                                                                

Een acker in den Enck onder Wilpsehorst,                                                                             

19 ½ morgen     62 

roeden            1/4 morgen        

32 roeden      19 3/4 morgen   94 roeden 19 ¾ 94 f.    9=17=8.

137 ’t Grotenhuijs, de Jongsvrouw van Eck, 38 ½ 46 f.  19=  5=.

138 De Hombrake, Willem Jansen Brouwer, 2 ½ f.    1=  5=.
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139 Gerrit ten Cate, de Grutter, ¾ 35 f.      =  7=8.

140 De Grafhorst, Willem Teunis, 1 ½ 38 f.      = 15=.

141 een land aan de Poster Enck aan de Zonnenbergstraate 4 74 f.    2=.

142 ’t Erf den Hof, Binnendijks , de heer predicant Budde, 5 68 f.    2=10=.

143 Den Groten & Kleijne Noordijk, De Heer Hendrik van Loghem,                                   

Den Hommelenbrink,

105 ½ morgen                        

5 1/2 morgen

111 morgen 111 f.  55=10=.

144 ’t Heetveld & bouwkamp van Jan Beekman,                                                                   

't Koeland, de bouwcamp en de heggen,                                                                          

nog,

3 ¾ morgen       51 

roeden      4 morgen           

96 roeden                           

2 3/4 morgen   120 10 3/4 morgen 117 roeden 10 ¾ 117 f.    5= 7=8.

145 Kerkenhofstee, de kerk van Wilp. 5 ¼ 57 f.   2=12=8.

146 De armen van Wilp,                                                                                                             

Den Beld,                                                                                                                               

Uijt Berend Rijkelds nr. 148,

8 ½ morgen 70 roeden            

3 1/2 morgen 77 roeden         

1 morgen                                  

13 morgen 147 roeden 13 147 f.   6=10=.

147 De Morgengave, de armen van Wilp, Jan Geerlinx. 1 ½ 91 f.   1=15=.

148 Everd Rijkelds in de Berenhorst. 1 f.     =10-.

Latus: 10 310 f. 155=.
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149 De Brouwer te Wilp. 4 ½ 102 f.    2= 5=.

150 Den Hogen Hilder, Henric Dekker. ¾ 36 f.      = 7=8.

151 ’t Hensemaatje, de wed. J van Delden, hoord nu Gerrit Alberds,                                 

Hier moet nog bij den Elsbos en de Stouwgrave agter den Streppel.

5 ¾ 41 f.    2=17=8.

152 ’t Honden, mevr. Douaniëre van der Capellen tot den Boedelhof. 23 f.  11=10=.

153 ’t bos van den koster van Twello. 1 ½ 80 f.      =15=.

154 Onder Duijstervoorde. 2 f.   2=.

155 Een hooijland, de Kleijne Berenhorst, Arend jan Everts. 3 ½ 9 f.   1=15=.

156 ’t Agterland, Berend Bosgoed. 5 ½ 104 f.   2=15=.

157 Hendric Segers Slijkhuijs. 1 ½ f.     =15=.
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158 Den Hoog Wel Geboren Heer Baron van den Capelle,                                     Heer 

van  van de Marsch & Lathmer &&&&.                                                                                                      

Onder de Lathmer,                                                                                                                                                               

Den Leeuwenbrug,                                                                                                 

Smidshuijs off Ploeg,                                                                                                             

De Ploeg en Bargkamp met 't oude smidshuijs, en gemeente,                                                                                                                                                                                       

Reveljons weijde,                                                                                                                  

De bos over de Arnhemseweg met eenige dijkweijde tot aan de Marschstraate,    

een bos in den hoogen Enck,                                                                                                  

Nog een bos in den hoogen Enck,                                                                                     

Kuilershoff,                                                                                                                         

't Klooster in 't dorp met 't hofje bouw- en weideland,                                                   

De Meule met het onderhorige land,                                                                                   

De Pikkershorst,                                                                                                                        

Den camp uijt de Pikkershorst,                                                                                            

De bos 't Blik, bij de Rijtte,                                                                                                   

Den Holcamp daar 't nieuwe huijs op staat,                                                                       

De leegen camp,                                                                                                                                                                                                                                  

morgen               roeden       

.                                                 

110 1/2                  107              

44 1/2                     21             

1 3/4                       27            

8 1/4                                          

1 1/2                                        

15                            62               

9                                                

4                                                

6                              30                

2                                                  

5 3/4                                         

3 1/2                                                  

8 1/4                       30                 

3 1/4                                          

5 3/4                       46                               

6                              44                

234                          67 234 67 f.117=.

Latus: 11 282 f.141=.
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Notitie van de meetinge gedaan door Gerhardus Bosch en Teunis Dries van den 

Beld, in de jaaren 1771 & 1772. Bij welke meetinge zijn bevonden, deze 

navolgende roeden nieuw aangegraaven te zijn; endus volgens marken resolutie, de 

dato 9 Augustus 1770 ses stuivers per roede moeten betaalen.

Roede Somma

86 Juffer Budde, bij het groote Zand.   f. 25=16=.

213 De heer Budde, aan het erf 't Hul.                                                                                        

Hierop ontvangen bij de Zielscamp,                                                                               

En bij het Slangengat,

                                              

62 roeden                                   

48 roeden

                                                                                                                                      dus:110 roeden f. 33=.

                     Zodat nog rest 103 roeden.

            

72 Juffer Ferdinandus.

Deze heeft geakkordeerd en tegen 76 roe betaald 

38 Aanpard daar de berg opstaat, f. 22=16.

204 De Heer Anthonij Klopman, Groot Zuijdwijk, f. 61=  4=.

218 De 3 heren Klopman, Kleijn Zuijtwijk f. 65=  8=.
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1 Teunis Dries, Melkershofstee f.     =  6=.

10 De Weduwe Theunis Warners, bij de Vijfhoek f.   3=.

27 De heer van Loghem op de Noordijk, thans den Hogen Kamp f.   8=  2=.

23 Popcus van Calker f.   6=18=.

3 Jan Hendrik Keijser, de Klok f.     =18=.

25 Rutger Geurds, ’t Voorst land f.   7=10=.

427 Reijnier Rondeel den Klavercamp, den Hogen Hilder & den Driehoek.                         

1774 den 17 Maij, volgens ackoord door de heeren markenrigters met Rondeel 

gemaakt. Voldaan met honderd gulden. Segge:            

f.100=.

199 De heer coopman Duijkink, thans de Bosch den Snauwerd f.  59=14=.

1 Maas Harms, de Swarte Kolk f.      =  6=.

Latus: 12 f.364=.
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6 Hendrik JansenRoeterink f.   1=16=.

11 Kerkenhofstee, Willem Willems bewoonder f.   3=  6=.

15 Mevr. Kutschreuter, haar camp f.   4=10=.

70 Gerrit Willems nije getimmer --------------

19 Baas Derk Petersen, aan den Sonnenbergstraate f.   5=14=.

4 Rutger Peters op ’t Zuijtwijk aan de Sonnenbergstraate f.   1=14=.

16 Jan Geerlinks nije getimmer van Harmen Regtholt --------------

4 De dominee en de koster van Wilp aan de Sonnenbergstraate f.   1=  4=.

7 Gerrit Derks Krijt aan de Sonnenbergstraate f.   2=  2=.

4 De weduwe Henricus Lamberts , den Wisselaar f.   1=  4=.

2 Berend Beumer, De Keurhorst f.     =12=.

1 Arend Jan Everts , De keurhorst f.     =  6=.

2 Wessel op de Rakhorst f.     =12=.

28 De heren Lindemans, Den Hoek --------------

1 De koster van Twello. Den Teuijters f.     =  6=.

22 Henricus Jansen op de Veldenmaate f.   6=12=.

2 Aaltjen Berends bij de Pannenkoek --------------

268 Berend Brilleman, Nijenhuijs f.  80=  8=.

262 de heer burgemeester van Duren, den Groten Vondelaar,

Volgens ackkoord betaald met f.  70=.

225 De heer van de Parkeler, De Inde ---------------

298 De heer Palairet, den Groten Paal, thans het bosch het Gorselaar f.  89=  8=.

3 Jan Brilleman den Streijler f.      =18=.

90 de erfgen. de heer Schulenberg, de Schramate f.  27=.

2 de heer Sligtenbree, Kruijsvoorde f.      =12=. 

Latus: 13 f. 306=.
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Namen der personen welke na den 9 Augustus 1770 ’t zij door coop,

erfenis als anders, nieuwe erfgenamen zijn geworden. 

Dewelke volgens resolutie der gesamentlijke erfgenamen van 

genoemde datum verpligt zijn eens voor haare intrede te betalen

zeven guldens. En hebben de navolgende betaald:

De heer Budde f. 7=.

Monsieur Jan Brilleman f. 7=.

De heer Elberdink f. 7=.

De heer Palairet f. 7=.

Gerrit Jansen Holthoeve f. 7=.

Jan Willems op Duijstervoorde f. 7=.

Dries Wilms & Henric Oosterweechel f.14=.

De heer G.J. de Kutschreuter f. 7=.

Anthonij Dekker f. 7=.

P. van Delden f. 7=.

A. van Steenbergen f. 7=.

De heer lieutenant Olthaar f.7=.

De heer Gerh. Sligtenbree f. 7=.

f.98=.

Welke agtennegentig guldens zijn verrekend,

Zie de volgende bladzijde.

(pag. 46)

Tegen Voorenstaanden ontvangst is uijtgegeven, als volgt:

Aan Jan Brilleman f.  83=  1=.

Aan Jan Everds f.  57=14=.

Aan D Petersen f.157=  6=.

Aan Adriaan Klaassen f.  15=15=.

Aan B.A. Reemink wed. Besier f.  29=  1=8.

Aan Hendrik Looman f.  10=17=8.

Aan de weduwe Vinke f.    5=11=8.

Aan Jan Everds f.  23=11=8.

Aan de schouwers nevens den schrijver van de Vlierte f.  16=10=.

Aan de schouwers nevens de schrijver van de Goorgrave f.  60=.

Aan Jan Willems f.  12=12=.

Aan Jan Willems f     3=.

Aan Jan Willems & Aalderd van Weechel f.  15=.
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Aan Jan Willems f.    4=10=.

Aan den H.W.G.heer R.J. Baron van der Capellen f.  86=10=.

Aan Engelbert Brascamp f.542=.

Aan Engelbert Brascamp f.  15=.

Aan Jan Everts f.  12=  3=.

Aan Jan Jansen f.    3=  7=.

Aan Jan Jansen f.  11=.15=.

Aan de schouwers nevens den schrijver van de Stouw en leijdegraven, f.  56=  5=.

Aan Henricus van Wijhe f.100=16=.

Aan Theunis Theunissen f.     2=.

Aan D. Petersen f.  65=11=.

Aan Rutgers Petersen f.      =10=.

Aan Th. Renssen f.102=  9=.

Aan Henric van Wijhe f.  61=  2=.

Aan Willem Jansen Brouwer f.    9=10=.

Aan Gerh. Bosch & Theunis Dries van den Beld. f.209=.                 

f.1829= 4=8
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Ontvangst van ’t Voorster Morgengeld.

Latus: 1 253 3/4 morgen f. 126=17=8.

Latus: 2 98 1/4 morgen f.   49=  2=8.

Latus: 3 230 1/2 morgen f. 115=  5=.

Latus: 4 208 1/4 morgen f. 104=  2=8.

Latus: 5 133 3/4 morgen f.   66=17=.

Latus: 6 174 1/2 morgen f.   87=  5=.

Latus: 7 133 1/2 morgen f.   66=15=.

Latus: 8 226 1/2 morgen f. 113=  5=.

Latus: 9 147 1/2 morgen f.   73=15=.

Latus: 10 310 morgen f. 155=.

Latus: 11 282 morgen f. 141=.

Latus: 12  van de nieuwe aangegraven gronden.                                  f. 364=.

Latus: 13  van de nieuwe aangegraven gronden. f. 306=.

Latus: 14  De nieuwe Erfgenamen, f.   98=. 

Hier moet nog bij ’t gene in de rekening gesloten den 

9 Juny 1774 meer is bevonden en ontvangen te zijn 

als  uijtgegeven, de somma van: f. 141=  1=.

Dus de totale ontvangst is:                    f.2008= 6=.

Hiervan afgetrokken de uijtgave: ad.  f.1829= 4=8.
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Dan blijkt dat er meerder is ontvangen dan uijtgegeven:             f. 179= 1=8

Welke honderd en negenenzeventig guldens ëën stuiver en agt penningen den 

ontvanger in zijn eerste te doene rekening zal moeten inbrengen en aldaar 

verantwoorden. En is deze na conform bevonden te zijn gesloten te Wilp op den 1 

Februarij 1775.

(pag. 47)

1775 de 1Februarij bennen de heer markenrigter Klopman nevens de Hoog Wel 

Geboren heer G,J, van Dotth, de heer predikant H. van Wijhe, de heijmerade Jan 

Willems Nieuwenhuijs, en de markenschrijver Thomas Renssen. Na twee 

voorgaande Zondaagsche kerkespraken te  Wilp vergadert geweest en hebben 

geresolveerd als volgt: Dat volgens de uijtsetting geschied te Oene den 23 ste 

November 1774  de uijtsetting is geschied tegen drie en twintig gulden ,VI stuivers 

elke hoeve.  En alzo Aard en Aardenbroeker markt hierin moet lasten veertig 

hoeven  brengt dit uijt een somma van:

f.954=.

Hierbij moet nog de vorige uijtsetting van den 22 ste September 1773 is vergeten 

voor den Hoog Wel Geboren Heer G.J. van Dorth, voor de vacatie na Oene. 

 f.    9=.

Voor de Markenschrijver voor het ontvangen der penningen f.50=.

f.1013=.

En alzo in den voorschreven markt bevonden worden 2198 ½ morgen zoude dit 

tegen negen stuivers de morgen uijtbrengen een somma van: 

f.989= 6=.

En terwijl de voorgande rekening eerst behoorde getekent te worden zo hebben  de 

presente leden goedgevonden deze ongetekend ten markten protocol te brengen.
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Rekening van Ontvangsten en Uijtgave.

gedaan door Thomas Renssen, wegens de dijklasten van de Aard en 

Aardenbroeker markt. Uijtgeset den 1ste Februarie 1775. Tegen 9 stuivers de 

morgen.

morgen roeden somma

1 Het erf het Holt, gehorende onder het H. Geesten Gasthuijs te Deventer,                 

Bouwland, weijdeland en ackermaals heggen, te samen,          

36 100 f. 16=  4=.

2 De Rijte, Albert Arends Bouw- en weijdeland en akkermaals heggen. 5 f.  2=  5=.

3 Den Bellinkhof, mevr de wed. Teun Brinke 29 140 f. 13=  1=.

4 Dubbencamp,  Theunis Dries                                                     2 1/2 morgen 

Nog denselven, de hofstede aan de Voorsteege                           3 1/4 morgen     29 roeden
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                                                                                                              5 3/4 morgen     29 roeden 5 3/4 29 f.   2=11=12.

5 Het erf het Schol, van de heer Bastiaans  33 ¾ 101 f. 15=  3=12.

6 Het erf het Grote Zand of Brokhorst,van Juffer Budde.                  72 morgen

Aan den Dijk,                                                                                         3 morgen

’t Kleine Holt,                                                                                   16 morgen

                                                                                                                91 morgen 91 f.  40=19=.

7 ’t erf het Bargel, de heer Overste de Schepper 51 ½ f.  23= 3=8.

8 Onder den Venus, 1 f.      = 9=.

9 Onder den Exter, Marten Roesink. ¾ 56 f.      = 6=12.

10 ’t Zwaantje aan den Dijk, Arend Jansen. 1 92 f.      = 9=.

           Latus: 1 253 ¾ 518 f.114=12=12.

(pag. 48)

11 Den Cornijnen Beld, den heer Heuvel. ¼ 14 f.     = 2=4.

12 ’t Sand stukje  bij de Coninenbeld, Maria Vissers, wed. Laurens Borculoo, ½ 

13 Uit den Dood, de wed. J. van der Beek.                  1/2 morgen 24 roeden f.      =  4=8.

Den Doorneweerd. 5 ¼ morgen 39 roeden

              5 3/4 morgen 63 roeden 5 3/4 63 f.   2=11=12.

14 Onder den Ziele, Juffrouw Knoops. 2 ½ 69 f.   1=  2=8.

15 ’t land van de kinderen van Timmer Henric en Arend Winkels, 5 ½ 54 f.   2=  9=8.

16 Den Kreeftenberg, Willem van Voorst. 2 24 f.     = 18=.

17 De ackers in Leeuwenbergs Enck, Wessel Jansen op 't Holt, 1 ½ 46 f.     =13=8.

18 ’t Erf de Loijne, binnen dijks, de weduwe van de hr. burgemeester v.d. Haar, 25 ½ 87 f. 11=  9=8.

19 De Hege, Thomas Renssen. 2 11 f.      = 18=.

20 De kosterije van Wilp, bij ’t dorp          1 morgen  48 roeden

Aan de Zonnenbergstraate 1 morgen 17 1/2 roeden

2 morgen 65 1/2 roeden 2 65 ½ f.      = 18=.

21 De Pastorij van Wilp aan de Zonnenbergstraate, 1 morgen 17 1/2 roeden

Weij- en bouwland. 5 1/2 morgen

In en bij het dorp. 9 1/4 morgen 69 roeden

15 3/4 morgen 86 1/2 roe 15 3/4 86 ½ f.   7=  1=2.22 Ruijtenbergs hofstee, A, van Otterloo ¼ 10 f.      =  2=4.

23 ’t Voorde, de heer burgermeester De Wolff. 25 ½ 87 f.  11=  9=8. 

24 Kerkemeijersplaats aan de Voorstege, 

De heer predicant Heshusius te Rencum.          2 1/2 morgen

’t Weijdeland. 3 1/4 morgen

5 3/4 morgen 5 ¾  f.    2=11=12.

25 Arend Koerts hofstee, Jan Heijmeerix                      4 ½ f.    2=  =8.

26 De Veegers Bosch, Henricus van den Bergh 2 ½ f.    1=  2=8.

Latus: 2 101 ¼ 617 f.  45= 15=12.
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27 ’t Land van Jan Alberds, ’t Hengeler Goor 5 137 f.    2= 05=.

28 De Gagelweijde, Albert Alberds.            5 ¾ 48 f.    2=11=12.

29 Den Vijfhoek, Jan Willems. 3 120 f.    1=  4=.

30 Den Eijkencamp, Popcus van Calker. 13 ½ f.    6=  1=8.

31 Den Zonnenberg, de heer Kutschreuter. 8 1/4 morgen      4 roeden

Den Hilderscamp 2 1/2 morgen

Uijt den Wilperweijde 3 morgen

Van Jan Beekman 1 1/2 morgen

Uijt nr 46 ’t Hartelaar 6 morgen

De Pekelharing weijde en Bosch 2 3/4 morgen

De Elscamp bij de Blanke 4 1/4 morgen  100 roeden

28 1/4 morgen 104 roeden 28 ¼ 104 f.  12=14=4.

32 ’t Hondschaaten, Rutger Geurs. 3 ¼ 147 f.    1=  9=4.

33 De Lieutenant Olthaar, 'n weijde van ’t Hondschaaten. 2 ¼ f.    1=  0=8.

34 ’t Hondschaaten, Gerrid Hendrix. 4 ½ 73 f.    2=  5=.

35 Klompsstee aan de Zonnebergstraate, Rutgers Peters. 12 63 f.    5=  8=.

36 den Boerencamp, P. van Delden. 23 f.  10=  7=.

37 Gerrit Demmers land. 2 60 f.     = 18=.

38 Rijkeld Grijshofs Land. 1 ¾ f.      =15=12.

39 Een weijde land aan de Zonnenbergstrate hoord onder Dekkersplaatsje, 5 ¾ 89 f.    2=11=12.

40 Den Zonnenberg Gerrit Krijt en de Kopoff. 32 ½  52 f.  14=12=8.

41 Krijtjes Hoeve, de Pastorie van Reede, 5 ¼ 63 f.    2=  7=4.

 Latus: 3       148 893 f.  66=12=.
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42 Den Wisselaar, de wed. Henricus Lambers. 16 ¼ 68 f.    7=  6=4.

43 Den Groten Vundelaar van de heer Burgemeester Damiaan van Duren, 20 1/4 morgen  74 roeden

’t land over de weg 11 3/4 morgen  94 roeden

Bosch en weijde bij ’t Honden                       2 morgen

De Boxhoeve. 7 morgen        107 roeden

        Den Streppel 3 morgen        125 roeden

Een weijde aan de Stougrave. 13 ¼ morgen   10 roeden

Bouwland & Heetveld 3 ½ morgen

De Beerenhorst. 14 ¾ morgen    58 roeden      

76 1/4 morgen  26 roeden 76 1/4 26 f. 34= 6=4.

44 De Kleine Vundelaar, Hr. Apoth. Lindeman    16 1/2 morgen  25 roeden

De Wollebos 6 1/2 morgen    12 roeden
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23 morgen        37 roeden 23 37 f. 10= 7.

                                                          

45 Petersenstee in de Zonnenbergstraate met de weijde, Mons.Derk Petersen,    2 ½ morgen 22 roeden

Een weijde aan dat van Jan of Harmen Albers     5 morgen 50 roeden

7 1/2 morgen 72 roeden 7 1/2 72 f.   3=  7=8.

46 den Hogecamp, de heer Pastoor te Schalkwijk,                                                                     

Theodorus Dominicus Kutschrutter,                                                                        

11 ¾  f.   5=  5=12. 

47 Den Bleumink, de Freule Kutschrutter 18 ¼ 8 f.   8=  4=4.

48 De heer E.J. van Scheuren, uijt Stroonk 19 ½ f.   8=15=8.

49 De Middelberg, Theunis Dries van den Beld 8 ¾ 25 f.   3=18=12.

50 Gerrit Alberts een bos 3 morgen

2 ackers bij den Streppel uijt den Bonencamp 3 ¾ morgen       41roeden

’t Hemsenmaatje van de wed. J van Delden 2    morgen       

8 3/4 morgen    41 roeden 8 ¾ 41 f.   8=  6=4.

51 den Bredelaar, de heer burgemeester Dumber 10 morgen 108 roeden

Over de straate 10 ¼ morgen 123roeden

Nog op de straate tot aan de wetering. 16 ¼ morgen 44 roeden

36 3/4 morgen 125 roeden 36 ¾  125 f.  16=10=12.

52 De Holthoeve, Mevr de Baronnesse van Hacfort,                                                             

Douaniëre van de heer van Eck,

32 ½ f. 14=12=8.

53 een weijde heeft onder den Bosch gehoord, nu Hendric de Groot te Beekbergen, 3 54 f.   1= 7=.      

Latus: 4 262 ¼ 456 f. 122= 7=12.
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54 ’t Erf den Bosch, Gerrit Jansen Kaal. 21 f.   9=  9=.

55 een weijde de Holthoeve van Berend Beumer op de Kolk in Terwolde,                     

met twee campen uijt de Keurhorst,

16 ¼ 29 f.   7=  6=4.

56 De Kleine Holthoeve, Hendrik Jansen, den Dekker 6 ½ 114 f.   2= 18=8.

57 Een Bosch de Kloot & een weijde, de auditeur Otto Westenenk, 6 1/2 f.   2= 18=8.

58 een weijde de Kloot, de wed. Hendrik Lamberts,

 in ’t Wolthuijs 5 morgen

Den hagen 4 1/2 morgen

De Grote Blanke 5 1/2 morgen

14 3/4 morgen 14 ¾ f.   6=12=12.

59 De Stouwgraaven, de apothecer Huisingveld & leutenant Heselenberg, 40 ½  130 f.  18=  4=8.

60 Het weijland en Elsbosch hoorde de heer Apotheker Huisingveld, 4 ½ 55 f.    2=  0=8.

61 Den Lochem,  Gerrit Jansen op de Holthoeve. 7 f.   3=  3=.
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62 Den Kruitbosch, Jan Hendrix 2 ¾ f.   1=  4=12.

63 Den Blaasbalg , Gerrit & Jan Wanders. 4 ½ 112 f.   2=  0=8.

64 ’t  land van Harmen Karman 1 377 f.     = 9=.

65 De Groote Craanencamp, de wed. Wienolds in de Brille 30 129 f. 13=10=.

66 Kleijne Craanencamp, van Dries Wilms & Hendrik Oosterweechel, 5 42 f.   2=  5=.

67 De Nijenbeeker Vicarie. Hoort te Nimwege thuijs, gebruikt Peter Karman,    10 1/2 77 f.   4= 14=.

68 ’t Nije getimmer van Harmen Arends. 1 ¼ f.     = 11=4.

69 Een stuk bouwland uijt Nijenbeeker Vicari, den Huttencamp van Henric Gerrits 

aan het Zutphense Tolhek,

1 ¼ 47 f.     = 11=4.

70 Teuijters veldjen of Kleijnen Teuijterd, Jan Berends. 1 ¼ 67 f.     = 11=4.

71 Den Teuijterd den Hoog Welgeboren heer F.G. Baron van Reede tot den 

Parkelaar,                                                                                                                                   

De Inde,                                                                                                                                 

Een weijde aan de grote Wetering,

                                              

8 ¼   morgen                         

25 1/4 morgen   89 

roeden       3 morgen

36 1/2 morgen   89 roeden 36 ½ 89 f.  16=  5=8.

72 De Pannekoek, Reijnier Rondeel 4  morgen         50 roeden

De Kleijne Pannekoek ½ morgen         52 roeden

Den Lagen camp van Teuijters 2  morgen         55 roeden

6 3/4 morgen     7 roeden 6 ¾ 7 f.   3=12=.

 Latus: 5 227 ¾ 1035 f. 97=19=12.

(pag. 50)

73 ’t Nijgetimmer in de Zonnebergstraate, Hendrik Zwanenberg, 2 92 f.     =18=.

Nog een weijde aan de Zonnebergstraate 2 ¾ 79 f.   1=12=.

Hieruijt heeft de heer S.J de Kutschrutter  2 ½ morgen

De Blokmate 4 ¼ morgen      75 roeden

Den Klatcamp  ½   morgen      57 roeden

Uijt den Hilder 2 ½ morgen

Den 3 hoek ¼    morgen    130 roeden

10 1/4 morgen122 roeden 10 ¼ 122 f.   4=12=4.

74 Den Hilder, de Onderschout Evert Alberts 1 34 f.     =  9=.

75 De Papenmorgen van Zwaluwenboer, Willem Gerrits, 3 ¼ morgen      54 roeden

De Velners Hofstede 2 ¾ morgen      75 roeden

6 morgen        129 roeden 6 129 f.   2=14=.

76 De Papenmorgen van Jan Jansen ½ morgen         78 roeden

Een weijde & bouwland 3 morgen                            

3 1/2 morgen    78 roeden 3 ½ 78 f.    1=11=8.

64



Markeboek Aard en Aarderbroek

77 ’t Vrije Land, Gerrit Wilms 9 ¼ 35 f.    4=  3=4.

78 Den Hoek met een weijde , de heeren Lindemans. 10 ¼ 121 f.    4=12=4.

79 ’t Sluijne, de heer Ribbius. 45 f.  20=  5=.

80 De Veldermaate, Henricus Jansen 4 ½ 65 f.    2=   8=.

81 ’t Erf Lollebroek, Predicant H.A. van Marle;

Bij ’t Huijs, 10 morgen  

Een veldjen, 4 ½ morgen

Een weijdeland, 7 ¼ morgen

Een bosch & weijdeland, 6 ½ morgen      23 roeden

’t Lollebroek. 4 ½ morgen      51 roeden

’t Lollebroek bij de Vondelaar, 1 morgen

Lollebroek of Vicarij aan den Posterenk 16 3/4 morgen  97 roeden

een weide aan de Meulenallee 4 morgen          16 roeden

een weide aan de Poster Enk, langs 't pad 3 3/4 morgen    53 roeden

Een weijdeland & bosch bij de Blanke, langs de wetering. 4 morgen         105 roeden

62 3/4 morgen  45 roeden 62 ¾ 45 f. 28=  4=12

     Hier moet nog bij de 1/2 Rouwen Bredelaar, zo met den Custor E. Brascamp half 

heeft in 't geheel,

5 1/4 morgen 63 roeden 2 1/2 106 ½ f.   1=  2=8.

82 een strepel Bosch langes de heer van Loghem,  Mevr. Van Marle,                          

en de heer van Greeven,

1 122 f.    =   9=.

83 De keurhorst met de Holthoeve uijt de agtmorgens, Arend Jan Everts, 17 f.   8= 10=.

De Kleijne Berenhorst. 3 ½ 9 f.    1=19=.

84 Een bouwcamp en veld, Wessels Gerrits op de Rakhorst. 3 ½ f.   1= 11=8.

 Latus: 6 184 ¾ 1017 f.  83=10=4.
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85 De Velnershofstee uijt ter Hunnip, Harmen Berends. 3 ½ f.   1= 11=8.

86 De Keijser in Twello, Jan Rutgers. 1 140 f.     =   9=.

87 De keijser, Jan Hendrix, De klokke. 4 ½ morgen      20 roeden

Een Bosch & bouwland dito 2 morgen        129 roeden

Een weijde aan de Sonnenbergstraate 7 ½ morgen.  

14 morgen      149 roeden 14 149 f.   6=6=

88 De Linthorst, van Gerrit Willems. 5 10 f.   2=  5=.

89 De Kleijne Linthorst, van Gerrit Jansen. 1 80 f.     =  9=.

90 Wilpse weijde, Adriaan van Steenbergen. 9 80 f.   4=  1=.

91 De Wisselaarshoeve, Jan Willems. 5 morgen         111roeden

De Weeteringscamp 1 3/4 morgen    90 roeden

7 morgen 51 roeden 7 51 f.   3= 3=.

92 Den Wisselaar, Gerrit Wilms de Haan, 9 ¼ 55 f.   4=  3=4.
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93 Nienhuijs of  Bruggenbos, ’t stigt ter Hunnip. 38 ¾ f.  17= 8=12.

94 ’t Kleijn Diepenbroek aan de Zonnenbergstraate, Derk Jochems, 2 ½ 122 f.    1=  2=8.

95 Roeloffs Willems, en de wed. Henricus Lamberts op de Wisselaar. 4 ½ 52 f.    2=  0=8.

96 Kreijtjens hoeve, Vikkerijen land, de schout van Latum,

Gebruijkt bij juffer Ferdinandus. 10 ¾morgen  

De Pletze 7 ½  morgen 

18 1/4 morgen 18 ¼ f.   8=  4=4.

97 Swarte Kolk, Maas Harms. 6 67 f.    2=14=.

98 De heer kerkmeester Duijkink  4 1/4 morgen    45 roeden

Nog 3/ 4 morgen      41 roeden

’t land onder de plaats daar  Esse Jansen woont   6 ½ morgen  106 roeden

                  11 3/4 morgen  42 roeden 11 ¾ 42 f.   5=  5=12.

99 De Heer Duijkink aan de Sonnenbergstraate. 3 ½ 12 f.   1=11=8.

100 Den Streijler, off Stakenbesbos, Reijnder en Thomas Bresser, 3 108 f.   1= 11=8.

101 De Kleijne Blanke, Gerrit Derks. 3 ½ 65 f.   1=15=.

102 De Wollebosch, de wed. Rutger Jansen. 2 ½ 74 f.   1=  2=8

 Latus: 7 144 1107 ½ f. 64=16=.

          (pag. 51)

103 Kleijne Wollebosch, Berend Slijkhuijs. ¾ 100 f.     =  6=12.

104 Robberscamp, met drie ackers in de Enck, Juffr. Hagedoorn, 21 ¾ 13 f.   9=15=12.

105 Den Hul, de heer laken cooper Budde, 6 ¾ morgen      79 roeden

Bouwcamp heggen en eijkels bij ’t Nienhuijs 2 ½ morgen       22roeden

’t weijdeland, 10 3/4 morgen

De Zielscamp en Bosch. 9     morgen

29 morgen       101 roeden 29 101 f.  13=  1=.

106 Den Grooten Paal, de heer rentmeester Palairet.   58 morgen         97 roeden

Kleijne Paal. 3/ 4morgen        16 roeden

58 3/4 morgen 113 roeden 58 ¾ 113 f.  26= 8=12.

107 Den Streijler of Kelder, J. Brilleman 11 ¾ 49 f.   5=  5=12.

108 Rutger Heimerix & de wed. Wijnoldij,

Een weijde uit het Hondschaaten 4    morgen

De Beerhorst ook een weijde 3 ¾ morgen 

7 3/4 morgen 7 ¾ f.   3=  9=12.

109 Den Oorstoot off Nienhuis, Berent Brilleman 42 ½ morgen  112 roeden

Den Blokmate 4 morgen           60 roeden

Den Kelder 11 ½ morgen    16 roeden
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58 1/4 morgen  38 roeden 58 ¼ 38 f. 26=  4=4.

110 Roeterink, Hendrik Jansen. 10 ½ 25 f.   4= 14=8.

111 Kruijsvoorde, de heer Sligtenbree 6 91 f.   2=  14=.

112 De Snenge, de hr. G.J. van Dorth  10 49 f.   4=  10=.

113 De Mollen of Praasten kamp, Rutger Hissink. 2 ¾ 30 f.   1= 4=12.

114 De Weeversbos, de wed. Teunis Warners,    5 ¼ morgen       67 roeden

Nog ’t hooijland in de Vliertenlanden , 4     morgen

9 1/4 morgen     67 roeden 9 1/4 67 f.   4=  3=4.

115 Den Haselenberg & de Schramaate, de kinder van de wed. Schuilenburg, 38 ¼ 83 f. 17=  4=4.

116 De ackers bouwland op de Geuzencamp, de wed. Jan Roelofs, ¾ 6 f.     =  6=12.

117 De kinder van Jan Wiendels. 130 f.     =  2=4.

118 Een stuk bouwland in Poster Enk, Jan Willems Nijehuis. ¾ 30 f.          6=12.

119 ’t land bij de Rijte, Jan Derks       3 morgen

De weijde aan de Meulenallee 1 morgen           27 roeden

4 morgen           27 roeden 4 27 f.   1= 16=.

120 ’t nije getimmer van Gerrit Wilms de dekker aan de PosterEnck, 78 f.     =   9=.

121 Den H.W.G. heer Baron Schimmelpenninck van der Ooye,                                           

Land-dros van Veluwen,

De Geer, bos over de Arnhemseweg 10 morgen        83 roeden

De bouwcamp  bos en heggen van de Arnhemseweg tot aan den Dijk. 6 morgen          76 roeden

De bos langs den Arnhemseweg  994 roeden

De bouwcamp ende bos over de weg van de Lathmer. 4 morgen         608 roeden

 22 ¼  morgen 103 roeden 22 ¼ 103 f.  100= 4=.

122 Grotenhuijs, de H.W. Jongsvrouw Baronnesse van Eck, 38 ½ 46 f.  17=  6=8.

 Latus:   8     332 1169 f.149= 10=4.
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123 ’t erf Groot Zuijtwijk, de heer Markenrigter Klopman, 27 ¼ morgen     93 roeden

’t Goor, 7       morgen

Kleijn Zuijtwijk 2 ¾ morgen      41 roeden

Een weijde en een strepel bos tussen de Wolbos. 1 ½ morgen      69 roeden

38 3/4 morgen  53 roeden 38 ¾ 53 f.  17= 8=12.

124 De Hombrake de wed. Willem Jansen Brouwer 2 ½ morgen

En een bij het dorp 4 ½ morgen    102 roeden

7 morgen        102 roeden 7 102 f.    3=   3=.

125 De Grafhorst, Willem Teunis, 1 ½ 38 f.      = 13=8.

126 De Vacarien Berenhorst, Willem Bos 4 74 f.    1= 16=.

127 ’t Erf den Hof, Binnendijks , de heer predicant Budde, 5 68 f.    2=   5=.

128 Den Groten & Kleijne Noordijk, de heer Hendrik van Loghem, 105 ½ morgen
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Den Hommelenbrink,     5 ½ morgen

De bos van de Grutter G. ten Cate    ¾   morgen    35 roeden

111 3/4 morgen 35 roeden 111 ¾ 35 f.  50=  5=12.

129 ’t Heetveld & bouwkamp van Jan Beekman. 3 ¾ morgen      51 roeden

’t Koeland, de bouwcamp en de heggen 4 morgen          96 roeden

Nog 1 ¾ morgen    120 roeden

9 1/4 morgen  117 roeden 9 ¼ 117 f.  4=  3=4.

130 Kerkenhofstee, de kerk van Wilp. 5 ¼ 57 f.   2=  7=4.

131 De breijte van de disconie  van Wilp, 8 ½ morgen      70 roeden

Den Beld 3 ½ morgen      77 roeden

Uijt Berend Rijkelds nr. 148 1    morgen

13 morgen      147 roeden 13 147 f.   5= 17=.

132 De Morgengave, de armen van Wilp, Jan Geerlinx. 1 ½ 91 f.   1=13=8.

133 Everd Rijkelds in de Berenhorst. 1 f.     =  9=.

134 Den Hogen Hilder, Henric Dekker. ¾ 36 f.      = 6=12.

135 ’t Honden, mevr. Douaniëre van der Capellen tot den Boedelhof, 23 f.  10=  7=.

136 Een bos Engelbert Brascamp 1 ½ morgen       80 roeden

De halve Rode bos met van Marle 2 ½ morgen 106 1/2 roeden

4 1/4 morgen 36 1/2 roeden4 ¼ 36 ½ f.    1=18=4.

Latus: 9 302 976 ½ f.135=18=.
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137 Onder Duistervoorde de Freule Stepraad 2 f.       =18=.

138 Bernardus en Berend Bosgoed. ’t Apeldoornse land, 4 morgen          90 roeden

’t Agterland , 5 ½ morgen      14 roeden

9 1/2 morgen  104 roeden 9 ½ 104 f.   4=  5=8.

139 Hendric Segers Slijkhuijs. 1 ½ f.     =13=8.

140 Den Lathmer: Den Hoog Wel Geboren Heer van den Capelle,                                    

Heer van de Marsch & Lathmer.

Morgen                 roeden

Onder de Lathmer 110 ½                   107

Den Leeuwenbrug. 44 ¼                       21

Smidshuijs of Ploeg. 1 3/4                       27

De ploeg en bargkamp met ’t oude smidshuijs en gemeente, 8 ¼ 

Reveljons weijde. 1 ½ 

De bos over de Arnhemseweg met eenige dijkweide tot aan de Marschstraate, 15                          62

Een bos in den hogen Enk. 9

Nog een bos in den hogen Enk. 4

Kuijlershoff. 6                           30

’t Klooster in ’t dorp met ’t hofje bouw en weijdeland, 2
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de meule met het onderhorige land. 5 ¾ 

De Pikkershorst. 3 ½

Den camp uijt de Pikkershorst.   8 1/4                    30

De bos ’t Blik, bij de Rijte. 3 1/4

Den Holcamp daat ’t nieuwe huijs op staat. 5 ¾                        46

Den Hegercamp 6                            44

’t bosjen van de kinder van wijlen Wolter Aalders & Paulus Tissen. 

De Mollen of Praatencamp gen. 5 ½                      105

De Hombrake van Berent Willems Greven 5 ¼                                   

246                        23 246 23 f.110=14=.

Latus: 10 259 127 f.116=11=.
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Ontvangst van ’t Morgengeld door Thomas Renssen, welke is uijtgeset den 1 

Februarie 1775, tegen negen stuivers de morgen en is als volgt:

Latus morgen roeden somma

Latus: 1 254 ¾ 518 f.114=12=12.

Latus: 2 501 ¾ 617 f.   45=15=12.

Latus: 3 148 893 f.   66=12=.

Latus: 4 262 ¼ 456 f.122=  7=12.

Latus: 5 227 ¾ 1035 f.  97=19=12.

Latus: 6 184 ¾ 1017 f.  83=10=4.

Latus: 7 144 1107 ½ f.  64=16=.

Latus: 8 332 1169 f.149=10=4.

Latus: 9 302 916 ½ f.135=18=.

Latus: 10 259 127 f.116=11=.

2216 ¼ 7916 f.997=13=8.   

Blijkt nog uijt de rekening van den 1 Februarie 1775 dat meer 

is ontvangen als uijtgegeven de somma: f.179= 1=8.

Welk bedrag hier als ontvangst werd bijgebragt. f.1176=15=.

Hiertegen is uijtgegeven van den Dijkschrijver E. Brascamp: f.954=.

Aan den H.W.G. heer G.J.Baron van Dorth: f.   9=.

Aan Thomas Renssen als ontvanger der penningen       f..50=.

f.1013=.                                        f.1013=.

Schietende dus over de somma van: f.163=15=.
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Welke eenhonderd en drie en zestig gulden, 15 stuivers, 0 penneingen, den 

ontvanger in zijn eerste te doene rekeninge zal moeten verantwoorden en is dezen 

na conform bevonden te zijn gelijk mede  nagesien de vorige rekeninge onder dato 

den 1 februari 1775. En na akkoord bevonden getekend  met en benevens de 

bovenstaande en is gesloten in de kerk te Wilpden 13 Junij 1776.

R.J. van der Capellen, Markerigter.                                                                                 

A. Klopman, Markenrigter.                                                                                            

F.W. van Marle, qq . H. van Loghem, Junior qq. Jan Willems. Thomas Renssen. 

Jan Derks.
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Erfgenamen vergadering van de Aard en Aardebroeker markt, gehouden in de kerk 

van Wilp na vorgaande gewoone en behoorlijke convocatie op den 13 Junij 1776.

Men heeft de voorgaande rekening van den ontvangst en uijtgaaf van den custor T. 

Renssen na gezien en ackoord bevonden, sulksdezelve wegens meerdere ontvang 

nog in casse hadde   f. 163=15=. Om in de volgende rekeninge in te brengen. Ten 

opzigte der gene welke al nog in conformitte der vorige dien aangaande genomen 

resolutien  ’t wegens de aangegraven gronden, schulden niet hebben betaald, blijft 

men de resolutie des wegens door de erfgenamen genomen inhereren en worden 

nogmaals gelast om die penningen bij de respectieve  debiteuren met alle 

serieusheijd in tevorderen.

De heren markenrigters hebben geraporteed dat de wegen geschouwd en bevonden 

te hebben,  dat de wegen zoverre door geërfden op den aanschot zijn bepoot, gelijk 

mede de Molenallee en  Voorsteege wel behoorlijk waren gemaakt volgens de 

resolutie, bevorens dien aangaande genomen,  dog klaagden, de andere wegen, op 

welke geen bepoting is, in eene slegte staat bevonden hadde,  weshalve gemelde 

heren tot  reders van dien aan de errfgenamen voordroegen dat voortaan de wegen 

door een iegelijks tegen des zelfs aangelegen land sonder onderscheijd off bepoot 

dan niet zijn,  in goede order gebragt in tegen iegelijks schouw gemaakt mogen 

worden, op een boete van  twee stuivers voor iegelijke roede te betalen en die 

boete te mogen verdubbelen in geval van verder versuijm. Welke voorstel door de 

presente erfgenamen in deliberatie genomen zijnde goedgekeurd en is eene 

resolutie veranderd is, wordende de heeren markenrigters versogt en 

gequalificeerd, om dezelve ten uijtvoer te brenge, en verders dank gesegt voor 

hunne moeijten tot hier toe ter verbetering der wegen reets bestedet.                                                                            
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Actum in de kerk te Wilp, datum als boven.                                                            

R.J. van de Capellen, Markenrigter.                                                                             

A. Klopman, Markenrigter.                                                                                          

F.W. van Marle, qq.  H. van Lochem junior qq.  Jan Willems. Thomas Renssen. 

Jan Derks.  

(pag. 53v)

Op huijden den 14 April 1777 zijn na voorgaande twee agter eenvolgende 

publicaties van de heeren  markenrigters van de Aard en Aardenbroeker markt, de 

Gelderse erfgename der kerspel Wilp  zo onder den dijkstoel van Veluwe 

gehooren in de kerk van Wilp vergaderd

En heeft den dijkschrijver Engelbert Brascamp gecommuniceert dat hij uijt order 

en last van  de heer dijkgraaf van Veluwen aan den heer markenrigter A. Klopman 

heeft bekend gemaakt hoe dat de Heijmraad Jan Willems om hooge jaaren en 

lichaams zwakheijd, zijne demissie versogt en geobtineert heeft en dat hij door 

wegens zijne getrouwe diensten en waakzaamheijd voor zo verre de schouwe 

aangaat bedankt is. Waarom de heeren markenrichters zullen bezorgen dat weder 

een ander bekwaame Heimeraad na luid het dijkregt van Veluwen wierden 

verkoosen. Is na alsvoorens den voornoemden geweesen Heimeraad voor zijne  

gedaane trouwe en  waakzaamheid bij deezen ook bedankt te hebben. In deselve 

plaats met eenparigheid van stemmen  verkoozen Gerrit Jansen op den Noordijk, 

die hiervan het nodige extract zal verleend worden.

Actum datum als vooren.                                                                                             

Was getekend:Thomas Renssen. Engelbert Brascamp. Gerrit Kruitbos. Jochem 

Derks. Hendrik Jansen Roeterink. Jan Rutgers. Jan Gerrits de Haan. Teunis Dries. 

Garrit Jan van Scheele. Jan Brouwer. Gerrit Krijt. Jan Krijt. Wijer Krijt. Rutger 

Peters. Willem Gerrits. Willem Gerrits heeft een merk op het vrijehand  

eigenhandig getrokken met als getuigen: Thomas Renssen. Jan Willem en Derk 

Brouwer. Coenraad Hendriks Seegers Slijkhuis heeft een merk eigenhandig 

getrokken. Gerrit Jansen heeft een merk eigenhandig getrokken onder presentie 

van de getuigen: Thomas Renssen. Lambert Hendriks. Gerrit Hendriks. Jan 

Hendriks Keijzer en Evert Alberts.
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1777 den 19 junij zijn na drie voorgaande publicatien in de kerk van Wilp 

vergaderd geweest de heer markenrigter A. Klopman nevens de ondergetekende 

erfgenamen van de Aard en Aardenbroeker markt en hebben geresolveerd als 

volgt: 
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1ste Dat volgens de uijtsetting geschiet op de 12 Junij 1777 de uijtsetting is geschiet 

tegen vijff gulden en dertien stuivers elke hoeve en alzo de voornoemde markt hier 

in moet lasten veertig hoeven zoude dit uijtbrengen de somma ad. 226 gulden. En 

alzo in de voorschreven markt gevonden worden 2216 morgens zoude dit tegen 

drie stuivers de morgen uijtbrengen eene somma van f.332= 8=.

2de Is in plaats van de overleeden schouwer van de stouw- en leigraven Gerrit Jansen 

Kaal  aangesteld als schouwer in des selfs plaats Gerrit Krijt.                             

Actum in de kerk van Wilp, datum als boven.                                                              

A. Klopman, markenrigter.                                                                                         

Matth. Van Delden. Vader Pieter van Delden. Jan Willems. Thomas Renssen. 

Derk Brouwer. Jan Derks.  

Rekening van ontvangst en Uitgaaff gedaan door Thomas Renssen , wegens de 

dijklasten  van de Aarden en  Aardenbroeker Markt; uijtgeset den 19 Juny 1777  

tegen 3 stuivers de morgen.                                                                              

morgen----- -----   roeden morgen roeden somma

1 Het erf het Holt, gehorende onder het H. Geestes Gasthuis te Deventer,                  

Bouwland, weideland en ackermaals heggen, te samen:       

36 100 f.   5=  1=.

2 De Rijte, Albert Arends Bouwland, weijdeland en hegge. 5 f.   = 15=.

3 Den Bellinkhof, Mevrouw de Weduwe Ten Brinke. 29 140 f.   4=  7=.

4 Dubbencamp,  Theunis Dries     2 1/2 morgen

Nog denselven, de hofstede aan de Voorsteege 3 1/4 morgen

5 3/4 morgen    29 roeden 5 ¾ 29 f.     =17=4.

5 De heer Bastiaans, ’t erf het Schol,van de heer Reijgers. 33 ¾ 101 f.   5=  1=4.

6 Het erf het Grote Zand of Brokhorst,van Juffer Budde. 72 morgen

Aan den Dijk, 3 morgen

’t Kleine Holt, 16 morgen

91 morgen 91 f.  13=13=.

7 ’t erf het Bargel, de heer Overste de Schepper 51 ½ f.    7=14=8.

8 ’t Jurgens gasthuijs te Deventer, Onder den Venus, 1 f.      =  3=.

9 Onder den Exter, Wed. Marten Roesink. ¾ f.      =  2=4.

10 ’t Zwaantje aan den Dijk, Wed. Arend Jansen. 1 92 f.      =  3=.

Latus: 1 254 3/4 462 f.   37=17=4.
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11 Den Conijnen beld, den heer Heuvel. ¼ 14 f.      =  =12.

12 ’t Sand stukje bij de Coninenbeld, Maria vissers, wed. Laurens Borculo, ½ f.      =  1=8.

13 Uit den Dood, de wed. J. van der Beek.              1/2 morgen       24 roeden

Den Doorneweerd. 5 1/4 morgen    39 roeden
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                                                                                                                                    5 3/4 morgen    63 roeden 5 3/4 63 f.    = 17=4.

14 Onder den Ziele, Juffrouw Knoops. 2 ½ 69 f.    =   7=8.

15 ’t land van de kinderen van Timmer Henric en Arend Winkels. 5 ½ 54 f.    =  16=8.

16 Den Kreeftenberg, Willem van Voorst. 2 24 f.     =   6=.

17 Aaldert van Wechel & Jan Derks, De ackers in Leeuwenbergse Enck, 1 ½ 46 f.     =   3=8.

18 ’t Erf de Loijne, binnen dijks, de wed. van de Hr. Burgemeester v.d. Haar, 25 ½ 87 f.   1= 16=8.

19 De Hege, Thomas Renssen. 2 11 f.      =  6=.

20 De kosterije van Wilp, bij ’t dorp                         1 morgen          48 roeden

Aan de Zonnenbergstraate 1 morgen    17 1/2 roeden

2 morgen    65 1/2 roeden 2 65 ½ f.      =  6=.

21 De Pastorij van Wilp aan de Zonnenbergstraate,  1 morgen 17 1/2 roeden

Weij- en bouwland. 5 1/2 morgen

In en bij het dorp. 9 1/4 morgen 69 roeden

15 3/4morgen 86 1/2 roe 15 3/4 86 ½ f.   2=  7=4.

22 Ruijtenbergs hofstee, Thomas Renssen. ¼ 10 f.     =   =12.

23 ’t Voorde, Mevr. de Douaniere van De Wolff van Westerrode. 25 ½ 87 f.  11=  9=8. 

24 Kerkemeijersplaats aan de Voorstege, 

De heer predicant Heshusius te Rencum.         2 1/2 morgen

’t Weijdeland. 3 1/4 morgen

5 3/4 morgen 5 ¾ f.    = 17=14.

25 Arend Koerts hofstee, Jan Heijmerix                      4 ½ f.     =  13 =8.

26 De Veegers Bosch, Henricus van den Bergh 2 ½ f.     =    7=8.

       Latus: 2 101 ¼ 616 f.  15=   4=4.
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27 Berend  Alberds, ’t Hengeler Goor 5 137 f.     = 15=.

28 De Gagelweijde, Albert Alberds.            5 ¾ 48 f.     =17=4.

29 Den Vijfhoek, Jan Willems. 3 120 f.     =  9=.

30 Mons. Popcus van Calker, den Eijkencamp. 13 ½ f.    2= 0=8.

31 Den Zonnenberg, de heer S.J. Kutschreuter. 8 1/4 morgen      4 roeden

Den Hilderscamp 2 1/2 morgen

Uijt den Wilperweijde 3 morgen

Van Jan Beekman 1 1/2 morgen

Hartelaar 6 morgen

De Pekelharing weijde en Bosch 2 3/4 morgen

De Elscamp bij de Kleijne Blanke 4 1/4 morgen 100 roeden

’t nieuw getimmer waarvan Zwanenberg

      het andere heeft 2 1/2 morgen

De Blokmate 4 1/4 morgen   75 roeden
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Den Clavercamp 1/2 morgen      51 roeden

Nog een land den Hilder 1 3/4 morgen   23 roeden

Den Drie Hoek 1/4 morgen    130 roeden

38 morgen        83 roeden 38 83 f.    5=14=.

32 ’t Hondschaaten, De Wed.Rutger Geurs en 't Voorsterland ,is een bouwcamp, 3 ¼ 147 f.     =  9=12.

33 De Lieutenant Olthaar, een weijde uijt ’t Hondschaaten. 2 ¼ f.     =  7=8.

34 ’t Hondschaaten, Gerrid Hendrix. 4 ½ 73 f.     = 13=8.

35 Rutgers Peters. Klompstee 7 1/2 morgen    89 roeden

Een plaatsje aan de Zonnebergstraat 4 1/4 morgen  124 roeden

12morgen         63 roeden 12 63 f.  1=16=.

36 Mons. Peter van Delden, den Boerencamp 23 f.    3=  9=.

37 Gerrit Demmers land, de halve lange weijde. 2 60 f.     =   6=.

38 Rijkeld Grijshofs Land. 1 ¾ f.      =  5=4.

39 Mevr. de wed. Hagendoorn, Een weijde land aan de Zonnenbergstraat,                   

hoord onder Dekkersplaatse,

5 ¾ 89 f.     =17=4.

40 Gerrit Krijt den Zonneberg. 25 morgen        52 roeden

De Kophoff 7 1/2 morgen 

De koeijtjehoeve van de pastorije van Renkum, bij Gerrit Krijt gebruijkt, 5 1/4 morgen

373/4 morgen   52 roeden 37 3/4 52 f.  5=13=4.

41 De wed. Hendrik Rijkus Lamberts, de Wisselaar 16 ¼ morgen   68 roeden

Nog ’t land van Roeloff Willems in ’t Broek 4 ½ morgen     52 roeden

20 3/4 morgen 120 roede 20 ¾ 120 f.    3=  2=4.

Latus: 3    178 1/2 992 f.  26=15=8.
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42 Mevr. de wed. wijlen de heer Burgemeester van Duren:

De Groote Vundelaar 20 1/4 morgen  74 roeden

’t land over de weg 11 ¾ morgen    94 roeden

Bosch en weijde bij ’t Honden                                                2 morgen

De Boxhoeve. 7 morgen        107 roeden

Den Streppel 3 morgen        125 roeden

       Een weijde aan de Stougrave. 13 ¼ morgen    10 roeden

  Bouwland & Heetveld 3 ½ morgen

De Beerenhorst. 14 ¾ morgen    58 roeden

761/4 morgen   26 roeden 76 1/4 26 f. 11= 8=12.

43 De Kleine Vundelaar, Hr. Apoth. Lindeman   16 1/2 morgen  25 roeden

De Wollebos. 6 1/2 morgen    12 roeden
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23 morgen        27 roeden 23 27 f.    3=   9=.

44 Monsieur Derk Petersen, Petersenstee in de Zonnenbergstraate met de weijde aan 

dat van Albert Albers,

45 de heer T.D.Kutschrutter, Pastoor te Schalkwijk, 7 ½ 72 f.   1=  2=8.

Den Kloot & den Hogen Camp, 11 ¾  f.   1= 15=4. 

Den Bleumink, de Freule Kutschrutter 18 ¼ 8 f.   2= 14=12.

           De heer E.J. van Scheuren, uijt Stroonk 19 ½ f.   2=18=8.

Deheer Arnoldus Thomas Engelbert Knoppert, uijt de Middelbarg, 8 ¾ 25 f.   1=  6=4.

46 Gerrit Alberts een bos 3 morgen 

2 ackers bij den Streppel uijt den Bonencamp 3 ¾ morgen      41 roeden

’t Hemsenmaatje van de wed. J van Delden 2 morgen       

8 3/4 morgen    41 roeden 8 ¾ 41 f.   1=  6=4.

47 den Bredelaar, de heer burgemeester Dumber 10 morgen      108 roeden

Over de straate 10 ¼ morg.      123roeden

Nog op de straate tot aan de wetering. 16 ¼ morg.       44 roeden

36 3/4 morgen 125 roeden 36 ¾  125 f.    5=10=4.

                           

48 De Holthoeve, Mevr de Baronnesse van Hacfort, Douaniëre van de Hr. van Eck, 32 ½ f.    4= 17=8.

49 een weijde heeft onder den Bosch gehoord en nu Hendrik de Groot, 3 54 f.      =  9=. 

50 Bernardus Bosgoed te Apeldoornseland , 4 morgen

’t Agterland,  5 ½ morgen  104 roeden

9 1/2 morgen 104 roeden 9 ½ 104 f.    1=   8=8.

51 De wed. Gerrit Jansen Kaal, den Bosch. 21 f.    3=   3=.

52 Berend Beumer in de Kolk, een weijde de Holthoeven, 11 ¼ morgen  29  roeden

2 campen uijt de Keurhorst, 5 morgen                              

16 1/4 morgen 29 roeden 16 ¼ 29 f.   2=  8=12.

53 Hendrik Jansen de Dekker, de kleijne Holthoeve 6 ½ 194 f.     =  19=8. 

Latus: 4 299 ¼ 635 f.  44= 17=12.
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54 De Heer  auditeur Militair Otto Westenenk, 

      Een Bosch de Kloot & een weijde 6 ½ f.    = 19=8.

55 een weijde de Kloot, de wed. Hendrik Lamberts 

 in ’t Wolthuijs 5   morgen

Den hagen 4 ¼morgen

De Grote Blanke 5 ½morgen                

14 3/4 morgen 14 ¾ f.   2=  4=4.
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56 De heer apothecer Huisingveld & Leuitenant Heselenbarg. De Stougrave, 40 ½ 30 f.    6=  1=8.

57 Het weijland en Elsbosch hoorde de heer Apotheker Huisingveld 4 ½ 55 f.    2=  0=8.

58 Den Lochem,  Gerrit Jansen op de Holthoeve. 7 f.    1=   1=.

59 Den Kruitbosch, Jan Hendrix 2 ¾ f.     =  8=4.

60 Den Blaasbalg , Gerrit & Jan Wanders. 4 ½ 112 f.     = 13=8.

61 ’t land van Harmen Karman 1 137 f.     =  3=.

62 De Groote Craanencamp, de wed. Wienolds in de Brille 30 129 f.   4=10=.

63 Kleijne Craanencamp, van Dries Wilms & Hendrik Oosterweechel. 5 42 f.    =15=.

64 De Nijenbeeker Vicarie. Hoort te Nimwege thuijs, gebruikt Peter Karman, 10 1/2 77 f.   1=11=8.

65 Harmen Arends zijn plaatsje, 1 ¼ f.    = 3=12.

66 Henric Gerrits aan het Zutphense Tolhek uijt de Nienbeker Vicarie ,                         

Den Huttencamp,

1 ¼ 47 f.     = 3=12.

67 Teuijters veldjen of Kleijnen Teuijterd, Jan Berents. 1 ¼ 67 f.     = 3=12.

68 Den Hoog Welgeboren heer F.G. van Reede tot den Parkelaar, den Toijtert, 8 ¼   morgen

De Inde 25 ¼ morgen   89 roeden 

Een weijde aan de grote Wetering 3       morgen 

36 1/2 morgen 89 roeden 36 ½ 89 f.   5=  9=8.

69 De Pannekoek, Reijnier Rondeel 4  morgen        50 roeden

De Kleijne Pannekoek ½ morgen        52 roeden

Den Lagen camp van Teuijters 2  morgen         55 roeden

6 3/4 morgen      7 roeden 6 ¾ 7 f.   1= 0=4.

70 Evert Alberts, uijt de Hilder

71 Willem Gerrits de Papenmorgen van Zwaluwenboer 3 1/4 morgen    54 roeden 1 34 f.     = 3=.

De Velnershofstee, 2 3/4 morgen    75 roeden

6 morgen        129 roeden 6 129 f.  =18=.

72 Jan Gerrits de Papenmorgen 1/2 morgen       78 roeden

Een weijde & bouwland 3 morgen

3 1/2 morgen    78 roeden 3 1/2 78 f.  =10=8.

 Latus: 5 184 1/2 1233 f.27=13=8.
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73 Gerrit Willems 't Vrijeland 9 1/4 39 f.  1= 7=12.

74 De Heeren Lindemans den Hoek 5 1/4 morgen    55 roeden

Een weijde & bouwland 5 morgen           66 roeden

10 1/4 morgen 121 roeden 10 1/4 121 f.  1=10=12.

75 De Heer Ribbius 't Sluiner 45 f.   6=15=.

76 Hendricus Jansen De Veldermate 4 1/2 65 f.   =13=8.
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77 De heer Predicant H.A. van marle, 't Lollebroek:

Bij het Huijs 10                             2

Een Veldjen 4 1/2

Een weijdeland 7 3/4

’t Lollebroek 4 1/2                         51

Een bos & weijdeland 6 1/2                        23

’t Lollebroek bij de Vondelaar 1

’t Venne off Vicardij aan den Poster Enk 16 3/4                       97

Een weijde aan de Molenallee 4                               16

Een weijde aan den Poster Enk langs het pad 3 3/4                         53

Een weijde & bos bij de Blanke langs de wetering 4                               165

De halve bos & zaaijcamp den Ruwen Bredelaar in 't    

geheel groot 5 1/4 morgen 63 roeden dus 2 1/2                     106 1/2

65 1/2 morgen 1 1/2 roe 65 1/2 1 1/2 f.   9=16=8.

78 Mevrouw van Marle & Hendrik Greve een strepel bos 

langs de heer van Lochem 1 122 f.      =3=.

79 Arent Jan Everts de Keurhorst met de Holthoeve:

Een uijt de agt morgen 17

De Kleijne Berenhorst 3 1/2                        9

20 1/2 morgen   9 roeden 20 1/2 9 f.   3= 1=8.

80 Wessel Gerrits op de Rakhorst een bouwcamp en veld 3 1/2 f.    =10=8.

81 Harmen Berents de Velnershofste uijt ter Hunnep 3 1/2 f.    =10=8.

82 Jan Rutgers Keijzer te Twello zijn land 1 140 f.    = 3=.

83 Jan Hendriks Keijzer de Klokke 4 1/2                        20

Een bos enne Bouwcamp 2                              129

Een weijde aan de Zonnenbergstraate 7 1/2                         0  

14 morgen      149 roeden 14 149 f.   2= 2=.

84 Gerrit Willems de Linthorst, 5 10 f.     =15=.

85 Gerrit Janssen de Kleijne Linthorst 1 80 f.     =  3=.

86 De Weduwe Jan van Steenbergen, de Wilperweijde, 9 80 f.   1=  7=.

87 Jan Willems de Wisselaarshoeve 5                       111

De Weteringscamp 1 3/4                  90

7 morgen         51 roeden 7 51 f.   1=  1=.

88 Gerrit Willems de Haan den Wisselaar 9 1/4 55 f.   1= 7=12.

89 De weduwe Hendrik Zwanenberg:

een weijde aan den Zonnenbergstraate 2 3/4              79

uijt het nije getimmer waarvan de heer Kutschreuter het overige heeft. 2                     92

5 morgen          21 roeden 5 21 f.    =15=.
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 Latus: 6 214 1/4 939 f. 32=  2=12.
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90 Het stigt ter Hunnep te Deventer, Nienhuijs off Bruggenbos. 38 3/4 f.   5=16=4.

91 Derk Jochems weijde Bouwland & Bos kleijn,                                                                    

Diepenbroek aan de Zonnenbergstraate,                                               

2 1/2 112 f.     =  7=8.

92 Juffr. Ferdinandus de Krijtjeshoeve, toebehoorende

de schout van Latum, gebruijkt bij juffr. Ferdinandus 10 3/4

De Pletze 7 1/2

18 1/4 morgen 18 1/4 f.  2=14=12.

93 Maas Harms de Zwarte Colck 6 67 f.     =18=. 

94 Den heer Kerkmeester Duijkink 4 1/2                      45

nog 3/4                         41

onder de plaats daar Esse Jansen woont 6 1/2                    106

11 3/4 morgen  42 roeden 11 3/4 42 f.  1=15=4.

95 Den heer Camenaar Duijkink aan den Zonnenbergstr. 3 1/2 12 f.    =10=8.

96 Reijnder & Thomas Bresser den Streijler off Hakenbergsbosch bij den Kelder, 3 108 f.    =  9=.

97 Gerrit Derks den Kleijne Blanke 3 1/2 65 f.    =10=8.

98 De Wed. Rutger Jansen den Wollebos 2 1/2 75 f.    =  7=8.

99 Berent Slijkhuis de Kleijne Wollebos 3 1/4 100 f.    =  2=4.

100 Juffer Hagedoorn  Robbertscamp 20                      81

drie akkers in den Enk 1 1/2                  82

21 3/4 morgen 13 roeden 21 3/4 13 f.   3=  5=4.

101 Den heer Lakenkoper Budde den Hul, de bouwcamp en

heggen en eijkels bij het huis 6 3/4                  79

het weijdeland 10 3/4

De bouwcamp en heggen bij 't Nienhuis 2 1/2                   22

De Zielscampsbosch 9

29 morgen     101 roeden 29 101 f.   4=  7=.

102 Den heer rentmeester Paljevet de Grote Paal 58                        97

Den Kleijnen Paal 3/4                      16

58 3/4 morgen  113 roe 58 3/4 113 f.  8=16=8.

103 De erfgen. Wijlen Berent Brilleman:

den Oorstoot off Nienhuis 42 1/2                 112

den Blokmate 4                          60

Den Kelder of  Hondschaten 11 1/2                 16

58 1/4 morgen 38 roeden 58 1/4 38 f.  8=14=12.

104 Mons. Jan Brilleman den Streijler off Kelder 11 3/4 49 f.  1=15=4.
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105 Rutger Heijmerix & de wed. Wijnoldij:

een weijde uijt het Hondschaten 4

een weijde de Berenhorst 3 3/4

7 3/4 morgen 7 3/4 f.  1=  3=4.

106 Hendrik Jansen 't Roeterink 10 1/2 25 f.  1=11=8.

107 De heer Slegten Bree Kruisvoorde 6 91 f.    =18=.

Latus: 7 294 1/2 1011 f. 44=  3=.
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108 Den H.W.G. Heer G.J. van Dort tot Bosloo 't Snenge 10 49 f.   1=10=.

109 Rutger Hissink den Nollen of Praastencamp 2 3/4 30 f.     =  9=4.

110 De kinderen van de Heer Schuijlenberg den Hazelenberg en Schramate 38 1/4 83 f.  5=14=12.

111 De wed. Jan Roelofs de akkers op den Geutencamp 3/4 6 f.    =  2=4.

112 De kinder van Jan Wiendels 130 f.   =  0=12.

113 Jan Willems Nienhuis de akkers in den Poster Enk 3/4 30 f.    =  2=4.

114 Jan Derks 't land bij de Rijte 3

De weijde bij de Molenallee 1                       27

4 morgen      27 roeden 4 27 f.    =12=.

115 De wed. Gerrit Willems de dekker aan den Poster Enk 1 78 f.     =  3=.

116 De H.W.G. Vrouw Douäriere Schimmelpennink van der

Ooye, Vrouw van beijde Pollen &&&&&

De Geerbos aan den Arnhemseweg 1023 roeden

De bouwcamp & heggen en bos van den 

Arnhemseweg tot aan den dijk 6768 roeden

De bos langs den Arnhemseweg 994 roeden

Den bouwcamp en de bos over de weg van den Latmer 4608 roeden

22 1/4 morgen 103 roeden 22 1/4 103 f.  3=  6=12.

117 De Heer Markenrigter A. Klopman:

’t erff groot Zuijdwijk 37 1/4                 93

’t Goor 7

Kleijn Zuijdwijk 2 3/4                   41

Een weijde & een strepel bos tussen de Wollebos 1 1/2                   69

’t Erf ter Hinde 28                         3

Zielshofstee 6 1/2                 115

De Lange Weijde 10 1/4                 19

Papenland of 10 morgen 6                         54

De bos of de Morgengave 1                       125

Wilper Horst 19 1/2                 62

110 1/2 morg.  139 roeden110 1/2 139 f. 16=11=8.

79



Markeboek Aard en Aarderbroek

118 Bernardus van Ommen 't nigetimmer bij de Mole                          136 roeden

den Steenakker in den Enk 1/4 morgen       32 roeden

1/2 morgen       18 roeden 1/2 18 f.    =  1=8.

119 Jan Borgonjen 't bos aan den Zonnenbergstraate 4 1/2 12 f.    = 13=8.

120 De H.W.G. Jong vrouw Baronnesse van Eck, het Grotenhuijs 38 1/2 46 f.  5=15=8.

 Latus: 8 233 3/4 743 f. 35=  2=.
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121 De wed. Willem Janssen Brouwer, de Hombrake 2 1/2                 10

in & bij het dorp 4 1/2                 102

7 morgen    112 roeden 7 112 f.   1=  1=.

122 Willem Teunis de Grafhorst 1 1/2 38 f.    =  4=8.

123 De erfgen. Van Gerrit Jansen Bosch: een portie uit de Vicarien Berenhorst. 4 74 f.     =12=.

124 Den heer Budde, predicant te Groningen: Uijt het erf den Holt binnendijks, 5 68 f.     =15=.

125 Den Heer Hendrikus van Lochem de Grote & Kleijne Noordijk. 105 1/2

Den Hommelenbrink 5 1/2

t Bos van den grutter ten Cate 3/4                   35

111 3/4 mor.  35 roeden 111 3/4 35 f. 16=15=4.

126 Jan Beekman 't Heetveld & Bouwcamp 3 3/4               51

t Koeland Bouwland & heggen 4                      96

nog daar de heer Kutschreuter de andere portie van

heeft 1 1/4              120

9 1/4 mor.   117 roeden 9 1/4 117 f.  1= 7=12.

127 De kerk van Wilp, Kerkenhofstee 5 1/4 57 f.   =15=12.

128 De armen van Wilp, de Breijte 8 1/2                  70

Den Beld 3 1/2                  77

Uijt Evert Rijkels portie uijt de Berenhorst 1                          0

13 morgen     147 roeden 13 147 f.   1=19=.

129 Jan Geerlinx & de Diaconie van Wilp de Morgengave 1 1/2 91 f.    = 4=8.

130 Evert Rijkels zijn portie in de Berenhorst 1 f.    =  3=.

131 Hendrik Dekker den Hogen Hilder 3/4 36 f.   =  2=4.

132 De H.W.G. Vrouwe Douäriere van der Capellen

tot den Boedelhoff 't Honden 23 f.  3=  9=.

133 Engelbert Brascamp, Custor te Twello:

een bos 3 1/2                      80

de halve Rode bos in 't geheel groot 5 1/4 m. 63r. 2 1/2                   106 1/2

6 1/4 morgen  36 1/2 roe 6 1/4 36 1/2 f.   =12=12.

Latus: 9 187 1/4 811 1/2 f. 28=1=12.

80



Markeboek Aard en Aarderbroek

(pag. 59)

134 De H.W.G. Freule Baronesse Stepraat onder D'voorde 2 f.   =  6=.

135 Hendrik Segers Slijkhuis 1 1/2 f.   =  4=8.

136 Den H.W.G. Heer R.J. Baron van den Capellen,

Heer van de Mars & Latmer &&&&

Onder den huise Latmer 110 1/2                   107

Den Leeuwenberg 44 1/4                      21

Smitshuis off Ploeg 1 3/4                        27

De Ploeg off Bargcamp met 't oude Smitshuis 8 1/4

Reveljans weijde 1 1/2

De bos op den Arnhemseweg met de dijk weijde tot

aan de Marsstraate 15                             62

een bos in den hoogen Enk 9

nog een bos in den hoogen Enk 4

Kuijlershof 6                              30

Bouw & weijdeland gebruikt bij het klooster 2

De mole met 't onderhorige land 5 3/4

De Pikkershorst 3 1/2

De camp uijt de Pikkershorst 8 1/4                        30

De bos 't Blik bij de Rijte 3 1/4

Den Holtcamp 5 3/4                         46

Den Hegecamp 6                              44

twee bossen van de kinder van Wolter Aalders & 

Paulus Tissen, de Mollen off Praastencamp gen. 5 1/4                       105

De Hombrake van Berent Willems Greve 5 1/4

De Wevers bos 5 1/4                         67

Een weijde in de Vlierten landen 4_________________                         

255 1/4 morgen 89 roeden 255 1/4 89 f. 38= 5=12.

Latus: 10 258 3/4 89 f. 38=16=4.

1777 den 3 Sept.ontvangen van de heer Anthonius Arnoldus Knoppert, als nieuwe 

erfgenaam

f.  7=.

1777 den 7 November ontvangen van J.T. van Velzen, als nieuwe erfgenaam. f.  7=.

1778 den 3 Maij ontvangen van de heer Arnoldus Thomas Engelbert Knoppert, als 

nieuwe erfgenaam,

f.  7=.

f. 21=.

ontvangen van 't morgengeld door Thomas Renssen, 

Welke is uitgeset 19 Junij 1777 tegen 3 st. de morgen . Als volgt:

                                                                                    Latus: 1 254 3/4 462 f. 37=17=4
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                                                                                    Latus: 2 101 3/4 616 f. 15=  4=4

Latus: 3 178 1/2 992 f. 26=15=8

Latus: 4 299 1/4 635 f. 44=17=12

Latus: 5 184 1/2 1233 f. 27=13=8

Latus: 6 214 1/4 939 f. 32=  2=12

Latus: 7 294 1/4 1011 f. 44=  3=.

Latus: 8 233 3/4 743 f. 35= 0=2

Latus: 9 187 1/4 811 1/2 f. 28=  0=12

Latus: 10 258 3/4 89 f. 38=16=4

2207 7631 1/2 f.330=14=.

(pag. 59v)                                                                                                                            transport: 2207 7631 1/2 f.330=14=.

van de nieuwe erfgenamen: f.  21=.

Blijkt nog uit de vorige rekening van den 13 Junij 1776 

dat meer is ontvangen als uijtgegeven: f.163=15=.

dus de gehele ontvangst is: f.515= 9=.

uitgaven:

Hiertegen is uijtgegeven aan den Dijkschrijver Engelbert Brascamp, f.  226=.

Aan den selven volgens oud gebruik f.  15=.

Den H.W.G. Heer R.J. Baron van der Capellen f.  16=.

Den Heer Markenrigter A. Klopman voor de vacature naar Oene. f.   9=.

Den Custor Thomas Renssen f.  60=.

Jan Everts op den Kelder f.   7= 7=.

Jan Willems Nienhuis f.   5= 5=.

Jan Jansen Scheuter van den Hummensen Dijk f.   4=10=.

De schouwers van de Vlierte f.  48=.

De schouwers van de stouw- en leigraven f.  36=.

De schouwers van de Goorgraven als anders f.  36=.

f. 463= 2=. f.463= 2=.

schietende dus over de somma van: f.  52= 7=.

Welke twee en vijftig gulden en zeven stuivers den ontvanger in zijne eerste te 

doene rekening zal moeten verantwoorden en is deze vervolgens na ackoord 

bevonden te zijn gesloten en getekend in de kerk van Wilp den 11 Junij 1778.

R.J. van der Capellen als Markenrichter.

A. Klopman als Markenrichter.

Hendrik Jansen Roeterink. Gerrit Krijt. Thomas Renssen.

82



Markeboek Aard en Aarderbroek

(pag. 60)

Erfgenamen vergadering van de Aard- en Aardenbroeker markt gehouden in de 

kerk van Wilp na voorgaande behoorlijke convocatie den 11 Junij 1778.

De rekening van den ontvangst en uijtgaave van de markenschrijver Thomas 

Renssen is na voorgaande examinatie accoord bevonden en dien volgens dat comt 

over te schieten ten voordele der markt een somma van twee en vijftig gulden en 7 

stuivers, zegge f. 52= 7=.  om in de volgende rekening te verantwoorden.

Den markenschrijver heeft te kennen gegeven dat Jan Teunis, op den Leegen 

Latmer, en de heer E.J van Schuer op den Bleumink tegen de resolutie der 

erfgenamen, zonder kennisgeving aan de heren markenrigters hadden aangegraven; 

waar op na deliberatie goed gevonden is de markenschrijver te gelasten genoemde 

erfgenamen te gezinnen voorhaare aangegraven gronden ten voordele der markt 

ingevolge resolutie, te voldoen de daarop gestelde ses stuivers per roede.

Verder is bevonden dat behalve de drie nieuwe erfgenamen, die de gestelde zeven 

gulden betaald hebben, zig nog als nieuwe erfgenamen bevinden die deselve niet 

voldaan en hebben Jan Borgonje, Hendrik Brilman en Jan Teunis, waarop de 

markenschrijver gelast word die penningen ten profijte der markt in te vorderen, en 

bij nadere rekening te verantwoorden.

De heeren Markenrichters hebben gerapporteerd dat de wegen geschouwd en in 

goede staat bevonden hebben.

Actum in de kerk van Wilp Datum als boven.

R.J. van de Capellen, markenrichter.

A. Klopman, markenrichter.

Hendrik Jansen Roeterink. Thomas Renssen.
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Erfgenamen vergadering van de Aard- en Aardenbroekermarkt gehouden in de 

kerk te Wilp na voorgaande gewoone convocatie op den 15 Junij 1780.

De f. 52=7=.  die Thomas Renssen als ontvanger van de markt is schuldig 

gebleven, zal hij uijt zijn gewoon salaris bij de vier jarige uijtsetting ad. f. 50=. 

Aanstaande jaar moeten voldoen welk dan ten voordele van de markt daartoe 

blijven verbonden. 
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Thomas Renssen word gecontinueerd als markenschrijver en ontvanger, mits hij 

binnen het jaar stelle suffisante borge voor zijn ontvangst ten genoegen van de 

heeren markenrigters.

De wegen zijn door de heeren markenrichters geschouwd en in goede staat 

bevonden.

Is geresolveerd dat ten meesten nutte der inwoonders dezer markt zal gelegd 

worden een stenen riole of deuker in de weg aan het eijnde der Voorsteege bij den 

vijfhoek, en zal dezelve door de heeren markenrigters, ten meesten voordeele der 

markt aanbesteed worden. Wordende de markenschrijver gelast hiervan aan de 

heeren markenrigters van Twello kennis te geven alzo deze com tegen het land van 

de Twelse Markt is leggende.

Aan Jan Everts op den Driehoek is geackordeerd zeker stukje gronds daar de weg 

door loopt tegen behoorlijke betalinge aan de markt aan zijn grond te mogen 

aantrekken.

Door den markenschrijver zijn als nieuwe erfgenamen in deselve markt 

opgegeven: De Heer Budde. Jan Everts op de Driehoek. Jan Everts op den 

Koningsveld van den Beld. Jan Wolters op de Schramate. Hendrik Jansen op de 

Kleijne Cranencamp.

Jan Teunis die hier voren reets aangetekent is, dog niet heeft betaald.

De Heer Popcus van Calker, de weg tot benadelinge der passage tegens Klomps 

hofstede door een sloot te veel vernauwd hebbende, is goedgevonden zijn Ed. te 

doen aanseggen door den heijmeraad Jan Willems den genoemde sloot ten eersten 

weer moet ingesmeeten worden dat de weg 18 voeten breete behouwen, wordende 

de heeren markenrigters versogd sulks werkstellige te maken.

Eijndelijk is bij de erfgenamen vastgesteld dat in 't vervolg om redenen en op de 

erfgenamen vergadering zo weijnig geërfden verschijnen een ijeder die op de 

behoorlijke bekend gemaakte vergadering niet komt te compareren voor zijne 

absentie zal verbeuren 10 stuijver, ten profijte der markt, en zal de 

markenschrijver daarvan behoorlijke publicatie tot een ijeder narigt doen. 

Actum in de kerk van Wilp, datum als boven.

R.J. van der Capellen, markrnrichter.

A. Klopman, markenrichter.

G.Kraals, rentmeester van 't stigt ter Hunnep. Pieter van Delden. Math. Van 

Delden. A.J. Everts. Jan Willems. Jan Euenk. Renssen als markenschrijver.
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Erfgenamen vergadering van de aard- en aardenbroekermarkt, gehouden in de kerk 

van Wilp na voorgaande gewoone convocatie den 14 Junij 1781.

De heer markenrichter heeft gerapporteerddat de wegen zijn geschouwd en in 

order bevonden.

Verders werd de heer markenrichter versogt om het getimmer van Jan Everts 

welke op de gemeente geschiet is in ogenschijn te nemen.

Nieuwe erfgenamen:

De heer van de Latmer.  Giesbert Slijkhuis. Marten Biezeman.  Derk Wessels op 

de pletze.  De heer E. van der Ro. Marten Priesterink. J. Holterman.

De Erfgenamen:

A. Klopman,  als markenrichter. Engelbert Brascamp.  Willem Peters.  Jan Derks. 

Thomas Renssen als markenschrijver.  
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Op heden den 12 September 1781 zijn nae gewoone behoorlijke convocatiën in de 

kerke van Wilp vergaderd geweest: De heer Anthonij Klopman, markenrigter van 

de Aard en Aardenbroekermarkt, nevens de ondergetekende geërfden en hebben 

bevonden dat de schulden van voorschreven markt over welke uijtsetting moest 

geschieden, waren als volgd:

1780 den 18 October, betaald aan Jan Everts f. 19=11=.

aan den selven f. 22=11=8.

Aan Gerrit Mulder f. 21=15=.

Aan den dijkschrijver Engelbert Brascamp, volgens uijtsetting de dato 5 Julij

1781 tot Oene gedaan tegen 4 gulden en 8 stuijver de hoeve, en also

de aard- en aardenbroekermarkt hierin moet dragen 40 hoeven, maakt dit f.176=.

aan deselven volgens oud gebruik f. 15=.

Aan de heer markenrichter Klopman voor de vacature naar Oene f.   9=.

Jan Everts Kelderman f.  5= 2=.

Jan Jansen Scholten, oppasser van den Hummense dijk, als anders f.  6=10=.

Jan Willems Nieuwenhuis voor 't schouwen der buurtwegen f.  6=15=.

De schouwers van de Vlierte jaarlijks 12 gulden, dus in de 4 jaren f. 48=.

De schouwers van de Stou- en Leijgraven f. 36=.

De schouwers van de Goorgrave, Hondschoten, Diepenbroeker leidegraaf 

en voorgang f. 39=15=.

de markenschrijver Thomas Renssen voor 't ontvangen der penningen 

alsmede voor 't leveren van papier, pennen, inkt, 't aansetten der klok f. 60=.

f.466= 5=8.
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Van tegenoverstaande schulden moet afgetrokken worden den ontvangst 

sedert de laatste rekening welke is als volgt:

Uijt den rekening van den 11 Junij 1778 fol. 59 blijkt dat meerder is 

ontvangen als uijtgegeven de somma van f. 52= 7=.

1778 den 12 November ontvangen van Teunis Driessen voor den H.W.G.

heer Verschuur voor 't aangraven aan den Haancamp, 

119 roeden ad 6 stuijver f. 35=14=.

1779 23 Januarie van Jan Teunis voor 10 roeden bij zijn huijs in de 

Keuterstraat f.   3=.

1780   5 Junij  Van Jan Everts als erfgenaam f.   7=.

         22 Julij  Van Hendrik Jansen op de Kranencamp ad idem f.   7=.

1781   9 Junij  Van heer H. Budde ad idem f.   7=.

          14 Julij  Van heer Koningsveld ad idem f.   7=.

          30 Julij  Van heer E. van der Ro ad idem f.   7=.

                        Van Jan Teunis in de Keuterstraat ad idem f.   7=.

f.133= 1=.

Debet         f.466= 5=8.                      

Credit         f.133= 1=.

Dus blijft   f.333= 4=8.

Hieruijt blijkt dan dat de uijtsetting moet gaan over deze bovenstaande 

f.333= 4=8.  En alzo zig in de markt bevinden 2201 morgen, zo zal men om deze 

somma uijt te maken voor ijeder morgen moeten betalen 3 1/2 stuijver.

Zullende de overschietende penningen bij den markenrichter moeten 

berusten. 

De heer markenrichter werd versogt om die gene welke de wegen te smal

worden door het waaijen van 't hout over de weg dat het selve moet weg

gehouwen en opgesnoeijd worden, voor de eerste aanstaande schouw.

Datum den 12 September 1781

A. Klopman als markenrichter. 

G.A. van Dorth.  Bernard Calkar, qq. E.Brascamp. De vader Pieter van Delden 

Gerrit van Delden. Jan Holterman. Gerrit Krijt. Willem Peters. Jan Derks.

Thomas Renssen als markenschrijver.

(pag. 62v)

Op heden den 13 Junij 1782 zijn na gewoone behoorlijke convocatie in de 

kerk van Wilp vergaderd de heer A. Klopman, markenrichter van aard- en

Aardenbroeker markt neffens de ondergetekende geërfden. 
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En hebben den markenschrijver Thomas Renssen afgehoord de rekening 

over de uijtsetting in dato den 12 Sept. 1781 in de kerk te Wilp gedaan.

Blijkt uijt die uijtsettinge dat de schuld groot was f.333= 4=8.

en also in de markt wordt gevonden 2207 morgen en is de morgen uijtgeset

tegen drie en een halve stuijver.

Soo blijkt dat sulks zoude uijtmaken de somma van f.386= 4=8.

zijnde hiervan afgetrokken de schuld welke uijt de quitantiën blijkt betaald f.333= 4=8.

Schiet dus over: f. 53=.

welke f.53 aan de heer A.Klopman als markenrichter zijn overgegeven.

Verder heeft de heer markenrichter A. Klopman namens de heer R.J. van der 

Capellen, heer van de Mars, bedankt voor het markenrichtersschap

en is in deselfde plaats aangesteld den H.W.G. heer F.G.van Rede tot de 

Parkelaar.

Ook dat de wegen zijn geschouwd door de heer markenrichter en alle goed

bevonden. Nog is geresolveerd dat niemand zal vermogen eenige gruppen 

door de wegen te graven tot afwatering, off zullen kommen moeten leggen

ten halven kosten.

Actum Wilp, Datum als boven.

A. Klopman, markenrichter.

Johan Brilman. Bern. Huisingveld. A.J. Evers. Gerrit Krijt. Jan Derks.

Lambert Hendriks.  Thomas Renssen, markenschrijver. 

(pag. 63)

1783 den 12 Junij bennen de heeren markenrichters nevens de presente

erfgenamen op de gewoone erfgenamen vergadering gecompareerd, na 

gewoone drie Zondaagse publicatie en is geresolveerd als volgt:

Is gerapporteerd dat de heren markenrichters de wegen hebben geschouwd 

en alles goedgevonden.

Verder is geresolveerd dat de heren markenrichters voor het schouwen van

de wegen elk sullen trekken voor ieder schouwe ses gulden.

A. Klopman als markrichter.

F.G. van Reede als markenrichter.
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Gerrit Krijt. Jan Derks. Engelbert Brascamp. Popcus van Calker. Teunis Dries.

Thomas Renssen als markenschrijver.

(pag. 63v)

1784 den 10 Junij bennen de heeren markenrichters nevens de presente

erfgenamen op de gewoone erfgenamen vergadering gecompareerd, na 

gewoone drie Zondaagse publicatie en is geresolveerd als volgt:

De heer markenrichter heeft gerapporteerd dat zij de wegen hebben 

geschouwd en alles goed bevonden. 

Actum Wilp, Datum als boven.

A. Klopman, markenrichter.

Johan Brilman. Bern. Huisingveld. A.J. Evers. Gerrit Krijt. Jan Derks.

Lambert Hendriks.  Thomas Renssen, markenschrijver. 

G. Reutgers Mulder. Maas Hermens. Jan Everts. Derk Clevercamp.

Handmerk van Hendrik Jansen op de Vellertmate. 

Handmerk van Hendrik Jansen op de Kleijne Kranencamp.

Evert Lingeveen. Jan Gerrits den Haan.

(pag. 64)

1784 den 21 Julij bennen de heeren markenrichters nevens de presente

erfgenamen op de gewoone erfgenamen vergadering gecompareerd, na 

gewoone drie Zondaagse publicatie en is geresolveerd als volgt:

Dat een brugge over de stouwgrave bij de Pannenkoek zal gelegd worden

van negen voet lang en 6 voet breed.

Binnenwerks moetende het holt tot de brugge wesen van Eijkenhold dat 

behoorlijk rond is gehouwen voor ses paalen en twee hoofdbalken alle 

agt en agt duijm en vijf ribben van ses en zeven duijm.

En de planken van zeven duijm dik en is aangenomen bij Jan Zwanenburg

voor 26 gulden en vijf stuivers. Welke binnen vier weken moet klaar wesen. 

En het hout zal alvorens door de heren markenrichters geschouwd worden.

F.G. van Reede. A. Klopman. Baron D.P Calker. Jan Geurs. Maas Hermens.

Gerrit Krijt. G. Reutgers Mulder. Thomas Renssen als markschrijver.

(pag. 64v)
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1785 den 9 Junij bennen de heeren markenrichters nevens de presente

erfgenamen op de gewoone erfgenamen vergadering gecompareerd, na 

gewoone drie Zondaagse publicatie en is geresolveerd als volgt:

De H.W.G. heer F.G. Baron van Reede is versogt en gequalificeerd om de 

rekeninge van den dijkstoel op te nemen als mede de commissie van na Oene 

te gaan.

En is ook gerapporteerd dat de wegen zijn geschouwd en goed bevonden.

Actum Wilp, Datum als boven.

A. Klopman, markenrichter.

Johan Brilman. Bern. Huisingveld. A.J. Evers. Gerrit Krijt. Jan Derks.

Lambert Hendriks.  Thomas Renssen, markenschrijver. 

G. Reutgers Mulder. Maas Hermens. Jan Everts. Derk Clevercamp.

Teunis Dries.Engelbert Brascamp.Gijsbert Slijkhuis.

(pag. 65) blanco

(pag. 65v)

Op heden den 14 September 1785 zijn na gewone behoorlijke convocatie in

de kerk van Wilp vergaderd de heren markenrichters van Aard- en Aarden-

broekermarkt neffens de ondergetekenden geërfden en hebben bevonden

dat de schuld van voorschreven markt over welke de uijtsetting moet

geschieden ware als volgt:

Aan den dijkschrijver E. Brascamp volgens uijtsetting de dato 29 Julij 1785

tot Oene gedaan tegen f.8=12=. De hoeve, en alzo de markt hierin moet 

dragen 40 hoeven maakt dit: f.344=.

aan den selven volgens oud gebruik f.  15=.

Aan de heer markrichter voor de vacatie naar Oene f.    9=.

Aan de twee heren markenrichters de vacatie voor het schouwen der

buurtwegen volgens markten resolutie de dato den 12 Junij 1783 des jaars

ieder ses gulden zijnde dan de jaren 1783 en 84 en 1785, drie jaar is: f.  36=.

Aan Th. Renssen voor ontvang der penningen als anders: f.  60=.

Aan de schouwers van de Stouw-en Leijdegraven: f.  63=.

Aan de schouwers van de Vlierte f.  48=.

Aan de schopuwers van de Hondschoten, Diepenbroekenleijdegraaf,

de Goorgrave en den Voorgang: f.  36=.

Den heer markenrichter Klopman komt wegens verschoten geld voor de 

markt: f.  13= 7=.

Aan Jan Scholten senior voor het schouwen der buurtwegen: f.    6=.
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Aan de weduwe Jan Scholten junior, scheuter van den Hummense dijk: f.    4=.

Aan den onderschout van Wilp tot een douceur voor zijn vigilantie en 

extra moeijte in de laatste hogen watersnood tot behoud van den IJsseldijk: f.   12=.

f.646= 7=.

(pag. 66)

Dus blijkt dat de schuld is f.646= 7=. en alzo in de markt gevonden worden 

2207 morgen, zo zal men om de somma uijt te maken voor ijeder morgen

betalen 6 1/2 stuiver en de overschietende penningen   f. 70=18=8. de heer 

markenrichter moeten worden ter hand gesteld. Welke door Thomas Renssen

voor 1 December 1785 zullen moeten worden ingemaand en de nodige

betalinge der voorschrevene posten worden gedaan.

De meerdere penningen bij vorige uijtsettinge gedaan ad 53 gulden staan 

nader bij de heer markenrichter Klopman verrekend te worden.

Actum in de kerk te Wilp, datum als boven.

F.G. van Reede als markenrichter.

Engelbert Brascamp. Gerrit Krijt.  Gijsbert Slijkhuis.  Peter Brascamp.

Thomas Renssen als markenschrijver.

(pag.66v)

Op heden den  6 Julij 1786 zijn na gewoone behoorlijke convocatie in de 

kerk van Wilp vergaderd de heer A. Klopman, markenrichter van aard- en

Aardenbroeker markt neffens de ondergetekende geërfden. 

En  hebben den markenschrijver Thomas Renssen afgehoord de rekening

over de uijtsetting in dato den 24 September 1785 in de kerk te Wilp gedaan,

blijkt hiervoor te zien uijt die uijtsetting dat de schuld groot was seshonderd

en veertig gulden en 7 stuiver en alzo in de markt word gevonden 2207

morgen , en is de morgen uijtgeset tegen 6 1/2 stuijver . Zo blijkt dat zulks 

uijtmaakt eene summa van: f.717= 5=8.

Hiervan afgetrokken de schuld  welke uijt de quitantien getaald te zijn ad. f.646= 7=.

Rest: f.  70=18=8.

En derwijl zig als resterende morgens in de markt gevonden werden als:

nr. 65 Harmen Arents  1 1/4 morgen 1 1/4 morgen

nr. 83 Hendrik Keizer        3 1/2 morgen   129 roeden

nr. 89 J. Zwanenburg                5 morgen           21 roeden

nr. 97 G. Derks                    3 1/2 morgen     65 roeden

nr. 117 Bern van Ommen      1/2 morgen        18 roeden
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nr. 103 J.F. van Velzen      11 1/2 morgen   16 roeden

En alzo deze restanten bedraagt 20 1/4 morgen maakt dus de somma van: f.   9= 3=10.

welke afgetrokken van de rest, zodat meer is ontvangen als uijtgegeven: f. 61=14=14.

Welke een en zestig gulden veertien stuijvers en veertien penningen den 

markschrijver aan den heer Markenrichter Klopman heeft overgegeven.

En is geresolveerd dat niemand eenig vhee het zij beesten of schapen zal

vermogen te drijven tot ijmands schade------

(pag. 67)

off  nadeel zullende de eijgenaars van dat vhee de schade moeten 

vergoeden, ook dat niemand door koorn zal met beesten zal mogen drijven

maar bij 't touw leijden.

De Goorgrave zal moeten gespit worden en op een behoorlijke breete gebragt 

worden.

Actum in de kerk te Wilp, datum als boven.

A. Klopman, markenrichter.

Johannes Brilman, geërfde.

Steeven van Delden.

Jan van Calcar.    S.L. Kuttschreutter.    Berend van Koningsveld.

Berend van Calker qq.    Jakobus Ingen van Velzen.

Thomas Renssen, markenschrijver.

Op heden den  14 Junij 1787 zijn na gewoone behoorlijke convocatie in de 

kerk van Wilp vergaderd de heer A. Klopman, markenrichter van aard- en

Aardenbroeker markt neffens de ondergetekende geërfdens.

Den markenrichter Klopman heeft gerapporteerd dat de wegen heeft 

geschouwd en goed bevonden.

In plaats van den overleden schouwer van de Stouw- en Leijdegraaf, de 

Diepenbroeker , de Goorgrave, Hondschater en Voorgang, namelijk 

Gerrit Derks Krijt is aangesteld tot schouwer Willem Harmsen Bruggenbos.

Indien na den 25 Junij 1787 nog eenige gruppen door de wegen gevonden 

worden zullen betalen voor boete 2 gulden. Namelijk de dato den 

13 Junij 1782 welke resolutie toen genomen is.
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(pag. 67v)

De vorenstaande resolutie bij ons ondergeschreven.

Antonij Klopman als markenrichter.

Jan van Calcer, qq.  Steeven van Delden. A.J. Everts.  Jan Jansen Scholten.

Gijsbert Slijkhuis.  Jan Derks.  Renssen, Markenschrijver.

Op heden  den 12 Junij 1788 zijn na voorgaande behoorlijke convocatien in

de kerk van Wilp vergaderd den heer markenrichter Klopman, nevens de 

ondergetekende geërfdens van de Aard- en Aardenbroeker markt:

Den heer Markenrichter heeft gerapporteert dat de wegen geschouwd zijn en

goed bevonden, doch de Moolen Straate niet gemaakt zijnde.

A. Klopman als markenrichter.

Jan van Calcar, qq.  Steeven van Delden.  Jan Jansen.  

Renssen, markeschrijver.  Jan Derks.

(pag. 68)

Op heden 13 Junij 1789 zijn na voorgaande behoorlijke convocatie in de kerk

van Wilp vergaderd de heer markenrichter A. Klopman nevens de onder-

getekende erfgenamen van de Aard- en Aardenbroeker markt.

Den heer markenrichter Klopman heeft gerapporteerd dat de wegen zijn 

geschouwd en goed bevonden.

De heer Wijnoldy heeft laten zeggen dat zijn waterleijding bij de Pannekoek

gestopt is door Reinder Rondeel. En is geresolveerd dat hij dit selve weer 

los zal moeten maken.

En is ook geresolveerd dat de bruggen in de Molen Allee over de Vlierte 

zal nieuw gemaakt worden.

Actum in de kerk van Wilp, datum als boven.

A. Klopman, markenrichter.

Teunis Dries.  Jan Derks. Beernt van Koningsveld. Jan Geurs. 

Maas Hermens.  Renssen, markenschrijver. 

(pag. 68v)

Op heden 10 Junij 1790 zijn na voorgaande behoorlijke convocatie in de kerk

van Wilp vergaderd de heren markenrichters nevens de ondergetekende

 erfgenamen van de Aard- en Aardenbroeker markt.

92



Markeboek Aard en Aarderbroek

De Heeren Markenrichters hebben gerapporteerd dat de wegen zijn 

geschouwd en in orde gevonden.

In plaats van de overleden schouwer Jan Willems Nijenhuis is in desselfs 

plaats aangestelt desselves zoon Anthonij Nijenhuis.

En in plaats van den overleden schouwer Wilm Herms, is aangestelt 

Jan Jansen Scholten.

En is verder geresolveerd dat de Keurhorster straat door de eigenaren die er

aan geland zijn zullen moeten gemaakt worden, en dat hetselve door den

schater zal worden aangeseid, alsmede dat den schater bij Knoppert op 't

Nijenhuis zal gaan, om denselve aan te zeggen dat hij een behoorlijk 

schouwpad zal moeten maken in de nieuwe bosch.

Actum in de kerk van Wilp, datum als boven.

F.G. van Reede, markenrichter.

A. Klopman, markenrichter.

Hendrik Brilman. Teunis Dries. A.J. Everts.  Heimerik Heimeriks. Jan Derks.

Renssen, markenschrijver.

(pag. 69)

Op heden den 28 Julij 1790 zijn na gewoone  behoorlijke convocatie in de  

kerk van Wilp vergaderd geweest de Heren Markenrigters van de Aard &

Aardenbroeker Markt, neffens de ondergetekende erfgenamen en hebben 

bevonden dat de schuld in voorschreven markt over welke de uitsettinge

moeste geschieden is als volgd:

Aan den dijkschrijver E. Brascamp volgens uitsetting de dato 11 Julij 1790

te Oene gedaan tegen 5 gulden en 14 stuiver elke hoeve. En alzo de Aard-

Aardenbroeker markt hierin moet dragen 40 hoeven, maakt dit uit f.228=.

Aan deselven wegens oud gebruik f.  15=.

De Heren markenrigters voor de vacatie na Oene, elk 9 gld. f.  18=.

Nog de Heren markenrigters voor het schouwen der buurt-wegen, zijnde

van 't jaar 1785 tot 1790 dus 5 jaar, ider 6 gld. S'jaars f.  60=.

Aan de Heer O. Westenenk f.  15=12=.

Aan Aalderd van Weechel f.  15=  5=.

Aan de weduwe L. Tros f.  34=13=.
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Nog aan deselven f.    6=  8=.

Aan de Heer A.H.Nieuwbeers f.  45=  1=.

Aan Jan Kelderman f.  41=.

Aan Thomas Renssen voor het ontvangen der penningen f.  62=10=.

Aan de ontvangers van de Stouw en Leijdegraven f.  54=.

Aan de schouwers van de Vlierte f.  60=.

Aan de schouwers van de Hondschaten de Diepenbroeker, 

Leijdegraav de Goorgraav & den Voorgang f.  49=10=.

Aan den scheuter van den Hummensen Dijk. f.    6=.

f.716=19=.

Afgetrokken dat in de rekening van den 6 Julij 1786 was opgeschoten: f. 61=14=14

Wordende hierbij gevoegd het geen Jan Everts heeft ontvangen,

dat gemaakt is van het hout dat gebruikt is aan de brugge in de Molen Allee f.   8=  2=.

f.  69=16=14 f.  69=16=14

f.647=  02=2

Dus blijkt dat de schuld is 647 gld. 2 stuiver en 2 penningen, en alzo in de 

markt werden gevonden 2207 morgen zo zal men om de somma uit te maken

voor ieder morgen betalen zeven stuivers, zullende de overschietende 

penningen den heer markenrigter Klopman moeten ter hand gesteld worden

voor den 1 Januarie 1791 en de inmaning van het morgengeld zal voor den 

1 December 1790 moeten geschiet zijn.

(pag. 69v)

En is ook geresolveerd op verzoek van Selhorst van den Robbertskamp 

dat hij de grond agter aan zijn camp zo als het zelve door de markenrigter

Klopman zal aangewezen worden mag afgraven tegen ses stuivers per roede

te betalen aan de markt.

Actum Wilp, Datum als voren den 28 Julij 1790

F.G. van Reede, markenrigter.

A. Klopman, markenrigter.

Engelbert Brascamp.  H.J. Wijnoldy. Gijsbert Slijkhuis.

Renssen, markenschrijver.

1791 den 28 Maart is de H.W.G. Heer Markenrigter F.G. van Reede tot de 

Parkelaar nevens de ondergetekende erfgenamen na twee Zondaagse 

publicatieën in de kerk te Wilp vergaderd geweest.
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En nadien Gerrit Jansen uit het kerspel Wilp is vertrokken en alzo het

Hemeraats Ampt heeft moeten verlaten, zo is in deszelfs plaats als

Weijmeraad aangesteld Arend Jan Everts op de Keurhorst. 

Die hiervan 't nodige extrakt zal gegeven worden.

Actum datum als boven

F.G. van Reede.  Engelbert Brascamp. Gijsbert Slijkhuis. 

Thomas Renssen als Markenschrijver.

(pag. 70)

Op heden 23 Junij 1791 zijn na voorgaande behoorlijke convocatie in de kerk

van Wilp vergaderd de heer markenrichter nevens de ondergetekende

erfgenamen van de Aard- en Aardenbroeker markt.

En hebben de markenschrijver Th. Renssen afgehoord de rekening over de 

uitsetting d.d. 28 Julij 1790 in de kerk van Wilp gedaan, blijkt hier voor te zien 

uit de uitsetting dat de schuld was 647 guld. 2 stuiver en 2 penn. En alzo in 

de markt gevonden worden  2207 morgen, en is de morgen uitgeset tegen

7 stuivers, zoo blijkt dat, sulx uitmaakt de somma van: f.772=  9=.

Hieraf de schuld welke blijkt uit de quitantien betaald zijn: f.647=  2=2.

schietende dus over: f.125=  6=14

De markenschrijver heeft nog van elf nieuwe erfgenamen ontvangen: f. 77=.

Waaraf is betaald aan J. Scholten en P. Kok, welke rekeningen niet waren

uitgeset, maar door order van de Heer markenrigter Klopman betaald: f.   9=13=.

f. 67=  7=. f. 67=  7=.

Dus den gehelen overschot: f.192=13=14

Welke Eenhonderd  twee en negentig guldens------

(pag. 70v) 

Derthien stuivers en veertien penningen door den markenschrijver aan de heer 

markenrigter Klopman zijn overgegeven, zoals blijkt uit de quitantiën.

De heer markenrigter Klopman heeft gerapporteerd dat de wegen zijn geschouwd 

en goed bevonden.

Voorts de rekening van den markenschrijver Thomas Renssen zijnde afgehoord. 

Zo is na examinatie deselve goedgekeurd, mits nog dat de rendant de post van 

f.6=8=. Als aan wed. Stoer uitgegeven ingebracht bij eene volgende bijeencomste 

met quitantie zal hebben te verifiën. 
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Verder zijnde gedelibereert over het opruijmen van slooten, waar klagten zijn 

ingebragt, zoo is dese zaak aan den heer markenrigter ter onderzoek aanbevoolen.

Nog in overweging zijnde genomen, hoe in dese markt verscheiden ymmen werden 

gebragt van zulke plaatsen waardoor de ingeschrevene van dese markt een stuiver 

van ijeder ym voor staageld moet worden betaald. Zoo is geresoveert dat ook in 

dese markt aan zulke ymmen een stuiver van ijeder ym zal worden betaald, en 

daarvan binnen 3 weken aan gaave en betaling aan den markenschrijver Thomas 

Renssen zal moeten geschieden, op poene dat deselve geschut zullen worden. 

zullende dan nog de meijeren op wiens land deselve staan voor de betalinge van 

genoemde stuiver verantwoordelijk blijven, en zal hiervan in 't kerspel notificatie 

geschieden als gewoonlijk. 

Actum datum in de kerk van Wilp, datum als boven.

A. Klopman, Markenrigter.

Popco van Calcer. Jan Jansen Calcer. Steeven van Delden. G.J. Dumborg. Heer 

van Lochem. H.J. Wijnoldy. Mevr. Budde. Gijsbert Slijkhuis. Jan Derks. Hendrik 

Jansen.

(pag. 71)                                                                                                                               

Op dato ondergeschreven is de heer markenrigter Klopman nevens de presente 

erfgenamen na gewoon behoorlijk convocatie in de kerk van Wilp vergaderd 

geweest.                   

De heer Klopman heeft gerapporteerd dat de weegen zijn geschouwd en in orde 

bevonden. En is weijders geresolveerd dat er een vonder door de weduwe Jan 

Dingshoff over de Vlierte tusschen de weidens van het Voorde en het zand is 

gelegt, en door de markt zal worden betaald, dog zal nader ondersogt worden.     

En is weijders geresolveert dat door J. Holterman tegens den Zonnenberg eenig 

land is aangegraven en dat het zelve nog een jaar in zijn gebruijk zal behouden, en 

dan ten voordeele van de markt weer zal moeten laten liggen. Actum in de kerk te 

Wilp den 6 Juny 1793.                                                                                                       

A. Klopman als Markenrigter.                                                                                             

Steeven van Delden. Jan van Calcer. R. van Heck.  Jan Holterman. Teunis Dries. 

Gijsbert Slijkhuis. Heimerik Heimerikx. 

(pag. 71v)                                                                                                                                   
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Op heden den 6 October 1794 zijn na gewoone behoorlijke convocatie in de kerk 

van Wilp vergaderd geweest de H.W.G. Gestrenge Heer Markenrigter  van de 

Aard en Aardenbroeker markt, neffens de ondergetekende erfgenamen om de 

uijtsetting over de markenschulden te doen hebben bevonden als volgt: Aan den 

dijkschrijver E. Brascamp volgens uijtsetting de dato 24 July 1794  te Oene 

gedaan tegen 5 gulden 7 stuiver elke hoeve, en also de Aard en Aardenbroeker 

markt hierin moet dragen 40 hoeven maakt dit uit,                            f. 214=.

Aan den zelven wegens oud gebruik, f.   15=.

Aan de heer Markenrigter voor vacatie na Oene,                                                             f.     9=.

Aan de heeren markenrigters voor het schouwen der buurtwegen ieders s'jaars   6 

gulden en zulkx over de jaren 1790 tot 1794  in 4 jaar,

f.  48=.

Aan den markenschtijver Thomas Renssen voor het ontvangen der penningen , als 

anders,

f.  60=.

Aan de schouwers van de Stou- en Leijdegraven f.  49=10=.

Aan de schouwers van de Wilpse Vlierte f.  54=.

Aan de schouwers van de Diepenbroeken, de Hondschoten, de Goorgraven en den 

Voorgang,

f.   40=10=.

Aan Jan Jansen Scholten voor schouwen, f.    6=.

Aan Hendrik Schutte, scheuter van de Hummensedijk, f.   4=.

Aan Jan Everts voor 't maken van de brugge bij 't Lollebroek, f.   7=14=.

Aan G. Klopman, Brinkhuis voor de Wolde en 't Voorde, f.   2=10=.

f.510=  4=.

Hier afgetrokken hetgeen nog in kas was, f.192=13=12

f.317=10=4
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Dus blijkt dat de schuld is driehonderd en zeventien gulden 10 stuivers en 4 

penningen. En also in de markt werd gevonden 2207 morgen zo zal men om die 

somma te vinden van elke morgen betalen vier stuivers, welke uitbrengt                

f. 441= 8=, dus zoude overschieten f.123=17=12,  welke den markenschrijver aan 

den H.W.G. Gestrenge Heer Markenrigter zal overtellen om in de ----                            

(pag. 72)                                                                                                                                   

naaste uitsetting te verantwoorden. En de betalinge moet voor de eersten Januarie 

1795 geschieden. Nog werd den markenschrijver geauthoriseerd om van de nieuwe 

erfgenamen in te vorderen 7 guld. van elk om te verantwoorden.    Aldus gedaan 

op datum als boven. F.G. van Reede, Markenrigter.                                                                                            

Steeven van Delden.  J. Holterman. Jan van Calcar.  B.P.H. Calker. A.J. Everts.     

Jan Scholten. R. van Heck. Theunis Driessen.  Heimerik Heimerikx.  Gijsbert 

Slijkhuis.  Derk Bresser.  Jan Derks. 

(pag. 72v)                                                                                                                                     

Op heden den 8 Juny 1795 zijn na gedane convocatie door den heer markenrigter 

in de kerk van Wilp vergaderd geweest de erfgenamen van de 

Aardenbroekermarkt.                                                                                                            

En hebben opgenomen de betalingen door Thomas Renssen gedaan wegens de 

uitsettingen van den 6 October 1794  en zijn dezelven behoorlijk geverificeerd 

bevonden en word hem hier mede gequiteerd.                                                                 

Op voordragen dat aan de brug in de Voorsteege eenige reparatie nodig is, zijnde 

verscheiden steenen daar uit gevallen, is de heer markenrigter versogt die te 

besorgen.                                                                                                                               

De markenrigter heeft gerapporteerd dat hij de wegen heeft geschouwd, en tot 

genoegen gemaakt gevonden except dat eenige weinige, daarin nalatig had 

bevonden en aan deselven had laten aanseggen, dat die ten eersten schouwbaar 

gemaakt moeten worden.
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Als mede werd de heer markenrigter versogt om de brug bij den Kopoff en de 

Pletze ten meesten voordeele van de markt te laten repareeren.                                     

Bij dezen neemt Jan Holterman aan om het land tegen den Zonnenberg dat 

aangegraven is tegen de eerst komende herfst 1795 ten voordeele van de markt te 

laten leggen.                                                                                                                    

Edog is de heer markenrigter versogt dit nader in ogenschijn te nemen, alvoorens 

Holterman het zelve zal moeten laten leggen ongeprejudicieerd het markenregt.                                                                                                                            

F.G. van Reede, als Markenrigter.                                                                                      

Henric Budde.  J. Holterman. B.P.H. van Calker.  Steeven van Delden. Jan van 

Calcer, voor de Heilige Geest Gasthuis.  Gijsbert Slijkhuis. Jan Scholten.  Jan 

Everts. Maas Hermans. Jan Derks. 

(pag. 73)  

Op heden den 9 Juny 1796 zijn na gedaane kerkenspraake door den markenrigter 

in de kerk van Wilp vergaderd geweest, de erfgenaamen van de Aard en 

Aardenbroeker markt.                                          

De heer markenrigter heeft gerapporteert dat de wegen heeft geschouwd, en voor 't 

meest wel gevonden. In plaats van den schouwer van de Hondschater Leidegrave 

en Voorgang die overleden is, is aangesteld Willem Scholten. En in plaats van den 

vertrokken Anthonij Janschen Nijenhuis, schouwer van de Goorgrave ende 

Diepenbroeker Leidegrave is aangesteld Jan Jansen Alferink.  

En vermits er eenige zijn die de wegen niet goed gemaakt hebben, en de Koestraat 

in het geheel niet, zoo zal den marktschrijver hierover een nader publicatie moeten 

doen, waarin de boetes gemelt zijn die er op staan, dat dezelve nader zullen 

geschouwd worden. En is tot schater aangestelt Jan Jansen Scholten op een jaarlijx 

tractement van vier gulden. En is wijders geresolveerd dat de aangegraven gronden 

welke nog niet betaald hebben , zullen moeten betalen terwijl het voor dit maal 

daar bij gelaten word, of zal het zelve ten voordele van de markt worden 

ingeruijmd, en zal niemand wijders eenige aangravinge doen zonder daar van 

behoorlijk permissie gekregen te hebben, ingevolge voorgaande resolutiën. En is 

tot markenrichter in plaats van den overleden markenrichter Klopman aangestelt, 

Berend Popcus van Kalker.                                                                                                                                                      
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Jan Jansen Scholten werd gelast, om tegens Jan Evers Kelderman te seggen, dat hij 

ten koste van de markt, een vonder legd over de Vlierte, tusschen de weide van het 

Voorde en het Zand. F.G. van Reede, als Markenrigter.                                                                                    

B.P. Calker, als Markenrigter.                                                                                           

Steeven van Delden. Jan Scholten. T.D. van den Beld. R. van Heck. Jan van 

Calcer. Jan Everts. H. Heimerikx. Gijsbert Slijkhuis.

(pag. 73v)    

Op heden den 8 Junij 1797 is den Heer Markenrigter F.G. van Reede nevens de 

presente erfgenaamen na voorgaande behoorlijke publicatiën in de kerk te Wilp 

vergadert geweest.                                                                                                        

De heer markenrigter heeft gerapporteert dat de weegen zijn geschouwd en in 

order bevonden, behalve eenige weinige die niet waaren gemaakt, en is dezelven 

aangezegt om te maaken, dat ook geschied is, behalve Jan Wilms in de 

Zonnenbergstraat, die het nog eens nader zoude worden aangesegt door Jan 

Scholten.                                                                                                                              

Aldus gedaan en geslooten in de kerk te Wilp.                                                              

Datum als boven.                                                                                                                 

F.G. van Reede. J.Holterman. Jan Scholten.  Jan Krijt.                                                  

G. Slijkhuis.  H. Heimerikx.

(pag. 74)                                                                                                                                     

Op heden den 23 Julij 1798 zijn de Markenrigters F.G. van Reede en B.P. van 

Calker nevens de presente erfgenamen, na voorgaande behoorlijke publicatiën in 

de kerk te Wilp vergaderd geweest. De Markenrigters hebben gerapporteert dat 

door hun de wegen zijn geschouwd en in order bevonden.                                                                                                         

Weijders is geresolveerd dat op de aanstaande uitsettinge die in de maand 

Augustus 1798 te Oene staat te geschieden, worden gecommitteerd om de 

belangen der marke aldaar te behartigen, de markenrigters hier booven genoemd, 

omdat in het vervolg wanneer er weer uitsettingen te doen zijn, dan altoos de 

markenrigters tot gecommitteerders zijn genoemd. Aldus gedaan en geslooten in 

de kerk te Wilp. Datum als boven.                                                                                   

F.G. van Reede.  B.P. van Calker.  Jan Scholten en T. Renssen.
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(pag. 74v)                                                                                                                                  

Op heden den 9 October 1798 zijn na gewoonlijke convocatiën in de kerk te Wilp 

vergaderd de markenrigter van de Aard en Aardenbroeker markt neffens de 

ondergetekende geërfden en hebben bevonden dat de schulden van voorschreven 

markt waar over de uitsetting moest geschieden waaren als volgt:   Aan den 

dijkschrijver E. Brascamp volgens uijtsetting d.d. 15 Augustus1798 te Oene 

gedaan tegen 4 gulden en 14 stuiver de hoeve. en also de markt hierin 40 hoeven 

moet lasten, bedraagd:    

f.188=.

Aan deselven wegens oud gebruik. f.  15=.

Aan den markrigter van Reede voor de vacatie na Oene. f.    9=.

Aan dezelven voor 4 jaaren buurtweegen schouwen. f.  24=.

Aan B.P. van Calker, idem 2 jaaren f.  12=.

Aan den markenschrijver Thomas Renssen voor 't ontvangen der penningen, 't 

leveren van papier, pennen en inkt, 't aantrekken der klokken, etc. etc. 

f.  60=.

Aan de schouwers der Stou- en Leijdegraaven. f.  36=.

Idem 4 dagen op het hooge water in 1795. f.  14=.

Idem aan die van de Vlierte. f.  48=.

Aan die van de Hondeschoter, den Diepenbroeker, Goorgraave en Voorgang. f.  40=.

Aan Jan Scholten, voor het helpen schouwen der buurtweegen, 4 jaar. f.    6=.

Aan den scheuter van den Hummensedijk, 4 jaar. f.    4=.

f.456=.

(pag. 75)            

Blijkt dat de schuld groot is: f.456=.

Hiervan af het geld dat bij den markenrigter van Reede in cassa is dat den 6 

October 1794 was overgeschooten.

f.123=17=12

Hiervan heeft den markenrigter aan J. Krijt betaald f.    5=.            

                                                                                                                              

Zuiver:

f.118=17=12

Den markenschrijver heeft van elf nieuwe erfgenamen ieder 7 gulden ontvangen, 

als van:
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De weduwe J. Bresser.                                                                                                                 

R.G. van Nek.                                                                                                                           

De Heer Schimmelpenninck.                                                                                                  

T. Grootherde.                                                                                                                                    

J. Kleinbussink.                                                                                                                                

T. Hendriks.                                                                                                                            

J. Hoefman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De Heer Hoogewal.                                                                                                                

De Heer Rappert.                                                                                                                

B.P. van Calker.                                                                                                                       

A. Kok.                                                                                                                                   

Is dus 77 gulden, dogs 1 stuiver af voor de maanpenning is dus:                                                                                                     

f. 73= 3=.

Hiervan betaald  als aan J. Everts f. 24=13=.

Baas Vlogt f. 13=12=.

A.H. van Nieuwbeert f.   5=19=.

J. Everts  f.   5=16=8

J. Everts f.   6=  9=.

J. Everts f.   5=16=.

A. van Wechel f.   2=.          

f. 64=  5=8. f 64=  5=8.

                                                                                                                                

Zuiver:

f.   8=17=8.

f. 456=.

Dus van beide zuiver in cassa: f.127=14=4.

Blijkt dat de schuld groot is: f.328=15=12

Blijkt dat de schuld groot is drie honderd agt en twintig gulden vijftien stuivers en 

twaalf penningen.

(pag. 75v)

En alzo zig in de markt bevinden 2207 morgen is dat wegens uitgeset de morgen 

tegens vier stuivers bedraagt dus: 

f.441= 8=.

Zodat overschiet de somma van: f.112=12=4.
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Welke eenhonderd en twaalf gulden twaalf stuivers en 4 penningen aan den 

markenrigter van Reede na ontvanginge van den markenschrijver sullen moeten 

overgegeven worden.                                                                                                         

En is bij deezen tot schouwer van de Stouw-  en Leijdegraven aangesteld Lambert 

Hendriks op den Wisselaar, inplaats van den overleden Berend Rijkels. En is 

geresolveert, dat de markrigters bij deze worden gequalificeerd om tegens de 

zulkens welken onwillig zijn, om de gewoone zeven gulden als nieuwe erfgenaam 

te betaalen, na rechtens te handelen en daartoe te  constringeeren, en wel diegeene 

die verweigerd hebben te betaalen, aldus geslooten in de kerk van Wilp den 9 

October 1798.                                                                                                  

Hendrik Schut is aangesteld tot scheuter van de weteringe op een tractement van 

drie gulden jaarlijks.                                                                                                    

F.G. van Reede.  B.P. van Calker.                                                                                        

E. Brascamp. Jan Derks.  A.J. Everts.  Gijsbert Slijkhuis.

(pag. 76)

Op heden den 13 Junij 1799 zijn na voorgaande behoorlijke kerkenspraaken in de 

kerk te Wilp de Markenrigters van Reede en van Calker nevens de ondergetekende 

erfgenamen van de Aard en Aardenbroeker markt vergaderd geweest.   

En hebben opgenoomen de betaling door T Renssen gedaan, wegens de 

uitsettingenvan de jaare 1798 en zijn de zelven behoorlijk geverificeert bevonden 

en werd hem hiermede gequiteert. 

De markenrigters hebben gerapporteert dat de wegen hebben geschouwd en in 

order bevonden.  

De schouwen van de Stouwgraave gerapporteert hebbende, dat de stouwgraven 

wange op veele plaatsen te laag was. zo werden dezelven gelast om de zulken 

binnen 14 dagen aan te zeggen dat zij ten eersten de wangen die tegen zijn land zal 

ophoogen, dat dezelven zoo hoog zijn als anders.  

De schouwen van de Stouwgraave gerapporteert hebbende, dat de stouwgraven 

wange op veele plaatsen te laag was. zo werden dezelven gelast om de zulken 

binnen 14 dagen aan te zeggen dat zij ten eersten de wangen die tegen zijn land zal 

ophoogen, dat dezelven zoo hoog zijn als anders. En is geresolveert dat tot 

dijkschrijver is aangesteld Anthonij Renssen en dat deselven, al het zelve zal 

kunnen en moogen verrigten dat den schrijver Thomas Renssen thans heeft 

waargenoomen, zullende na overlijden van zijn vader voor effective schrijver der 

markt functioneren. Aldus geslooten in de kerk te Wilp, datum als boven.                                 
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F.G. van Reede, als markenrigter.                                                                                       

B.P. van Calker, als markentigter.                                                                                       

Jan Kok.  van Delden.  D. van Gelder.  Johannes Brinkhuis.  J. Holterman.                

H. Heimerikx.  H.J. Wynoldy. T.D. van den Beld. Jan Scholten. G. Slijkhuis.       
(pag. 76v)

Op heden den 12 Junij 1800 zijn na voorgaande behoorlijke kerkenspraken in de 

kerk te Wilp vergaderd geweest, den markenrigter van Reede nevens de 

ondergetekende erfgenamen. De markenrigter heeft gerapporteert dat de wegen 

zijn geschouwd en in orde bevonden. Den markenrigter werd bij dezen versogt om 

de brug in de Voordersteeg die in een slegte staat is, tenminste kosten van de 

markt, dezelve in een goeden staat te doen brengen.                                                                                                                   

En is bij dezen tot markenrigter, in plaats van den overleden markenrigter B.P. van 

Calker aangesteld, Engelbert Brascamp. En is geresolveert dat in de markt zich 

bevinden veele lieden die gronden hebben aangegraven, en tot voorkoming van 

dien worden bij deezen Peter Brascamp en Jan Scholten gequalificeert  om zulke 

gronden te meten en na bevind van zaken te handelen, of dezelve zullen moeten 

ingeruijmd dan of dezelve de gestelde 6 stuiver per roede zullen betaalen.                                               

Actum datum als boven.  

F.G. van Reede, als markrigter.  Engelbert Brascamp, als markrigter.

J. Holterman. Arije Jacob. B. Brascamp. Peter Kok. Jan Krijt.  Lambert Hendriks. 

Jan Scholten. T.D. van den Beld. Jan Hoefman. Jan Derks. Hendrik Panhuis.                                                                                                                                           

(pag. 77)
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Op heden den 11 Junij 1801 na voorgaande behoorlijke kerkenspraake is in de 

kerk te Wilp vergaderd geweest de Markenrigters van Reede en Brascamp nevens 

de ondergetekende erfgenaamen. De markenrigters hebben gerapporteerd dat de 

weegen hebben geschouwd en in order bevonden, except de Keurhorsterstraat. De 

markenrigters hebben mede gerapporteert dat zij ingevolge resolutie van den 

voorgaande jaare, de steenen brug in de Voordersteege hebben doen repareeren en 

in order brengen.                                                                                                              

Vervolgens zijn de markenrigters versogt en gequalificeert om met Arend Jan 

Leeuwens te handelen over het afgraaven van zijn land ten einde om ter plaatse 

daar zijn berg gestaan heeft, de weg zodanig te verbreeden dat er bekwaamelijk 

twee voer en koorn, hoij en rijzen malkander en na behooren kunnen passeeren. 

Ook zijn dezelven gequalificeert om de afgraavinge van Gerrit IJsseldijk en 

Frederik Berenschot nader in oogenschijn te neemen en dan omtrend te handelen 

na goedvinden.                                                                                                     

Peter Brascamp en Jan Scholten hebben overgegeven eene memoria bevattende de 

afmeetinge van de aangegraaven gronden, naar de resolutie van den voorgaande 

jaare gedaan. Zijnde die zelvde memorie overgegeven aan den markenschrijver T. 

Renssen om daar na den ontvangst ad. 6 stuiver per roede te doen, met last om na 

zijn bevind aan de markenrigter rapport te doen.Wordende de markenrigters 

gequalificeert en geauthoriseert inval onvermoedelijk eenige onwilligen daar onder 

mogen bevinden worden om het afgegraven terstond in te smijten.

(pag. 77v)                                                                                                                                           

Nog is geresolveert: dat van nu voortaan niemand eenige afgravinge meerder zal 

doen. Zullende hetzelve ook terstond ingesmeeten worden en zonoodig tegen 

dezelven in regten te ageren. Jan Scholten word versogt om de aangelanden aan de 

Keurhorsterstraate aan te zeggen om de weg voor den 15 Julij 1801 aanstaande te 

maaken na behooren. Datum als boven.                                                                                                                                                                                               
F.G. van Reede, als markenrigter.                                                                                         

Engelbert Brascamp, als markenrigter. 

H.J. Everts.  Jan Scholten.  Jan Holterman.  B. Brascamp.  Gerrit IJsseldijk.  

Willem Alferink.  H. Heimerikx.  Gijsbert Slijkhuis.  Lambert Hendriks.  Jan Krijt.  

Jan Hoefman.  Jan Derks.  Jacob Hendriks.  Frederik Berenschot.                               

A. Renssen, als markenschrijver.

(pag. 78)   
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Op heden den 10 Junij 1802 na voorgaande behoorlijke kerkenspraake is in de 

kerk te Wilp vergaderd geweest de Markenrigters van Reede en Brascamp nevens 

de ondergetekende erfgenaamen. De markenrigters hebben gerapporteerd dat de 

weegen hebben geschouwd en op veele plaatsen zeer wel bevonden hebben, en 

bevonden dat dezelve op sommige plaatsen in 't geheel niet was gemaakt zoals:

1ste Omtrent tegens de Snenge, tegen de landerijen van de Heer van Wijnbergen van 

Boslo, hebbende aan den meijer doen weeten dat dezelve binnen tien daagen 

moest gemaakt worden.

2de Bij Stroink dat ze aan den bouwman gelast hebben, dat de zelve ook gemaakt 

moeste worden.

3de De geheele straat beginnende agter de schuur van Nijenhuis, strekkende zig uit tot 

aan de Keurhorsten, ook gelast om te maaken.

Verders hebben zij bevonden, door het algemeen, de weg langes de Stouwgraave, 

door het van tijd tot tijd aangraaven, zodanig is vernauwd, dat geen twee wagens, 

hetzij met koorn, hooij of rijze belaaden aldaar na behooren niet kunnen passeeren. 

Waarom zij aan IJsseldijk en anderen hebben aangezegd om tegens hunne 

aanschot, bij wijze van een halve maan, aldaar dezelve te verbreeden. Dat er 

zonder eenig gevaar twee wagens belaaden invoege voormeld, aldaar zonder 

gevaar daar kunnen passeeren. Die aangenoomen heeft, zulks tegen de herfst of 

voorjaar te doen. Dog de vrouw van Frederik Berenschot had er ook veel tegen in 

te brengen met te zeggen: Anderen hebben ook veel afgegraaven. 

(pag. 78v)    

De markenrigters sustineeren dat de resolutie van 1770 den 9 Augustus exact 

behoorde nagekoomen te worden, omdat zedert dien tijd tot heeden, weder zijn 

geschied, die volgens de resolutie van den voorgaande jaaren opgenoomen zijn en 

bedraagen 893 1/2 morgen.   

Waardoor dan den gemeenen of armen man in de uiterste armoede worden 

gebragt, alzo zij hun vhee op de afgegraaven of gemeente niet kunnen doen 

weiden. Dus inplaats van die luiden hun rechtmatig regt te laaten toekoomen, 

worden dezelve: om zo te spreeken: Het brood uit den mond genoomen.

 Derhalven zijn de markenrigters van gevoelen, dat van nu voortaan niemand, 

weder enige aangravinge van de gemeente zal moogen doen, en daar omtrend eene 

nieuwe resolutie te maaken: dat zulkx datelijk door den scheuter ingesmeten zal 

worden, en daar en boven tegen de contraventeurs zal geprocedeerd worden, als 

men na regten zal vermenen te behooren. 
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Vorders heeft den scheuter Jan Scholten gecommuniceertt aan de markenrigters 

dat die luiden die jaarlijks de wegen in de Voordersteege vrijwillig maaken, dat 

niet langer konden doen, ten ware dat alvoorens daar hout moeste ingelegd 

worden, het weg maken anders niet konde baten. Koomende de markenrigters 

voor, dat het beste middel is, om de weg zo verre in de winter onbruikbaar is, met 

elsen slieten te beleggen, en dit konde men van tijd tot tijd doen, en daar zoude 

men een weg bekoomen die 40 a 50 jaaren goed zouden zijn.                                                                                                                                  

(pag. 79) 

Eindelijk geven de markenrigters in consideratie, dat vorders is geresolveert:

1ste Dat van nu voortaan niemand eenige afgraavinge zal moogen doen, zullende zulkx 

gedaan worden, de facto door den scheuter ingelijkt worden.

2de Dat die geene die langes de Stouwgraave de weg met hei afgraaven vernauwd 

hebben, tegens 't zelve halve maans wijze, de weg te verbreeden, zodaanig dat er 

op zijn minst twee wagens met hooi, koorn of rijzen belaaden tegens den anderen 

konnen passeeren, zullende in cas van onwilligheid tegens dezelfde geprocedeert 

worden in regten als men vermeenen zal te behooren.

3de Het versoek van Arend Jan Leeuwen, dat hij tusschen zijn huis en Bockovend, de 

weg woude verbreeden, van zijn eigen grond, onder conditie dat hij dan vrij woude 

weezen, om van zijn aangegraaven grond te betaalen, dit is hem geaccordeert, mits 

dat hij de verbreeding zodanig zal maaken, dat twee wagens tegens malkanderen 

invoege voormeld kunnen passeeeren.

4de Is goedgevonden dat in de Voordersteege bij den Vijfhoek, en verder almaar in 

den wintertijd de weg onbruikbaar is, met Elsen Slieten zou belegd worden.

5de Vorders is geresolveert dat men tegens die landen waarvan de eigenaren niet 

begeeren of hun onttrekken om de weg te maaken, dezelve alsdan met boomen te 

beplanten naar de aard des gronds, daar zulkx gevoeglijk geschieden kan, tot 

voordeel der markt.

6de Peter Brascamp en Jan Scholten worden gequalificeert om de weg tegen de 

beplanting van Jan Holterman, en afgravinge van Henricus Jansen op de 

Vellermate, in oogenschijn te neemen, ten einde om te verneemen, als de tegen 

gelande ook zo verre pooten, of dan de weg nog een behoorlijke breedte kan 

behouden.

7de Over de afgraving van Selhorst is geresolveert: dat hij al het afgegravene moet 

betaalen, of anders moet inlijken.
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(pag. 79v)                                                                                                                                  

Actum datum als boven.                                                                                                          

F.G. van Reede, als markenrigter.                                                                                           

Engelbert Brascamp, als markenrigter.                                                                              

B. Brascamp.  T.D. van den Beld.  Jan Scholten.  Willem Alferink.  H. Heimerikx.  

Gijsbert Slijkhuis.  Jan Krijt.  Jan Derks.                                                                           

A. Renssen, als markenschrijver.

(pag. 80)

Op heden den 4 November 1802 zijn na gewoonlijke kerkespraak in de kerk van 

Wilp vergaderd geweest de Heeren Markenrigters van den Aard en 

aardenbroekermarkt, nevens de ondergetekende geërfden en hebben bevonden dat 

de schuld van voorschreven markt waarover de uitsetting moet geschieden is als 

volgd:
Aan den dijkschrijver P. Brascamp volgens de uitsetting d.d. 4 Sept. 1802 te Oene 

gedaan tegen f. 7=9=. De hoeve en alzo de markt hierin 40 hoeven moet lasten, 

bedraagd dit de somma van.

f.298=.

Aan den zelven wegens oud gebruik. f.  15=.

Aan den markrigter Brascamp voor vacatie te Oene. f.   9=.

Aan den markrigter van Reede voor 4 jaaren buurtweegen schouwen                         

nog voor vier vacaties

f.  24=.                                      

f.  24=.                             

Aan den markrigter Brascamp voor 2 jaaren buurtweegen schouwen                              

nog voor vier vacaties

f.  12=.                                        

f.  24=.                   

Aan de erven van markrigter van Calker voor 2 jaaren buurtweegen schouwen f.  12=.                    

Aan den Marktschrijver Renssen voor 't ontvangen der penningen, alsmede voor 

pennen, papier en inkt en het aantrekken der klok

f.  60=.

Aan de schouwer van de Stou- en Leijdegraave en den schrijver f.119=10=.

Aan die van der Vlierte, idem dito f.  60=.

Aan die van de Hondschater, Diepenbroeker, Goorgraave en de voorgang, dito f.  45=.

Aan Jan Scholten voor het helpen schouwen van de buurtweegen, dit jaar f.   6=.

Aan B. Jansen voor geleverde kalk en steenen f. 20=18=.

Aan den timmerman Jan Everts f.   2=16=.

Aan den schater Hendrik Schut f. 19=10=.     

f.771=14=.

(pag. 80v)
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Aan Peter Brascamp en Jan Scholten wegens opneming en opmeting der 

aangegraaven gronden.

f.  24=.                                             

Aan den onderscholt Evert Alberts wegens vigilatie der duickers. f.  25=.           

f.820=14=.

Hiervan afgetrokken zoals nog in cassa was:                                                                         

In 1798 is meerder uitgeset als destijds benodigd was 

f.112=12=4.

Hieruit haale den markenrigter van Reede de belaalde aan Jan Everts voor 't 

repareeren der brugge over de Vlierte in de Voordersteege.

f.  49=.        

f.  63=12=4.

Den markenschrijver heeft ontvangen van de volgende nieuwe erfgenaamen, ieder 

zeven gulden, als van:                                                                                               

A.A. van Nieuwbeert.  Gerrit Jan Roeloffs.  Wilm Alpherink.                                       

De Heer Opgelder.   dus:

f.  35=.

daarvan betaald,  S. Rekens; f.  25=.14=.

f.   9=  3=. f.  9=  3=.

(pag. 81) f. 72=15=4.

Blijkt dat de schuld groot is: f.820=14=.

Hiervan afgetrokken het geen hier vooren blijkt in cassa te zijn: f. 72=15=4.

Blijkt dat de schuld groot is: zevenhonderd zevenenveertig gulden 18 stuiver en 

twaalf penningen, en deze zich in de markt bevinden 2207 morgen is de morgen 

uitgeset de morgen tegen zeven stuivers.  Bedragende dus:

f 747=18=12                                 

.                                                

f. 772= 9=.

Zodat overschiet: f.  24=10=4

Welke vier en twintig gulden en tien stuivers  en vier penningen aan den 

markenrigter van Reede na ontvangst van den schrijver zullen moeten overgegeven 

worden. Den Boerscholt Jan Scholten komt aan de erfgenaamen op te geeven: dat 

de eigenaaren van de Stouwgraave, Gerrit Kroon en Wessel Bloemink, de 

gemeente hebben afgegraaven met een sloot.    

Zijnde hieromtrent met eenparigheid van stemmen beslooten en geresolveert, om 

de dadelijk op diverse plaatsen provisioneel inte smijten, wordende  gemelde 

boerscholte daartoe bij deezen gequalificeert om het zo ras mogelijk is 

werkstelling te maaken. Over het geplante der eikenboomen van Jan Holterman bij 

zijn erve en goed den Zonnenberg is geresolveert dat hij de heggen die tusschen de 

rije der boomen, langs de weg staan moet opneemen en verplanten, tusschen de 

midden rijge;                                                                                                                                                                                                                               
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hetgeen den zelven als praesent zijnde heeft aangenoomen.                                       

Verder is geresolveert dat Hermanus Selhorst zijn aangegraaven land, aan de weg 

bij den Bolt mag behouden, mits betaalende het geene daar toe staat.             

Actum den 4 November 1802                                                                                               

F.G. van Reede, als markenrigter.                                                                                      

Engelbert Brascamp, als markenrigter.                                                                              

Jan Holterman.  Peter Brascamp.  Lambert Hendriks.  Berteld Krijt.  Jan Scholten.  

Gijsbert Slijkhuis.  Anthony Renssen, als markenschrijver.  

(pag. 82)                                                                                                                                        

Op heden den 21 Julij 1803 zijn na gewoonlijke kerkenspraake in de kerk van 

Wilp vergaderd den markenrigter Engelbert Brascamp, van den Aard en 

Aardenbroeker markt bij onpasselijkheid van den tweeden markenrigter F.G. van 

Reede tot den Parkelaer, nevens de ondergetekende geërfdens.                                     

Den Markenrigter voornoemd rapporteert dat hij de wegen wederom heeft 

geschouwd en op veele plaatsen wel heeft bevonden. Dan dat dezelve in de 

Katerstraate int geheel niet en in de zogenaamde Koestraate hier en daar ook niet 

gemaakt was. Dat hij dierhalve den boerscholtis Jan Scholten hadde gelast, om die 

gebreekigen aan te zeggen, om die weg binnen zes dagen te maaken. Verklaarende 

hij boerscholtus, dat hij bij nadere examinatie bevonden had, dat ten volle aan het 

requisit was voldaan. Vorders verklaard den markenrigter dat Frederik Berenschot 

en Gerrit IJsseldijk niet voldaan hebben om de weg van hun aangegraaven grond 

van de markt, zoveel te verbreeden dat er twee wagens beladen met koorn- hoij en 

rijzen na behooren kunnen passeeren.  Zijnde hij markenrigter van gevoelen, om 

ten  aanzien dezes------                                                                                                                                                                                                  
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ongelukken voor te koomen, om dezelve eerst zo veel mogelijk in der minne 

zoeken te brengen, tot het verbreeden der weg in voegen voorschreeven en bij 

onstentenis van dien tegens dezelve, na rechtens te procedeeren, als men 

vermeenen zal te behooren. De Heimraaden van den Diepenbroeker, Goorgraave, 

Voorgang en Holtschoter leidegraaven hebben gecommuniceert dat zij de 

schouwpaden niet na behooren konden gebruiken, met verklaaringe dat als hierin, 

int vervolg niet werde voorsien, dat zij als dan voor hunne opgedraagen posten 

zullen bedanken. 
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Wordende hieromtrent den kerspelschrijver Anthonij Renssen gequalificeert, om 

de gebreckigen aan te zeggen, dat ze gehouden en verpligt zijn, om hunne 

schouwpaden zodanig te maaken als na dijkregten van Veluwen gerequireert word.                                                                                                                                       

Zullende int vervolg tegens de onwilligen na dijkregtengeprocedeert worden, als 

men vermeenen zal te behooren.                                                                                        

Actum den 21 Julij 1803                                                                                                      

Engelbert Brascamp, als markenrigter.                                                                              

Jan Scholten.  Gijsbert Slijkhuis.  Derk Jansen.

 Anthonij Renssen, markenschrijver, verklaare: Ik ondergetekende aan J. van 

Delden te hebben aangezeid, dat dat hij zijn schouwpad zoude moeten opmaken, 

die dadelijk aannam dat te doen, en toen de eerstvolgende schouwe het zelve ook 

behoorlijk had laaten maaken.                                                                                      

A. Renssen, Markenschrijver.

(pag. 83)

Op heden den 11 Oktober 1803 zijn na gewoonlijke twee agter een volgende 

publicatien in de kerk te Wilp vergaderd: Engelbert Brascampvan de Aard en 

Aardenbroekermarkt. Zijnde zijn meede markenrigter de heer F.G. van Reede door 

onpasselijkheid absent. nevens de ondergetekende erfgenaamen. Hebbende 

gemelde markenrigter ter vergadering gebragt, een missieve van C.A. van Boecop, 

dijkgraaf van den bovenpolder gedagtekend, Holthuis den 24 Augustus 1803, met 

en nevens een verbaal van 9 daar vooren , bevattende het verhandelde tusschen 

gecommitteerdens uit den dijkstoel van Veluwen en gecommitteerden door de 

vergadering van de gecommitteerden uit de erfgenaamen van den Veluwschen. 

beiden met een commissie uit het departementaal bestuur van Gelderland.  Welke 

missieve en verbaal aan hem in qualiteit als meede gecommitteerde van Wilp, bij 

den dijkstoel  van Veluwe, door den dijkboode Gerrit Hendrik Slijks op voormelde 

24 Aug. ter handen is gesteld, van welke ontvangst hij een recepis heeft moeten 

afgeeven. Na lectuure van die documenten heeft denzelve bevonden, die ter 

bestaan in twaalf bijzondere pointen. waarvan eene vervallen is.                                                                                   

En terwijl hij gecommitteerde, vermeend een schaduw van kennis te hebben van 

den dijkstoel van Veluwe, also hij over de drie en dertig jaaren daarbij heeft----

(pag. 83v)
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gefungeert, eerst in qualiteit als dijkschrijver, vervolgens als raadsman, en te 

laatsten als dijkgraaf ad interim. Zo verklaard hij sich ter stond niet onleedig 

gehouden te hebben om zijne bedenkingen en aanmerkingen tegens ieder post int 

bijzonder op te stellen, speciaal omdat hij er eene onder gevonden heeft, en wel 

het 8ste point. 

Waardoor men de lasten van den benedenpolder die daar op onheugelijke tijden 

opgeweest zijn, al nu zoeken meede te brengen op den bovenpolder.  Bestaande 

hierin: Den dijkgraaf moet eenmaal des jaars de Grift schouwen en de tweede en 

derde schouwen zijn tot laste der ampten Epe en Heerde.  
Welke bedenkingen en aanmerkingen hij ons heeft voorgeleezen, waarvoor den 

zelven bedankt word. En word nu denzelven door ons ondergetekende 

erfgenaamen, met en nevens de heer F.G. van Reede tot den Parkeler, beide en elk 

int bijzonder gecommitteerd geauthenseert: om onze belangens en goedvinden zo 

hier nabij ieder point staan uitgedrukt, op den eersten dijkstoel vergadering tot 

Oene die zijn zal den 19 de dezer, uit te brengen en verder aldaar  met de andere 

gecommitteerden te besoigneeren, concludeeren  of protesteeren, als noodig zal 

oordeelen.  

1ste Op het eerste point diend:                                                                                                  

Alle de posten zo bij het verbaal van den voorige jaare in advijes gehouden en 

geroijeerd zijn, gaat aanneemen te betaalen en te protesteeren tegens alle vordere--

(pag. 84)                                                                                                                                   

kosten, aan het Staatsbewind sig te addresseeren wegens de bemoeijinge van den 

agent, zig daar int geheel niet in te laaten, begeerende daarvan geen voordeel: dus 

ook geen verdere kosten.

2de De 7 guldenwegens salaris van den Heer A.J. Houcks finaal te accordeeren als van 

ouds.

3de Betrekkelijk het nieuwe reglement zich int geheel niet in te laaten.

4de Den dijkgraaf voor extra moeijte toe te setten in plaats van f.500=. In drie jaaren 

agt honderd gulden.

5de Dat de dijkschrijvers worden toegelegd tenminste 5 en, Heimraaden 4 gulden voor 

extra vacatie, en 's nagts ook zoveel.

6de Dijkboode, dijkscheuter en sluisewagters worden ieder des jaars agt gulden 

meerder toegelegd.

7de Bij meerderheid te concludeeren, in zaaken van algemeen belang, maar niet dat de 

meerderheid hunne lasten meede op den minderheid kunnen brengen.
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8ste In 't geheel van de hand te wijzen, alzo het schouwen der Grift de tweede en derde 

reize tot laste der ampten Epe en Heerde is, en in cas van stoot , daartegens te 

protesteeren en procedeeren.

9de Niet in te treeden voor en al eer men visie heeft van den gementioneerden 

Dijkbrief van Adolph Hartog in den jaare 1470 in de voordragt van 

gecommitteerden uit den dijkstoel, artikel 8.

10de Dit te accordeeren alzo in Wilp, maar vier à vijff posten nodig zijn .

11de Terwijl hier omtrent is gesteld vervallen te zijn, zo was geen deliberatie nodig.

12de Om geld te negotieeren, te blijven ---                                                                                    
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van ouds.

Aldusgeresolveert. Datum als boven.                                                                               

Engelbert Brascamp, als Markenrigter.                                                                           

Jan Scholten.  Hendrik Jansen.  A. Renssen, als Markenschrijver.

(pag. 85)

Op heden den 3 November 1803 zijn na gewoonlijke twee agtervolgende 

publicatien in de kerk te Wilp vergaderd, Engelbert Brascamp, Markenrigter van 

de Aard en Aardenbroeker markt. Zijnde de tweede markenrigter F.G. van Reede 

tot den Parkeler door onpasselijkheid absent, nevens de ondergetekende 

erfgenaamen.                                                                                                                         

Zo heeft den markenrigter Brascamp gerapporteerd, alnu tot Oene op de 19 der 

voorige maand, door de dijkstoelvergaderinge zijn uitgeset alle de posten zo bij 

het verlaat van de setting van 1803.                                                                                  

In advijes gehouden en gerooijeerd waaren, en dat ieder hoeve komt te bezoren en 

te uitsetten, waarin dit kerspel lasten moet voor 40 hoeven, komend ealso den 

districtschrijver Peter Brascamp als generaal ontvangst van den dijkstoel de 

somma van:

f. 280=.

De markenrigter Brascamp voor vacatie naar Oene: f.   18=.

Den zelven nog voor de vacatie wegens de vergaderinge alhier en een wegens het 

repareeren der Voordersteege is: 

f.   18=.

Nog komt hem voor de kosten der boomen gebruikt tot het maaken van de 

Voordersteege en verdere onkosten in deezen aan gezaagde dennen, ingevolge 

rekeninge;

f.  59=  1=.

Mevrouw Iordend voor 40 dennen à 12 stuiver: f.  24=.

den Markenschrijver als bij voorige uitsettinge; f.  60=.        

                                                                                                                           

Samen:

f.449=  1=.
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Blijkt dat de schuld weer is vier honderd negen en veertig gulden en 1 stuiver.  En 

alzo zich in de markt bevinden 2207 morgen, is de morgen uitgeset tegen vier en 

een halve stuiver bedraagd, zodat ieder schiet zevenenveertig gulden tien stuiver 

en agt pennigen.  Welk overschot door den markenschrijver na ontvangst aan den 

markenrigter zullen overgegeven worden.

(pag. 85v)

Derk Jansen zoon van de Weduwe Jan Derks, heeft versogt namens zijn moeder 

om op den aanschoot van het erve Het Grootenhuis, alwaar boomen gestaan 

hebben een schaapschot te zetten, met aanneeminge om aldaar in 't vervolg geen 

boomen weder te planten of te pooten ter plaatse daar dezelve gestaan hebben.                                                                                                                                   

Zijnde dit versoek geaccordeerd.                                                                                    

Aan de Heimraaden of schouwers, van de Hondschoter Leidegraave, 

Diepenbroeker, Goorgraave en Voorgang die anders voor hun posten wouden 

bedanken, worden toegelegd des jaars zo veel als die van de Stouw en 

Leidegraaven ieder hebben.                                                                                                

Aldus geschied in de kerk van Wilp, datum als boven.                                               

Engelbert Brascamp, als markenrigter.     Gijsbert Slijkhuis.  Derk Jansen.               

Jan Krijt.  A. Renssen, markenschrijver.

(pag. 86)

Op heden den 5 Julij 1804 zijn na gewoonlijke twee agtervolgende publicatien in 

de kerk te Wilp vergaderd, Engelbert Brascamp, Markenrigter van de Aard en 

Aardenbroeker markt. Zijnde de tweede markenrigter F.G. van Reede tot den 

Parkeler door onpasselijkheid absent. Nevens de ondergetekende erfgenaamen. 

Den markenrigter voornoemd rapporteert op den 21 Junij dat hij de wegen heeft 

geschouwd en deselven in order heeft bevonden.  Uitgesondert dat Egbert Arends 

in de Sonnenbergerstraate op zijn aanschot de boomen voor een gedeelte afgevrugt 

had; dat deselve dogter bij hem koomende seide: dat het geschied was voore haare 

varkens, omdat se cromme beenen hadde, en versogt hiertoe drie weeken uitstel, 

dat aan haar verleend hebben. 

Verders dat F. Berenschot de sloot van zijn camp, aangekogt van Vellermaate, 

Zuidwaarts ingelijkt hadde, waardoor op het eene einde de weg versmalt was; en 

volgens seggen van Jan Scholten, ook iets van de gemeente was genoomen, om de 

navolgende reedenen als den markenrigter communiceerd bij deezen, hoe dat hii in 

de maand April versogt is geworden door den schout Wijnen, om een opgaave te 

doen, ten aanzien der weegen niet alleen, 
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maar ook van de waterloopingen, in de Aard en Aardenbroeker markt, hoe en op 

wat wijse deselve gemaakt en geschouwd wierde. Als zijnde zijn Wel. Ed. gelast 

van het departementaal bestuur van Gelderland, om daaromtrent van de 

markenrigter behoorlijke informatie te neemen.  

Aan welk versoek verklaard den markenrigter voldaan te hebben, en waarop hij 

sustineerd, dat eerlangs een nieuw reglement, ten aansien der weegen, togtslooten 

en ander waterleidingen, zal geplubliceerd worden zodat hij heeft vermeent te 

moeten afwagten, wat --
(pag. 86v)

omtrent het departementaal bestuur hieromtrent zal goedvinden voor en aleer men 

in de saak van F. Berenschot eenige bepaalinge maakt.

Klagten ingekoomen zijnde; dat de Goorgraave haare behoorlijke wijte en diepte 

niet heeft, zo worden de schouwers gequalificeerd, om bij de eerste schouwe van 

de toekoomende jaare 1805 deselve na dijkregten van Veluwe op te leggen om 

tegens de laatste schouwe , deselve te verdiepen en te verbreede, op zijn minst vier 

voeten wijd en dat bij ontstentenis van dien,  de gebrekige hun onraad niet alleen 

direct kwaad zullen geschouwd maar ook op den weerpenning bestaanded worden.

Datum als booven.                                                                                                             

Engelbert Brascamp als Markenrigter.                                                                               

Jan Scholten,  Gijsbert Slijkhuis.

(pag. 87)

Op heden den 11 Junij 1805 zijn na gewoonlijke twee agter eenvolgende 

publicatiën, in de kerk alhier vergaderd:                                                                          

Engelbert Brascamp, markenrigter van de aard en aardenbroekermarkt, zijnde de 

meede markenrigter F.G. van Reede tot den Parkeleer door onpasselijkheid absent. 

Nevens de ondergeteekende erfgenamen.

Den markenrigter voornoemd communiceert dat hij op den 1ste dezer maand de 

weegen geschouwd heeft en deselve doorgaans nagenoegen heeft bevonden, dog, 

dat aan die weg in de Caterstraat niets of zeer weinig wat gedaan. Hebbende hij dit 

wegens Jan Scholten order gegeeven om die aangelander aan te seggen, dat 

sedeselve na behooren moeten maaken. 

(pag. 87v)
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Voorts was de weg tegens Praastenhof aan de Voordersteege wel gemaakt maar 

niet na behooren. Zijnde door den markenrigter aan den meier Andries Essen van 

gemelde hofstee te doen aanseggen,dat deselve beter gemaakt moeten worden.

Wijders verklaard den markenrigter, dat hij bij het voeren dezer schouwe, nog 

niets ten aansien het reglement van het departementaal bestuur van Gelderland, in 

deezen voor jaare gepubliceerd, op het schouwen en verbreeden der weegen als 

anders in werking heeft gebragt, als vermeenende dat men eerst behoorde af te 

wagten wat die persoonen zoo van het departementaal bestuur staan afgezonden te 

worden, om de geheele markt in oogenschijn te neemen, zullen goedvinden te 

ordonneeren. 

Aldus gedaan te Wilp in de kerk op datum als boven.                                                

Engelbert Brascamp, Markenrigter.                                                                                    

Gijsbert Slijkhuis.  Jan Scholten.

(pag. 88)

Op heden den 19 Junij 1806 zijn na gewoonlijke twee agter eenvolgende 

publicatiën, in de kerk alhier vergaderd:                                                                          

Engelbert Brascamp, markenrigter van de aard en aardenbroekermarkt, zijnde de 

meede markenrigter F.G. van Reede tot den Parkeleer door onpasselijkheid absent. 

Nevens de ondergeteekende erfgenamen.

Den markenrigter voornoemd communiceert dat hij met den heer Boecop op het 

Holthuis, dezer maand op den 5 Junij de wegen heeft geschouwd en deselve 

bevonden na genoegen gemaakt te zijn; uitgezonderd de geheele zoogenaamde 

Katerstraate, dat aan den Haselenberg, voor of van de pastorie dat aan de loine. 

dan nog tegen de erven Bergel, Bellinkhof en een gedeelte van het erfje Blokhorst, 

int geheel niet hoegenaamd---
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aan de weegen was gedaan.Ten welke einde den selven den Boerscholtis Jan 

Scholten heeft geordonneerd, om de aangelanden van voormelde landen aan te 

seggen om deselve na behooren te maaken tegen den 12 deser maand.                                                            

Dat den markenrichter met den heer Boecop voormelde weegen weder heeft 

geschouwd en den selven welbevonden. Vorders rapporteerd den selven, dat in 

den voorigen jaare den Drost van Nederveluwen, hem heeft gezegd om de weg in 

de Voordersteege na behooren te maaken. ten welke einde hij deselve bijna geheel 

heeft gerepareerd, met else Schrans bosschen ter dikte van 27 duim omtrek en dan 

nog tusschen ider bosch een elsen sliet.

(pag. 89)
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Twijfelende niet of deselve zal nu wel veertig ja meerder jaaren kunnen goed 

blijven, mits jaarlijks de spaanen ingestoken worden.                          

Dit leid deselven uit het navolgende: Voor drie á vier en sestig jaaren had hij 

gesien, dat wijlen zijn oom Anthonij van Enter int dorp Twello, tussen xijn huis en 

dat van den hoff ten Daale, daar nu de schout Wijnen woont, de weg heeft 

afgeschept, tot op de elsen slieten die daar inlaagen, dog, hoeveele jaaren de zelve 

daar in reeds geleegen hadde was hem onbekend.                                                                                                                            

Om hiervan een proeve te neemen, verklaard hij dat in den gepasseerde herfst de 

weg aldaar heeft doen opgraaven en bevonden dat die else slieten alle-----
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nog zeer gaaf en goed waaren, na oogenschijn zouden dezelve 4 à 5 duim over het 

kruis.                                                                                                                                

Hierbij geroepen den schout  H.Wijnen en Hermen Breedenoord die het meede in 

oogenschijn genoomen hebben.

Berend Noyen en Gerrit Schoemaker verzoekende om een schuur tegen zijn huis te 

moogen zetten.                                                                                                                

Hierover gedelibereerd zijnde is goed gevonden, dat verzoek aan Gerrit 

Schoemaker te accordeeren onder speciaale conditiën: om die schuur niet te 

moogen afgraaven.

Datum als vooren.                                                                                                                 

Engelbert Brascamp als markenrigter.                                                                                   

Guerts van 't Heck.  B. Noyen.  Siemon Grijshoff.  H. Heimerikx.  Willem 

Alferink. A.J. Borgonjen. Jan Scholten.  A. Renssen, als markenschrijver.

(pag. 90)

Op heden den 16 October 1806 zijn na gewoonlijke twee agter eenvolgende 

publicatiën, in de kerk alhier vergaderd:                                                                          

Engelbert Brascamp, markenrigter van de aard en aardenbroekermarkt, zijnde de 

meede markenrigter F.G. van Reede tot den Parkeleer door onpasselijkheid absent. 

Nevens de ondergeteekende erfgenamen en hebben bevonden dat de schuld van 

voormelden markt waarover de uitsettinge moet geschieden als volgd:

Aan den dijkschrijver Peter Brascamp volgens de uitsettinge te Oene gedaan, den 

3 Julij 1806, de hoeve op 5 gulden en alsoo de markt hierin moet lasten 40 hoeven, 

bedraagende alsoo

Denselven als schrijver volgens oud gebruik
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Aan den dijkschrijver Peter Brascamp volgens de uitsettinge te Oene gedaan, den 

3 Julij 1806, de hoeve op 5 gulden en alsoo de markt hierin moet lasten 40 hoeven, 

bedraagende alsoo

f. 200=.

Den selven als schrijver volgens oud gebruik. f.   15=.

Den markenrigter Engelbert Brascamp komt wegens 12 vacatiën in de markt. f.   72=.

Item na Oene bij den uitsettinge f.     9=.       

                                                                                                                   transport: f. 296=.
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Den selven komt nog wegens leverantie van eiken paalen, posten en planken als 

anders tot het repareeren van bruggen en een nieuwe brugge bij de Snenge, 

alsmeede wegens elsen en essen, schrans bosschen, slieten en rijse, tot het 

repareeren van den Voordersteege op last van de Drost van Nederveluwen en 

verschot van arbeidsloon, ingevolge rekeninge en specificatiën.

f. 171=15=12

Den heer C.A.J. van Boecop komt wegens ses vacatiën wegens het schouwen van 

de weegen in  plaats van de heer F.J van Reede als markenrichter.

f.   36=.

Den markenschrijver Anthonij Renssen komt weegens het ontvangen van 4 

morgensgeld, alsmeede voor pennen, papier en inkt en aanzetten der klok.

f.   60=.      

                                                                                                                      

transport:

f. 563=15=12
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De schouwer van de Stouw- en Leidegraaven en de schrijver f.   48=.

Extra f.   36=.

Aan die van de Vliert f.   48=.

aan die van de Hondschoter, Diepenbroek, Goorgraave en de Voorgang f.   60=.      

Extra f.   15=.

Jan Scholten voor 't schouwen van de buurtweegen in 4 jaar f.     6=.

Hendrik Schut, schater, wegens het meedegaan bij de schouwe van den Dijkstoel 

aan de Groote--en Terwoldse weteringe, als anders

f.   17= 4=.

Jan Everts, Timmerman, wegens arbeidsloon aan de bruggen en verschot van 

nagels, als anders

f.   25=16=.   

                                                                                                            transport: f. 819=15=12
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Jan Scholten komt nog wegens scheuten voor 4 jaaren f.  36=.
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Peter Brascamp komt voor geleverd hout aan de bruggen an de Pannenkoeken in 

de Heringstraat in de jaaren 1803 en 1804, volgens reekening

f.  31=.

Anthonij Renssen komt voor restant vant morgengeld met aanneeming als hij het 

ontvangen heeft, om alsdan in reekening te verantwoorden 

f.  48=10=.

Den selven nog betaald aan Jan Everts, timmerman, voor het repareeren der 

bruggen bij de Pannenkoek en Heeringstraat

f.  18= 5=.

Nog betaald aan den schout H.Wijnen,voor de sterke hand van den Provisoor den 

Drost van Nederveluwen

f.   7=14=.      

                                                                                                               transport:                 f. 941= 4=12
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Anthonij Renssen nog betaald aan Berend Jansen voor steen f.     1=10=.

f. 942=14=12

Hiervan afgetrokken hetgeen bij de uitsettinge 1802 is overgebleven f.  24=10=4

item 1803 f.  47=10=8

f.   72=.  =12 f.  72=.  =12

f. 870=14=.

Blijkende de schuld groot te zijn agthonderd en zeventig gulden veertien stuivers 

en terwijl in de markt sig bevinden 2207 morgen, ider morgen gereekend op 9 

stuiver bedraagebde dus f.993 gld.3 stuiver. Schietende also over f. 122,=gld. 9 

stuiver, die in de volgende sitting zullen verantwoord worden.

Den ontvanger Anthonij Renssen word gequalificeerd om de nalatigen, die hun 

verschulde morgengeld nog niet betaald hebben, om na dijkregten daarvoor aan te 

spreeken en te executeeren, hebbende------ 
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Anthonij Renssen verantwoording gedaan wegens zijnen ontvangst en uijtgaaf 

over de jaaren 1802-1803. 

Zijnde de markenrigters versogt om de weg die door het dorp Wilp, tot aan de 

allee van de Latmer gaat te verhoogen, zooveel mogelijk om in de winter zeijzoen 

na behooren te kunnen gebruiken.
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Datum den 16 October 1806.                                                                                                

Engelbert Brascamp als Markenrigter.                                                                                            

C.A.W. Boecop van wegens den Markenrigter F.G. van Reede.                                 

W. Wesselink.  Jan Scholten.  G. Slijkhuis.  Derk Jansen.                                           

A. Renssen, als Markenschrijver.                                                                                
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Op heden den 23 Maart 1807 zijn na gewoonlijke twee agter eenvolgende 

publicatiën, in de kerk alhier vergaderd:                                                                          

Engelbert Brascamp, markenrigter van de aard en aardenbroekermarkt, tevens de 

ondergeteekende erfgenaamen om in plaats van den overleeden  markenrigter F.G. 

van Reede tot den Parkeleer een nieuwe markenrigter te verkiezen.

Zijnde de stemmen opgenoomen en met meerderheid van dien verkoozen de Heer 

Hendrik Budde.                                                                                                            

En dat met zodaane magt en authoriteit, als daartoe vereist werde.

Datum als boven.                                                                                                                   

Engelbert Brascamp, markenrigter.                                                                                     

R.H.J. Veeren.  R.G. van Heck.  H. Budde.  B. Nijen voor mij selfs als meede als 

gevolmagtigde van B. Brascamp.  Weduwe Wolter Brascamp.  Aalt Jan Brascamp. 

Jan Krijt.  J. van den Bergh.  Willem Alferink.  J. Kok.  Egbert Roelofs. Roelofs 

Egberts. Hendrik Weijer.  J. van den Beld. H. Heimeriks. A. Renssen.
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Op heden den 29 Julij 1807 zijn na gewoonlijke twee agter eenvolgende 

publicatiën, in de kerk alhier vergaderd:                                                                          

Engelbert Brascamp, markenrigter van de aard en aardenbroekermarkt, zijnde de 

Heer Budde door onpasselijkheid absent. 

Den markenrigter Engelbert Brascamp communiceert dat hij ook bij absentie door 

onpasselijkheid veroorzaakt van zijn meede markenrigter de heer Henric Budde, 

op vrijdag der 3de dezer maand de wegen heeft geschouwd en dezelve doorgaans 

met het uiterste genoegen heeft bevonden, uitgenoomen de noordzijde van de 

zoogenaamde Koestraat waaraan bijna int geheel niets aangedaan was, waarom 

deselven aan den boerscholtus Jan Scholten heeft gelast om de eigenaaren aan te 

seggen om deselve binnen agt dagen na dato moeste gemaakt worden.

Voorts nog bevonden dat de eigenaren van den Bellinkhof de weg hebben 

afgegraaven tegens--------
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de publicatie van het departementaals bestuur van den 9 April 1803 zijnde den 

boerscholtus voornoemd, ook gelast om die eigenaaren aan te seggen om te 

maaken als van te vooren geweest is.

Datum den 29 Julij 1807 als boven.                                                                                  

Engelbert Brascamp, markenrigter.                                                                                    

Thomas Brinkhuis, als bestierder van het Grote Gasthuis.                                            

Jan van Calcar, als bestierder van het grote Gasthuis.                                                 

Pieter van Delden wegens de Berencampsenk.                                                               

P. van Calcar, wegens den hofsteede.                                                                                

F. Bosch, wegens M.H. Middelburg van den Bredeler.                                                  

G. Slijkhuis.  Jan Scholten.  D. Diepenveen.  Lambert Hendriks.  Willem Alfrink.  

H. Heimeriks.  H. van den Beld.  A. Renssen, markenschrijver.
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Op heden den 25 November 1807 zijn na twee gewoon publicatien in de kerk 

alhier vergaderd, de Heer H. Budde, Markenrigter van de Aard en 

Aardenbroekermarkt, nevens de ondergetekende erfgenaamen, om inplaats van den 

overleden markenrigter E. Brascamp een nieuwen te verkiezen. Zijnde de stemmen 

opgenoomen en met eenparigheid van stemmen daartoe verkoozen den Heer M.J. 

Vheeren in Twello. 

Actum in de kerk te wilp datum als boven.

Door de Heer Budde als markenrigter is tot schouwer van de Vlierte aangesteld in 

plaats van de overleden schouwer Aalderd van Wechel de zelve zoon Willem van 

Wechel.

Henric Budde, als markenrigeter.                                                                                     

C.A. van Boecop.  Jan van Calcar. Johannes Brinkhuis.  F. Bosch, namens H. 

Middelburg.  Jan Scholten.  W. van Enter.  Willem Alfrink.  Lambert Hendriks.  

Egbert Roelofs.  Roelof Egberts. G. Slijkhuis.  Derk Jansen Diepenveen.  L. van 

den Beld.  H. van den Beld. J. van den Beld. Hendrik Weijers. A.  Renssen, als 

markenschrijver.
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Op heden den 2 Junij 1808 zijn na twee gewoon publicatien in de kerk alhier 

vergaderd, de Heer Veeren, Markenrigter van de Aard en Aardenbroekermarkt, 

nevens de ondergetekende erfgenaamen.
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En is gerapporteerd dat de wegen zijn geschouwd en in orde bevonden.                 

Den boerscholtus Jan Scholten heeft gerapporteerd dat de kom ten laste van 

Kutschreuter en A. Wolberts op de stouwgraave stukkend was en dat dezelve 

moest vernieuwd worden, waarop den boerscholtus is gelast om die lieden aan te 

seggen dat zij de zelve ten eersten in order zouden moeten laten brengen of dat 

dezelve zoude toegemaakt worden.

Alsmeede Lambert Hendriks op de Hagen aan te seggen, dat hij die komme welke 

ten zijne laste in de markt zijn, behoorlijk moest laten maken dat die los en vast 

gemaakt kunnen worden, en in goeden staat brengen.

De bruggen bij de Blanke in een slechte staat zijnde is den boerscholtus al mede 

gelast die in ogenschijn te nemen, en ten meesten voordele der markt te laten 

maken.

Actum Wilp datum als boven.

Door de Heeren Markenrigters Budde en Veeren is tot schouwer van de 

Hondschoter Leidegraaf, Diepenbroeker voorgang en Goorgraave aangesteld Derk 

Jansen Diepenveen in plaats van Rutger, sedert welke door hooge jaaren en andere 

onverstandigheden niet meer in staat is hetzelve te kunnen waarnemen.

R.H.J. Veeren, als markenrigter.                                                                                          

Jan Scholten.  J. van den Bergh. Gerrit van den Bergh.  Derk Jansen.                         

A. Renssen, markenschrijver.
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Op heden den 8 Junij 1809 zijn na twee gewoon publicatien in de kerk alhier 

vergaderd, de Heren Budde en  Veeren, Markenrigters van de Aard en 

Aardenbroekermarkt, nevens de ondergetekende erfgenaamen.

De heren markenrichters hebben gerapporteerd dat zij de wegen hebben 

geschouwd op den 31 Mei dezes jaars, en alle in order bevonden, uitgenoomen 

Andries Essen aan de Voordersteege,wordende den boerscholtus gelast de 

landvrouw Duijkink aan te seggen dat die weg ten eersten moet gemaakt worden.

Door Jan scholten is gerapporteerd dat de brugge bij het Lollebroek in een slechte 

staat was, zijn de heeren markenrigters versogt in het boek na te sien of die brugge 

tot laste van de markt behoord dan neen. En die bevondende tot laste van de markt 

behorende, die alzo te laten maken .
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De heeren markenrigters worden versogt om die penningen welke onder den 

scholtus Wijnen zijn geconsigneerd ten voordele van de markt gesprooten uit de 

verkoop van de goederen van H. Grijshoff binnen 4 maanden door gerechtelijke 

wegen, om die mislukkende door middelen regtens of request aan den koning te 

innen. En zal van deze resolutie extract gezonden worden aan den voornoemde 

Scholtus Wijnen.

H. Budde, als Markenrigter.                                                                                                  

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                           

E. Wesselink.  Derk Diepenveen.  Jan Scholten.  J.D. Hovenck.  Willem Alfrink.  

H. Heimeriks.  Lambert Hendriks.  Jan van den Bergh. A.J. Everts.                               

A. Renssen, als Markenschrijver.
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Op heden den 8 Junij 1809 zijn na twee gewoon publicatien in de kerk alhier 

vergaderd, de Heren Markenrigters van de Aard en Aardenbroekermarkt, nevens 

de ondergetekende erfgenaamen.

De heeren markenrigters hebben gerapporteerd dat zij de wegen hebben 

geschouwd en alle in orde bevonden.                                                                                

De brug in de Haringstraat over de Leidegraave in een zeer slegte staat zijnde, is 

geresolveerd om die brug ten eersten ten koste van de marke te doen repareeren. 

Zijnde de boerscholtus Jan Scholten gelast dit ten eersten werkstelling te maken.

Klagten gekomen zijnde dat de weg in de Zonnenbergstraate tegen het land van 

Grijshoff door hem niet gemaakt wordt. Zo wordt den boerscholtus Jan Scholten 

bij dezen gequalificeerd om dien H. Grijshoff aan te zeggen dat hij die weg ten 

allereersten zelfs binnen 14 dagen te maken, of dat anders tegen hem met middelen 

zal gehandeld worden zoals in dezen zullen behooren, en die weg op zijn kosten 

zullen gemaakt woren

Den predikant Wesselink verzogt hebbende om tegen het land van de pastorie van 

Wilp aan de Zonnenbergstraate een weinig land van de markt te mogen hebben, is 

dit verzoek ingewilligd, mits niet verder koomende als door van Delden bij den 

stouwgrave is geschied. 

Is bij dezen geresolveerd dat aan den onderschout H.W. Alberts en den schater H. 

Schut voor hunne vigilantie gangen in watersnooden als anders, voor een douceur 

in de eerste te doene uitsetting zal uitgezet worden aan ieder een -----
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somma van 25 gulden.
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Wilp, datum als boven.                                                                                                        

Henrik Budde, als Markenrigter.                                                                                          

Veeren, als Markenrigter.                                                                                                      

D. Diepenveen.  J. Holterman.  Jan Scholten.  E. Wesselink.                                        

A. Renssen, als Markenschrijver.
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Op heden den 4 October 1810 zijn na twee gewoon kerkenspraken in de kerk te 

Wilp vergaderd, de Heer R.H.J. Veeren, Markenrigter van de Aard en 

Aardenbroekermarkt, zijnde de mede markenrigter absent, nevens de 

ondergetekende erfgenaamen, en hebben bevonden dat de schuld van 

voorschreeven markt waarvan de uitsetting moet geschieden is als volgt:

Aan den dijkschrijver J. Dalhuizen volgens uitzetting te Oene gedaan den 5 Julij 

1810, de hoeven op 8 gulden en alzoo de markt hier in moet lasten 40 hoeven 

bedragende alzoo,

f.320=.

Aan den zelven als dijkschrijver volgens oud gebruik, f.  15=.

Aan de erfgenamen van den overleden markenrigter Brascamp, f.116= 6=.

                                                                                                           transport: f.451= 6=.
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Aan den markenrigter Budde, f.  36=.

Aan den markenrigter Veeren, f.  45=.

Aan den markenschrijver A. Renssen, f.  60=.        

Aan den zelven voor extra, f.  15=.

an den schouwers van de stouw en leidegraaf met den schrijver voor ordinair en 

extra,

f.231=.

Aan den schouwers met den schrijver van de Vlierte,     f.  64=10=.

Aan die van de Diepenbroeker, Hondschater leidegraaf Voorgang en Goorgraave, f.  60=.        

Aan Jan Scholten voor het schouwen der buurwegen en als schater, f.  22=.

Aan H. Schut voor het medegaan bij de schouwe van de Groote en Terwoldsche 

wetering, alsmede voor vigilantie en gangen in watersnood, 

f. 42=.

                                                                                                              transport: f.1027=.
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Aan den onderschout H.W. Alberts een douceur voor vigilantie en gangen in 

watersnood,

f.  25=.

Aan den timmerman G. Rutgens Mulder, f.   9= 2=.
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Aan den verver van der Heide, f.   2= 6=.

Aan den markenschrijver A. Renssen, dat hij meerder had uijtgegeven als 

ontvangen, specificatie zijnde hieronder begrepen f. 12= 3=. Die hij van den          

16 October 1806 in kas had.

f.  25=11=8

Blijkende de schuld groot te zijn: eenduizend agt en tagtig gulden, negentien 

stuiver, agt penningen.

f.1088=19=-8

En in de markt worden gevonden 2207 morgen ieder morgen gerekend op elf 

stuiver bedraagt dus, twaalf honderd dertien gulden en zeventien stuiver.             

Schietende alzoo over f.124=17=8 die in de volgende zetting zullen verantwoord 

worden.
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Den ontvanger A. Renssen heeft in alles verantwoordingen en betalingen gedaan 

wegens de uitsetting van den 16 October 1806 en heeft de quitantiën daarvoor 

overgegeven aan de Heeren Markenrigters.

Datum als boven.                                                                                                                   

R.H.J. Veeren als markenrigter.                                                                                             

E. Wesselink.  Jan Scholten.  Derk Diepenveen.  Willem Alfeerink. A. Renssen.
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Den 25 Maart 1811 zijn na voorgaande behoorlijke kerkenspraken  H. Budde en 

R.H.J. Veeren als gecommitteerden dit kerspel Wilp de erfgenamen opgeroepen en  

vergaderd, teneinde om met genoemde erfgenamen te delibereren  en concluderen 

over de pointen van splitsing  van dijk , weteringen en kleine waterleidingen als bij 

publicatiën van den heer president dijkgraaf van Veluwen op den 17 Maart 1811 is 

gepubliceert, namelijk dat er tans in den dijkstoel van Veluwen eene geheele 

andere Sinecure  plaats heeft, door het benoemen en aanstellen van eene 

ringcommissie bij zijn majesteit besluit van den 31 van Loumaand 1810, zo 

omtrent het ------
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financieel als ten opzigte van de staat der dijken en rivieren, zoo is het den 

dijkgraaf voornoemd, voorgekomen, dat diensvolgens een tweeledige 

huishoudinge proflueert en ten dieneinde vermeent den dijk.

Geslagene erfgenamen van de respective kerspelen der ondergehorende 

gerequireerd ten dien einde hunne gecommitteerden te moeten oproepen zoals 

geschied bij de een om zich op donderdag den 4de April 1811 s' morgens ten 10 

uure in de kerk te Oene te vervoegen om als dan met dijkgraaf en dijkstoel over 

genoemde pointen te concluderen, wordende daartoe de te benoemen 

gecommitteerden verzogt hunne bijzonder------ 
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qualiteiten ten dieneinde mede te brengen.

Om aan al het bovengemelde te voldoen en gecommitteerden in staat te stellen 

behoorlijk rapport te kunnen uitbrengen, hebben de gezamelijke erfgenamen van 

Wilp goed gevonden en verstaan dat de schouw der wetering en andere kleine 

waterleidingen provisioneel zal blijven continueren en dat er dus om de vier jaaren 

alsvan ouds een uitzetting van het morgengeld zal plaats hebben ten einde de 

daaruit ordinaire kerspels lasten te voldoen.

Wilp den 25 Maart 1811.                                                                                                       

was met diverse handen------
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getekend.                                                                                                                                 

G. Nilant Bannier,namens mijne moeder.                                                                              

J.W.J. IJssel de Schepper, uit naam mijns moeder.                                                        

E. Wesselink.  Lambert Hendriks.  J. van den Bergh.  Jan Scholten.  E. Bosch.  

Derk Diepenveen.  R.Geurts van Neck.  A. Renssen, markenschrijver.                        

Pro Vera, Anthonij Renssen, als markenschrijver. 
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Op heden den 12 Junij 1811 zijn na voorgaande gewoonlijke kerkespraak in de 

kerk van Wilp vergaderd, de heeren Budde en Veeren als markenrigters van de 

Aard en Aardenbroekermarkt neffens de ondergetekende erfgenamen.                   

De Heeren Markenrigters rapporteren:

1. Dat ingevolge resolutie van 12 Junij 1810 de brug in de Haringstraat over de 

Leidegrave ten koste van de markt is gerepareerd.

2. Dat markenrigteren ingevolge resolutie van 25 Maart 1811zich op den 4 April 

1811 te Oene hebben laten vinden, op welke vergadering geresolveerd is:

2a Dat voortaan de rekening van de wateren volgens ouder gewoonte in dier voegen 

als te voren geschied is, met de vier jaaren zal geschieden.

2b Dat de gecommitteerden der dijkgeslagene kerspelen gehouden zullen zijn, de 

dijkpligtige morgens van ieder kerspel vooraf of op den 1ste Junij deses s'jaars, na 

de nieuwe metingen op te geven aan den dijkstoel van Veluwe.

2c Dat daarna door den dijkstoel opgemaakt zal worden, hoeveel per morgen betaald 

moet worden, en daarvan aan gecommitteerdens van ieder kerspel specefique 

rekening gezonden, om die penningen voor of op den 15 Augustus 1811 aan den--
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dijkstoel in te zenden. ten einde dezelve, ingevolge de wet voor den 1ste 

September 1811 in de cas van de ringcommissie te worden overgebragt. Dat 

markenrigteren aan voorschreven resolutie om het morgental na de nieuwe metinge 

op te geven niet hebben kunnen voldoen. Uijthoofde dat nu alle aangewende 

moeijte de registers der nieuwe metinge of copie, de selve niet konden bekomen, 

en daar van aan den heer dijkgraaf van Boecop kennisse opgeven.

3. Dat de wegen op den 30 Meij J.L. door de markenrigteren geschouwd zijn en in 

orde bevonden. Door den markenschrijver is aan de Heeren Markenrigters 

voorgedraagen dat bij deze jaarlijkse gewoone vliertenschouw, een nieuwe bocht 

is gemaakt en dit in order heeft, of het de Heeren Markenrigters hem nu geliefden 

te qualificeren dat bij het bekendmaken bij de doene herschouw, dat ijeder zoude 

verpligt zijn een postje bij zijn onraad van de vlierte te zetten, zoals hij daartoe 

gequalificeerd wordt bij dezen, alsmede om bij de najaarsschouwen van de Stouw, 

Leide-Diepenbroeker, Hondschater Leide-Voorgang en Goorgraven, zooals 

hiervoren van de Vlierte geschied is en daarvan vervolgens de registers hier in te 

registreren.
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Klagten ingekomen zijnde dat Beekman en Marten Poll de weg zouden benadeeld 

hebben, aan de Zonnenbergstraat, is den boerscholte Jan Scholten gelast dit in 

ogenschijn te nemen, en te zorgen dat die weg binnen 14 dagen in zijn vorige staat 

worde hersteld.

Wilp, Data als boven.                                                                                                                      

Henr. Budde, als Markenrigter.                                                                                          

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                         

Jan Scholten.  L. Bosch.  A. Renssen, als Markenschrijver.

1812 10 Junij zijn op de aanvrage, door de Maire van Wilp welke het getal der 

bruggen zijn zowel die van de staat als die aan de gemeente en particulieren 

toebehoren gemeld, dat er geene aan den staat behorende in deze markt gevonden 

worden, dan de volgende 7 door de markt onderhouden worden.

1 De brug in de Voordersteege over de Vlierten.

2 De brug bij den Zonnenberg over de Wetering.

3 De brug bij de Pannenkoek over de Leidegrave.

4 De brug bij de Inde over de Leidegrave.

5 De brug bij de Blanke over de Wetering.
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6 De brug bij de Pletze over de Wetering.

7 De brug in de Molenallee over de Vlierte.

(N.B.) Deze brug behoort aan den Lathmer, d.d. Julij 1825.

1817 21 Januari bij bovenstaande nog opgegeven.

8 De brug in de Keuterstraate over de Vlierte.

9 De brug bij Keijsershuijs over de Leigrave.

10 De brug in de Herikstraat over de Leigrave.

11 De brug bij de Vundeler over de Goorgrave.

1 Stenen deuker in de Twelseweg bij de vijfhoek.

2 Stenen deuker in de Twelseweg bij de Blaasbalg.
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Op heden den 11 Junij 1812 zijn na gewoone behoorlijke kerkenspraak in de kerk 

te Wilp vergaderd, de Heer R.H.J. Veeren, markenrigter van de Aard en 

Aardenbroeker Markt, zijnde de mede Markenrigter door onpasselijkheid sbsent. 

Nevens de ondergetekende erfgenamen.

Den Heer Markenrigter heeft gerapporteerd dat de wegen zijn geschouwd en voor 

het grootste gedeelte in orde gevonden en dat op die plaatsen als daar die niet 

gemaakt waren den schater naar de makers daarvan was gezonden om hun aan te 

zeggen dat zij die moesten laten maken, dat nu ook geschied is.

Door den markenschrijver is gerapporteerd dat hij volgens qualificatie van den 12 

Junij 1811 bij publicatie had doen bekend maken, dat ijeder welke onraden hadden 

te maken, op de Hondschoterleigraaf, Diepenbroeker voorgang, goorgrave, stouw- 

en leidegraven, verpligt zouden wesen, ijeder een postje met de naam erop aan het 

eind van hun onraad, zoals bij de vlierte geschied is, te zetten, dat weinige of 

geene hieraan hebben voldaan, of de Heeren Markenrigters hem met de schouwers 

geliefden te qualificeren, om bij publicatie te doen bekend maken, dat genoemde 

postjes binnen 8 dagen erbij moesten staan en tevens te gelasten dat in de eerste 

volgende week daarover een extra schouwe zal gedaan worden, en dan bij verder 

verzuim tegen de nalatigen , naar markenregt zal gehandeld worden, en is deze 

qualificatie als boven geschied.
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Klagten ingekomen zijnde dat de weg bij den vijfhoek in een zeer slegte staat is, 

en bij nat weder bijna onbruikbaar, zoo worden de Heeren Markenrigters bij desen 

versogt om die te doen repareren en in een goede staat te doen brengen en tevens 

om er twee goede kommen er in te------                                                                  
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doen leggen, zoo dat het water niet op de weg blijft staan.

Wilp, dato als boven.                                                                                                            

R. H. J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                         

Henrik Roelofs.  Egbert Roelofs.  A. Renssen, als Markenschrijver.
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Op heden den 10 Junij 1813 zijn na gewoone behoorlijke kerkespraak in de kerk 

van Wilp vergaderd, de heeren H. Budde en R.H.J. Veeren als markenrigters van 

de Aard en Aardenbroekermarkt neffens de ondergetekende erfgenamen.                  

De Heeren Markenrigters hebben bekend gemaakt dat door hun de wegen zijn 

geschouwd en voor het grootste gedeelte in goede orde bevonden, uitgezonderd 

het Groene Straatje, loopende van den vijfhoek naar de Doornweerd, dewelke op 

verscheidende plaatsen niet naar behoren was gemaakt, dat den schater door de 

heren markenrigters was gelast om die lieden aan te zeggen dat zij hun onraad ten 

eerste zullen hebben te maken, hetwelk ook geschied is.

De markenschrijver heeft bekend gemaakt dat volgens resolutie van den 11 Junij 

1812 waarbij alle makers van waterleidingen in de markt gelast worden om ijeder 

bij zijn onraad een postje te zetten met deselve naam daarop, dat dit ook geschied 

is en dat door den schrijver een nieuw boek van de onraden is geformeerd, 

wordende den schrijver gelast dat boek alhier te in te schrijven.
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Dat de kommen in de Voorsteege bevonden waren verstopt te zijn, opgeruimd 

zijnde het onnodig bevonden is nieuwe te leggen.

Is verder geresolveerd op de volgende ordinaire vergadering bij de kerkenspraak te 

publiceren dat er gedelibereerd zal worden over de propositie door eenige 

erfgenamen gedaan om een brugge te leggen over de Stouwgrave bij den kolk.

Klachten ingekomen zijnde dat de kom door de stougrave tegen het land van de 

weduwe Kutschreuter en Gerrit Jans Kruitbos  in een zeer slegte staat zijn. Zoo 

wordt den achater bij dezen gelast om die lieden aan te zeggen dat zij het zelve ten 

eersten zullen doen repareren.
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Wilp, dato als boven.                                                                                                             

Hen. Budde. R.H.J. Veeren.  E. Wesselink.  D. van Diepenveen.  Jan Scholten. 

Lambert Hendriksen. Wessel Bleumink. J. van den Bergh. Gerrit Karman.                

A. Renssen, Markenschrijver. 
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Nr. Namen: Treden:

1 Berenhorst,   A.J. Bourgondien 15

2 De Crosse, A. Lamberts. 28

3 De Holthoeven, 62

4 C.B. 27

5 Berenhorst, A.J. Bourgondien. 37

6 Groote Vondeler, van Delden 40

7 Hagen,    J. Hendriks. J.H. 40

8 Beld, Diaconie van Wilp. 42

9 den Lochem,  G.J. Kruitbos 41

10 Lochem,  G. Jans. 35

11 De weduwe Welbergen 12

12 Stougrave,  Wessel Bleumink. 22

13 Hagen,    J. Hendriks. 21

14 Lollebroek, Broekhuizen. 11

15 W.A.Alberts, 15
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16 Pannekoek,  A.J. Egbers. 31

17 Sluine,  Wed. Ribbius. 32

18 Groote Vondeler,  van Delden. 34

19 Stougrave,  Wessel Bleumink. 71

20 Crosse,  A. Lamberts 31

21 A. karman 95

22 A.W. 32

23 Veldershofstee, G.J. Kruitbos. 57

24 Statenberg, 22

25 T. Teunis. 32

26 Kempe 27

27 Lollebroek, Broekhuizen. 32

28 Hobbelinksstee,  Dries Teunis. 32

29 Breijte 61

30 G.J. Slijkhuis. 23

31 J. Hendriks. 54

32 H. Lamberts 8
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33 Gaymans, G. Post 16

34 Holthoeve, Hackfort. 42

35 Schimmelpennink, 51

36 A.W. Alberts 134

37 Kutschreuter. 63

38 t Honden, wed. Bannier. 97

39 Sluine,  Ribbius. 38

40 Kranenkamp, Wijnoldy 41

41 W. Brascamp. 184

42 Groote Wisseler, L. Hendriks. 18

43 Kleine Wisseler, J. Jansen. 19

44 Holthoeve, Hackfort. 21

45 Logchem,  G. Kruitbos 14

46 Linthorst, J. Diks 10

47 Hogewal, Zuidwijk. 103

48 H. Linthorst. 61
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49 Berenhorst, A.J. Bourgondien. 217

50 Sluine, Ribbius. 40

51 Logchem, G. Jans Kruitbos 49

52 Stougrave,  Wessel Bleumink. 82

53 Wilperweide, W. Willems. 72

54 Sluine, Ribbius. 41

55 Bredelaar, Bern. G. Bastiaans. 53

56 Wed. Beumer, Verbock. 15

57 Beld, Diaconie van Wilp. 12

58 Wed. Beumer erfgen. Verbock. 19

59 Sluine, Ribbius. 590

60 A.J. Evers. 50

61 Hagen, J. Hendriks. 74

62 Toiters, Gaymans. 260

63 Stougrave, W. Bleumink. 62

64 Gaymans. 56

65 Sluine, Ribbius. 30

66 Wilper Weide, W. Willems. 32

67 Jan Roest. 33
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68 Groot Kranenkamp, Wijnoldy. 192

69 Kleijn Kranenkamp, 93
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70 J. Hendriks. 24

71 Bern, Karman. 87

72 Groot Kranenkamp, Wijnoldy. 31

73 W. Karman. 85

74 Stakenberg. 25

75 Bruininkshof. 50

76 G. Kruitbos. 50

77 Huis int veld. 50

78 Bruininkshof. 41

79 H. Lamberts. 23

80 Wed. van Wichel. 12

81 Zuidwijk, Hogewal. 28

82 Vondeler, van Delden. 42

83 Kar. J. Knoppert. 40

84 Wed. Welbergen. 58
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85 Wed. van Wichel. 40

86 E.J. Hissink. 28

87 Hof te Gietel. 36

88 De Karre, J. Knoppert. 50

89 Bruininkshof. 15

90 F.G. Slijkhuis. 21

91 Derk Jacobs Rensink. 35

92 G. Berends. 88

93 R.G. van Neck. 54

94 W. berends. 34

95 Wed. van Schuren. 51

96 Huis int Veld. 34

97 D. Diederik. 34

98 T. Teunis. 27

99 Bosch, V.W. Bergh. 142

100 Gorsseler, wed. Pallarait. 81

101 Hogenkamp in Twello, Evert Hendriks. 121

102 Wed. van Schuren. 52
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103 Gietelo, G. Wassink. 93

104 Gerrits. 52

Vervolg Leidegraven:

1 Bern. Albers. 80
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2 Keurhorst, E. Everts. 75

3 Diaconie, J. Essen. 35

4 Schaak,  W.Alferink. 72

5 Berenhorst, A.J. Bourgondien. 217

6 Streppel, W.A. Albers. 40

7 E. Evers, in de Bosch. 104

8 Vondeler, van Delden. 120

9 A. Linthorst. 10

10 W. Evers, in de Bosch. 28

11 Streppel. A.W. Albers. 28

12 W. Evers, in de Bosch. 25

13 Vondeler, van Delden. 28

14 Bredelaar,  bastiaans. 110
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15 Holthoeve, Hackvoort. 5

16 Kruitbos. Jan Stegeman. 50

17 Kleine Keurhorst, Erfgen. Beumer. 15

18 Groote Keurhorst, A.J. Evers. 44

19 De Holthoeve, J.A. Dekker. 120

20 Beld, Diaconie, G. Greve 14

21 Lollebroek, Broekhuizen. 94

22 Linthorst, H. Hendriks. 14

23 Kleine  Holthoeve,  J.H. Dekker. 45

24 Bruggenbos, Stigt ter Hunnepe. 30

25 Hagen, J. Hendriks. 11

26 Kleine Keurhorst, Erfgen. Beumer,  H. Jansen. 46

27 Hagen, J. Hendriks. 26

28 Stougrave, W. Bleumink. 99

29 Kleine Pannekoek, H. Zwiers. 30

30 Stougrave, W. Bleumink. 288

31 W.J. 34

32 H.v.B. 37
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33 Lollebroek, Broekhuizen. 114

34 Vrijeland, E. Hendriks. 130

35 Groote Kranenkamp, Wijnoldy. 200

36 Parkeler, Gaymans. 38

37 Zwaluw, G. Kruitbos. 56

38 Kranenkamp, Wijnoldy. 66
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39 H. Hoek Karman, Verboekt. 93

40 t Honden, Knoppert, wed. Bannier. 330

Vervolg Goorgraven:

1 Keurhorst, A.J. Everts. 24

2 Grootenhuis, A. van Eck. 80

3 Sluine, Ribbius. 66

4 Lollebroek, Broekhuizen. 71

5 Keurhorst, A.J. Everts. 78

6 Zuidwijk, Hoogewal. 112

7 (overgeslagen)

8 Veldermate, Teunis Egberts. 60

9 Vondeler, van Delden. 44
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10 Kopof, Hissink. 20

11 Groote Vondeler, van Delden. 30

12 Kleine Vondeler, Grijshof. 50

13 Lollebroek, Broekhuizen. 14

14 Kopof, Hissink. 21

15 Groote Vondeler, van Delden. 148

16 Kleine Wisseler, G. Alferink. 58

17 Kleine Wisselerhoeve, Arij Jacobs. 58

18 Kopof, E.J.Hissink. 29

Diepenbroeker Leidegraaf:

1 Lollebroek, Broekhuizen. 62

2 Hovenk, Jochem Derks. 62

3 Groote Wissler, Lammert Hendriks. 69

4 Bredelaar,  bastiaans. 129

5 Domein goederen,  E. Denekamp in gebruik. 60

6 A. Ensderink te Vooorst. 86

7 Weduwe Welbergen. 126

8 Nijenhuis. 90
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9 Domein goederen,  E. Denekamp in gebruik. 85

10 Boerkamp, van Delden. 93

11 Weduwe Kutschreuter. 51

12 J.A. Knoppert. 50

13 Boerkamp, van Delden. 106

14 Nijenhuis. 104

15 Morgengave, van Delden. 66
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16 Wesselink, Dominee. 115

17 Boerkamp, van Delden. 105

18 Balenstee, van der Linden. 28

19 Hommelenbrink, van Calcer. 124

20 Weduwe Kutschreuter. 34

21 Hoogen Hilder, Harm Harteman. 23

22 Lollebroek, Broekhuizen. 14

Vervolg de Voorgang:

1 Grootenhuis, A. van Eck. 14

2 Zuitwijk, De Hoogewal. 24
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3 Wollebos, Jannes Jansen. 17

4 Kopof, E.J.Hissink. 36

5 Nijenhuis. 27

6 Bruggenbos, Stigt ter Hunnepe. 16

7 Bredelaar,  bastiaans. 17

8 Den Hul, G. Berends. 26

9 Alberti, wed. Willem Alberts, Deventer. 14

10 Domein goederen,  E. Denekamp in gebruik. 17

11 J.D. Hovenck. 17

12 Boerkamp, van Delden. 6

13 Balenstee, van der Linden. 4

14 Hofstee goet, Sein van Calcar. 7

15 Lollebroek, Broekhuizen. 21

16 Hommelenbrink, van Calcer. 5

17 Wed. Duikink, Deventer. 5

Vervolg Hondschoter                                                                                                            

Leidegraaf.

1 De Predikant Wesselink. 12

2 Groote Wisseler, Lammert Hendriks. 220
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3 Bredelaar,  bastiaans. 226

4 Evert Denekamp, Zonnenbergstraate. 451

5 Garrit Sein van Delden. 128

6 W. Albers. 156

7 De Mulde van Twello, Duistervoorde. 31

8 Jan Grijshof. 31

9 Berend Waanders van Suchtelen. 89
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10 Willem Demmers. 52

11 Hogewal, Zuidwijk. 151

12 Doorneweerd van Schele. 21

13 Zonnenberg, E Denekamp. 41

14 Doorneweerd van Schele. 85

15 de Boerkamp van Delden. 73

16 Gerrit Sein idem. 40

17 Schaak, W. Alferink. 76

18 Ter Hinde, Noordenck, Erven Klopman. 76

19 Bastiaan Arend Jan Wichers Ribbius. 52

20 De Wed. J. Hoefman. 46
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21 Hermanus Pas, J. Keizer. 46

22 Balenstee, van der Linden. 30

23 Jan Kroes. 38

24 De Vijfhoek. 38

25 Bruggenbos, Stigt ter Hunnepe. 83

26 Zonnnenberg, de wed. Kutschreuter. 107

27 Eikelenkamp, de wed Doornbos. 40

Vervolg Wilpsche Vlierte:

1 Latmer, hardsuiker. 15

2 Grootenhuis, A. van Eck. 21

3 Elshof, de wed. L. Willems van Marle. 65

4 Brugggenbos, Jan Scholten, stift ter Hunnepe. 26

5 t Roeterink, Derk Cleverkamp. 36

6 Zuidwijk, van Touwgeren. 90

7 t Grootenhuis, A van Eck. 18

8 Schramate, J. Bussink. 46

9 De Snenge, Teunis van Wijnbergen. 61
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10 Ter Hinde, Noordenck, Erven Klopman. 90

11 Legen Latmer, Teunis Hendriks. 50

12 t Roeterink, Derk Cleverkamp. 75

13 Holtkamp, J.A. Willink. 26

14 Helming, W. Gosens. 21

15 t Voorde, de Wolf. 200

16 Ter Hinde, Noordenck, Erven Klopman. 21
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17 Noordijk, Willem Boscamp, van Marle. 67

18 Holtkamp, J.A. Willink. 58

19 Armen Breite, Hardsuiker, Diaken. 28

20 Bruggenbos, Stigt ter Hunnepe. 49

21 Helming, W. Gosens. De Latmer. 33

22 De weduwe L. Willems, Elshof van Marle. 18

23 De weduwe Duikink. 19

24 Grootenhuis, A. van Eck. 11

25 Hege, G. Nijland, Bannier verboekt. 115
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26 Latmer, Willink. 78

27 Zurphen, Hendrik Harms, Schimmelpenning. 78

28 De Mole, L. Hardsuiker, Latmer. 115

29 Latmer, M. Berends Greve. 129

30 Zoerhuis, A. Willems. Latmer. 300

31 Kuilershofstee, G. van Zalk, Latmer.

32 De Rijte, H Klopman en H. van Aleï.
33 Leeuwenberg, J. Hassink, Latmer.

34 De Rijte, H Klopman en H. van Aleï.

35 Leeuwenberg, J. Hassink, Latmer.

36 Haaselenberg, J. Gerrits, Latmer.

37 J. Hassink, Latmer.

38 Steunk, Teunis Hendrik.

39 Bellinkhof, Jan van den Bergh.

40 Leeuwenberg, J. Hassink, Latmer.

41 Middelberg, H Besselink, wed Koningsveld.
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42 A.J. Wicher, Ribbius.

43 t Holt, de wed. Zuithof, 't Gasthuis.

44 Loine, H. Jan Willems opgelder.

45 Bovendorpscamp, de heer H. Budde.

46 Loine, H. Jan Willems opgelder.

47 Buddenzand, H. van den Beld, heer Budde.

48 Bergel, Jan Krijt, wed. Schepper

49 t Schol W. Aalders, A. Lamberts.

Provera Copia.

A. Renssen, Markenschrijver.
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(pag. 113)

Op heden den 14 Junij 1814 zijn na gewoone behoorlijke kerkenspraak in de kerk 

te Wilp vergaderd, de Heer R.H.J. Veeren, markenrigter van de Aard en 

Aardenbroeker Markt, zijnde de mede Markenrigter door onpasselijkheid absent.  

Nevens de ondergetekende erfgenamen.

En hebben markenrigters gerapporteerd dat de gewoonlijke schouwen over de 

wegen, om de veelvuldige besigheeden van den akkerlieden welke door de 

tijdomstandigheden zeer in hun werkzaamheden ten agter waren. Tot den dag dat 

deze uitgestelde werk bij den volgende vergadering rapport doen. Dat zij volgens 

resolutie van 11 Junij 1811 die voor de Heege zoveel mogelijk hebben doen 

maken, dat het nog ontbrekende dezer jaare gemaakt zal worden.

Dat de heer Koetschreuter en Jan Kruitbos hunne kommen in de stouwgrave tot 

nog toe na herhaalde aanzeggen niet gemaakt hebben, van oordeel zouden zijn dit 

hun aan te zeggen om binnen een maand dit te doen, zullende die anders aan de 

burgemeester over klagen het welk geresolveerd is.

Dat door de doorbraak van de Terwoldsche Dwars Dijk digt bij Warsumer, 

morgen een vergadering van de dijkstoel te Oene gehouden zullen worden en 

volgens voorloopige informatie de betalinge voor 7 Augustus bepaald. Zijnde de 

markenrichters van oordeel zouden zijn , dat zij den uitzetting de morgen gelden 

na het slot de rekening zouden mogen doen zonder na verbalen die doorgaans-----
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wat laat komen, te wagten. Waarmee de erfgenamen zig geconfirmeerd hebben.                                                                                                                               

Wilp, dato als boven.                                                                                                      

Henr, Budde, als Markenrichter.                                                                                   

R.H.J. Veeren, als Markenrichter.                                                                                 

J. van Delden, per orde mijns vader.                                                                              

P. van Delden.  J. Kok.  Jan Scholten.  J. van den Bergh.  D. van Diepenveen.
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Op heden den 4 Julij 1814 zijn na voorgaande gewoonlijke kerkespraak in de kerk 

van Wilp vergaderd, de heeren Budde en Veeren als markenrigters van de Aard en 

Aardenbroekermarkt neffens de ondergetekende erfgenamen. En Hebben de 

Markenrigters gerapporteerd:
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Dat zij op de 21 Junij J.L. de buurwegen geschouwd en doorgaans vrijwel gemaakt 

bevonden hebben, dat de gebrekigen door den scheuter aangezegd zijn geworden 

hun wegen in een bepaalde tijd te maken.

Dat markenrichteren zig op den 15 Junij J.L. na de vergadering te Oene begeven 

hebben die dijkgeslagen kerspelen en bevonden de uitzettende dijklasten volgens 

het verbaal te bedragen de somma van:

f.13109=18=.

En deselve som berekend na 553 1/2 hoeve á 23 stuiver: f.13117=19=.

Schietende dus over: f.        8=  1=.

f.13109=18=.

Waarin deze markt moet lasten veertig hoeven á drie en twintig gulden en veertien 

stuiver, maakt:

f. 948=.

Dat de te doene reparatie aan de Hulsberger sluizen, welke nog dezen najare 

gedaan en betaald moet worden door deskundigen is ongeveer tien gulden de 

hoeve berekend, worden het welk dan voor deze markt bedraagt: 

f. 400=.

Markenrigteren van oordeel zouden zijn hierover geene nieuwe uitzettinge te 

moeten maken, kunnende het meerdere of mindere bij het verbaal blijken wanneer 

de schulden de markt zich bedragen:

Aan den Dijkschrijver W.J. van Enter, volgens oud gebruik. f.   15=.

Aan de dijkschrijver voorn.volgens verbaal 16 Aug. 1811, 40st. Á  32 1/2 f.   65=.

Aan deselve verbaal 12 Sept. 1812, 40 hoeven 24 1/2 st. f.   57=.

Aan deselve verbaal 20 Aug. 1813, 40 hoeven 16 1/2 st. f.   33=.

Aan Markenrigter Henr. Budde. f.   78=.

Aan deselve voor repareren en ophogen der Voordersteeg. f.   58=  2=8

Aan deselve verschot aan de marktschrijver. f. 160=  4=8

Aan den Markrichter Veeren. f.   78=.             

f.1892=  7=.
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Aan den markenschrijver A. Renssen wegens 't ontvangen der penn. Van 't 

morgengeld, pennen, papier en inkt.

f.  60=.

Aan deselven voor 't formeren der boeken voor waterleigingen en andere 

werkzaamheden.

f. 101=17=2

Aan den schtijver A. Renssen en schouwers van de Stouw- en Leidegraven, Jan 

Scholten en Lambert Hendriks 

f. 231=.

Aan die van de Vlierte. f.   69=.
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aan die van de Hondschoter Leidegraaf, Diepenbroeker Voorgang & Goorgrave f.   60=.

Aan Jan Scholten voor 't schouwen der wegen en als schater, 4 jaar. f.   22=.

Aan Hendrik Schut als schater bij het mede gaan der groote Terwoldsche wetering, 

4 jaar.

f.   17=  4=.

Aan A. Kuit en Comp. geleverd  steen in 1811 f.     4=19=.

Aan J.H. Schoemaker voor geleverd hout in 1811 f.     4=  8=.

Aan G. Rutgers Mulder, arbeidsloon bij de brug bij de Blanke en voorsteeg. f.   20=  6=.

Aan deselven aanvoeren van materialen in 1811 f.    3-15=.

Aan G. Hendriks 1/3 in een reis naar Elburg in 1811 f.   1=.

Aan H. Wijers voor graven en poten op het dijkjen bij Wilp in 1812. f.   9=  5=.

Aan G. Rutger Mulder, reparatie aan brug en kom. f. 10=17=.

Aan Dominee Wesselink voor 11 Canadese peppels in 1812. f.   8=  4=.

Aan J. van den Bergh voor 10 oxens. f.   3=.

Aan heer Egberts voor arbeidsloon. f.   6=10=.

Aan G. Rutger Mulder voor reparatie aan bruggen en kommen in 1812. f.   1=11=.

Aan G.J. van 't Zand voor geleverde eiken planken. f.   5=13=10

Aan A. Kuit en Comp. geleverd  500 stenen in 1812. f.   5=10=.

Aan G. de Haan arbeidsloon in 1813. f.   6=  2=.

Aan Jan Scholten voor aanhalen van materialen. f.   4=  7=.

f.2548=15=10
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Blijkende de schuld groot te zijn tweeduizend vijfhonderd en agt en veertig gulden 

vijftien stuivers en tien penningen. 

f. 124=17=8

Aan den markschrijver voorgeschoten: f. 146=.         

                                                                                    Dus per Resto: f. 270=17=8

f.2277=18=2

f.2548=15=10

En in dese markt gevonden worden na de meting in 1771 en 1772 gedaan 2207 

morgen à 22 st. zal bedragen:

f.2427=14=.

f.2277=18=.

Schietende alzo over: f. 149=15=.

Welke om in de volgende uitsettinge te verantwoorden het welke geresolveerd is. 
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De Markenrigters rapporteeren dat op heden den Markenschrijver A. Renssen aan 

dezen alle quitantien volgens de uitzetting en de rekening gehouden op 11 Oktober 

1810 vertoond heeft en de rekening door deselve gesloten is. 

De heer van Marle heeft voorgedragen om bij een nadere vergadering om de 

gecommitteerden van de dijkgeslagene cerspels te Oenevoor te stellen, om per 

request zich te addreseren aan het gouvernement  ten einde bij de extra ordinaire 

onkosten van de doorbraken in den Terwoldsche dwan dijk en onkosten der 

Hulbergersluizen door het gouvernement daar een gedeelte toe gecontinueerd 

wordt. 

Zoo is door de markenrigters voorgedragen daar van tijd tot tijd over de grootte 

der landerijen onder deze markt gehorende, disputen plaats hebben of het voor een 

volgende zetting noodig was dat de laatste meting van 's landswegen 

gedaangevolge en daar een nieuwe leggen van geformeerd zoude worden, en 

waartoe algemeen besloten.

Aldus gedaan in de kerk van Wilp, datum als boven.

Was getekend:

Henr. Budde, als markenrigter.                                                                                        

R.H.J. Veeren, als markenrigter.                                                                                      

H.W. van Marle.  Jan Scholten.  Willem Alferink.  Lambert Hendresen.                

Jacob Hendriks.  J. Kok.  H. van der Athei.                                        

(pag. 115v)

Opgedaan rapport van de schouwers van de Hondschoter Leidegraag, 

Diepenbroeker Voorgang en de Goorgraave aan de markenrigters:                       

Dat Willem Scholten door zijn hooge jaren niet verder de schouwende kan doen, 

immers die bijna altijd verzuimde is in zijn plaats aangesteld Jan Kok.           

Actum als boven.

Op heden den 30 Januarie 1815 zijn na behoorlijke gedaane kerkenspraake in den 

kerk van Wilp vergaderd geweest de markenrigters H. Budde en R.H.J. Veeren. 

Nevens de ondergetekende erfgenamen van de Aard en Aardenbroeker markt. En 

is door de markenrigter voorgedragen dat voor het overlijden van Anthonij 

Renssen de plaats van substitut markenschrijver opengevallen is, en dien ten 

gevolge een ander in deselfse plaats dient benoemt te worden. En is door de 

vergadering benoemd bij meerderheid Rikkelt Buitenweerd, custor van Twello, op 

deselve conditie als den overledene het waargenomen heeft.
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Voorts dat door den heer dijkgraaf van Veluwen aan markenrigter overgenomen is 

een suppalatoir verbaal der reparatie van de Hulbergersluizen ten bedrage van f. 

15963=19=11. 

En de uitsetting op de hoeve op agtentwintig gulden en 17 stuiver is door deze 

markt 40 hoeven f.1154=. 

En daarbij de laatste zitting den 4 Julij 1815 hierop is vrijgezet f. 400=. komt 

hierop tekort f.754=. 

Uitgezet over 2207 morgen á 7 st. per morgen is f.772= 9=. 

Zijnde dus meer en schieten over f. 18= 9=.    

Om bij nadere uitsetting verantwoord te worden.  

Vorders zijn de markenrigters versogt en gequalificeerd, zig aan het gouvernement 

(pag. 116)

kosten van de Hulbergersluizen te controleren.                                                          

Datum als boven.                                                                                                             

Henr. Budde, als Markenrichter.                                                                                      

R.H.J. Veeren, als Markenrichter.                                                                                   

J.D. Honinck.  J. Kok.  D. van Diesenweerd.  K. van Weechel.  

(pag. 116v)

Op heden den 8 Junij 1815 zijn na behoorlijke gedaane publcatiën op twee 

achtereenvolgende zondagen, onder voorzitting van den Markerigter den Heer 

R.H.J. Veeren (:zijnde de andere marktenrigter de heer Budde wegens 

ongesteldheid absent:) in de kerk van Wilp vergaderd, de erfgenamen van den 

Aard en Aardenbroeker markt.

De gemelde heer markenrigter heeft gerapporteerd dat op de 6 dezer maand door 

zijn Ed. De gewoone schouw over de wegen in de gemelde markt is geschied. Dat 

dezelfe op eenige plaatsen niet naar behooren, of int geheel niet waren gemaakt. 

Dat daarop de buurscholt Jan Scholten gelast was de gebrekigen in dezen aan te 

zeggen om binnen de vierentwintig uur de gemelde wegen in order te brengen en 

vervolgens daarop eene naschouw te doen, waaraan door den gemelde Jan 

Scholten voldaan is en in order is bevonden.  Behalve het zoogenaamde Groene 

Straatje, hetwelk niet was gemaakt, doch waarover de heeren markenrigters in het 

eerstvolgende najaar eene nadere schouw zullen doen. 

Daar de betaling van het morgengeld bij een volgende uitsetting zal geschieden 

naar--------

(pag. 117)
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de nieuwste opmeting van 's lands wegen gedaan, volgens resolutie der erfgenamen 

d.d. 4 Julij 1814 zal gedaan worden, doch daarbij die meting de hoven niet 

gemeten zijn, zoo is door de gemelde erfgenamen bepaald dat de hoven en 

huissteden bij 't plaatsen onder de gemelde markt behorende.  Bijzonder zullen 

opgemeten worden om hiervan tevens het morgengeld behoorlijk te kunnen 

invorderen, om daarvan alles op eenparige voet te brengen.

Zijnde tot gemelde opmeting verzocht en gecommitteerd, Wilm Jan van Enter te 

Twello en Jan van den Berg, bouwman te Wilp.

Door Jan Scholten als buurscholt van de Aarderbroekermarkt  is gerapporteerd dat 

door onderscheiden lieden, gronden aan de markt behorende hebben aangegraven, 

zonder behoorlijke daar zoonodige approbatie der erfgenamen bekomen te hebben. 

En is hierop de buurscholt Jan Scholten in zijne genoemde qualiteit gelast, aan 

deze lieden aan te zeggen om het aangegravene binnen een te bepalen tijd weder in 

te lijken en aan de markt te hergeven, of dat anders de erfgenamen daaromtrent 

zullen handelen als zij zullen vermenen te behooren. Alles volgens resolutie der 

erfgenamen d.d.  9 Augus-------
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tus 1774.

Door de Heer P. van Delden is aan de erfgenamen verzocht om den aanschot tegen 

den hof van Boerkamp aan den Zonnenbergstraate te mogen aangraven tegen 

betaling van 6 stuiver per roede, zooals van ouds gebruikelijk is geweest. Hetwelk 

door de gemelde erfgenamen is goedgekeurd, onder nader te doene examinatie.

Wilp, 8 Junij 1815.                                                                                                              

R. H. J. van Veeren.  J. van Delden, per order mijns vader.                                         

P. van Delden.  Jan Scholten.  D. van Diepenveen.  R. Buitenweerd, namens de 

Wed. W. Brascamp.

(pag. 118)

Op heden de 18 der maand December 1815 zijn na twee voorafgaande behoorlijke 

publicatieën in de kerk van Wilp vergaderd de markenrigters van de Aard en 

Aardenbroekermarkt, de Heeren H. Budde en R.H.J. Veeren, benevens de 

ondergetekende erfgenamen van gezegde markt.
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De heeren Markenrigters hebben hierop aan de erfgenamen kennis gegeven dat er 

bij hen ontvangen is eene aanschrijving van de Hoog Wel Geboren Heer van 

Dedem tot Vosbergen, Dijkgraaf van Veluwen d.d. 30 November 1815, waarbij 

hun te kennen gegeven werd, dat A.J. Everts, van de Keurhorst, in qualiteit als 

Heemraad van Wilp wegens hogen ouderdom zijn ontslag verzocht en bekomen 

had. en dat er in dezelfde plaats een ander behoorde benoemd en aangesteld te 

worden. 

Hierop zijn door gemelde erfgenamen bij meerderheid van stemmen, ter vervulling 

van den bovengemelde open gevallen post, genomineerd de persoon van Derk van 

Diepenveen met 35 stemmen en Wessel Bleumink met 20 stemmen. Beide 

bouwlieden, wonend in de gemeente Wilp, opdat hieruit een tot Heemraad door 

Zijne Koninklijke Majesteit onzen geëerbiedigden soeverein kon worden 

geëligeerd.

En zal extract dezer gezonden worden aan den heer Dijkgraaf voormeld, om te 

strekken ten gemelden onder:

Aldus deze vergadering gesloten op dag, maand en jaar bovengenoemd.           

Henr. Budde.  R.H. J. Veeren.  H. Panhuis.  L. Henderksen.  A.G. Vries.  H.J. 

Alijti.  G. van den Bergh.  L. Hardsuiker.  J. van den Bergh.  G. Mulder.  W. 

Hissink.  J. Bussink.  F. Keurhorst.  E. Roelofs.  H. van Weechel.  A. van den 

Brink.  W. Lamberg.  W. Bleumink. G. Bosch.  J. Scholten.  J.G. Hul.  Gerrit 

Selhorst.----------
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Willem Rouwen.  H. van Diepenveen.  D. van Diepenveen.  Willem Scholten.  W. 

Willemsen, als kerkmeester.  R. Buitenweerd.  P. Manden.  K. Wijers.  J. Kok.  G. 

Karman.  A. Karman. W. Willems, namens de heer Opgelder.

Op heden den 13 Junij 1816 zijn na behoorlijke gedaane publicatieën op twee 

agtereenvolgende zondagen, onder voorzitting van de Markenrigters de heer H. 

Budde en R. H. J. Veeren in de kerk van Wilp vergaderd en de erfgenamen van de 

Aard en Aardenbroekermarkt.
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De gemelde heren hebben gerapporteerd dat op den 11den dezer de gewone 

schouw der binnenwegen had plaats gehad, dat dezelve boven verwachting door de 

ingelanden waren gemaakt, daar het wegens de menigvuldig gevallen regen, eenige 

dagen voor de schouw door de erfgenamen niet mogelijk was, dezelve naar 

behoren te maken. waarom door de gemelde heeren geproponeerd en door de 

erfgenamen volkomen goedgekeurd is, om een nadere schouw daarover te doen, in 

het laatst van deze of in het begin van de volgende maand Julij. Na vooraf de 

erfgenamen door----

(pag. 119)

een publicatie hiervan te hebben verwittigd.

Daar er klagten zijn ingekomen, door de schouwers der Stouw en Leidegraven, 

Wilpsche Vliert en andere in deze markt aan de schouw onderworpene 

waterleidingen, over het gebrekkige register van de te maken der gemelde gravens, 

waardoor men niet in staat is om de regte eigenaren der onraden, noch de ware 

lengte te kunnen ontdekken, en er ook reeds eene menigte posten in onbruik 

geraaktzijn, zoo is op voordragt van de heeren Markenrigters de markenschrijver 

R. Buitenweerd door de erfgenamen verzocht en gequalificeerd, om in de loop van 

deze zomer eene nieuwe opmeting te doen, volgens de Rhijnlandse Roede. En 

daarvan een nieuw register te formeren. Tevens om bij een publicatie de eigenaren 

der onraden te verpligten om de in onbruik geraakte posten te herstellen en voor 

het overige daaromtrent alles te verrigten het geen noodig zal geoordeeld worden.

Volgens resolutie der erfgenamen, des voorigen jaars zijn W.J. van Enter en Jan 

van den Bergh verhoort en gequalificeerd tot het opmeten der hoven en huissteden 

in dezen markt, doch door de eerstgemelde W.J. van Enter door menigvuldige 

bezigheden tot nu toe hieraan niet heeft kunnen voldoen. Zoo is deselfe plaats 

hiertoe benoemd en gequalificeerd den persoon van Hendrik van den Beld, 

bouwman te Wilp. Welke personen tevens bij dezen worden verzocht om de van 

de markt aangegraven gronden, sedert----

(pag. 119v)

de laatste opgave op te meten met assistentie en volgens aanwijzing van de 

buurschold Jan Scholten, en daarvan eene lijst over te maken aan den ontvanger 

der morgengelden, om de vastgestelde 6 stuivers per roede daarvan in te vorderen.
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Ook zal van de nieuwe erfgenamen, welke hun verschuldigde voor entrée in de 

markt volgens resolutie d.d. 9 Augustus 1770, nog niet voldaan hebben, die gelden 

ingevorderd worden.

De voordragt van Lammert Hendriks en Wessel Bleumink, nopens het leggen 

eener nieuwe brug, over de Stouwgrave bij het huis van Wessel Bleumink, daar de 

rijweg door gemelde waterleiding loopt is met algemeene stemmen afgekeurd. 

Echter zal er voor rekening van de markt eenige rijzen gegeven worden om de 

doorvaart zooveel mogelijk te verbeteren. 

De voordragt door de geïnteresseerden gedaan, nopens het repareren der brug bij 

den Kleine Vundeler, is onbeslist gelaten, tot eene volgende vergadering, daar den 

markenschrijver gequalificeerd is om inmiddels zoo veel mogelijk uit het 

markenboek en andere oude papieren, na te gaan en te onderzoeken welke bruggen 

van ouds onder de markt hebben behoord, en om bij de opmeting der onraden der 

waterleidingen, informatie daartoe-----
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betrekkelijk in te winnen.

Aldus vastgesteld in de kerk van Wilp.                                                                          

Op den bovengemelde datum.                                                                                       

Henr. Budde.  R.H.J. Veeren.                                                                                            

Jan Scholten.  Albert Beekman.  W. Bleumink.  L. Hendersken.  D. van 

Diepenveen.  R. Buitenweerd.  L. van Delden, per order mijns vader.

Extra ordinaire vergadering:                                                                                           

op maandag den 15 Julij 1816.

De heeren Markenrigters van de Aard en Aardenbroekermarkt, na twee behoorlijke 

gedane publicatieën deze extra ordinaire vergadering op heden den 15 Julij 1816 

hebbende belegd. Hebben zich uit hoofde van het algemeen belang verpligt geacht, 

aan de tegenwoordige zijnde geërfden te kennen te geven dat hun uit de regels der 

ongebouwde eigendommen voor den jaar 1816 was gebleken, dat deze gemeente 

bij herbelasting was aangeslagen op de aanmerkelijke som van  f.2691= 6=11.        
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Heenkomende wegens restitutie welke er aan de stad Deventer moet geschieden, 

van zoodanige gelden, als deselven onder den jaren 1814 en 1815 ter oorzake van 

gemelde besetting in dese gemeente van de ter dien tijd onder deselve 

aangeslagene zoogenaamde stadswonden, betaald had, terwijl het daar en boven 

onvermijdelijk scheen te zijn, dat er in het volgende jaar ten naasten bij gelijke 

som bij herbelasting zou moeten voldaan worden tot vinding der restitutie over 

1812 en 1813 uit deselve oorzaak voortspruitende, terwijl hierbij tevens 

waarschijnlijk nog zal gevoegd worden de predentieën der particuliere eigenaren 

der gronden onder Overijssel, aan de linkerzijde, van de rivier den IJssel gelegen, 

behalve dat deze gemeente in het vervolg zal bezwaard blijven------
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met die grondlasten, welke te voren onder de zoogenaamde stadsgronden waren 

omgeslagen sedert dat de belasting op de gebouwde eigendommen ook 

vermeerderd en verhoogd is, naar evenredigheid van de stadsgebouwen te voren 

onder Wilp behoord hebbende.

Zij gaven voorts te kennen, dat huns inzien deze som ten onregte bij herbelasting 

op deze gemeente alleen was gelegd met vermelding van die gronden van hunne 

sustenier en stellen voor om zigh hiervan te bezwaren op de meest geschikte wijze, 

daar en waar zulks zal behoren.

De vergadering dit alles gehoord, speciaal overwogen en hebbende de gronden van 

bezwaar door heeren Markenrigters aangevoerd. Gelet op de wijze waarop men 

zijne klagten ten deze zou behoren in te leveren, in aanmerking nemende dat men 

communicatief met het gemeente bestuur zou dienen te handelen, heeft besloten:

De heeren markenrigters uit te nodigen en te authoriseren, gelijk dezelven 

uitgenodigd en geauthoriseerd wordenbij dezen, om zich te vervoegen bij Heeren 

Burgemeester en Raden dezer gemeente, met verzoek om eene commissie uit hun 

midden of buiten hunne vergadering uit de overige geïnteresseerden in de 

gemeente Wilp te benoemen, tot het waarnemen der belangen dezer gemeente 

omtrent gemelde bezwaar in de belasting op de ongebouwde eigendommen, over 

dit en waarschijnlijk ook over de volgende jaren, gelegen ten dien einde zich het 

zij in persoon het zij door geschrift te addresseren bij alle zoodanige authoriteiten, 

als zij geschikt en noodig zullen oordelen en desnoods aan Zijn Majesteit de 

Koning om naar hun oordeel in het oogmerk tot ontheffing van opgemelde 

bezwaar te slagen. 
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Voorts om aan gemelden heeren te kennen te geven dat deze vergadering zich 

aanbiedt, om in alles de behulpzaame hand te leenen, en dat heeren Markenrigters 

zich wel onledig zullen willen houden met aan heeren gecommitteerden uit deze 

gemeente alle mogelijke assistentie te verlenen. 

De heeren Markenrigters al verder te authoriseren zooals dezelve worden 

geauthoriseerd bij dezen, vanuit------ 
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aanmerking, dat de gemeente kas geen fonds voorhanden heeft, tot het goedmaken 

der kosten, welke op dit stuk zullen komen te lopen; aan het gemeente bestuur, aan 

te bieden, dat deze vergadering op zich neemt alle de kosten, welke er door de 

verzochte commissie ter zake voorschreven zullen worden aangewend.

Veronderstellende inmiddels dat deze met de meeste matigheid en overleg daarin 

zal te werk gaan.

De ontvanger der morgengelden R. Buitenweerd, verzoekende en authoriserende, 

om aan deselve bij voorschot de noodige gelden daartoe voor te schieten, tegen 

een interesse van 5%  om zoodanige som bij een uitsetting te vinden over het 

morgental dezer gemeente. Zowel over de buiten als binnendijksche gronden, als 

in dezen een gelijk belang hebbende. 

En zal extract dezes afgegeven worden aan heeren markenrigters om te strekken 

ten bekenden einde. En zal extract dezes afgegeven worden aan heeren 

markenrigters om te strekken ten bekenden einde.      

En zal extract dezes afgegeven worden aan heeren markenrigters om te strekken 

ten bekenden einde.    

Aldus deze vergadering gesloten te Wilp op den 15 Julij 1816.                                 

Henr. Budde, markenrigter.                                                                                             

R.H.J. Veeren, markenrigter.                                                                                             

J. Kok.  A.J. Evers.  L. van Delden, namens P. van Delden.  P. Manden.  W. 

Bleumink.  G. Kroon.  A. van den Brink.  Jan Zuethoff.  Harmen Hartman.  L. 

Henderksen.  J. N. Wullink.  F. Holterman.  N. Willemsen.  J.R. Dijxtra.  A.D. de 

Vries.  R. Buitenweerd.

(pag. 121v)

Op heden den 12 Junij 1817 des namiddags te vier uren, zijn na behoorlijke 

gedaane publicaties onder voorzitting van de Markenrigters de  Heeren H. Budde 

en R.H.J. Veeren in de kerk van Wilp vergaderd de geërfden van de Aard en 

Aardenbroeker markt. 

148



Markeboek Aard en Aarderbroek

Gemelde Heeren hebben gerapporteerd, dat op den 28 dezer maand April dezes 

jaars de gewoone schouw der binnenwegen had plaats gehad, dat deselve over het 

geheel vrij goed gemaakt waren, uitgezonderd eenige weinigen waar niets of zeer 

weinig aan gedaan was, of nieuwe deukers of kommen moesten gelegd worden en 

waarvan aanstonds aan de Burgemeester van Wilp kennis gegeven was om de 

behoorlijke in orde brenging daarvan te bevorderen.

De schouwers der bijzondere waterleidingen hebben gerapporteerd, dat op heden 

en gisteren de schouw door hen was geschied, uitgezonderd over de Vliert, welke 

heden over acht dagen zal plaats hebben, en dat zij de schouwen niet voor deze 

vergadering hadden kunnen doen afloopen, omdat de wetering later dan naar 

gewoonte door den Dijkstoel geschouwd waren. 

Door den markenschrijver is ingebragt en aan de vergadering voorgelegd, de 

lijsten der opmerkingen van de onraden op de Stouwgrave en de Wilpsche Vliert, 

tot welke opmeting hij in den voorgaande jare door de geërfden verzogd en 

gequalificeerd was.  Ook was door hun onderzoek gedaan naar de bruggen onder 

de markt behoorende, en had bevonden, dat behalve de bruggen welke in de markt 

al van 10 Junij 1812 voorkomen ook nog behoord de brug bij den Kophof over de 

Goorgrave.

(pag. 122)

Op voordragt der heeren Markenrigters is bepaald, dat er in het vervolg door die 

gene, welke hunne wegen niet behoorlijk in order brengen voor het doen der 

schouwen, ten behoeve van de markt in kas zal betaald worden, een boete van vijf 

stuiver per roeden zijns landschmaat.

Ook is bepaald dat door de eigenaren der onraden van de bijzondere 

waterleidingen onder deze markt behoorende, behoorlijke posten van 3 á 4 duim 

bij gemelde onraden zullen geplaatst worden, voorzien met de naam van de plaats 

of het land, daar dezelve bij behoord, benevens met die van den eigenaar dier 

plaats, b.v. van de onraad van de Stouwgrave bij de Berenhorst toebehorende aan 

Albert Jan Bourgondien, waarvan de post behoort gemaakt te zijn aldus: B/AJB , 

diegenen welke hieraan niet voldoet, zal na eenmaal gewaarschuwd te zijn,  

vervallen in een boete van één gulden, ten voordele van de markt.
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Andermaal klagten ingekomen zijnde over de brug, liggende over de Goorgrave 

bij de Vundeler. Zoo is hierop met algemeene stemmen bepaald dat gemelde brug 

ten koste van de markt zal gerepareerd en vervolgens onderhouden worden.

Door W. Alferink voorgesteld en verzocht zijnde om de brug in het zoogenaamde 

Groene of Doornweerdse straatje, over de wetering. Ten koste van de markt te 

repareren en te onderhouden. Is hierop door de geërfden bepaald, dat gemelde 

brug niet  door de markt zal onderhouden worden.

Ook is bepaald dat het gemelde straatje in het vervolg als naar gewoonte en gelijk 

andere wegen onder de markt behoorende zal geschouwd worden.

De geërfden hebben de markenschrijver verzocht---------
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om een afzonderlijk register aan te leggen, van den onraden der waterleidingen, en 

zich hiertoe ten koste van de markt een nieuw boek aan te schaffen.

Dit alles alzoo bepaald zijnde en niemand der geërfden meer voorstellen 

hebbende, is de vergadering hiermede gesloten.                                                                             

Henr. Budde, als markenrigter.                                                                                            

R.H.J. Veere, als markenrigter.                                                                                         

P. Manden.  J. Kok.  Hendri Weijers.  R. Buitenweerd.  Jan Scholten.  Hendrik van 

den Beld. Lucas Swormink.  D. van Diepenveen. E. Roelofs.

Heden den 11 Junij 1818 zijn na behoorlijke gedane publicaties onder voorzitting 

van de Heeren H. Budde en R.H.J. Veere in de kerk van Wilp vergaderd, de 

geërfden in de Aard en Aardenbroeker Markt.

Uit het gedaan rapport door gemelde heeren bleek dat de binnenwegen op den 4 

dezer maand geschouwd en over geheel zeer goed gemaakt waren bevonden.

De schouwers der waterleidingen, rapporteerdendat zij ook als naar gewoonte in 

het laatst der vorige maand, de schouw hadden gedaan over de leigraven in deze 

markt, doch dezelve niet naar behoren hadden gevonden. Doordien de eigenaren 

der onraden door de hoogte van het water niet in staat waren geweest de graven 

naar behoren te schouwen, waarom zij proponeren om een nieuwe---------
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schouw te doen, zodra de waterleidingen door het zakken van het water geschikt 

zullen zijn, om denzelven naar behooren schoon te maken. Dit wordt met 

algemeene stemmen goedgekeurd.

Door den markenschrijver is ingebragt en aan de vergadering voorgelegd, het 

register der onraaden in den meergemelden waterleidingen, tot welks in 

onderbrenging hij in het voorige jaar verzocht en gequalificeerd was.

wijders is gerapporteerd dat de brug bij de Vundeler over de Goorgrave behoorlijk 

gerepareerd en in orde is gebragt, voor rekening van de markt.

Gemelde heeren hebben nog aan de geërfden kennis gegeven dat de leden der 

commissie benoemd en gequalificeerd tot het bewerken van het noodige request 

van de herbelasting op den ongebouwde eigendommen, zulks alle mogelijke 

moeite hebben gegeven om het noodige daaromtrent te verrigten, ook een request, 

met de daarbij behoorende stukken, hebben ingegeven aan den heer Gouverneur en 

gecommitteerde raden dezer provincie, doch met een zeer ongunstig gevolg, 

waarna zij willende gaarn alles berigten wat maar eenigzins ter bereiking van hun 

doel kon mede werken, terzake zijn geworden, een request inte zenden aan Zijne 

Majesteit de Koning, doch hierop is tot nu toe geen antwoord ingekomen.

ten einde te voldoen aan de oproeping der gecommitteerden in de vergadering te 

Oene tot de uitzetting der dijklasten op den 22 Julij 1818, door de heer dijkgraaf 

van Veluwen, hebben de geërfden in deze markt den heer Henric Budde , of bij 

deselfs dispositie in plaats R.H.J. Veeren verzocht en gequalificeerd om zich op 

den gemelde tijd naar Oene in de vergadering te zullen begeven, ten einde daar 

alles te verrigten------
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wat noodig en voor het belang van deze markt nuttig zal bevonden worden, als ook 

om het examineren der rekeningen te assisteren op den 23 Junij eerstkomende.     

De heer van Wijnbergen stelde voor en verzocht aan de geërfden om tegen 

behoorlijke betaling een hoekje grond te mogen aangraven, gelegen in de 

Keuterstraate, ongeveer bij de Snenge, met algemeene stemmen goedgekeurd.                                                                                                                   
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Dit alles alzoo bepaald zijnde is deze vergadering hiermede gesloten, op 

bovengemelde dag, nadat de geërfden hadden verklaard, niet meer voorstellen 

hebbende.                                                                                                                         

Henr, Budde, als markenrigter. R.H.J. Veeren, als gecommitteerde.                         

P. Manden, J. Scholten.  H. van den Beld.  J.W. van Wijnbergen.  J. Kok.  D. van 

Diepenveen.  R. Buitenweerd.                                                                         
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Rekening                                         

Van ontvang en uijtgaaf.

Gehad en gedaan door wijlen Anthonij Renssen, adjunct markenschrijver en 

ontvanger der morgengelden van de Aard en Aardenbroeker markt, opgemaakt uit 

zijne nagelaten papieren en aantekeningen voor zover die voorhanden zijn, door R. 

Buitenweerd, als aangestelde ontvanger inplaats van de overleden Renssen.      

Loopende de rekening, (behalve over eenige restanten van vorige uitzetting) over 

de administratie der uitgezette gelden in den jaare 1814, zijnde de laatste ontvang, 

welke niet verrekend is.

Ontvang van de uitzetting van 1814  ad. 22 stuiver per morgen.

Van nr. 1 tot 50 van de maancedul heeft Renssen ontvangen van: 564 morgen 426 1/2 roedenf.621=  1=10

Behalve eenige nummers, welke als restanten na zijne dood betaald zijn,             

zoals achter blijkt.

nr. 51 Bleumink van Freule Kuttschreuter.

Aanmerking: Deze post schijnt volgens de maancedul tweemaal betaald te zijn, 

eens op dit nr. 51 en op nr. 121 door Schimmelpennink, als daarvan gekort te 

hebben:

12 morgen        516 roeden

en daarvan nu hebbende op nr. 17: 6 morgen          377 roeden

                                                                                                                 dus van: 19 morgen        293 roeden

Doch daar ik deze landerijen nu onder de gezegde nummers heb gebracht, heb ik 

dit hier niet in ontvang gesteld, ook is mij later nog gebleken uit eene quitantie van 

de heer Hogewal, dat gemelde heer ook nog van 1 1/2 morgen betaald heeft, doch 

hiervan staat niets geboekt. Dus komt hier nog in ontvang:

1 morgen          300 roedenf.    1=13=.

van nummer 52 tot 70 :
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nr. 71  De Kleine Vundeler, Teunis Egberts: 12 3/4 morgen 

Veldermate: 4 1/2 morgen      65 roeden

De eerstgemelde 12 3/4 morgen is aan onderschrevene eigenare overgegeven zoo 

was mij uit het een en ander gebleken is, zoo dat T. Egberts, welke hiervoor nog te 

boek staat, niets hoeft te betalen. Doch de overboeking daarvan is verzuimd 

geworden. Zoodat ik niet weet wie daarvan thans de eigenaar is.                                                                                                                   

4 morgen          365 roedenf.   5=  2=.

Het overige is betaald dus:  798 morgen  517 1/2 roedef.879=13=13

(pag. 124v)

van nr. 72 tot nr. 150 zijnde het einde van den maancedul, betaald van:                                    1219 morgen 554 1/3 roed f.1342=17=11

waaronder eenige posten welke wel in het boek openstonden, doch waarvan mij bij 

vertoonde quitantie gebleken is betaling geschied te zijn als nr.100 en 150, hier 

149 en 150.

De voorige bladzijde: 798 morgen   517 1/2 roed f.879=13=13

2018 morgen  471 5/6 roedf.2222=11=8

Dus is er door Rensen ontvangen van 2018 morgen en 471 5/6 roeden: de som van 

: f.2222=11=8

Ook is door hem ontvangen van het Nijenhuis voorkomend op nr. 109 van de 

maancedul, op rekening waarvan door mij het restant ontvangen is en ingebracht 

wordt onder de restanten: 

f.  25=.

Volgens het verbaal van 1810, zooals dit in het verbaal van 1814 voorkomt, was er 

reeds in kas, hetwelk hierbij gevoegd wordt ter som van:

f. 124=17=8

Dus was er bij Rensen in kas: f.2373= 9=.

Uitgaaf van bovenstaande ontvang.

1814 den 21 Julij, aan den dijkschrijver volgens quitantie nr. 6: f.1050=19=8 f. 948=.

Aan denzelven op rekening van de sluizen, waarvoor in het verbaal is uitgezet f. 

44=. Luidt de quitantie nr. 1:

f. 87=19=8

20 Augustus nog op rekening nr. 2: f.137=.

f.224=19=8

Het restant is door mij naderhand voldaan zoals hierachter blijkt.

Aan den dijkschrijver quitantie nr. 1 f.  15=.

Aan den zelven voor de ringcommissie van 1811 nr. 3 f.  65=.

Aan den zelven voor de ringcommissie van 1812 nr. 4 f.  57=.      

f.1309=19=8
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Aan de heer Budde, nr. 5 f.  78=.

Aan de zelven, nr. 6 f.  58=  2=8

Aan denzelven wegens verschotten, nr.7 f. 160=  4=8

Aan de heer Veeren, nr. 8 f.  78=.

Aan hem zelven als markenschrijver, f.  60=.

Aan idem, nr. 9 f. 101=17=2

Aan de schouwers van de Stouwgraven, nr. 10 f. 231=.

Aan die van de Vliert, nr. 11 f.  69=.

Aan die van de Hondschoter leigraven, nr. 12 f.  60=.

Aan Jan Scholten, nr.13 f.  22=.

Aan H. Schut, nr. 14 f.  17=  4=.

Aan H. Zand. Nr. 15 f.    4=19=.

Aan J. Schoemaker, nr. 16 f.    4=  8=.

Aan J.R. Mulder, nr. 17 f.  20=  6=.

Aan van idem, nr. 18 f.    3=15=.

Aan G. Kruitbosch, nr. 19 f.    1=.

Aan H Meijer of Derk Alberts, nr. 20 f.    9=  5=.

Aan J.R. Mulder, nr. 21 f.  10=17=.

Aan de heer Wesselink, nr. 22 f.    8=  4=.

Aan J. van den Beld, nr. 23 f.    3=.

Aan H.J. Egberts, nr. 24 f.    6=10=.

Aan J.R. Mulder, nr. 25 f.    1=11=.

Aan H. Zand.  Nr. 26 f.    5=13=8

Aan H. van Zanten nr. 27 f.    5=10=.

Aan G. de Haan, nr. 28 f.    6=2=.

Aan J. Scholten, nr. 29 f.    4=  7=.

f.2340=15=2

Blijkens de vorige bladzijde was er in kas: f.2372=  9=.

f.2340=15=2

Zodat er moet overblijven: f.   31=13=14

4 mrt 1815 heb ik van de wed. Rensen ontvangen,                                                             

voor hetgeen er nog in kas was:

1 morgen           24 roeden f.   30=19=8
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Dus een gering tekort van: f.   0=14=6

f. 17=  9=12

(pag. 125v) f. 28=  4=14

Restanten welke na de dood van Renssen door mij zijn ontvangen als:

nr. 19 Molenkamp: 1 morgen           24 roeden f.   1=  2=14

23 De Brouwerij: 1 morgen         150 roeden f.   1=  7=8

26 De Pastorie: 15 morgen 536 1/2 roeden f. 17=  9=12

29 Het Voorde: 25 morgen        386 roedenf. 28=  4=14

37 Het Hondschoten: 2 morgen        300 roeden f.   2=15=1

40 Hengelergoor: 5 morgen         120 roeden f.   5=14=4

60 Holthoeven van Beumer: 16 morgen       179 roeden f. 17=18=8

Voor het verboeken: f.   0=  6=.

76 Kleine Toitert: 1 morgen         217 roeden f.   1=  9=8

79 Pannenkoek: 2 morgen f.   2=  4=.

92 De Klok:                          429 roedenf.   0=15=12

109 Nijenhuis met 49 morgen en 271 roeden voor f. 54=13=8,  doch hierop had 

Renssen reeds ontvangen, zie hiervoor: f. 25=.  Dus aan mij betaald:

f.  29=13=8

65 De Lochem: 10 morgen f.  11=.

111 Blokmate: 4 morgen              6 roedenf.   4=  8=4

113 De Kelder: 11 morgen        499 roedenf. 12=  0=6

120 W.G. Rouwen: 1 morgen            84 roedenf.   1=  5=6

130 Diaconie van Wilp: 13 morgen        147 roedenf. 14=11=8

136 Land van Slijkhuis: 1 morgen          150 roedenf.   1=  7=8

138 De hoek van Beekman:                             19 roedenf.   0=  0=12

139 Berenschot:                             12 roedenf.   0=  0=8

145 van Welbergen en zoon: 10 morgen        450 roedenf. 11=16=8

                                                                                                               Dus zamen: f.165=12=4

Restanten welke van 1814 nog in te vorderen zijn:

61 Jan Hendriks, De Kleine Holthoeve: f.  7=  7=4

81 De Weduwe Klaas Rutgers: f.  3=  2=10

G. Schoemaker: f.  9=  1=8    

                                                                     Alle voldaan in November 1823: f.19=11=6
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In den ontvang van Rensen zijn ingebragt 2 posten welke daar onder niet behoren, 

omdat die naderhand aan mij betaald zijn, als:

65 De Lochem (zie voorige bladzijde) f. 11=.

136 Land van Slijkhuis: f.   1= 7=8

                                                                                                        Zamen: f. 12= 7=8

ook heb ik nog wegens restanten van vroegere uitzettingen van 1814 eenige 

restanten ontvangen als:

Van de heer Ribbius van 1802, 03, 06 en 10 f.  3=  3=12

Van Breedenoord: f.  4=  8=4

Van Panhuis: f.  0=11=8

Van Juffrouw Wesselink van 1806 en 1810: f.  0=  3=6

Van J.H. Keizer: f.  1=  2=12

Van J. Keizer: f.  1=13=8

Van W. Beekman: f.  0=  5=14

Van Berenschot: f.  0=  0=4   

f.11=  9=4

                                                                                       Hierbij de bovenstaande: f.12=  7=8  

f.23=16=12

Zij zijn echter hiertegen schuldig, Zie 2de blad hiervoor: f.  0=14=6

Voor aanmaningen welke ik aan den dijkpander heb betaald van posten waarvan 

mij de quitantie werden vertoond:

f.  3=12=.   

                                                                                                        dit hieraf: f.  4=  6=6 f.  4=  6=6

                                                                      Dus zou men nog toekomen: f. 19=10=6

Doch hiertegen zou in rekening kunnen gebragt worden die sommen, welke door 

Rensen in voorige dagen ontvangen doch niet verrekend zijn, als onder anderen 

voor aangegraven gronde bij den Boerkamp, een somma van:

f.  9=12=.

Bij den Vundeler: f. 36=10=8

Van nr. 6 en anderen: f. 48=10=.
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Rekening en Verantwoording

Van R. Buitenweerd, ontvanger der morgengelden van de Aard em aardenbroeker 

markt, wegens de uitgezette morgengelden in het verbaal d.d. 30 januarie 1815 

waarbij hij tevens als ontvanger is benoemd.
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Ontvang van 1815 ad. 7 stuivers p. m. Van nr. 1 tot 50:   596 morgen    591 roeden f.209=.

Hoogenkamp en Kloot van pastoor Kutschrutter, groot 11m en 450 r. N.B. dit land 

is, zoo als mij uit vertoonde quitantie van Rensen gebleken is, in eigendom 

overgegaan aan Kutschrutter en W.J. Hattink.  De eerstgemelde heeft 

waarschijnlijk onder de andere landerijen ook hiervan betaald, doch Hattink heeft 

hiervan, zooals mij uit zijne opmetingsbiljetten gebleken is, als de Kloot:

3 morgen        285 roeden

De Hoogenkamp: 2 morgen        115 roeden

                                                                                                                           

Samen:

5 morgen        400 roeden

Hiernaar had hij ook te vooren als rente voldaan, dus heeft voor 1815 vold. f.  1=19=11

nr. 52 Bleumink van Freule Kutschreuter. N.B. Na veele aangewende moeite is mij 

eindelijk gebleken dat deze landen toebehoren aan Schimmelpennink, Hoogewal 

en Zwormink, doch hiervan was niets aangetekend, ik heb bevonden, dat alleeen 

de heer Hoogewal nog moet betalen van 1 1/2 morgen volgens de papieren welke 

mij door van door gemelden heer zijn overlegd, dus:

1 morgen        300 roeden f.  0=10=8

Van deselve anderen is betaald onde hunne andere landerijen. 1 morgen          80 roeden f.  0=  7=15

nr. 53 Nr. 53 tot nr 93: 488 morgen    575 roeden f.160=13=7

nr. 94 De Klok van Jan Hendriks: 3 morgen        429 roeden

N.B. Mij is gebleken dat gemelde Jan Hendriks sedert een aantal jaren, niet meer 

behoord heeft dan 429 roeden en het andere overgegaan aan de weduwe 

Kuttschreuter, welke daarvan het morgental onder hare andere landerijen voldaan 

heeft zooals mij uit quitantiën van Rensen gebleken is, doch niet door hem 

overgeboekt, dus hiervan:

                        429 roeden f.  0=  5=2

nr. 95 De Linthorst: 5 morgen          10 roeden f.  1=15=2

nr. 96 De Linthorst van Jan Diks: 1 morgen          80 roeden f.  0=  7=15

                                                                                                          transport: 1069 morgen  585 roeden f.374=11=13
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transport

nr. 97 Wilperweide groot 23 morgen 18 roeden.  Erven J.T. van Velzen. (volgens 

aantekening van Rensen)        

5 morgen         21 roeden

N.B. deze post is door Rensen niet verboekt. Schoon de geheele Wilperweide aan 

onderscheidene eigenaren was overgegaan en verdeeld naar welke verdeeling aan 

hem ook het morgental was betaald.                                                   

Hiervan heeft G.J. Alferink:
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Jacob Hendriks: 2 morgen         

W. J. de Weerd: 5 morgen          235 roeden

Lammmerd Hendriks: 2 morgen          134 roeden

L. Swormink. Doch dit was reeds voldaan door dien dit stuk door Rensen onder de 

andere landerijen van Swormink reeds getrokken was, zonder dit in het boek aan te 

tekenen.   Dus is door mij ontvangen: 14 morgen en 391 roeden:

2 morgen          546 roedenf.  5=  2=8

Het restant ad. 8 morgen en 227 roeden, heb ik niet kunnen vinden, schoon daartoe 

geene moeite gespaard is, dit is zeker even als dat van Swormink onder andere 

landerijen getrokken geworden zonder dat Rensen dit aangetekend heeft.

nr. 98 tot nr. 151 het einde van den maancedul.: 1059 morg   547 1/3 roed. f.370=10=5

                                                                                                             Dus zamen: 2144morg.  323 1/3 roed. f.750=  4=10

Behalve eenige nrs. Welke nog niet betaald zijn, maar als restanten ingebragt 

worden, onder den naam van:

Restanten, welke nog van 1815 in te vorderen zijn.

27 Ruitenberghofstee,  (voldaan 1822)                        160  roeden f.  0=  1=14

31 Heimeriks, ( voldaan 1818 nr. 151) 4 morgen       150 roeden f.  1=  9=12

35 Driehoek, (voldaan 1818 nr. 101) 3 morgen         22 roeden f.  1=  1=4

63 Kleine Holthoeve, Jan Hendriks, (voldaan 1822) 6 morgen       414 roeden f.  2=  6=13

80 J. Rondeel,  (voldaan 1818 nr. 112 1 morgen         50 roeden f.  0=  7=10

83 Wed. Klaas Rutgers,  (voldaan 1823) 4 morgen       562 roeden f.  1=14=9

89 Jan Scholten,  (voldaan 1818 nr. 144) 4 morgen         64 roeden f.  1=  8=12

100 Dezelven,  (voldaan 1818  nr. 14) 38 morgen     450 roeden f. 13=11=4

101 Arent Brink,   (voldaan 1818 nr, 42) 2 morgen       422 roeden f.  0=18=15

103 G. Schoemaker,  (voldaan 1818 ) 8 morgen       150 roeden f.  2=17=12

108 Kruisvoorde, van Neck,  (voldaan 1818 nr. 105) 6 morgen          91 roeden f.  2=  3=1

120 Akkers op den Geitenkamp,  (voldaan 1818)                         150 roeden f.  0=  1=12

128 De beld, Alink,  (voldaan 1818)                         102 roeden f.  0=  1=4

                                                                                      Dus zamen aan restanten: 80 morgen     387 roeden f. 28=  4=10

Alle voldaan November 1823.
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Uitgaaf van 1815
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1815 den 14 Maart,

Aan den dijkschrijver op rekening van den uitgezette morgengelden, nr. 1 f.565=15=.

1816 28 Maart, aan deselven nr. 2 f.255=.

1816 29 October, aan idem het restant nr. 3 f.108=  5=8

f.929=  0=8

Door den voorige ontvanger Rensen was op deze uitgezette gelden reeds betaald, 

zooals bij zijn uitgaaf blijkt door de quitantie nr. 1 en 2.

f. 224=19=8

makende alzoo samen de uitgezette som int voorkomende verbaal van 1815 f.1154=.

Zodat door mij hiervan betaald is, blijkens bovengemelde quitanties                 nr. 

1,2 en 3 de som van:

f.929=  0=8

N.B. Voor ontvang loon is bij de uitzetting niets berekend, dus kon ik hiervoor 

niets in uitgaaf brengen.

Aan den dijkschrijver nog betaald voor onkosten van de ringcommissie van 1813, 

waarvan in de rekening van Rensen van 1814 melding wordt gemaakt, als door 

hem niet betaald zijnde nr. 4

f. 33=.

Aan G.R. Mulder. nr. 5 f.  1=14=8

Aan H. Brinkman. nr. 6 f.  1=  3=.

Aan G. Brouwer. nr. 7 f.  3=.

Aan H. Brinkman. nr. 8 f.  1=  1=.

Aan G.R. Mulder. nr . 9 f.  1=18=8

Aan L. Hendriks. nr. 10 f.  5=.

Aan Goossen Jansen, (geen quitantie. n.b. arbeidsloon) f.  0=12=8

Aan G. R. Mulder. nr.11 f.  5=  9=.

1818 10 Februarie.

Aan Goossen Jansen voor het aanhoogen der weg in de Voordersteeg. nr. 12 f. 20=11=8

1818 16 April.

Aan den zoon van Goossen Jansen voor arbeiden in de Voorsteeg. f.  3=  5=.

Voor een nieuw boek voor de waterleidingen. f.  0=18=.       

Zamen: f.1006=13=8
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Recapitulatie

Geheele ontvang van R. Buitenweerd.

Van de wed. A. Rensen, hetgeene bij haar nog in kas was bij de aanstelling: f.  30=19=8

Van restanten van 1814 ontvangen, zie hiervoor: f.165=12=4
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Van de uitzetting van 1815: f.750=  4=10

Zamen: f. 946=16=6

De geheele uitgaaf bedraagd hier volgens de voorige bladzijde: f.1006=13=8

dus heeft hij meerder uitgegeven dan ontvangen den som van: f. 59=17=2

Zoodat met de maanpenningen van 1815 te kort komt: f.119=17=2

Welke in de omslag van 1818 zullen ingebragt worden.

Doch hiertegen moet nog verrekend worden bij het afleggen der rekening van 

ontvang en uitgaaf van 1818 de restanten ad. F. 28=  4=10.  (N.B. de beide 

rekeningen zijn met veel meer omschrijving voor heer Martens door R 

Buitenweerd afgelegd op den 11 sept. 1818. doch hierin heb ik dezelve in 

eengetrokken en het voornoemde aangehaald.)

Het slot dier verantwoording luidt aldus:

Aldus deze rekening en verantwoording van R. Buitenweerd, afgehoord, 

geëxamineerd en goedgekeurd, zoo wel die van hem zelven, als die van den 

vorigen ontvanger Rensen, waarom wij in qualiteit als markenrigters geene 

zwarigheid maken, dezelve ten bewijze daarvan te tekenen onder beding nogtans 

dat de ontvanger, de opgegeven restanten ad. f. 28= 4=10 bij eene volgende 

verrekening, ten voordeele van de markt zal moeten inbrengen en verantwoorden.   

Wilp: den 11 September 1818.                                                                                    

Henr. Budde.   R.H.J. Veere.
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Proces verbaal:

Van den gemaakte omslag in 1818.
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Op heden den veertienden der maand September des jaars 1818, zijn na twee 

voorgaande publicaties en oproepingen van de heeren H. Budde en R.H.J. Veere, 

in qualiteit als markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Markt, de geërfden in 

gezegde markt in de kerk van Wilp vergaderd, ten einde eene omslag te maken, 

over de landerijen in gemelde gemeente, tot vinding der dijk- en kerspel lasten, 

welke sedert het jaar 1814. Opgekomen zijn gemelde geërfden alzoo bijeen 

gekomen zijnde hebben de heeren markenrigters gerapporteerd, dat zij zich op den 

22 Julij dezes jaar,  op bekomene kennisgeving, hadden begeven naar Oene in de 

vergadering der gecommitteerden van de dijkgeslagene kerspelen, en bevonden dat 

elke hoeve onder den dijkstoel behorende, was aangeslagen op een som van acht 

gulden, acht en zeventig cent. waaronder mede behoorde de kosten tot het maken 

van twee nieuwe deuren voor de sluis der leidegraven. Na aldus gerapporteerd te 

hebben is de berekening van den omslag over de landerijen in deze markt gemaakt 

op de volgende wijze: 

1. Dewijl Wilp bevat veertig hoeven, zoo moet deze markt, in bovengemelde omslag 

betalen een som van:                                                  

f. 351,20

2. Voor den dijkschrijver, W.J. van Enter wordt uitgezet volgens oud gebruik: f.   15,=    

                                                                                                          transport: f.366,20
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3. aan den markenrigter de heer H. Budde: f. 75,=

4. aan den markenrigter de heer R.H.J. Veere: f. 87,=

5. aan den markenschrijver wegens verschotten, verdiensten enz.: f. 96,70

6. aan dezelven, wegens meerdere uitgaaf, dan zich de ontvang bedroeg van de 

uitzettingen van 1814 en 1815, volgens rekening en verantwoording, gedaan door 

f. 59,86

7. Aan de gequalificeerden tot de opmeeting der hoeven en huissteden in deze markt, 

H van den Beld en J. van den Berg.

f. 74,=

8. Aan de schouwer van de Diepenbroeker Voorgang en Goorgrave. f. 60,=

9. Aan die van de Hondschoter Leigrave. f. 60,=

10. Aan die van de Stouw en Leijgrave, mede voor de opmeting. f. 84,=

11. Aan die van de Vliert, mede voor de opmeting. f. 84,=

12. Aan R. Buitenweerd voor het vervaardigen van eene nieuwe ligger voor de markt, 

van de gronden onder Wilp behorende.

f. 35,=

13. Voor het vervaardigen van eenen ligger van de onraden in de waterleidingen, de 

Stouwgeave en Vliert.

f. 25,=            

                                                                                                                   Transport: f.1106,76
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14. Voor ontvang loon van de uitzetting in 1815 waarvoor toen niets is uitgezet, als 

van ouds.

f. 60,=

15. Aan W.J. van Enter voor verteering der commissie ten zijne huize vergaderd 

geweest, om een opgave te doen aan de heer Hoefhamer te Elburg, in den tijd 

f. 7,=

16. Aan Jan Scholten, als buurtschout voor het medegaan bij het schouwen der weegen 

en het aanwijzen der aangegraven gronden.

f. 13,50

161



Markeboek Aard en Aarderbroek

17. Voor zijn tractement in 4 jaaren. f. 12,=

18. Aan den dijkpander G.H. Kruitbosch voor onderscheidene gangen. f. 5,30

19. Aan H. Jacobsen, voor geleverde houtwaren f. 56,42

20. Aan J. Wissink te Deventer voor geleverde kalk en cement in 1811 en 1812 f.24,95

21. Aan deselven voor leverantie in 1818 f. 2,20

22. Aan H.J. Wijnoldij te Deventer voor geleverde nagels. f. 1,65

23. Aan Jan Scholten, voor het aanhalen van materialen. f. 4,10

24. Aan den timmerman G.R. Mulder voor arbeidsloon. f. 11,45

25. Aan Hendrik Schut. Als schater van dijk en wetering. f. 20,20

26. Aan G.J. van 't Zand te Deventer voor geleverd houtwerk. f. 13,02

27. Aan Teunis Groenewold voor 24 1/2 dag arbeid aan de weg in de Voordersteeg in 

Augustus en September 1815 ad. 10 stuiver.

f. 12,25       

                                                                                                     transport: f.1350,80
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28. Voor den ontvanger der morgengelden, wordt uitgezet in plaats van zestig gulden, 

de somma van tachtig gulden, waartegen hij en ten wel verpligt zal zijn met een 

volboek rekening en verantwoording te doenen dus geene restanten voor de markt 

zal inbrengen, maar die voor zijne eigen rekening nemen dus:

f. 80,=

29. Voor Hendrik Schut, als een douceurtje voor gangen en toevoerzigt bij hoogwater 

van 1810 tot 1814.

f. 10,=

30. Voor H.W. Albersuit dezelfde hoofde. f. 10,=

31. Voor noodzakelijke uitgaven wordt vooruitgezet, hetgeen door den ontvanger bij 

eene volgende uitzetting zal moeten verantwoord worden, de som van:

f. 200,=          

Bedragende dus deze geheele schuld eene som van: f.1650,80

Welke over 2310 morgen en 558 roeden omgeslagen, ieder morgen komt te staan 

op 14 stuiver of 70 cent. Komende als dan te kort de som van drie en dertig gulden 

en vijftien cent, welke gelden bij eene volgende verantwoording in uitgaaf zullen 

gesteld worden.

Tot redes der herbelasting op de ongebouwde eigendommen is door R. 

Buitenweerd als daartoe behoorlijk gequalificeerd in eene vergadering d.d 15 Julij 

1816, voorgeschooten volgens rekening en specificaties eene som van 

f.126=18=12.  
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Daar intussen de eigenaren der buiten en binnendijksche gronden daarbij een 

gelijk belang hadden, is op de evengemelde vergadering bepaald, dat de daartoe te 

maken kosten door de geheele gemeente  en dus zoowel door de buiten- als 

binnendijksche gronden zouden gedragen worden, om welke reden iedere morgen 

daardoor belast wordt met eenen stuiver of vijf cent, zoodat door de eigenaren van 

de binnendijksche grond zal betaald worden, van elke morgen inplaats van 14 

stuiver 15 stuiver en door die der buitendijksche gronden eene........
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stuiver per morgen.

Van al welke gelden behoorlijk betalinge zal moeten gedan worden aan handen 

van den markenschrijver R. Buitenweerd en wel op zijne twee daartoe door hem te 

stellen zitdagen in deze gemeente, bij poene van twee stuiver of 10 cent boven 

iedere gulden, of dat anders de gebrekigen in dezen door de gewoone middelen 

van regten tot de betaling zullen genoodzaakt worden.

Niemand meer voor te stellen hebbende is deze vergadering hiermede gesloten op 

bovengemelde dag.                                                                                              

Henr. Budde.  R.H.J. Veere.  P. manden.  H.W. van Marle.  Jan Scholten.  D. van 

Diepenveen.  Hendrik van den Beld.  J. Kok.  R. Buitenweerd. Voor eensluidend 

afschrift: R. Buitenweerd, Markenschrijver.
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Op den tweeden Donderdag van de maand Junij 1819, zijnde de 10de dier maand 

waarop de gewoone zomervergadering der geërfden in de Aard en Aardenbroeker 

Markt moet plaats hebben, zijn na behoorlijke gedaane publicaties gezegde 

geërfden in de kerk van Wilp vergaderd, ten einde rapporten uit te brengen, 

voorstellen te doen en bepalingen te maaken, zoo als voor het belang der markt 

nuttig en nodig geoordeeld wordt.

Na gedane resumtie van het verbaal des voorige jaars hebben de Heeren 

Markenrigters gerapporteerd dat de wegen op den 8ste dezer maand geschouwd en 

behoorlijk in orde waren bevonden, behalve een eind van de Molenstraat, waarin 

veele laagtes waren, en eene zeer slechte brug. Welke een en ander noodzakelijk 

moest gemaakt worden. De buurschout Jan Scholten zal daarvan de noodige 

aanzage doen en zorgen dat deze gebreken verholpen worden.

De waterleidingen zijn bij deze gedaane schouw behoorlijk in orde bevonden.
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Op voorstel van de markenrigter den Heer Veeren is bepaald dat voordien van elke 

roede lengte de binnenwegen in deze markt, welke bij het doen der schouwen niet 

behoorlijk gemaakt zal zijn, door den nalatigen ten behoeve van de markenkas, zal 

betaald worden drie stuivers, waarvan bij publicatie van de geïnteresseerde, zal 

kennis gegeven worden.

Ook is bepaald dat de slooten langs het zoogenaamde Groene Straatje en dat 

gedeelte van de Zonnenbergstraate hetwelk onder Wilp behoord opgegraven zullen 

worden, waarvan Jan Scholten mede noodige aanzage zal doen.

Niemand der geërfden meer voorstellen hebbende, is deze vergadering hiermede 

geslooten op boven gemelde dag.                                                                                         

Henr. Budde, als Markenrigter.  R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                                                        

J. Kok.  B. Diepenveen.  D. Diepenveen.  R. Buitenweerd. 
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Wij ondergetekenden, Markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Markt, 

hebben aangesteld tot schouwers van de Stouw en Leigraven, Gerrit Hendrik 

Lammerts, inplaats van deszelfs overleden vader Lammerts Hendriks, in leven 

bouwman op de Wisseler. En tot schouwer van de Vliert, benoemd en aangesteld 

Gerrit Jan Krijt, inplaats van deselfs overleden vader Jan Krijt. Beide met 

hetzelfde gezag en onder het genot van gelijke voordeelen, als hunne voorgangers 

gehad en genoten hebben. 

Wilp, den 10de Mei 1820.  Henr. Budde.  R.H.J. Veeren.

Op heden den 8 Junij 1820, zijnde de tweede Donderdag dier maand, zijn na 

gedaane publicatiën van Heeren Markenrigters, de geërfden in de Aard en 

Aardenbroeker Markt, onder voorzitting van den heer markenrigter R.H.J. Veeren, 

zijnde de andere markenrigter de heer Budde door indispositie absent, in de kerk 

van Wilp vergaderd, ten einde rapporten uit te brengen, voorstellen te doen en 

bepalingen te maken, zoo als voor het belang der markt, nuttig en noodig 

geoordeeld wordt.

Na gedaane resumtie van het verbaal des vorigen jaars, hebben de heeren 

markenrigters gerapporteerd, dat de wegen op den 30ste der vorige maand, en voor 

zoo ver het weder, de in orde brenging had toegelaten, vrij wel gemaakt gevonden 

waren, behalve de weg van het Voorde in de Voordersteeg, die wel gemaakt was, 

doch niet in behoorlijke orde was gevonden, dat de buurschout Jan Scholten de 

noodige aanzage had gedaan, om het gebrekkige te verbeteren.-----
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Dat in de weg langs de stouwgrave eene doorgraving was gevonden, waardoor het 

water uit de gemelde waterleiding in de binnenlanden kon loopen. Dat aan Jan 

Scholten gelast was om aan Gerrit Kruitbosch als bewerker daarvan aan te zeggen 

en te gelasten om binnen acht dagen die doorgraving te stoppen en in voorige staat 

te brengen, of dat hij anders door middelen van regten daartoe zouden 

genoodzaakt worden. 

Dat men in dezelfde weg op eenige afstand van gemelde doorgraving, had 

gevonden, twee kommen of deukers waardoor het water op een zekere hoogte in 

de stouwgrave gekomen zijnde, konden loopen in de binnenlanden, omdat deselve 

niet konden geslooten worden. Waarom aan Linthorst en Jacob Hendriks, als 

eigenaren daarvan is aangezegd, om die kommen of deukers binnen den tijd van 

acht dagen, in zulken eene staat te brengen, dat dezelve, zoo nodig, ten alle tijden 

kunnen gestopt of gesloten worden.

Dat men bij de Bolt had bevonden dat door Hendrik de Kroeze als tegenwoordige 

eigenaar daarvan, een gedeelte van de markengrond was aangegraven, zonder 

daartoe permissie verzocht en bekomen te hebben.

Dat men nog eene dergelijke aangraving had gevonden verrigt te zijn door Hermen 

Alberts, en eindelijk bij den Kelder van de heer van Trigt. Dat men aan de 

buurscholt Jan Scholten order had gegeven, gemelde drie personen aan te zeggen---

--------
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om op heden in deze vergadering daarover te komen spreken, of dat anders het 

aangegravene op hunne kosten ten behoeve van de markt weder zou worden 

gelijkt.
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De schouwers der onderscheidene waterleidingen hebben gerapporteerd, dat de 

gewone voorjaarsschouw geschied en geregeld afgeloopen waren, dat zij bij het 

verrigten daarvan eene brug gevonden hadden, onder de Hondschoter leidergrave 

in de Molenstraat bij Duistervoorde, welke wegens den zeer slechte staat 

gevaarlijk was te gebruiken, doch dat de rentmeester van den huize 

Duistervoorder, bij ontvangen kennisgeving daarvan, dezelfe aanstonds in order 

had laten brengen. Jan Scholten heeft hierop berigt dat hij ingevolge last aan G.G. 

Kruidbosch, Linthorst en Jacob Hendriks de bovengemelde aanzagen had gedaan , 

dat hij daarna heden morgen de genoemde doorgraving en de kommen mede had 

bezigtigd en had bevonden dat het een en ander was hersteld en in goede order was 

gebragt, met dat onderscheid alleen, dat G.G. Kruidbosch in plaats van de gezegde 

doorgraving te stoppen, daarin een kom had gelegd, welke behoorlijk kon gesloten 

worden. Hendrik de Kroeze, eigenaar van de katerstede den Bolt, als bevonden 

zijnde, eene aangraving verrigt te hebben, zoo als even gemeld is, heeft aan de 

heeren Marktenrigters ter zijne verschooningen ingebragt, schoon op de 

vergadering niet tegenwoordig , dat hij wel is waar die aangraving verrigt, maar 

niet geweten had dat hij vooraf daartoe permissie moest vragen, alzoo hij voor 

eenen korten tijd onder Wilp was komen wonen en……. 
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met de genomen resolutiën der geërfden nog niet bekend was, dat hij aan den 

eenen kant van den weg wel eenige grond had aangegraven, maar daartegens 

voornemens was om aan den andere kant de aldaar staande boomen weg te houwen 

en de weg daarvoor weder te verbreeden, zoodat dezelven daarvoor zooal niet 

beter, tenminsten niet slechter zoude wezen dan hij geweest was.

Redenen waarom hij verzocht dat het hem mogte vergund worden om die 

aangegraven grond te mogen behouden tegen betaling van de daarop gestelde 6 

stuiver per roede.

Dit verzoek is op de vergadering heden, aan hem opgemelde voorwaarde 

toegestaan, mits dat hij binnen de zes weken de boomen aan de overkant moet 

weghouwen en de weg daarvoor verbreeden, of dat anders het aangegravene ten 

zijne kosten zal ingelijkt worden.Waarvan aan hem kennis zal worden gegeven.
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Hermen Alberts bragt hierna ingelijks in dat hij met de verpligting om permissie 

tot het aangraven te moeten vragen niet bekend wasgeweest, maar dat hij gewillig 

was om de 6 stuiver per roede te betalen en verzocht dat het hem mogt vergund 

worden, om de aangegraven grond te mogen behouden.Ook dit verzoek is aan hem 

door de geërfden ingewilligd.

De heer van Trigt bragt ingelijks in, dat hij niet bekend was geweest met de 

bovengemelde resolutie, maar dat hij ook verzocht die grond te mogen behouden 

tegen betaling van de daarop gestelde 6 stuiver per roede. Dit verzoek is aan 

gemelde heer met algemeene stemmen ingewilligd.
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Door E. Dennenkamp is aan de vergadering voorgesteld en verzocht dat de nodige 

orders moeten worden gesteld, tot verbetering van de weg in de doorvaart van de 

waterleiding bij de Stouwgrave van Wessel Bleumink. Hierop heeft Jan Scholten 

order ontvangen om aan diegeene, welke verpligt zijn om die weg te maken, aan te 

zeggen om gemelde weg binnen den tijd van de eerst volgende drie weken, in 

eenen behoorlijke staat te brengen en met het noodige hout te voorzien en dat 

anders bij nalatigheid daarvan ten hunne kosten eene naschouw zal gedaan worden 

en vervolgens aan de heer Schout dezes ambt daar van kennis zal gegeven worden.

Niemand  der geërfden meer voorstellen te hebben is de vergadering gesloten op 

bovengemelde dag en door de presente geërfden ondertekend.                                   

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                                    

J. van Trigt.  J. Kok.  Jan Scholten.  D. van Diepenveen.  W. J. van Enter.  W. 

Alberts.  B. Dieperink.  R. Buitenweerd.
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Op heden den 14 Junij 1821, zijnde de tweede Donderdag dier maand, zijn na 

gedaane publicatiën van Heeren Markenrigters, de geërfden in de Aard en 

Aardenbroeker Markt, onder voorzitting van de gemelde Heeren  in de kerk van 

Wilp vergaderd, ten einde rapporten uit te brengen, voorstellen te doen en 

bepalingen te maken, zoo als voor het belang der markt, nuttig en noodig 

geoordeeld wordt.
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Na gedaane resumtie van het verbaal des vorigen jaars, hebben de heeren 

markenrigters gerapporteerd, dat de wegen op den vorigen dag den 13de Junij 

geschouwd en  over het geheel wel gemaakt gevonden waren. behalve de weg van 

het Voorde in de Voordersteeg, die wel gemaakt was, doch op ver na niet in 

behoorlijke orde was gevonden, doch dat de Markenschrijver daarvan aan den 

eigenaar van het Voorde , de Heer de Wolf van Westenrode berigt zoude insenden 

met aanzage om binnen weinige dagen dien weg in eenen goeden staat te brengen.

De schouwer der onderscheidene waterleidingen hebben insgelijks berigt, dat de 

gewone voorjaarsschouwe geschied en geregeld afgeloopen waren.

De Markenschrijver berigte nog aan de vergadering dat de opmeting der 

aangegraven gronden, waarvan in het verbaal des vorige jaars melding gemaakt is, 

geschied en bevonden was, dat er door Hendrik Kroeze op de Bolt was 

aangegraven 24 1/2 roede, door de heer van Trigt 34 roeden en door Hermen 

Willem Alberts 11 1/2 roede.

Jan Scholten verzocht aan de vergadering om een stukje grond, zijnde aanschot, 

gelegen aan den Zonnenbergstraate, bij den Zonnenberg te mogen aangraven, 

tegen betaling van 6 stuiver per roede. Welk verzoek aan hem met algemeene 

stemmen is ingewilligd.

Op een voorstel van de heer van Trigt en Jan Scholten, zijn de markenrigters 

gequalificeerd, om een bestek  en berekening der kosten te maken van het voorstel 

van drie bruggen of de keus, als over de wetering bij de Vundelaar,---
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bij de Kelder en bij het huis van Wessel Bleumink, over de Stouwgrave, ten einde 

daarover in de eerst volgende vergadering met de geërfden te kunnen spreken en 

daaromtrent bepaling te maken, ten welkeneinde bij de oproeping der geërfden in 

de te doene advertentie daarvan kennis zal gegeven worden.

Niemand meer voor te stellen hebbende is deze vergadering hiermede gesloten en 

door de tegenwoordige zijnde geërfden ondertekend.                                                                                              

Henr. Budde.  Als markenrigter.                                                                             

R.H.J. Veeren. Als Markenrigter.                                                                                     

J. van Trigt.  Jan Scholten.  D. van Diepenveen.  Johan Zomerhuis.                        

R. Buitenweerd.
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1822 den 13 Junij, zijnde de tweede Donderdag dier maand, zijn na gedaane 

publicatiën van Heeren Markenrigters, de geërfden in de Aard en Aardenbroeker 

Markt, onder voorzitting van de gemelde Heeren  in de kerk van Wilp vergaderd, 

ten einde rapporten uit te brengen, voorstellen te doen en bepalingen te maken, zoo 

als voor het belang der markt, nuttig en noodig geoordeeld wordt.

Na gedaane resumtie van het verbaal des vorig jaars, hebben de heeren 

Markenrigters aan de vergadering te kennen gegeven, dat de wegen op den 11 Mei 

J.L. geschouwd en over het geheel wel gemaakt bevonden waren, gelijk ook dat de 

schouwen over de onderscheidene waterleidingen in deze markt, ten behoorlijken 

tijde geschied en geregeld waren afgeloopen.
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Wijders dat zij ingevolge het gedaane verzoek door den Heer van Trigt en Jan 

Scholten in het verbaal des vorige jaars voorkomende een bestek en berekening 

der kosten hadden doen opmaken, van het voorstellen van drie bruggen bij de 

Vundelaar, bij den Kelder en bij den Bleumink. Welk bestek en berekening aan de 

geërfden is voorgelegd, ten einde daar omtrent in deze vergadering nadere 

bepalingen te maken.

Hierop is door de geërfden bepaald: ten aanzien van de brug over de Stouwgrave 

bij het huis van Wessel Bleumink, dat deselve voor rekening van de markenkas zal 

gelegd worden. Betrekkelijk de brug bij de Kelder is met algemene stemmen 

bepaald, dat dezelve zal gelegd worden, mits de heer van Trigt als eigenaar van het 

buitengoed den Kelder en dus bij die brug toch meest belang hebbende hiertoe 

alleen betaald de som van vijftig gulden, en het overige door de markenkas wordt 

bij gedragen. De heer van Trigt zich bij onderteekening dezes daartoe verbindende 

is tot het maken en leggen dies brug de toestemming gegeven. 

Het leggen der brug bij de Vundelaar is met algemeene stemmen verworpen. 

Op een voorstel gedaan door den heer Schout dezer ambt, is door de geërfden nog 

bepaald, dat de wegen, loopende van den vijfhoek naar de Oordijk, gelijk ook de 

Voorsteeg voor rekening van de mark zal verhoogd en verbeterd worden, waartoe 

de heer Markenrigter en de Schout verzocht en gecommitteerd zijn, om----
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dit op de voordeligste wijze te willen bewerkstelligen en met de aangelanden de 

daartoe nodige schikkingen te maken ter bekoming van aarde.
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De ontvanger van het morgengeld wordt hierbij gequalificeerd om die gelden 

welke volgens resolutie der geërfden van den 9 Augusus 1770 door nieuwe 

geërfden moeten betaald worden, en nog niet voldaan zijn, voor rekening van de 

markt geregtelijk te vorderen, doch vooraf daartoe de noodige aanmaaningen te 

doen.

Hierna niemand meer voorstellen te hebbende is deze vergadering hiermede 

geslooten op heden den 13 Junij 1822.                                                                             

Henr. Budde. Als Markenrigter.                                                                                                

R.H.J. Veeren.  H.W. van Marle.  J. van Trigt.  D. van Diepenvee.  Jan Scholten.  

Albert Beekman.  W. Bussink.  G.H. Hendriksen.  D. Dieperink. E. Kruitbosch.  R. 

Buitenweerd.
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Rekening en verantwoording van R. Buitenweerd.

Als ontvanger van de Aard en Aardenbroeker Markt, wegens de uitgezette 

morgengelden in het verbaal d.d. 14 September 1818. Ontvang:

Volgens de uitzetting d.d. 14 September 1818 is elke morgen aangeslagen op 14 

stuiver.  Bedragende dus onder de 2310 morgen en 558 roeden, zooals onder de 

markt behooren, een som van:

f. 1617,65

Tot vinding der gemaakte kosten wegens het request der herbelasting op de 

onbebouwde eigendommen, was ieder morgen daar en boven nog belast met éénen 

f.   115,50

Van de Buitendijkse gronden ter grootte van 829 morgen en 495 roeden welke 

insgelijks met 1 stuiver belast waren is ontvangen:

f.     41,45

Nog moest ontvangen en door den ontvanger verantwoord worden, die gelden 

welke als restanten gesteld zijn van de uitzetting van 1814, voorkomende in het 

resolutie boek nr. 125 blz. 2 ter som van:  f. 19=11=6            Waarop nog 

onbetaald zijn: nr. 61 en 81                                       f. 10=  9=14         Zijnde alzoo 

van G. Schoemaker ontvangen:                          

f.      9,07      

                                                                                                  transport: f.1783,67
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Van de restanten van 1815 voorkomende op Fol. 127 blz. 1,                                     

tem bedrage van:                                                                     f. 28= 4=10           

Ontvangen eenige nummersrs., doch zijn nog onvoldaan                                     nr. 

27, 63, en 83 ter som van:                                                    f.  4= 3=4                                    

Dus ontvangen:

f.    24,07   

                                                                                                               Samen: f.1807,74

Uitgaaf:
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1 Aan de dijkschrijver W.J. van Enter wegens dijklasten van 40 hoeven ad. 8 gld. En 

78 cents, blijkens kw. Nr.1

f.351,20

2 Aan dezelfden als Dijkschrijver. Kw. Nr. 2 f. 15,=

3 Aan de heer markenrigter H. Budde. Kw. Nr. 3 f. 75,=

4 Aan de heer markenrigter R.H.J.Veeren. Kw. Nr. 4 f. 87,=

5 Aan den markenschrijver wegens verschotten enz. Kw. Nr. 5 f. 96,70

6 Aan dezelfden wegens meerder uitgaaf dan de ontvang bedroeg van vroegere 

uitzettingen. Nr. 6

f. 59,86

7 Aan H. v.d. Beld. en  J. v.d. Berg als gequalificeerden tot de opmeeting der   

hoeven en huissteden . Kw. Nr. 7    

f.  74,=

8 Aan de schouwers van de Diepenbroeker Voorgang en Goorgrave. Nr. 8 f.  60,=

9 Aan die van de Hondschoter Leigrave. Nr. 9 f.  60,=

10 Aan die van de Stouw en Leidegraven. Nr. 10 f.  84,=    

Transport: f.962,76
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11 Aan die van de Wilpsche Vliert. Nr. 11 f. 84,=

12 Aan den Markenschrijver. Nr. 12 f. 35,=

13 Aan dezelfden. Nr. 13 f. 25,=

14 Voor ontvang van 1815 zooals in 1818 is uitgezet. Nr. 14 f. 60,=

15 Aan W.J. van Enter wegens verteering eener consumptie in 1818. Nr. 15 f.   7,=

16-17 Aan Jan Scholten voor het mede gaan bij het schouwen der wegen en bij het 

opmeten der hoeven en zijn tractement als buurtschout. Nr. 16 en 17

f.    25,50

18 Aan den dijkpander Kruitbosch voor onderscheidene gangen. Nr. 18 f.      5,30

19 Aan H. Jacobsen en Co. voor geleverde houtwaren. Nr. 19 f.    56,42

20 Aan J. Wissink voor geleverde kalk en cement in 1811 en 1812 f.    24,95

21 Aan Dezelfden voor leverantie in 1818. Nr. 21 f.      2,20

22 Aan H.J. Wijnoldy voor geleverde nagels. Nr. 22 f.      1,65

23 Aan J. Scholten voor het aanvoeren van materialen. Nr. 23 f.      4,10

24 Aan den Timmerman G.R. Mulder, voor arbeidsloon.  Nr. 24 f.    11,45
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25 Aan H. Schut, als schater van dijk en wetering. Nr. 25 f.    20,20

26 Aan G.J. van 't Zand, voor geleverde houtwaren. Nr. 26 f.    13,02

27 Aan T. Groenewoud voor 24 1/2 dag arbeid in 1815. Nr. 27 f.    12,25   

Transport: f.1350,80
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28 De Maanpenning. Nr. 28 f.  80,=

29 Aan H. Schut voor gangen. Nr. 29 f.  10,=

30 Aan H.W. Alberts voor gangen. Nr. 30 f.  10,=

31 Aan den ontvanger voor voorgeschoten gelden, wegens gemaakte kosten tot 

request der herbelasting volgens rekening en kwitantie. Nr. 31

f.125,93  

Uitgaaf Zamen: f.1576,73

Afgetrokken van den ontvang ten bedrage van:                                                                                                                                 

De uitgaaf:                                                                                                                                                                                                                                         

f.1807,75                                    

f.1576,73                                  

                                             Tot batig slot overlaat:                                  f.  231,02   f.  231,02

Waaronder begrepen is de som van f.200,= welke was uitgezet om bij 

voorkomende gelegenheden te gebruiken.                                                                    

Van dit batig slot zijn gedaan de navolgende betalingen:Zoodanige som als bij verbaal van 1818 te kort kwam, welke gelden aan den 

ontvanger in uitgaaf zouden geleden worden ten bedrage van:

f.  33,15

1818. 4 December Aan Goossen Jansen voor werken in de Voorsteeg, 11 dagen 

ad. 8 stuivers.

f.  4,40

23 December Aan H. Alberts voor rondbrengen der biljetten. f.  4,=

1819 24 Mei. Aan Goossen Jansen voor 2/ 1/2 dag werken in de Voorsteeg in 

Maart 1819. ad. 8 stuiver.

f.  1,=

17 November. Aan denzelven voor 5 dagen in Mei en September j.l. f.  2,50

1820. 12 Januarie. Aan H. Knippenberg voor het maken en leggen eener Kom in 

de Voorsteeg in October 1818. kw. Nr. 32

f.  2,10   

transport: f. 47,15 f. 231,02
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1820 den 20 Januarie, Aan J.M. Schoemaker voor geleverd hout aan eene koem in 

de Voorsteeg op den 16 Oct. 1819.  kw. Nr. 33: 

f.  16,40

1 Maart, Aan G. de Haan, voor arbeidsloon, geleverde kalk, cement en stenen: f.  15,30
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18 Maart, Aan Kist en Co. voor geleverde steenen in 1818. kw.35: f.    4,20

24 Maart, Aan de heer Everts voor het ingeven en verdere kosten gevallen op een 

request over de herbelasting op de verponding. Kw. Nr. 36: 

f.   4,52

16 April, Aan G.G. Mol, voor het brengen eener koem naar de Voorsteeg, op den 

16 October 1819. geen kwitantie:

f.   0,50

1822, den 5 Febr. Aan G de Haan voor leverantie en arbeidsloon in 1821: f.   7,52

23 Maart, Aan Kronrnberg voor leverantie in 1815, kw. Nr. 38: f.   6,=

Aan G.H. Kruitbosch voor gangen om de nieuwe geërfden aan te zeggen om de 

f.7,= te betalen:

f.   1,60   

f.103,19 f.103,19

                                                   Ten voordeele van de cas overlaat de som van: f.127.83
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Buitengewone ontvang:

Een restant van morgengeld van 1810 door Renssen geadministreerd van de 

Diaconie van Wilp ter som van:

f.  7,30

Van Gerrit Rutgers Mulder voor eenige oude steenen, welke overgebleven waren 

van het repareren eener brug in de Molenstraat in 1818, aan hem verkocht voor:

f.  0,30   

Zamen: f.  7,60

Van aangegraven gronden:

22 Nov. 1818. Van de wed. Willem Willems of Derk Gerrits voor 2 1/4 roede grond voor 

het huis van den vijfhoek. ad. 6 stuiver:

f.  0,67

4 Dec.  Van de heeren Wijnbergen voor 31 1/2 roede aangegraven gronden bij de Snenge 

in 1818:

f.  9,45

Van Gerrit Berends voor 4 roeden bij het Hul: f.  1,20

Van den heer Broekhuizen voor 116 3/4 roeden aangegraven bij het Lollebroek, 

drie hoeken tegen de weijde tegen het bosch en achter het huis:

f. 35,03

16 Dec. van de heer Budde voor 14 roeden aangegraven aan de Voorsteeg: f.  4,20

30 Dec. Van de Heer P. van Delden, voor 24 roeden bij de Boerkamp. f.  7,20

8 Jan. 1819. Van J. Gerrits van het Hul voor 16 1/2 roeden f.  4,95
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8 July Van den predikant van Wilp voor 25 roeden aan den Zonnenbergstraat, aan den 

bouwkamp van gestelde hofsteede:

f.  7,50  

                                                                                                                          

zamen:

f. 70,20
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Van nieuwe geërfden, ad. 7 gulden ieder.

93. Peter Klunder. 151. J. den Brouwer te 

Beekbergen.

142. A.W. van Lijnden.  129. H. van den Beld.

153. G. van Delden. 66. Harmen Hagen.

94. J. Koldewijn. 92. J. Koestal.

128. R.H.J. Veeren. 123. J. Zomerhuis.

95. J.B. Kortbeek.  9. Den Heer Bannier.

100. H.W. van Marle. 120.  Mevrouw Bannier.

102. C.M. van Marle. 28. P. van Calker.

156. H. Ribbius.  12. J. Rondeel.

69. G. Hissink te Deventer. 91. A. van Delden

77. H. Jansen Straatman.  159. G.P. van Welsum.

86. J.F. Kutschreuter. 15. Albert Voorhorst.

136. J. Teunis, Wed. Cremer. 3. B. Alberts.

112. Gerrit Selhorst. 119. W.A. 

Schimmelpennink.                                       

125. W.J. van Enter. 129.  De Wed. 

Doornbosch.125. B. Harpen. 35. P. van Delden.

125. R. Buitenweerd.   40. Wed. W.J. Hattink.

125. E. Brascamp.     97. H. van der Linde.

125. G. Brascamp Wed.  46. Gaymans te Arnhem.

125. Derk Berends te Beekbergen  85. J.B.B. Kayser.

125. G. Brascamp.  83. G. Kroon te Voorst.

125. E.W. Brascamp. 51. Jan Gerrits Hul.

141. De heer Hackfort v.d. Horst.    106. Jan Berends 

Knoppert.135. De Wolf van Westerode.  78. Albert Karman.

135. van Wijnbergen.   145. J. van Voorst.

Te zamen 50 nieuwe geërfden, waarvan dus ontvangen is de som van: f.350,=
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Recapitulatie

De geheele ontvang (gewoone) op de eerste en tweede bladzijde dezer rekening 

bedraagt zich de som van:

f.1807,75

De uitgaaf daaren tegen bladz. 2,3en 4: f.1576,73

Schietende hiervan over: f.  231,02

Van deze gelden uitgegeven, waartoe niets was uitgezet, blz. 5: f.  103,19

Zodat er in Kas bleef: f.127,83

Buitengewoone ontvang.

Van een ontvang van morgengeld en oude steenen in 1810 enz. f.  7,60

Van aangegraven gronden: f. 70,20

Van 50 nieuwe geërfden: f.350,=  

Makende dus een voordeelig slot uit van: f.555,63

Welk batig slot in het verbaal van 1822 als eene voordeelige schuld door den 

ontvanger zal ingebragt en verantwoord worden.                                                      

Ingelijks zal de ontvanger verpligt zijn om die restanten welke van 1816 nog inte 

vorderen zijn tesamen van:                                                f. 10=  9=14                          

zooals op de rekening, blz. 1 blijft en die van 1815 blijkens                                     

de 2de bladzijde ter som van:                                                    f.   4=  3=6               

dus zamen:                                                                                   f.  14=13=2

In een volgende te doene rekening van ontvang en uitgaaf over de uitzetting van 

1822 behoorlijk in ontvang te brengen en te verantwoorden. De restanten welke 

nog mogten bestaan van de uitzetting van 1818 neemt de ontvanger voor zijn 

rekening, als kunnende dezelve niet in de uitgaaf zetten, volgens bepaling, vervat 

in het verbaal van den omslag in 1818.

Aldus deze rekening door ons Markenrigters van de Aard en Aardenbroeker 

Markt, geëxamineerd en goedgekeurd op den 5 de October 1822.                                              

Was getekend:                                                                                                                 

Henr. Budde.  R.H.J. Veeren.                                                                                               

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, markenschrijver.  
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Verbaal
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Op dato dezes den 18 der maand October 1822, zijn na twee voorgaande 

publicatieën en oproepingen van de heeren H. Budde en R.H.J. Veeren. In 

kwaliteit als markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Markt de geërfden in 

gezegde markt, in de kerk van Wilp vergaderd ten einde eenen omslag te maken 

over de landerijen in gemelde gemeente, tot vinding der dijk en kerspellasten, 

welke sedert het jaar 1818 opgekomen zijn.

Gemelde geërfden alzoo bijeen gekomen zijnde heeft de heer R.H.J. Veeren als 

markenrigter gerapporteerd (zijnde de oudste markenrigter de heer Budde, wegens 

indispositie absent) dat zij zich op den 24 Julij dezes jaars op bekomene 

kennisgeving hadden begeven naar Oene, in de vergadering der gecommitteerden, 

van de dijkgeslagene kerspelen en bevonden dat elke hoeve onder den dijkstoel 

behoorende, was aangeslagen op een som van acht gulden.

Waarna vervolgens de berekening van den omslag over de landerijen in deze 

markt is gemaakt op de volgende wijs:

1 Deze markt als 40 hoeven bevattende moet hiertoe betalen de som van: f.320=

2 Volgens oud gebruik wordt voor den dijkschrijver uitgezet: f. 15,=

3 Aan den heer Markenrigter Budde voor vakatien: f. 63,=

4 Aan de heer Veeren als Markenrigter: f. 63,=   

                                                                                                         transport: f.461,=

(pag. 140v)

5 Aan den markenschrijver voor schouwen en verbalen: f. 36,=

6 Aan de schouwers van de Diepenbroeker Voorgang en de Goorgrave: f. 54,=

7 Aan die van de Hondschoterleigrave: f. 54,=

8 Voor extra schouw en opmeting der Voorgang enz.: f. 10,=

9 Aan die van de Stouw en Leidegraven: f. 54,=

10 Voor buitengewoon schouwen in 1821: f. 18,=

11 Aan die van de Vliert: f. 54,=

12 Aan Jan Scholten als buurtschout bij het schouwen der wegen: f.   6,=

13 Voor zijn tractement in 4 jaren: f. 12,=

14 Aan den dijkpander Kruitbosch voor gangen: f.  7,80

15 Aan J.G. Huurling voor gangen: f.   0,60

16 aan Wissink voor geleverde kalk en cement: f. 22,55
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17 Aan G. de Haan voor arbeidsloon:                                                          f. 35,50           

doch aan hem verkort de oude planken en latten aan de brug                                  

bij de Pletze gebruikt voor :                                                                       f.  2,90     

                                                               dus blijft de rekening: f. 32,60

18 Aan 't Groothuis de aannemingspenningen van het verbreden en verhogen der 

wegen bij den Vijfhoek en Voorsteeg.

f. 82,=

19 Aan R. Buitenweerd voor verschotten, verdiensten enz. f. 60,90    

                                                                                                 transporteren: f.965,45
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20 Aan H. Roelofs voor 18 roeden grond van zijne weide tot het verbreden van den 

weg, welke grond door de markrigters gekocht is voor 25 stuiver de roede,dus:

f. 22,50

21 Aan J.M. Schoemaker voor aannemings penningen der brug over de Stouwgrave: f.102,=

22 Aan J. Slot voor een nieuwe brug over de wetering bij het buitengoed de Kelder:   

f.125,=   Doch hiertoe wordt door den heer van Trigt alleen betaald (zie verbaal 

van den 13 Junij 1822 de som van  f 50,=  derhalve wordt hiervoor uitgezet:

f.  75,=

23 Aan Jacobsen voor geleverd hout: f.    4,=

24 Aan J. Scholten voor gedaane vrachten: f.    4,95

25 Aan den heer Everts voor het aanbesteden der bruggen en wegen op den 31 Julij 

j.l.

f.     7,=

26 Aan H. Schut voor het medegaan bij het schouwen der weteringen in 4 jaren:    Als 

dijkschater elk jaar 26 stuiver:

f.   12,=                                         

f.   5,20                     

27 Maanpenning: f.  80,=

28 Onvoorziene uitgaven: f.200,=      

Bedragende dus deze gehele schuld, eene som van: f.1478,10

Waarvan afgetrokken de in kas---------
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zijnde gelden, blijkens de rekening en verantwoording door den ontvanger R. 

Buitenweerd van vroegere uitzettingen behoorlijk afgelegd, en de kwitantiën 

vertoond aan heeren markenrigters d.d. 5 dezes, de som van:

f. 55563  

 rest dus: f. 922,47

177



Markeboek Aard en Aarderbroek

Welke som over de 2310 morgen 558 roeden omgeslagen, iedere morgen belast 

wordt met 8 stuiver of 40 cents. Schietende alzoo over om bij de volgende 

rekening te verantwoorden, eenen gulden acht en tachtig cents. Van al welke 

gelden behoorlijke betaling zal moeten gedaan worden aan den ontvanger R. 

Buitenweerd, en wel op zijne twee daartoe te stellen zitdagen in deze gemeente, bij 

poene van twee stuiver of tien cents boven iedere gulden en daar en boven op de te 

maken kosten ingeval van geregtelijke invordering.

Aldus deze vergadering gesloten op den voorgemelden dag.                                 

(was getekend) R.H.J. Veeren, als markenrigter.                                                          

G. Nilant Bannier.  E. Roelofs.  M. Jolink.  B. Dieperink.  D. van Diepenveen.  Jan 

Scholten.  R. Buitenweerd, voor eensluidend afschrift.
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1823 den 12 Junij hebben de geërfden in de Aard en Aardenbroeker Markt na 

gedaane oproeping onder voorzitting van heren markenrigters de gewone jaarlijkse 

vergadering gehouden en na gedane resumtie van het verbaal des voorige jaars 

hebben gemelde heeren aan de geërfden te kennen gegeven:

Dat de bruggen over de stouwgravebij het huis van Wessel Bleumink en die over 

de wetering, bij het buitengoed de Kelder volgens bepaling in het vorige jaar 

waren gemaakt en in eenen goeden staat waren gebragt, gelijk ook dat de wegen, 

zoowel in de Voorsteeg, als die van de Vijfhoek naar den Oordijk in eenen goeden 

en bruikbaren staat waren hersteld.

Wijders dat de wegen in de markt als naar jaarlijkse gewoonte op den 5de dezer 

geschouwd en over het geheel wel gemaakt warenbevonden, uitgezonderd een 

klein gebrek aan eene koem in de straat bij de Snenge, waarvan door J. Scholten 

behoorlijke aanzage is gedaan.

Verder dat over het beloop van dit en het voorige jaar door eenige nieuwe 

geërfden de gewone intreegelden zijn voldaan, echter door enkelen niet dan door 

strenge maatregelen daartoe genoodzaakt te zijn geworden en dat men hoopt, dat 

eenige anderen, welke nu nog schuldig zijn binnenkort zullen voldoen, doch dat 

men in een tegengesteld geval, hen door middelen van regten doende zal 

noodzaken, volgens bepaling vervat in het verbaal des voorigen jaars.

Ook werd berigt, dat de schouwen over de onderscheiden waterleidingen geschied 

en geregeld warenafgeloopen.
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Niemand der geërfden iets voor te stellen hebbende is deze vergadering hiermede 

gesloten.                                                                                                                             

Henr. Budde, als Markenrigter.                                                                                         

R.H.J. Veeren, als Markenrigter. B. Dieperink.  J. Kok.  L. Swormink.  Jan 

Scholten.  R. Buitenweerd.
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1824 den 10 Junij hebben de geërfden in de Aard en Aardenbroeker Markt na 

gedaane oproeping onder voorzitting van heren markenrigters de gewone jaarlijkse 

vergadering gehouden en na gedane resumtie van het verbaal des voorige jaars, 

door gemelde heeren werd gerapporteerd:

Dat op den voorigen dag den 9de dezer de gewone schouw der binnenwegen had 

plaats gehad en men al de wegen in eene zeer goede staat had bevonden. Ook de 

schouwers der onderscheidende waterleidingen gaven aan de vergadering te 

kennen dat de schouwers der togtgraven geregeld waren afgelopen.Bij het doen der schouw over de binnenewegen boven gemeld, is bevonden dat 

door Jan Holterman bij den Zonnenberg in den Zonnenbergstraate een gedeelte der 

markengronden zijn aangegraven zonder daartoe verlof verzocht en bekomen te 

hebben. Waarop door de geërfden is geresolveerd op voorstel van de heeren 

markenrigters, dat aan gezegden Jan Holterman zal aangezegd worden om dien 

grond weer in dien staat te brengen, zooals zich die tevoeren heeft bevonden en 

wel zoo, als aan hem den 4de Nov. 1802 door de geërfden is toegestaan met 

verdere aanzage dat indien daaraan niet voldaan worden, het aangegravene weder 

zal ingelijkt worden ten zijner kosten. En zal extract dezes gezonden worden aan 

Jan Holterman, tot zijne informatie en narigt.

Niemand der geërfden meer voor te stellen hebbende is deze vergadering hiermede 

gesloten.                                                                                                             

Henr. Budde, als Markenrigter.                                                                                         

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.  J.W.A. Wijnbergen tot Bussloo.  Jan Scholten.  

J. Kok.  B. Dieperink.  R. Buitenweerd.                                                                                
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1825 den 9 Junij hebben de geërfden in de Aard en Aardenbroeker Markt na 

gedaane oproeping onder voorzitting van heren markenrigters de gewone jaarlijkse 

vergadering gehouden en na gedane resumtie van het verbaal des voorige jaars, 

door gemelde heeren werd gerapporteerd:
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Dat op den 26ste der voorige maand de gewone jaarlijkse schouw der 

binnenwegen had plaats gehad en men al de wegen in eene zeer goede staat had 

bevonden.

Dat kort na de vergadering des vorigen jaars aan J. Holterman een extract uit het 

verbaal dier vergadering was toegezonden, inhoudende aanzagen om de van de 

mark aangegraven grond ten zijnen koste weder inte lijken. Dat echter nu bij het 

doen der schouw bevonden was dat gezegden Holterman aan die aanzage niet had 

voldaan en alzoo strijdig met de belangen der markt bleef handelen.

Dat de waterleidingen als naar gewoonte in dit voorjaar waren geschouwd, doch 

dat men ten opzigte van de Hondschoter Leidegraven, Diepenbroeker Voorgang en 

Goorgraven had bevonden, dat dezelve over het algemeen zeer slecht gemaakt 

waren en men daarom had noodig geoordeeld bij publicatie aan de makers te 

berichten, dat de eerstvolgende week en wel den 31ste Mei, eene nadere schouw 

zoude gedaan worden.

Dat men daarna de bepaalde schouw, gedaan hebbende had bevonden, dat de 

gezegde waterleidingen,uitgezonderd eenige weinige einden goed gemaakt waren.
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Dat aan Jan Scholten den last was gegeven om die gronden, welke met 

toestemming der geërfden sedert de laatste opmeting zijn aangegraven, op te meten 

en de lijst daarvan aan den ontvanger ter hand te stellen, ten einde het 

verschuldigde des wegens in te vorderen.

Dat men bij het schouwen der wegen nog had bevonden, dat in de Voordersteeg 

bij de katerstede, toebehorende Hendrik van den Beld, eenige grond van de 

marktwas aangegraven zonder daartoe op eene vergadering verlof gevraagd en 

bekomen te hebben.
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Op voorstel van de heeren Markenrigters is bij algemene stemmen der presente 

geërfden bepaald, datzoo er in het vervolg door eenige reglementen van het 

gouvernement op het maken en onderhouden der wegen en in het bijzonder het 

reglement op het beheer en onderhoud der buurtwegen in de provincie Gelderland, 

goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 25 Febr. 1823 nr. 30, eenige inbreuken 

mogten gemaakt worden op de regten der markt, door dergelijke reglementen 

daarop toe te passen, de gezegde heeren Markenrigters bij dezen verzocht en 

gekwalificeerd worden om in zoodanig geval de regten aan de markt door een 

behoorlijk adres aan de competente magt, of op eene andere gepaste wijze naar 

bevind van zaken te handhaven en dus zoo veel mogelijk tegen alle inbreuken te 

verzetten en het belang der geërfden te bevorderen, met belofte om alle kosten 

welke daarop mogten loopen voor rekening van de marken------
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kas te nemen en die daaruit te voldoen en ten dieseinde de heeren markenrigters bij 

dezen verzoeken om bij voortduring met het schouwen der wegen voort te gaan en 

zelfs zoo het noodig mogt bevonden worden, meer dan eene schouw in het jaar te 

doen, nadat vooraf daarvan aan de geërfden of aan de makers der wegen bij 

publikatie en aanzage kennis is gegeven.

Hierna heeft de heer J. Holterman, aan de vergadering verzocht om de door hem 

aangegraven grond in de Zonnenbergstraate als zijn eigendom te mogen behouden, 

tegen betaling der gewone gelden.

Dit verzoek is aan hem met algemene stemmen toegestaan, zoo hij de weg daar 

tegen in behoorlijken  staat houden en tegen betaling van 6 stuiver per roede, 

benevens de onkosten van het toegezonden extract. 

Omtrent de aangraving door van den Beld gedaan is ingelijks bepaald, dat hij 

tegen betaling van het vastgestelde, die grond als zijn eigendom kan behouden.

Niemand der geërfden meer voor te stellen hebbende is deze vergadering hiermede 

gesloten.                                                                                                                          

Henr. Budde, als Markenrigter.                                                                                       

R.H.J. Veeren, als markenrigter.                                                                                      

H.W. van Marle.  J. Kok. J. van Trigt. J. Holterman. M.B. Greve.                        
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1826 den 8 Junij zijnde de tweede Donderdag dies maand zijn na gedaane 

publicaties van heeren markenrigters, de geërfden in de Aard en Aardenbroeker 

Markt, onder voorzitting van gemelde heeren in de kerk van Wilp vergaderd, 

teneinde rapporten uit te brengen voorstellen te doen en bepalingen te maken, zoo 

als voor het belang der markt, nuttig en noodig geoordeeld wordt.

Na gedane resumtie van het verbaal des vorige jaars hebben de heeren 

Markenrigters berigt dat de wegen op den 29ste der vorige maand waren 

geschouwd en eenige einden wegs, waaronder een groot gedeelte van den 

Posterenk waren bevonden niet of niet naar behoren gemaakt te zijn, doch dat 

dezelve op de eerste aanzage van den buurtscholt Jan Scholtenin behoorlijk in 

staat gebragt waren. Dat ook de waterleidingen in eene zeer goede staat waren Dat de opmeting der aangegraven gronden geschied in eenen lijst daarvan aan den 

ontvanger was ter hand gesteld, zoo als in het verbaal des vorig jaars bepaald was.

Dat er bij het doen der schouwen over de wegen bevonden was dat er voor den 

heer Bannier een gedeelte markengrond was aangegraven omtrent het buitengoed 

De Hege en dat daarop door Scholten gemelden heer was aangezegd om dien 

grond weder in vorige staat te brengen en zoo aan den markt terug te geven.

Hierna heeft de heer Bannier aan de vergadering verzocht om de gezegde grond 

als zijn eigendom te mogen hebben en te behouden tegen betaling van de gewone 6 

stuiver per roede. Dit verzoek is aan gemelde heer toegestaan.
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Door de heer Bannier werd er een klagte ingebragt, inhoudende dat de weg van de 

Loine naar het dorp van tijd tot tijd versmald werd door het graven der sloten daar 

langs en verzocht dat daar omtrent de noodige voorzieningen mogten plaats 

hebben.

Hierop is bepaald dat omtrent deze klagte zoo veel mogelijk het noodige zal 

gedaan worden.

Wijders werd er door Berend Willems Otterloo voorgesteld en verzocht om een 

stukje grond, liggende aan zijn hofgrond en der gemeene weg van het dorp naar 

den Lathmer loopende, bij het dorp te mogen aangraven en als zijn eigendom te 

mogen aanmerken, tegen betaling van den gewone 6 stuiver per roede.
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Met algemene stemmen is hem dit verzoek toegestaan, mits dat de rijwegen die 

daar langs lopende niet benadeeld worden. Ook zijn de tien Canadesche peppels 

op dien grond staande aan hem verkocht om dezelve weg te houwen tegen 15 

stuiver het stuk.

Geen voorstellen meer gedaan wordende, is deze vergadering hiermede gesloten 

op bovengemelden dag.                                                                                                  

Henr. Budde, als markenrigter.                                                                                        

R.H.J. Veeren, als markenrigter. G. Nilant Bannier.  J. van Trigt.  J. Scholten.  

B.W. Otterloo. R. Buitenweerd.
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Rekening en verantwoording van R. Buitenweerd als ontvanger van de Aard en 

Aardenbroeker Markt. Wegens de uitzetting der morgengelden in het verbaal van 8 

October 1822.

Ontvang:

Het batig slot van de rekening van 1818 afgelegd den 5 October 1822       bedroeg 

zich de som van:

f. 555,63

Volgens den gemaakte omslag d.d. 8 October 1822 was elke morgen aangeslagen 

op 8 st. of 40 cents, bedragende dus over 2310 morgen en 558 roeden weder, zoo 

als onder de markt behooren, eene som van:

f. 924,35

Volgens rekeing door heeren markenrigters afgelegd d.d. 5 October 1822 te vinden 

in het markenboek van fol. 136 tot 139 2de bladzijde, was de ontvanger verpligt te 

verantwoorden, zoodanige restanten als van 1814 en 1815 nog bestonden, zie fol. 

125 2de bladzijde en fol.127 eerste bladzijde van het markenboek, als van 1814:

f.10=9=14

En als van 1815: f.  4=3=4   

f.14=13=2

Deze restanten worden nu ingevorderd en worden dus hier in ontvang genomen f.  14,66    

Van 1818 en later worden er geen restanten ingebragt, zie verbaal van 1818.

transport: f.1494,64
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Buitengewone ontvang niet voorzien in het verbaal van 1822

Aangegraven gronden:
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Van H. de Kroeze, daghuurder te Wilp voor aangegraven gronden als aan de 

weide:

18 1/2 roeden

Aan den Hof: 6 roeden        

24 1/2 roeden

ad. 30 cents per roede: f.  7,25

Nieuwe geërfden:

Nr. Sedert de laatste afgehoorde rekening in October 1822 is er weder ontvangen van 

de volgende nieuwe geërfden in de markt als:

83 Van Wessel Bleumink.

113 Van Jan Roest.

184 Van Mevr. de weduwe Kok.

Van gebr. Lammerts.

185 Van de heer A. Zwijghuizen.

122 Van L. Swormink.

118 Van H. Klopman.

7 Van  E. Broekhuizen.

14 Van G. Berends.

55 Van Gerrit Jan Hissink.

41 Van Jan Egberts.

79 Van G. Karman.

179 Van W. Karman.

73 Van Jan Hermsen.

32 Van W. Demmers.

72 Van A.J. Bourgondien.

126 Van De wed. Stegeman.

178 Van Jan Slot.

174 Van Jan Nijlant.

21 Van Marten Berends.

177 Van L. van den Broeke.

127 Van J. van Trigt.

Te zamen 21 nieuwe geërfden ad. 7 gulden: f. 147,=    

Onder deze geërfden zijn er twee, nl. Jan Nijland en Marten Berends------------                         transport: f.1659,19
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welke aan kosten voor dagvaardingen als anders daarboven betaald hebben ieder f. 

3,30 welke kosten uit de kas voldaan waren, zoo als hierachter in de uitgave zal 

blijken, dus worden deze gerestitueerds kosten, hier weder in ontvang gesteld, der 

halve:

f.   6,60

Van de heer van Trigt voor gedeeltelijke bekisting der nieuwe brug over de 

wetering bij den Kelder, waartoe gezegde heer zich verbonden had, zie het verbaal 

van den 13 Junij 1822:

f.  50,=   

                          zamen: f.1715,79

Uitgaaf:

1 Aan den dijkstoel voor 40 hoeven ad. 8 gulden: f.320.=

2 Aan den Dijkschrijver van Enter: f.  15,=

3 Aan heer Markenrigter Budde: f.  63,=

4 Aan heer Markenrigter Veeren: f.  63,=

5 Aan den Markenschrijver voor schouwen en verbalen: f.  36,=

6 Aan den schouwers van de Diepenbroeker Voorgang en Goorgrave: f.  54,=

7 Aan de schouwers van de Hondschoter Leigrave: f.  54,=

8 Voor extra schouw en opmeting van de Voorgang: f.  10,=

9 Aan die van de Stouw- en Leidegrave: f.  54,=

10 Voor buitengewone schouwen in 1821: f.  18,=   

                 transport: f.687,=
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11 Aan die van de Vliert: f.  54,=

12 aan Jan Scholten als buurtscholt bij het schouwen der wegen in 4 jaren: f.   6,=

13 Voor zijn tractement in 4 jaren: f.  12,=

14 Aan G. Kruitbosch voor gangen: f.   7,80

15 aan J.G. Huurling voor gangen: f.   0,60

16 Aan Wissink voor Kalk: f.  22,55

17 Aan G, de Haan: f.  32,60

18 aan G. Groothuis, de aannemingspenningen, van het verbreden en verhogen der 

wegen:

f.  82,=

19 Aan R. Buitenweerd voor Verschotten: f.  60,90

20 Aan H. Roelofs voor de grond van zijn weide: f.  22,50

21 Aan J.H. Schoemaker, voor de brug over de Stouwgrave; f.102,=
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22 Aan J. Slot voor een nieuwe brug over de wetering bij de Kelder: f.125,=

N.B. ofschoon door den heer van Trigt 50 gulden tot deze brug betaald is , moet 

echter de volledige som in uitgaaf gesteld worden, omdat de gezegde   50 gld. In 

ontvang gebragt is.

23 Aan Jacobsen en Co. voor geleverd hout: f.  4,=

24 Aan Bolten, voor gedane wachten: f.  4,95

25 Aan de heer Everts voor aanbestedingen: f.  7,=

26 Aan H. Schut voor het medegaan bij het schouwen der weteringen in 4 jaren: f. 12,=

Als Dijkschater: f.  5,20

27 De Maanpenning: f. 80,=  

                   transport: f.1328,10
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28 De som voor onvoorziene uitgaven worden door de volgende uitgaven mede 

verrekend.1822 den 2de November, aan eenige arbeiders voor het maken van den weg bij 

den Vijfhoek als:Aan J.M. Meurs 9 dagen a 8 stuiver f. 3=12=0

Aan Rodijk                                     10 1/2 dagen a 8 stuiver f. 4=  4=0

Aan G.Jansen                         11 dagen a 8 stuiver f. 4=  8=0

Aan G. Wasseveld   11 1/2 dagen a 8 stuiver f. 4=12=0

Aan E.Goossens                          12 dagen a 8 stuiver f. 4=16=0

Aan M. Blom                                  11 dagen a 8 stuiver f. 4=  8=0

Aan G. van Gurp                                 1 dagen a 8 stuiver f. 4=  8=0

Aan T. Lubberts                              9 dagen a 8 stuiver f. 3=12=0

Aan W.Waanders                                      8 dagen a 8 stuiver   f. 4=  4=0

Aan J.G. Huurling                                 4 1/2 dagen a 8 stuiver f. 1=16=0

Aan de knecht van Zoerhuis                                                 6 dagen f. 3=  8=0

Aan M. Overkamp                                  5 dagen a 8 stuiver f. 2=.

Aan Goossen Jansen in 1821 en 1822                                               f. 0=15=0  

                                                                                                                     f.44=  3=0 f.  44,15

den 16 November, weder aan de wegmakers als:

Aan M. Meurs,                                 11 dagen f. 4=  8=0

Aan J. Rodijk,                                11 dagen f. 4=  8=0

Aan G. Jansen,                                 9 dagen f. 3=12=0

Aan G. Wasseveld,                                    10 dagen f. 4=.
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Aan E. Wasseveld,                                              11 dagen f. 4=  8=0

Aan M. Blom,                                             10 dagen f. 4=.

Aan G. van Gurp,                                                  10 dagen f. 4=.

Aan T. Lubberts,                                                 10 dagen f. 4=.

Aan W. Waanders,                                                 4 dagen f. 1=12=0

Aan J.G. Huurling,                                        11 1/2 dagen f. 4=12=0

Aan de knecht van Zoerhuis,                                     12 dagen f. 4=16=0

Aan M. Overkamp,                                         12 dagen f. 4=16=0

Aan J.H. Gerrits,                                       11 dagen f. 4=  8=0

Aan J. van Gurp,                                       10 1/2 dagen f. 4=  4=0

Aan E. Helderman,                                             11 dagen f. 4=  8=0

Aan M. Overkamp,                                         3 dagen f. 1=  4=0

Aan W. Bourgondien,                                 9 dagen f. 3=12=0

2 kan Genever:                                                                                  f. 1=12=0  

                                                                                                                    f.68=0=0 f. 68,=     

transport: f.1440,25
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9 Dec. Aan G. Kruitbos voor verschot aan twee arbeiders voor het aanhoogen der brug bij 

de Stouwgrave in het laatst der voorige maand, ieder 3 dagen a 8 st.

f. 2,40

10. Aan denzelven voor het maken op den weg bij den Vijfhoek in 1822: f.22,40

14. Aan J.M. Schoemaker voor 6 palen bij de brug aan de stouwgrave en transport: f. 6,05

1823

19 mrt. Aan G. Smits, deurwaarder voor gedane citatiën: f.20,26

Aan dezelven voor gedane aanzage om de 7 gulden te voldoen daarvoor vrijwillig 

op het vredesgerecht te komen, zooals door heeren markrigters bepaald was, dat 

uit de markenkas zoude betaald worden: 

f. 7,80

Aan dezelven voor onkosten van het kruis van A. van de Brink rn H. Brinkman: f. 3,46

Aan H. Knippenberg voor her waarderen der bestekken van de bruggen: f. 0,70

9 Jun. Aan Goossen Jansen voor 3 dagen werken in de Voorsteeg in Nov.1822: f.1,20

16 Voor 1dag in Maart ad. 8st. En 16 dagen in April en Mei 1823 ad.10st.: f. 8,40

Aan dezelven voor het aftappen van het water van den weg en het inlijken der 

sporen, 2 dagen ad. 10st. en 2 dagen ad.8st. 

f. 1,80

7 sept. Aan dezelven voor 1 dag: f. 0,50
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Voor het rondbrengen der biljetten in 1822, volgens toestemming van Heeren 

Markenrigters 

f. 4,=

9 nov. Aan J. Riezelaar, voor 1 dag werken: f. 0,40      

f.1519,62

1824 (pag. 148v)

25 mrt. Aan G. de Haan voor geleverde palen en levering bij de brug in de Voorsteeg en 

planken en arbeidsloon :

transport: f.13,05

2  mei. Aan J. Riezelaar voor 6 dagen werken in April j.l. : f. 3,=

13 jun. Voor 2 dagen werken: f. 1,=

8 dec. Aan J. van Beuzen voor het maken van het bestekvoor de Voorsteeg en opzigt bij 

de arbeiders in 1822:

f.14,40

1825

10 apr. Aan J. Riezelaar voor 5 dagen werken f. 2,=

Voor 11 keer het water laten loopen: f. 1,10

29 mei. Voor 3 1/2 dag en 1 maal water gelost: f. 1,85

20 jan. Aan H. Schut voor gangen bij  schouwen door den dijkstoel in 1818 en 1820: f. 2,=

N.B. dit had hij vergeten om in 1822 op te geven. De overige 3 gulden op deze 

rekening staande heb ik geweigerd te betalen, omdat dit naar mijn gedachten niet 

ten laste van de markenkas kan gebragt worden, alzoo het gangen geweest zijn om 

kwaadschouwen van den dijk aan te zeggen.

11 dec. Aan Berend (alias met de enkels.) 1 dag werken aan de brug bij den Kelder: f. 0,50     

1826

7 jun. Aan J. Riezelaar voor 1 dag werken in 1825 en 8 1/2 dag in-------- transport: f.1559,42
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1826, dus 9 1/2 dag ad. 10st. : f. 4,75

6 maal het water van de weg laten lopen: f. 0,60     

f.1564,77

De geheele ontvang: f. 1715,79 f. 0,60     

De geheele uitgaaf: f.1564,77  f.1564,77

Batig Slot: f.  151,02

Welke som van eenhonderd een en vijftig gulden en 2 cents, de ontvanger in het 

verbaal van 1826 als een batig slot in ontvang zal behooren te stellen. Aldus deze 

rekening door ons markenrigters van de Aard en Aardenbroekermark 

geëxamineerd, goedgekeurd en gesloten den 24 Augustus 1826.  
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(Getekend) H. Budde.  R.H.J. Veeren. Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd.

Verbaal

Van den gemaakte omslag in de Aard en Aardenbroekermark in 1826.

Op heden den 24 Augustus 1826, zijn na twee voorgaande publicaties en 

oproepingen van de Heeren H. Budde en R.H.J. Veeren in kwaliteit als markrigters 

van de aard en Aardenbroekermark in de kerk van Wilp vergaderd, de geërfden in 

gezegde mark ten eende eene omslag te maken, over de landerijen in gemelde 

gemeente, tot vinding der dijks- en kerspelslasten, welke sedert het jaar 1822, 

opgekomen zijn.
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Gemeld geërfden alzoo bijeen gekomen zijnde, heeft de Heer Markenrigter Veeren 

gerapporteerd, dat hij zich op den 26 Julij j.l. op bekomene kennisgeving had 

begeven naar Oene in de vergadering van de Dijkgeslagene kerspelen en bevonden 

dat de rekeningen en de dijklasten bedragen eene som van f.4420,79  in welke 

dijklasten deze mark is aangeslagen op 40 hoeven ad. acht gulden en vijftig cents 

de hoeve.                                                                        

waarna vervolgens de berekening van den omslag over de landerijen in deze markt 

is gemaakt op de volgende wijze:1 Deze markt als 40 hoeven bevattende moet hiertoe betalen, de som van: f.340,=

2 Den dijkschrijver wordt uitgezet volgens oud gebruik: f.  15,=

3 Aan den Heer Markrigter Budde voor vacatie, volgens rekening: f.  54,=

4 Aan den Heer Markrigter Veeren, voor vacatie: f.  69,=

5 Aan den markschrijver R. Buitenweerd voor het bijwezen der schouwen met 

Heeren Markrigters, volgens rekening:

f. 36,=

6 Aan de schouwers van de Diepenbroeker Voorgang en Goorgrave: f. 54,=     

                                                                                                                  transport: f.568,=

(pag. 150)

7 Aan die van de Hondschoter Leigrave: f. 54,=     

8 Aan die van de Stouw- en Leidegrave: f. 72,=

9 Aan die van de Vliert: f. 48,=

10 aan den markschrijver voor verschoten gelden in de mark, vlg. rekening: f. 52,57

11 Aan Jan Scholten als buurtscholt: f.   6,=

Zijn tractement in vier jaren: f. 12,=

Voor eene extra schouw der wegen in Augustus 1826: f.   3,=
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12 Aan denzelven voor metingen der gronden: f.   4,50

13 Aan G.H. Kruitbosch voor gedaane diensten: f.  11,20

14 Aan H. van den Beldvoor opmeetingen van aangegraven gronden: f.   7,50

15 Aan G. de Haan voor arbeidsloon en leverantie aan de bruggen: f. 33,12
5

16 Aan H. Schut voor het medegaan bij het schouwen der weteringen in 4 jaar: f. 12,=

Als Dijkscheuter elk jaar 26 stuiver: f.   5,20

Voor twee extra schouwen in 1824: f.   1,=

17 Voor den maanpennink als van ouds: f. 80,=    

18 Voor onvoorzieneuitgaven, om die in-----------

                                                                                                             transport: f.970,09
5
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eene volgende rekening te verantwoorden, wordt uitgezet , zoo als te vooren: f.200,=      

Bedragende dus de geheele schuld, eene som van: f.1170,09
5

Waarvan afgetrokken de in kas zijnde gelden, van het batig slot van de rekening 

van 1822:

f.151,02        

                                                                                     Overlaat de som van: f.1019,07
5

Welke gelden over de 2310 morgen 558 roeden omgeslagen, iedere morgen belast 

wordt met negen stuiver of vijfenveertig cents, schietende alzoo over om bij een 

volgende rekening te verantwoorden, de som van twintig gulden vier en tachtig en 

een halve cent .

Van welke gelden behoorlijk betaling zal moeten gedaan worden aan handen van 

den ontvanger der morgengelden in dezer mark R. Buitenweerd en wel op zijne 

daartoe te stellen twee zitdagen in deze mark (gemeente) bij poene van twee 

stuivers of tien cents, boven iedere gulden en de kosten welke uit hoofde van 

geregtelijke vervolging tot betaling mogten gemaakt worden.

Op voordragt van Heeren Gecommitteerden of Markenrigters is bepaald dat men 

zich in het vervolg zoo veel mogelijk zal houden aan het reglement op het beheer  

en------
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onderhoud der buurtwegen in de provincie Gelderland, goedgekeurd bij Kon. 

Besluit van den 25 Febr. 1823 no. 30, en dat men zich met de bepooting zal 

houden aan de bepaling in het voornoemde reglement vervat, verzoekende bij 

dezen en zoo veel noodig kwalificerende de heeren markrigters om daaraan zoo 

veel mogelijk de hand te houden.

Niemand der geërfden eenig voorstel meer te doen hebbende is deze vergadering 

hiermede gesloten op bovengemelden dag. 

(was getekend) Henr. Budde.  R.H.J. Veeren.  Jan Scholten.  H. van Diepenveen. 

R. Buitenweerd. Voor eensluidend afschrift:  R. Buitenweerd als markenschrijver.

1827 den 14 Junij, zijn na gedane publicaties, onder voorzitting van de heer 

markenrigter R.H.J. Veeren, zijnde de andere heer markenrigter Budde door 

indispositie absent, en de geërfden in de Aard en aardenbroeker mark, in de kerk 

van Wilp vergaderd ten einde voorstellen te doen en bepalingen te maken zoo als 

men noodig zal oordeelen.

Na resumtie des verbaal van het voorige jaar rapporteerde de heer markrigter dat 

in de maand Mei j.l. op het verlangen van de heer gouverneur dezer provincie de 

wegen waren gemaakt voor zover dit wegens de gevallen regen mogelijk was.  Dat 

men daarna dezelve door den buurtscholt Jan Scholten had laten nazien ten ende 

alzoo de mark niet te bezwaren met de benodigde kosten eener dubbele schouw, 

daar men toch in deze maand als---- 
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naar jaarlijkse gewoonte de schouw zoude doen, in welken tijd de wegen tot het 

maken beter geschikt zijn dan vroeger.

Dat wijders de gewoone schouw der wegen en de onderscheidende waterleidingen 

gedaan waren en alles in eenen behoorlijke orde was bevonden.

Dat men nopens de klagte van de heer Bannier over het versmallen van den weg 

van den Loine naar het dorp (zie verbaal d.d.8 Junij 1826) behoorlijk onderzoek 

had gedaan en bevonden dat die weg reeds een aantal jaren in dien staat geweest 

was en geene afgravingen konden bespeuren en men alzoo die klagte ongegrond 

had bevonden.

Dat door B.W.  Otterloo behoorlijk betaling gedaan is van den grond en de 

boomen in het vorige jaar aan hem afgestaan.
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Door de heer markrigter werd aan de vergadering te kennen gegeven dat er van 

eenige geërfden klagten waren ingekomen, ten gevolge van eenige lastgevingen, 

door den burgemeester dezer gemeente rondgezonden, ter wegruiming van 

boomen enz. Op de aanschoten landerijen staande, voor welk genot men verpligt is 

de wegen te maken en te onderhouden en dat men zo men dit genot moest missen, 

natuurlijk van zelven ook van den last der wegen ontslagen was, en dat alzoo 

binnenkort de wegen onbruikbaar zouden zijn, of dat men dezelve op eene vele 

kostbaardere wijze zouden moeten onderhouden.

Dat deze lastgeving waarschijnlijk geschied waren, ingevolge het reglement op het 

beheer en onderhoud der buurtwegen in deze provincie goedgekeurd bij Kon. 

Besluit d.d. 25 Febr. 1823 no. 30 doch zonder daarvan omtrent met de markerigter-

----
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Communicatief te handelen of de belangen der geërfden in het oog te houden. Ja, 

dat zij zelfs in hunne betrekking als markenrigter dergelijke lastgevingen 

ontvangen hadden.

Gezegde heeren stelde derhalve aan de vergadering voor om ter handhaving der 

goede orde en ter voorkoming van nadeelige gevolgen voor de ingezetenen een 

gepast adres in te geven ter plaatse waar men dit het geschikst zal oordelen.

Hierover gedelibereerd zijnde heeft men met algemeene stemmen dir voorstel 

goedgekeurd en de heeren markenrigters verzocht en gequalificeerd om in dezen 

ook de belangen van de geërfden te handhaven en te verdedigen en zich te dien 

einde in hunne naam te adresseren, door en op zoo danig eene wijze als hun het 

meest geschikt zal voorkomen, terwijl men de daarbij te maken kosten uit 

markenkas zal zien te voldoen.

Wijders is er bepaald dat er door heeren markenrigters zullen benoemd worden, 

twee schouwers in plaats van  Gerrit Jan Krijt en Gerrit Hendrik Hendriksen, die 

beide naar elders vertrokken zijn.

Niemand meer voorstellen hebbende is deze vergadering hiermede gesloten op 

boven gemelde dag.                                                                                                  

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.  Van Doorninck.  H.W. van Marle.  F.W. van 

Marle.  J. Scholten.  J. Kok.  H. Roelofs.  B. Dieperink. H. van Diepenveen.           
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Wij ondergetekenden, markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Mark, stellen 

bij dezen aan tot schouwer over de Vliert, Bernardus Dieperink te Wilp in plaats 

van Gerrit Jan Krijt, vertrokken naar Terwolde en zulks met hetzelfde gezag en 

onder het genot van gelijke voordeelen als zijne voorgangers genooten hebben. 

Wilp den 19 September 1827   Henr. Budde.  R.H.J. Veeren.

Wij ondergetekenden, markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Mark, stellen 

bij dezen aan tot schouwer over de Stouw- en Leidegraven, Hendrik Diepenveen, 

bouman te Wilp, in plaats van Gerrit Hendriks Hendriksen, vertrokken naar 

Terwolde en zulks met hetzelfde gezag en onder het genot van gelijke voordeelen 

als zijne voorgangers genooten hebben. Wilp den 19 September 1827  Henr. 

Budde. R.H.J. Veeren.

(pag. 153)

1828 den 12 Junij zijn na gedane publicaties van heeren markenrigters de geërfden 

in de Aard en Aardenbroeker Mark in de kerk te Wilp vergaderd, waarbij door de 

heer markrigter R.H.J. veeren, (zijnde de andere markenrigter de heer Budde, door 

ongesteldheid niet tegenwoordig) werd te kennen gegeven dat de wegen en 

waterleidingen als naar gewoonte in dit voorjaar waren geschouwd en over het 

algemeen vrijwel gemaakt bevonden waren.

Dat men echter boomen had gevonden die ten onregte gepoot of niet behoorlijk 

opgesnoeid waren, doch dat men daaromtrent de noodige aanzeggingen had 

gedaan.

verder werd de vergadering kennis gegeven, dat heeren markenrigters ingevolge 

het verzoek des vorigen jaars aan hem gedaan, aan heeren gedeputeerde staten 

dezer provincie een adres hadden ingezonden, inhoudende de klagte over het 

weghakken van boomen enz. op den aanschot der landerijen stonden. (zie verbaal 

des vorige jaars) dat volgens besluit d.d. 21 Maart 1828 aan hen bij extract uit 

gezegde besluiten van heeren gedupeerde staten was te kennen gegeven, dat in het 

gedaane verzoek der adressanten werd gediffculteerd, uit aanmerking dat men voor 

de weggehouwen boomen geene schadevergoeding kan eisen. Alzoo die in 

vroegere tijd eigendunkelijk en strijdig met vorige keuzen waren gepoot ten 

nadeele der wegen.
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Hierna is geresolveerd dat men zich daarover maar niet verder zal adresseren, 

maar in het genomen besluit door heeren gedeputeerde staten, hoe nadeelig dit dan 

ook voor de ingelanden mogen zijn, zal blijven berusren en daar men toch van die 

aanschotten, waar men boomen heeft moeten weghalen, gebruik zal kunnen 

maken, behalve tot het planten van boomen, waar dezelven te smal zijn,---------
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heeft men beslooten, dat men de wegen evenwel zal moeten maken, zoo als dit bij 

eene resolutie der geërfden te vooren bepaald is geworden. (zie resolutie d.d. 13 

Junij 1776 fol. 53 hiervoor) En zoo dit niet met sommige wegen het geval mogte 

kunnen zijn, die dan ten meeste voordeele door de markenkas te doen 

onderhouden.

Wijder werd ter kennis gebragt, dat tot schouwer van de Vliert door Heeren 

Markenrigters was benoemd Bernardus Dieperink en van de Stou--en Leidegraven 

Hendrik Diepenveen, beide te Wilp wonende.

Hermen Hagen, Bouwman op de Stakenberg onder Voorst, stelde als eigenaar van 

de katerstede het Klooster onder Wilp aan de vergadering voor om eenige 

aanschot tussen eene weide bij het gezegde Klooster behoorende en de algemeene 

weg liggende, te mogen aangravenen dien grond als zijn eigendom te mogen 

aanmerken.

Dit verzoek is aan hem toegestaan, onder bepaling nochtans dat de weg daar langs 

loopende, tot behoorlijke breedte moet blijven liggen ten genoegen van Heeren 

Markenrigters. En gezegde Hermen Hagen de gestelde dertig cents per oude roede 

daarvan ten behoeve der markenkas betale.

Niemand meer voorstellen hebbende is deze vergadering hiermede gesloten op 

boven gemelde dag.                                                                                                  

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                    

J. Kok.  van Welsum.  J. Scholten.  Jan Slot.  H. Hagen.  R. Buitenweerd.
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194



Markeboek Aard en Aarderbroek

Op heden den negende April 1829, zijn na gedane publicaties, onder voorzitting 

van de heer markenrigter R.H.J. Veeren, de geërfden in de Aard en aardenbroeker 

mark, in de kerk van Wilp vergaderd, waarbij gezegde heer markenrigter de 

vergadering kennis gaf, dat de heer H. Budde, in leven mede markenrigter op den 

6 Januarie j.l. overleden was, daarbij de vergadering in bedenking gevende of het 

noodig zoude zijn om in plaats van gezegden heer Budde eenen andere 

markenrigter te benoemen, terwijl tevens aan de geërfden werd bekend gemaakt, 

dat er een nieuw reglement op het beheer der rivierpolders was ontvangen en 

bekend gemaakt, dat dit reglement door Zijne Majesteit de Koning voorlopig was 

goedgekeurd en waarschijnlijk binnenkort zoude in werking wordt gebragt. De 

oude dijk en polderbesturen zullen komen te vervallen, dat dan ook markenrigters 

en en hunne functies ophouden, en het dan misschien noodeloose moeite zoude 

zijn om eene andere markenrigter te benoemen. Wenschende hieromtrent de 

gedachten der geërfden te mogen verneemen. 

Hierover gedelibereerd zijnde, heeft men eenparig goedgevonden en het noodig 

geoordeeld om het zij dan voor eenen korten of langere tijd iederwel eenen 

markenrigter te benoemen.

Hierna met eenparigheid van stemmen tot markenrigter benoemd, de Heer Adam 

van Doornick, wonende op den huize Lathmer onder Wilp. Met zoodanige magt en 

gezag als een markenrigter van ouds en met regt toekomt.

Vervolgens berigte de Heer Veeren, dat er bij de markenrigter eenen brief 

ontvangen was d.d. 11 September 1828, waarbij kennis gegeven werd, dat het 

gemeente bestuur op aanschrijving van de Heer-----
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District commissaris voornemens was, de weg loopende van den Vijfhoek naar de 

Wilpse mole te verbreden, en dat daar mede in de daarop eerst volgende week een 

begin zoude gemaakt worden. Met uitnodiging om de bedenkinge, zoo er die tegen 

mogten bestaan voor dien tijd te willen opgeven.

Dat daarop van het gemeente bestuur was berigt,dat men vermeende, dat zonder 

overleg en goedkeuring der geërfden deugdelijk werken niet konden tot stand 

gebragt worden, als strijdig zijnde met de regten der mark en men daarvan 

vermeende daartegen te moeten protesteeren. 
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Dat hun verder kennis gegeven werd, d.d. 13de daar aanvolgende, dat de inhoud 

des briefs zoude afgezonden worden ter behoorlijke plaats. Dat hun vervolgens 

weder door het gemeentebestuur eenen brief d.d. 27 October was toegezonden ter 

geleide van een copie van een besluit van Heeren Gedeputeerde Staten, waarbij 

aan Heeren Markenrigters bekend gemaakt werd , dat niet tegenstaande dien weg 

tot dus verre door de mark was onderhouden. Het herstel van dezelven nogtans 

ingevolge het bestaande reglement onder het opzigt van de heer districts 

commissaris dient te geschieden en ten gevolge van dien den burgemeester werd 

geauthoriseerd om met de verbetering van dien weg een begin te maken en met de 

aangelanden de noodige schikkingen te maken.

Dat dit ten gevolge van deze maatregel er in het vervolg geene schouwen der 

wegen door de markenrigters zullen gedaan worden, maar het opzigt over de 

wegen aan het gemeentebestuur moeten overlaten, doch dat de wegen verder op de 

bekendmaking van den burgemeesterzullen behooren gemaakt te worden.

Dat de vergadering die elk jaar in Junij hier in de mark gehouden wordt als 

nutteloos of overbodig ----------
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moet worden beschouwd, en dit dus van nu af zullen ophouden. Hierop is echter 

door de geërfden aan de markrigters gedemandeerd en verzocht om, zoo in het 

vervolg vergaderingen noodig geoordeeld mogt worden de noodige oproepingen 

bij gewoone publicatiën te doen en vergaderingen te belegge, en verder voor zoo 

verre mogelijk de belangen van de mark te willen blijven behartigen.

Op een gedaan voorstel is er bepaald dat de zoogenaamde Keuterstraat voor 

rekening van de markenkas in eenen behoorlijken en bruikbaaren staat zal gebragt 

worden, doch dat dezelve in het vervolg als van ouds door de aangelanden zal 

onderhouden worden.

Aan Johannes Nouwens, eigenaar van het erve Grotenhuis, is met meerderheid van 

stemmen toegestaan het aangraven van een stukje markengrond gelegen tussen de 

boomgaard van het gemelde erve en de zoo genaamde Enkkamp, mits hij daarvan 

betale ten behoeve van de markenkas, de vastgestelde dertig cents per oude roede. 

(Rijnlands)
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Niemand meer voorstellen hebbende is deze vergadering hiermede gesloten en 

door de presente geërfden dit verbaal getekend op boven gemelde dag.                                                                                                  

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                      

J.W.J. IJssel de Schepper.  Jan Scholten.  D. van Diepenveen.  H. Oolman.          

R. Buitenweerd.  Joh. Nouwen.  J. Kok.  B. Dieperink. J. Bossink.                               
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Wij ondergetekende markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Mark stellen bij 

deze aan tot schouwer van de Hondschoter Leigrave, Hendrik Diepenveen in 

plaats van den overleden Jan Scholten en zulks met het zelfde gezag en onder het 

genot van gelijke voordeelen als zijne voorgangers genooten hebben. Doorninck.   

R. H. J. Veeren.

Wij ondergetekende markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Mark stellen bij 

deze aan tot schouwer van de Stouw- en Leidegrave, Hermen Oolman. bouwman 

op het erve de Stouwgrave, in plaats van den overleden Jan Scholten en zulks met 

het zelfde gezag en onder het genot van gelijke voordeelen als zijne voorgangers 

genooten hebben.                                                                                                          

Doorninck.   R. H. J. Veeren.

(pag. 156)

Rekening en verantwoording van R. Buitenweerd als ontvanger van de Aard en 

Aardenbroeker Mark wegens de uitgezette morgengelden in het verbaal d.d. 24 

Augustus 1826.

Het batig saldo van de rekening van 1822, afgelegd den 24 Augustus 1826 

bedroeg zich de som van:

f. 151,02

Volgens den gemaakte omslag den 24 Augustus 1826 was elke morgen 

aangeslagen op negen stuivers of vijf en veertig cents, bedragende dus over 2310 

morgen 558 roeden eene som van:

f.1039,92  

zamen: f.1190,94

Buitengewoone ontvangsten niet voorzien in het verbaal van 1826:                      

Van drie nieuwe geërfden in de mark, als van de Heeren van Doorninck, van 

Heeckeren en Nouwens. ad. f.7,=

f.  21,=

Voor aangegraven gronden als van J. Holterman voor 63 roeden ad. 30 cent: f.  18,90

Van Brouwer aan de Voordersteeg, 9 roeden ad. 30 cent: f.    2,70
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Van Hissink bij den Kophof 82 1/2 roede ad. 30 cent: f.  24,75

Van Derk Otterloo voor 20 roeden ad. 30 cent: f,    6,=

Van de heer Bannier voor 90 roeden ad. 30 cent: f.  27,=

Van Derk Otterloo voor 10 peppels aan hem verkocht in de vergadering d.d. 18 

Junij 1826 ad. 75 cent:

f.    7,50   

f. 107,85

Ontvangen van den omslag: f.1190,94

Onvoorziene ontvangst: f.  107,85  

f.1298,79
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Uitgaaf:

1 Aan den Dijkgraaf: f.340,=

2 Aan den Dijkschrijver, van Enter: f.  15,=

3 Aan den Heer Markrigter Budde: f.  54,=

4 Aan den Heer Markrigter Veeren: f.  69,=

5 Aan den markschrijver, volgens rekening: f.  36,=

6 Aan den schouwers van den Diepenbroeker voorgang en Goorgrave: f.  54,=

7 Aan die van de Hondschoter Leigrave: f.  54,=

8 Aan die van de Stouw en Leigrave: f.  72,=

9 aan die van de Fliert: f.  48,=

10 Aan den markschrijver voor verschoten gelden, luid rek. en kwit.: f.  52,57

11 Aan Jan Scholten, luid rekening en kwitantie: f.  21,=

12 Aan dezelven voor opmetingen: f.    4,50

13 Aan G.H. Kruitbosch wegens gedane diensten, luid Kwitantie: f.  11,20

14 Aan H. van den Beld voor gedane opmetinge: f.    7,50

15 Aan G. de Haan voor arbeidsloon en leverantie aan de bruggen: f.  33,125

16 Aan H. Schut of Scholten als scheuter van den Dijk: f.  18,20

17 Maanpennink: f.  80,=     

zamen: f.970,09
5

Uitmakende met de f. 200,= voor onvoorziene uitgaven, die nu nader verantwoord 

worden, de uitgezette:
f.1170,09

5

kwit.: Buitengewone Uitgaaf:

Aan W. Waanders voor het rondbrengen der billetten in 1826: f.   3,50
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Aan Jan Riezelaar voor 2 dagen werken aan den weg in September 1826: f.   1,=

18 1827 den 18 Junij aan den zelven: f.   3,90  

transport: f.   8,40

(pag. 157)

19 1827,  6 Sept. Aan W.H. Broekhuizen voor het verven van 3 bruggen: f.   3,74

1828, 28 Mei. Aan Hermen Mulder voor het aanzeggen om de Goorgrave te 

verdiepen in October 1827 (geen kwitantie).

f.   0,60

20 1828, 10 Junij. Aan Jan Riezelaar voor werken aan de wegen: f.   4,40

21 1828, 25Junij. Aan hendriks berends voor gedane vrachten in 1826 en 1827: f.   6,30

1828,  6 Julij. Aan Albert van Brummen voor het opsnoeien van peppels in het 

Wilpse dorp in Junij 1828 (geen kwitantie)

f.   0,30

22 1828, 3 Oct. Aan de weduwe de Haan eene rekening van 1827: f. 39,50

23 Aan jan Riezelaar voor werken in October: f.   0,80

24 1828,  18 Dec. Aan G. Streppel voor 2 1/2 dag werken aan de Stouwgrave, en het 

leveren van 20 bos rijzen, bij hoog water in het voorjaar van 1827

f.   1,60

25 1829,  12 Febr. Aan Beekman en Co. voor geleverde steenen in 1827 f.   2,845

26 1829, April. Aan den Heer Advocaat van Marle voor het indienen van een request 

over de bepotingen en de daarop gevallene onkosten, voor Wilp en Twello zamen 

f.14,76 dus voor Wilp de helft:

f.   7,38

27 1829, 25 Julij. Aan Jan Riezelaar voor werken aan de wegen in Junij 1829: f.   3,15

28 1829, 14 Oct. Aan G. Kruitbosch, wegens betalingen aan eenige arbeiders bij het 

aanhoogen van den weg in de Voorsteeg, benevens voor den grond en daarbij 

gebruikte planken, volgens rek. en kwit.

f.  21,90  

transport: f.100,91
5
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1830, 10 Maart. Aan A. Koolman voor het losgraven en aanhoogen van de kom bij 

den Streppel op den 8 en 9 Maart 1830. (geen kwitantie)

f.    0,60

29 1830, 24 Mei.  Aan Jan Riezelaar voor werken aan den weg in Maart en Mei : f.    3,40

30 1830, 16 Junij. Aan denzelven voor werken in Junij 1830 : f.    1,20  

Zamen: f.106,11
5

De geheel ontvangst : f.1298,79

Uitgaaf:       van den Omslag: f. 970,095

onvoorzien: f. 106,115 

f.1076,21 f.1076,21
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                                                                                                               Batig slot: f.  222,58

Waaronder mede behoort de 200 gulden voor onvoorziene uitgaven, en de       f. 

20,845, die er volgens het verbaal overbleef.

Bovenstaande rekening is door mij opgemaakt en daarop alles gebragt, wat daarop 

behoorde, zoo als ik door ondertekening dezes verklare. Mij echter 

voorbehoudende, om, wanneer te eenige tijde mogte blijken, dat er onverhoopt 

eene of meerdere mistellingen ingeslopen zijn die te mogen veranderen en 

verbeteren.

Wilp den 18 September 1830.                                                                                            

Getekend: R. Buitenweerd.

Deze rekening is door ons ondergetekenden, in kwaliteit als markenrigters van de 

Aard en aardenbroeker Mark, geëxamineerd en goedgekeurd. De overgeschoten 

som ad. f.222,58 zal in het verbaal dezes jaars, als een voordelig slot in den 

ontvang gesteld worden. 

Wilp den 18 September 1830.                                                                                            

Getekend: R.H.J. Veeren. A. van Doorninck.                                                                

Voor eensluidend afschrift:  R. Buitenweerd, Markenschrijveer.

(pag. 158)

Verbaal,

Van den gemaakte omslag in de Aard en Aardenbroeker Mark in 1830

Op heden den 23 Septenber 1830 zijn na twee voorgaande publicatieën en 

oproepingen van de Heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck, in kwaliteit als 

Markenrigters van de Aard en aardenbroeker mark, in de kerk van Wilp vergaderd, 

de geërfden in gezegde mark, ten einde eenen omslag te maken, over de landerijen 

in gemelde gemeente, tot vinding der dijk- en kerspellasten, welke sedert het jaar 

1826 opgekomen zijn.

Gemelde geërfden alzoo bijeen gekomen zijnde, heeft de heer markregter Veeren, 

gerapporteerd, dat hij zich op den 29 Julij j.l. op bekomende kennisgeving, had 

begeven naar Oene in de vergadering der dijkgeslagene kerspelen, en bevonden 

dat de rekeningen enz. der dijklasten bedroegen eene som van zesduizend acht en 

twintig gulden en vier en veertig cents, in welke dijklasten deze mark is 

aangeslagen op veertig hoeven, ad. tien gulden negentig cents de hoeve.
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Waarna vervolgens de berekening van den omslag over de landerijen in deze mark 

is gemaakt op de volgende wijs:

1 Deze markt als 40 hoeven bevattende, moet hiertoe betalen de som van: f. 436,=

2 De erfgenamen van de heer Budde, wegens 1 vacatie: f.     6,=

3 Aan de heer Veeren voor 7 vacaties en eene naar Oene: f.   51,=

4 Aan de heer van Doorninck voor twee vacaties: f.   12,=   

                                                                                                    transporteren: f. 505,=
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5 Aan den markschrijver voor assistentie bij schouwen en vergaderingen: f.   28,=

6 Aan de schouwers van de Diepenbroeker Voorgang en Goorgrave: f.   48,=

7 Aan die van de Hondschoter Leigrave: f.   52,=

8 Aan die van de stouw en Leigrave, mede voor extra schouwen: f. 234,=

9 Aan die van de Fliert, mede voor twee extra schouwen: f.   60,=

10 Aan R. Buitenweerd, voor verschoten gelden en verdiensten: f.   72,56
5

11 Aan de erfgenamen van Jan Scholten, in leven buurtscholt: f.   18,=

12 Aan G.H. Kruitbosch, wegens verdiensten: f.   10,70

13 Aan de wed. de Haan, voor reparatie aan de bruggen in drie jaar: f.   85,55

14 Aan D. Willemsen, voor het transport van hout, steen enz. naar de bruggen:  f.    6,35

15 Aan H. Schut of Scholten, als scheuter bij het schouwen der weteringen in de 4 

jaren f. 12,=  als scheuter van de Dijk, f. 5,20  voor drie extra schouwen op de 

wetering f.3,= 

f.   20,20

16 Voor onvoorziene uitgaven: f. 125,=

17 Voor den maanpenning: f.   80,=        

                                                                                                 transporteren: f.1345,36
5
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Voor den dijkschrijver wordt als voorheen uitgeset:                                                

N.B. deze som zal echter niet mogen uitbetaald worden, dan heden over een jaar, 

wanneer aan de markregters voldoende komt te blijken, dat door den dijkschrijver 

alles is aangewend, wat hem mogelijk is, om de weteringen behoorlijk te doen 

afloopen, zodat de ingelanden van het overvloedige water bevrijd worden. 

f.   15,=

f.1360,36
5

af het batig slot: f.  222,58

blijft: f.1137,78
5
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(het morgental is voor1834 en vervolgens 2305 m 279 r, zie het rélévé.) f.  222,58

welke gelden over de 2310 morgen 558 roeden omgeslagen, iedere morgen belast 

wordt met vijftig cents, uitmakende een duizend een honderd en vijf en vijftig 

guldens, zes en veertig en een halve cent.schietende alzoo over f. 17,68 om bij 

eene volgende rekening te verantwoorden.

f.1137,78
5

Van welke gelden behoorlijke betaling zal moeten gedaan worden aan handen van 

den ontvanger der morgengelden in deze mark, R. Buitenweerd, en wel op zijne 

twee daartoe te stellen zitdagen in deze gemeente, bij poene van tien cents boven 

ieder gulden. En de kosten welke uit hoofde van gerechtelijke vervolging tot 

betaling mogten gemaakt worden.

Niemand der geërfden eenig voorstel te doen hebbende, is deze vergadering 

hiermede gesloten op bovengemelde dag en door markrigters en geërfden 

onderteekend. (was geteekend)                                                                                    

R.H.J. Veeren, A. van Doorninck, markenrigters.                                                       

G. Nilant Bannier.  A.J. Wilhelm. J.T. Oolman. J.T. van Diepenveen. R. 

Buitenweerd.                                                                                                                     

Voor eensluidend afschrift; R. Buitenweerd.

(pag.159v)

Wij ondergetekende markenrigters van de Aard en Aardenbroeker Mark stellen bij 

deze aan tot schouwer van de Fliert, Albert Voorhorst, bouwman te Wilp, in plaats 

van den overleden Willem van Weechel en zulks met het zelfde gezag en onder het 

genot van gelijke voordeelen als zijne voorgangers genooten hebben.                                                                                                                                                                                                                   

Wilp den 8 April 1831.                                                                                                   

A. van Doorninck.   R. H. J. Veeren.

Heden den 8 April 1831 zijn na twee voorgaande publicaties en oproepingen door 

de heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck, markregters van de Aard en 

Aardenbroekermark, in de kerk van Wilp vergaderd, de geërfden in gezegde mark, 

ten einde te delibereren over doelmatige middelen tot meerdere en betere 

ontlasting van water uit den polder van Veluwen, om alzoo dezelven van gedurige 

overstromingen te bevrijden, zoo als die gedurende de laatste jaren dikwijls 

hebben plaats gehad. 

Deze vergadering werd belegd ten gevolge eener plaats gehad hebbende bij 

eenkomst van al de gecommitteerden uit de dijkgeslagen kerspelen onder deze 

polder behoorende.
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Op den 24ste Maart laatst leden ten huize van W.J. van Enter te Twello, in welke 

bijeenkomst was voorgesteld en beslooten om de geërfden in de onderscheidende 

kerspelen op te roepen ten einde aan dezelven voor te stellen of en in hoe verre zij 

zouden willen deelen in de kosten eener opneeming en afwaterpassing door een 

daartoe bevoegde waterbouwkundige, om door middel van een nieuw te bouwen 

sluis aan den IJsseldijk te vercopen of op andere doelmatige middelen den 

Veluwsen polder spoediger van water te ontlasten .

Tevens was in die vergadering bepaald dat er eene nadere bij eenkomst van al de 

gecommitteerden zal plaats hebben den 11 April 1831 ten huize en herberge van 

Jan Dokter te Heerde, waarin gezegde gecommitteerden schriftelijk rapporten 

zullen uitbrengen, nopens de bepalingen in de vergaderingen----
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der onderscheidene kerspelen gemaakt.

Gemelde geërfden bij een gekomen zijnde werd door heeren gecommitteerden 

Veeren en Doorninick, die tevens den post van Markenrigter vervullen, het 

voorstel zooals het zelve boven omschreven is aan de geërfden gedaan en verzocht 

om daarvoor onderling te delibereren.

De vergadering dit voorstel aangehoord hebbende en overwegende dat de 

ondervinding heeft geleerd dat het van het uiterste belang is dat er voorzieningen 

plaats hebben, waardoor de oorzaken van des gebrekkige afloop des waters in de 

weteringe en kleine waterleidingen kunnen weg -genomen worden, en alzoo vele 

ingezetenen ontheven worden van de groote nadeelen welke men in de laatste jaren 

door gedurige overstroomingen heeft moeten ondervinden.

Dat indien men dit oogmerke wil bereiken, men zich aanmerkelijke kosten zal 

moeten getroosten.

Heeft Bepaald: dat men de kosten, welke tot eene opneming en afwateringspersing 

door een daartoe bevoegd waterbouwkundige, om door middel van een nieuw te 

bouwen sluis in den Ijsseldijk te Veessen of ander doelmatige middelen den Polder 

van Veluwen van overtollige wate te ontlasten, mogten noodig bevonden worden 

zal helpen dragen, doch op geene andere wijze dan in dezelfde evenredigheid in 

welke deze mark in de gewone dijklasten altijd wordt aangeslagen, namelijk met 

40 in de 553 1/2 hoeve zooals onder den dijkstoel van Veluwen behooren.
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Bij deze vergadering gaven de Heeren markenrigters aan de geërfden kennis dat 

bij hen was ingekomen eene missive van den heer Burgemeester dezer gemeente, 

inhoudende de opositie, om de zoogenaamde Voordersteege en Zonnenbergstraat, 

die beide in eenen zeer slechte staat zijn, gemeenschappelijk te doen in orde 

brengen, om namelijk door de kerspels Twello en Wilp voor zoover ieder daartoe--

----
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gerechtigd zal zijn, te worden geleverd de benoodigde grond tot verbreeding en de 

aarde tot ophooging waar zulks zal worden vereischt, als mede voor eenen opzigter 

gezorgd, terwijl overigens het werk door diensten in natura zal worden verrigt.

Hierover gedelibereerd zijnde is door de geërfden eene commissie benoemd 

bestaande uit de Heeren A. van Doorninck, P. van Delden. P.Z. en F.W. van marle, 

welke Heeren verzocht en gecommitteerd worden om met den Heer Burgemeester 

de noodige schikkingen en bepalingen te maken welke nuttig en noodig bevonden 

worden tot herstel der beide genoemde wegen, terwijl de geërfden hierbij uit de 

kerspelskas ter beschikking dier commissie stellen eene som van één honderd of 

één honderd en vijftig gulden, om daarvan in dezen het meest nuttige gebruik te 

maken  en zal den Heer Burgemeester van dit geresolveerde behoorlijk kennis 

gegeven worden ten opzigte der benoemde commissie. 

Aldus bepaald in deze vergadering op bovengemelde dag en door de presente 

geërfden geteekend:                                                                                                          

R.H.J. Veeren.  A. van Doorninck.  J. Kok.  Budde jr.  van Delden.  P.Z. en A. en 

W. Karman.  H. Oolman.  J. Keurhorst.  H. van den Beld. H. van Diepenveen.  R. 

Buitenweerd. F.W. van Marle.  en Mevr. H. van Marle. Voor eensluidend afschrift, 

R Buitenweerd als Markenschrijver.
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Op heden den 10 Mei 1832 zijn na twee voorgaande publicatieën en oproepingen 

van de Heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck, in kwaliteit als Markenrigters 

van de Aard en aardenbroeker mark, in de kerk van Wilp vergaderd, de geërfden 

in gezegde mark, teneinde te delibereeren over eene aanschrijving van den 

dijkstoel van Veluwen d.d. 16 April j.l.  en een te doen voorstel aan de commissie 

tot de middelen van verbetering in den polder van Veluwen betrekkelijk 

aanvankelijke uitgraving en verbredeing van den vereenigde groote weteringen 

verdere werkzaamheden naar het ontwerpvan den heer J.C. Kros, ingenieur van 

s'rijkswaterstaat, en in gemelde aanschrijving breeder omschreven, het voortzetten 

van waarnemingen en ontwerpen met betrekking tot de overige gebreken in den 

polder, daarna aan te vangende verbetering op de nieuwe wetering. Het vooraf 

bijeenbrengen eenen som van van vijf  en twintig duizend gulden, worden eindelijk 

de gecommitteerde markenrigters ingevolge verzoekdoor gezegde commissie 

gedaan, daarbij aangeschreven en uitgenodigd , om op Donderdag den 17 den 

dezer maand  's morgens te 10 uren ten huize van Hermen Lugtenbeld te Nijbroek 

te compareren, ten einde met de gecommitteerden uit de andere kerspels over het 

te doene voorstel der genoemde commissie te delibereren en te concluderen.

Met invitatie tevens om op de vergadering mede te brengen, het aandeel dat deze 

mark behoort te dragen in de reeds aangewende kosten van ontwerp, welke 

geraamd worden op eene som van plus minus f.1500,=  waarvan het aandeel voor 

deze mark bedraagt f.108,80 en om wijder op bovengezegde vergadering die 

zijnde den 17 den dezer, schriftelijk te rapporteren van het bepaalde in deze 

vergadering.

Bovengezegde aanschrijving voorgelezen en door de geërfden over den inhoud 

daarvan gedelibereerd zijnde.  In aanmerking nemende dat de som welke---------
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1ste tot verbetering der waterleidingen noodig zoude zijn volgens het plan in gemelde 

aanschrijving opgegeven, te groot en te bezwarend is, is bepaald.

2de Dat men gezegde som of het gedeelte daarvan voor deze mark in de f.25.000,= tot 

het bovengemelde einde niet zal bijdragen maar dat men evenwel gezind is om op 

eene mindere kostbare wijze mede te werken tot betere afloop des waters.
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Ten aanzien van de f. 108,80 welke op de aanstaande vergadering mogt mede 

gebragt worden is de ontvanger in deze mark R. buitenweerd verzocht =, die 

gelden vóór te schieten tegen 50 cents per honderd in de maand, en die gelden bij 

de eerste te doene uitzetting in te brengen.

Die dit heeft aangenomen en die som aan de gecommitteerden ten bekende einde 

zal ter hand stellen.

En is eindelijk bepaald de gecommitteerden of markrigters van dit verhandelde 

afschrift ter hand te stellen om daarvan op de a.s. algemeene vergadering te 

Nijbroek het noodige gebruik te maken.

Hiermede deze vergadering gesloten zijnde is deze getekend op bovengemelde 

dag. R.H.J. Veeren, A. van Doorninck, als markenrigters.                                                   

H.W. van Marle.  L.J. ten Broeke. J.T. Oolman.  T. Keurhorst.                                 

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, markenschrijver.

Afschrift: heden den 3de Julij 1832 zijn na twee voorafgaand publicatien en 

oproepingen door de heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck in kwaliteit als 

markenrigters in de Aard en Aardenbroeker Mark, in de kerk van Wilp vergaderd,--

-------
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de geërfden in gezegde mark, ten einde te hooren leezen, het proces verbaal der 

algemeene vergadering, onlangs te Nijbroek gehoudenen na beraadslaging besluit 

te nemen, over hetgeene daarbij aan de keur der kerspels wordt gelaten, te weten: 

Op de geërfden of onraadpligtigen, een ieder in hun kerspel, dezelver eigen 

onraden zullen uitdiepen, zoo en in dier voegen en op zulk eener tijd, als hun door 

den dijkstoel van Veluwen zal aangeschreven, of op een andere wijs kenbaar 

gemaakt worden, en bij welke verdieping het plan van de heer J.C. Kros zal 

moeten worden gevolgd, en een opzigter over dat werk aangesteld en voor 

algemeene rekening van den polder zal betaald worden. 

Op de f.1500,= welke op den 11 April 1831 geaccordeerd geworden is tot 

uitdieping of uitgraving der zandbanken buiten de groote weteringssluis en 

reparatie aan de sluizen zelve, en voor of op den 20 sten Julij eerstkomende aan 

den dijkstoel moet ter hand gesteld worden zal genegotiseerd of in elk kerspel 

dadelijk bij omslag zal gevonden worden.
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De geërfden alzoo bijeengekomen zijnde en den inhoud van het gemelde verbaal 

aangehoord hebbende, is na beraadslaging besloten:

Om de weteringen te doen uitdiepen door de onraadpligtigen, op zoodanige wijs 

en onder zulk opzigt, als in het 1ste punt in het hoofd dezer vermeld is.

Ten aanzien van het 2de punt is bepaald: ----
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Dat het aandeel, hetwelk Wilp moet dragen in de gemelde f.1500,= ter som van f. 

108,80 voor rekening van het kerspel zal genegotiseerd worden ten welke einde de 

ontvanger R. Buitenweerd verzogt en gekwalificeerd werd om ook weder deze 

gelden vóór te schieten, tegen den intrest van 50 cents per maand van elke 

honderd, tot dat die som met den intrest van die, door den vierjarige omslag weder 

zal ingevorderd worden.

Terwijl heeren markenrigters verzocht worden, om bij een eerstvolgende 

vergadering van den dijkstoel pogingen te doen, om te willen bewerken, of een 

voorstel daartoe te doen, dat zoo mogelijk inplaats om de 4 jaren, elk jaar een 

omslag zowel over de dijk als markenkosten te doen, teneinde de betalingen , 

vooral voor min gegoede geërfden gemakkelijk te maken.

Bij deze vergadering werd voorgelezen eene ontvangen missive van de heer 

burgemeester dezer gemeente d.d. 30 Junij 1832 Nr. 280, inhoudende het verzoek 

aan de geërfden, om andermaal een som van éénhonderd en vijftig gulden ter 

beschikking te stellen der commissie op den 1ste April 1831 benoemd, tot 

verbetering der wegen, de Voorsteeg en de Zonnenbergstraat, welke som zal 

dienen om het begonnen werk te vervolgen en te voltooijen.
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Over dit voorstel gedelibereerd zijnde is met eenparigheid van stemmen bepaald, 

dat de voorgestelde som aan de genoemde commissie zal ter hand gesteld worden, 

en daar de kas niet in staat is om die gelden voor te schieten hebben de heden 

tegenwoordig zijnde en ondergetekende geërfden, den ontvanger R. Buitenweerd 

verzocht en gekwalificeerd om de som van f. 150,= voor te schieten, tegen een 

intres van 50 cent per maand, terwijl men zich al te zamen bij dezen verbindt, om 

wanneer die gelden in het vervolg, door eenen omslag niet mogten kunnen 

gevonden worden, die gelden aan den gezegden ontvanger te zullen restitueren. 
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Wijders is nog bepaald, dat hoewel de wegen bovengenoemd, door diensten in 

natura gemaakt en verder door het gemeentebestuur onderhouden worden, de 

aanschotten buiten de wegen, die als markengronden moeten beschouwd worden, 

niet te zullen afstaan, dan volgens de oude bepaling van 30 cents per roede voor de 

kas. 

Verder zijn de heeren gecommitteerden verzocht en zoo veel nodig gemagtigd, om 

in het vervolg, datgene wat op de verbetering der weteringen betrekking mocht 

hebben of welke aanschrijvingen of kennisgevingen-----
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er van de dijkstoel of andere besturen mogten ontvangen worden, daar omtrent 

naar bevind van zaken in het meeste belang der geërfden te handelen, zonder dat 

het juist noodig zal zijn, om telkens daar over een vergadering te beleggen. 

Teneinde onkosten vóór te komen.

Aldus deze vergadering gesloten en dit verbaal door de presente geërfden getekend 

op bovengemelde dag.                                                                                               

R.H.J. Veeren, als Markenrigter.                                                                                     

J. van Delden, P.Z. voor zichzelven en het st Jurriens Gasthuis, als mede namens 

de Heeren geërfden: H.W. van Marle. A. van Doorninck. H.W. ten Hove. B. van 

Groningen. G.J. Belt. T. Vos. H. Oolman. R. Buitenweerd. B. Dieperink. W. 

Karman. J. Kok. A.J. Wilhelm.                                                                             

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, markenschrijver.
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Afschrift: heden den 14 Oct. 1833 zijn na twee voorafgaand publicatien en 

oproepingen door de heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck in kwaliteit als 

markenrigters in de Aard en Aardenbroeker Mark, de geërfden in gezegde mark 

ten huize van J.Kok in den Smittenberg te Wilp vergaderd, teneinde voorstellen te 

doen of aan te hooren, en in het algemeen beraadslagingen en bepalingen te 

maken, zoo als men zal vermeenen met het meeste belang der geërfden overeen te 

komen.

Op gedaan voorstel door heeren markregters, die het in het belang der mark noodig 

achten dat de post van buurtscholt, die door het overlijden van Jan Scholten open 

stond, door een ander geschiky persoon werd vervangen is met eenparigheid van 

stemmen tot buurtscholt in plaats van Jan Scholten benoemd en bij deze aangesteld 

Hendrik van Diepenveen, met hetzelfde gezag en op gelijke voordeelen, als zijne 

voorgangers gehad en genooten hebben. 
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Verder is er bepaald, dat, aangezien er sedert den dood van den buurtscholt Jan 

Scholten, verscheidene grondeigenaren in deze mark hebben kunnen goedvinden 

om zonder daartoe gevraagd en bekomene permissie, gronden van de mark aan te 

graven, door den nu aangestelde buurtscholt Diepenveen gemelde aangegravene 

gronden, nauwkeurig------ 
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zullen worden onderzocht en nagezien en daarvan aan heeren markregters opgave 

doen, ten einde daaromtrent naar bevind van zaken te kunnen handelen, hetzij dan, 

dat men de daarop gestelde 30 cents per roede invorderen, of zoo de aangravingen 

tot aanmerkelijk nadeel der mark zijn geschied, dat men de daders noodzake, om 

die willekeurig aangegravene gronden aan de mark terug te geven en die weder in 

den voorigen staat te brengen. 

Verder werd kennis gegeven, dat op bekomene aanschrijving en invitatie door den 

dijkstoel van Veluwen de Terwoldsche wetering door de lager liggende kerspels in 

deze polder op de behoorlijke breedte en diepten was uitgegraven en wel door elk 

kerspel voor eigen rekening.

Dat nu laatstelijk Terwolde dit werk bijna had volbragt, en men op morgen zoude 

overgaan, om ook de uitgraving der Terwoldsche wetering, voor zover die onder 

Twello gerekend worden te behooren, van de Heegse tot aan de Hambrugge, 

publiekelijk aan te besteden. Dat in het gemelde vak echter nog vele onraden zijn, 

die aan ingelanden van Wilp toebehooren, en die dus, zo de aanneming doorgaat, 

mede voor rekening van Twello worden uitgegraven, waarom men aan deze 

vergadering voorstelt, of het dan niet billijk moet geacht worden, dat wanneer men 

op aanschrijving van den dijkstoel in dit of ------

(pag. 165)
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in een volgend jaar mogt overgaan, om ook de Wilpsche wetering uit te graven, 

van de Hambrug of hoogerop, dat men de einden onraad, die zich daarin van 

Twellosche ingelanden mogten bevinden, ook tot schadeloosstelling voor rekening 

van deze mark zal uitgraven en in behoorlijke orde brengen. Dit voorstel is met 

algemeene stemmen billijk geacht en aangenoomen, met bijvoeging dat de 

uitgraving der wetering onder Wilp behoorende, na bekomen aanschrijving van de 

dijkstoel ook publiek zal worden aanbesteed, en dat de gelden hiertoe benodigd, 

bij eenen opeenvolgende vergadering te maken omslag, zullen gevonden worden.

Verder is op verzoek van de heer J. van Delden, P.Z. namens de eigenaar van de 

Paal L.J. ten Broeke, bepaald dat een stukje veldgrond, liggende tusschen den 

Paal, de Fiole en den Grooten Vundelaar, door gezegden ten Broeke mag 

aangegraven worden tegen betaling van 30 cents per roede, omder deze bepaling 

echter, dat de weg daardoor niet benadeeld worde. Zijnde de heer van Delden 

verzocht om daarbij het opzigt te willen hebben, dat die aangravinge naar 

behooren geschiedde. Die zulks heeft aangenomen, en zich tevens belast met het in 

orde brengen van den weg van de Fiole tot aan de Zwarte Kolck.
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Bij deze vergadering werd door den burgemeester andermaal een verzoek gedaan, 

om weder eene som te bepalen tot verbetering der wegen, zoo als dit op den 3de 

Julij 1832 geschied was.

Hierover gedelibereerd zijnde is met algemeene stemmen bepaald, dat ter 

voldoening aan dir verzoek de som van zestig gulden uit de markenkas zal 

goedgedaan en ter beschikking van de heer burgemeester zal gesteld worden. 

Wordende de ontvanger R. Buitenweerd verzocht en gekwalificeerd om deze som 

tegen den gewone intresse vóór te schieten.

1ste Veder is door de heer burgemeester verzocht om eene zekere som uit de 

markenkas jaarlijks toe te staan, tot het gewoon onderhoud der wegen. Dit voorstel 

is echter in advijs gehouden tot de eerstvolgende vergadering.

Wijders gaf de heer burgemeester kennis dat er eenige grond bij het Nijenhuis van 

de mark was aangegraven, doch den verderen voortgang belet had. Waarop door 

den geërfden bepaald is, dat die grond welke na de in orde brenging van den weg 

daar langs zal blijven liggen, aan den eigenaar dier plaats zal aangeboden worden 

tegen de gewone 30 cents per roede.
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Door de schouwers der Goorgrave---------

2de (pag. 166)

werd kennis gegeven, dat men bij het doen der schouw over gezegde waterleiding 

in de voorige maand, had bevonden, dat ten gevolge van het maken van den weg in 

de zoogenaamde Koestraat, door het plaatselijk bestuur, gezegde Goorgrave ter 

plaatse, waar dit door gezegde straat loopt, gedempt of ingelaken, en de waterloop 

daardoor geheel gestremd was, dat daaromtrent eene spoedige voorziening 

allernoodzakelijks was, hetzij door het leggen van eene duiker, of dat gezegde 

waterleiding daar ter plaatse weder werd opgegraven en losgemaakt, ter 

bevordering van den vrijen loop des waters.

Hierover gedelibereerd zijnde, is bepaalddat een aanzegging zal gedaan worden 

aan hen, die bij het gebruik dier straat belang hebben, om daarin eenen duiker te 

leggen en dat inmiddels de waterleiding weder zal opengegraven worden.

Voor het overige geene voorstellen meer gedaan wordende, is dit verbaal hiermede 

gesloten, op bovengemelden dag en door de geërfden geteekend.                                                   

R.H.J. Veeren, als gecommitteerde.                                                                                              

A. van Doorninck, als markenrigter.                                                                                               

P.P. Rverts. D. van Diepenveen. R. Buitenweerd.  J. van Delden, P.Z.                   

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd.
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1834 Den 24 Maart, zijn na twee voorafgaand publicatien en oproepingen door de 

heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck in kwaliteit als markenrigters in de 

Aard en Aardenbroeker Mark, de geërfden in gezegde mark ten huize van J.Kok in 

den Smittenberg te Wilp vergaderd, teneinde:
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Bedenkingen in te leveren of aan te hooren op de beschrijving van in den polder 

van Veluwen provincie Gelderland bestaand dijkregten, gefundeerd in de 

dijkbrieven van 1370 en 1470; en de verdere stukken van het polder archief en 

constante gewoonten, opgemaakt en ontworpen. achtervolgens het geresolveerde 

in de algemeene dijkstoels vergadering, gehouden te Nijbroek op den 27 

December 1832 , door de heeren W.P Dibbitz, F.W.van Marle  en den 

dijkschrijver J. Dalhuisen, gecommitteerden uit het kerspel Terwolde, voor zoover 

de beide eersten betreft en als gesamelijk daartoe benoemd bij dispositie van den 

heer Dijkgraaf van Veluwen van den 8 Januarie 1833. Welke beschrijving onlangs 

gedurende den tijd van 14 dagen in de mark ter visie had gelegen, nadat daarvan 

door behoorlijke publicatien was kennis gegeven, ten einde ieder in de gelegenheid 

te stellen daarvan inzage te nemen en zijne aanmerkingen zo er die mogten 

bestaan, in deze vergade--------
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ring te kunnen mededeelen.

Om te hooren naar, en te delibereren over een voorstel dat door Heeren 

markrigters gedaan zal worden, omtrent een reglement tot het maken, onderhouden 

en schouwen der waterleidingen in deze mark volgens bepaling, van H.H. 

Gedeputeerde Staten dezer Provincie d.d. 4 Julij 1833 goedgekeurd bij Z. M. 

besluit van den 10 October daaraanvolgende.

De geërfden alzoo onder voorzitting van gezegde Heeren Markerigters op heden 

vergaderd zijnde, bleek het dat na gedane rondvragen op de beschrijving der 

dijkregten in het eerste punt vermeld geene aanmerkingen gemaakt werden, maar 

men over het algemeen dezelven goed keurde.

Bij het voorstel in het tweede punt voorkomende, werd aan de vergadering ter 

geheele of gedeeltelijke goed of afkeuring voorgelezen een ontworpen concept 

reglement op het onderhoud der waterleidingen in deze mark.

Hierop is met algemeene stemmen bepaald dat dit reglement tot grondslag zal 

gelegd worden waarnaar in het vervolg de waterleidingen zullen gemaakt, 

onderhouden en geschouwd worden. 

Dat hetzelve door markrigters namens de geërfden zal ondertekend, en ten einde 

tot meerder kracht van uitwerking te geven aan H.H. Gedeputeerde Staten.-------
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ter approbatie zal ingezonden worden.

Wanneer eenige veranderingen of wijzegingen in het zelve mogten noodig zijn, 

worden de markenregters daartoe verzocht en gekwalificeerd om daar omtrent , 

zoo als het met het meeste belang van de mark overeenkomt, zonder dat het noodig 

zal zijn daarvan opnieuw vergadering te beleggen.

Heeren markregters gaven den vergadering kennis dat in de maand October des 

vorigen jaare eene uitnodiging was ontvangen van den Heer Dijkgraaf om ook de 

Wilpsche wetering uit te graven even alsoo dit door andere kerspels is geschied, 

dat daarop geantwoord was, dat het jaargetijde daartoe te ver verlopen was en men 

dit zoude moeten uitstellen tot het volgend jaar. 

Hierna is vastgesteld dat ook de Wilpsche wetering voor zoo veel noodig in dit 

jaar, zoo mogelijk op de meest geschikte wijze zal uitgegraven worden op 

zoodanige wijs als Heeren Markenrigters zullen goedvinden, waarbij de noodige 

gelden genegotiëerd of bij omslag zullen gevonden worden.

Nog werd kennis gegeven dat de opmeting der aangegraven gronden was geschied 

zooals in de laatste voorgaande vergadering bepaald is, en dat het verschuldigde 

op de rekening van het morgengeld in-------
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dit najaar zal gebragt worden.

Naamens den Heer Burgemeester werd het verzoek gedaan om weder eene som toe 

te staan tot verbetering der wegen .

Hierop is bepaald dat dit voorstel in advijs zal gehouden worden tot eene volgende 

vergadering.

Op voorstel van de heer J.Kok en andere geinteresseerden is er eene som van 

uiterlijk vijf en twintig gulden uit de markenkas toegestaan tot ophooging en 

verbetering van den weg bij het dorp de Meent of Dorpsweg genaamd. 

Voor het overige werden er geene voorstellen gedaan, waarna dit verbaal is 

gesloten en door de presente geërfden geteekend op bovengemelde dag.                           

R.H.J. Veeren.  A. van Doornick.  H. van Diepenveen.  H. Oolman.  J. Kok.  D. 

van Diepenveen.  H. Bussink.  H. van Weechel.  R. Buitenweerd.                             

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, Markenschrijver.
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Rekening van Ontvangst en Uitgaaf

Gehad en gedaan door R. Biotenweerd, ontvanger der morgengelden in de Aard en 

Aardenbroeker Mark over de uitzetting in 1830.

Ontvangst

Het batig slot der rekening van 1826 gesloten den 18 Sept. 1830. groot: f.222,58

De omslag of uitzetting van den 23 Sept. 1830 is gedaan over: 2310 morgen    558 roeden

Doch daaronder zijn:  5 morgen en 142 roeden. die onder Twello aan A.J. 

Bourgondien toebehoren, zoals na de uitzetting in 1830 gebleken is en waar van 

ook te Twello betaald wordt. Nog een stukje grond van A. Beumer in her Rélévé 

op Nr. 168, doch dat onder de landen van Karman begrepen is, dus hieraf 127 

roeden.

5 morgen          268 roeden

Dus de omslag in 1830 gedaan over: 2305 morgen    279 roeden

En elke morgen belast met 50 cents, die dus opbrengt : f. 1152,72                       

waaronder dus f.17,68 mede behoord, die er volgens het verbaal moest 

overblijven.

f.1152,72

Onvoorziene Ontvangst.

Van vijf nieuwe geërfden; als:

Van den Heer Mr. M.E. Houck.  

Van den Heer B. Van Delden.

Van Harmen Oolman te Wilp.

Van den Heer Optenoord te Zutphen.

En van Albert Beuwer te Terwolde.

Ieder 7 gulden dus zamen: f.  35,=         

                                                         geheele ontvangst dus: f.1410,30
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nr. v.h. 

verbaal
Uitgaaf volgens Uitzetting.

1 Aan den dijkschrijver van Enter. Lg. Nrs. 1, 2 en 3 f. 430,=

2 Aan den erfgenamen van den Heer Budde. Lg Nr. 4 f.     6,=

3 Aan den Heer Markregter Veeren. Lg Nr. 5 f.   51,=

4 Aan den Heer Markregter van Doorninck. Lg Nr. 6 f.   12,=

5 Aan den markenschrijver voor assistentie. Lg Nr. 7 f.   28,=
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6 Aan den schouwers van den Voorgang en de Goorgrave. Lg Nr. 8 f.   48,=

7 Aan den schouwers van den Hondschoter Leigrave. Lg Nr. 9 f.   52,=

8 Aan den schouwers van den Stou en Leigrave.  Lg Nr. 10 f. 234,=

9 Aan de schouwers van den Fliert. Lg Nr. 11 f.   60,=

10 R. Buitenweerd, verschotten enz.  Lg Nr. 12 f.   72,56
5

11 De erfgenamen van Jan Scholten.  Lg Nr. 13 f.   18,=

12 G. Kruitbosch.   Lg Nr. 14 f.   10,70

13 De wed. de Haan. Lg. Nrs. 15, 16 en 17 f.   85,55

14 D. Willems voor vrachten. Lg. Nr. 18 f.   6,35

15 H. Schut of Scholten. Lg. Nr. 19 f.   20,20

16 Onvoorziene uitgaaf. (zie hier achter)

17 Maanpenning. f.   80,=

18 Aan den dijkschrijver van Enter.   Lg. Nr. 20 f.   15,=     

                                                                            Volgens verbaal: f.1235,36
5

Onvoorziene uitgaven.

1830. In uitgaaf wordt hier gebragt, zoodanige gelden, als in den maanceduul van 1822 

en 1826 voorkomen onder No. 168, Op naam van A. Beumer . Welke gelden 

onder die van Wessel Karman begrepen zijn en dus niet kunnen geïnd worden. 

Van 1830 is hiervoor in het hoofd dezer rekening het land afgetrokken.

f.   1,25
5

oct. Aan Jan Riezelaar voor werken aan de weg.  Lg. Nr. 21 f.   1,55

nov. Aan J. Kok voor gedaan verschotten, wegens het maken en ophoogen van den weg 

bij het dorp Wilp, volgens last van Heeren Markenrigters.   Lg. Nr. 22

f.   37,60     

Transport: f.1275,74
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nov. Aan de wed. de Haan voor arbeid aan de bruggen bij den Kelder en de Stougraven, 

october 1830.  Lg. Nr. 23

f.   2,10

1831     

febr.

Aan W. Waanders voor het rondbrengen der kennisgevingen over 1830.                        Lg. Nr. 24 f.   3,50

mei. Aan J. Riezelaar voor werken in de Voordersteeg.   Lg. Nr. 25 f.   0,60

Aan dezelfden voor eenen dag werken aan de brug bij den Kelder. Geen kw. f.   0,50

julij Aan W. van der Haar voor opzigt bij het wegmaken in de Zonnenberg straate  Lg. Nr. 26 f.   8,25

Aan H. Lebbink bij het maken van de Voordersteeg.   Lg. Nr. 27 f.   1,=
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aug. Aan H. Roelofs voor 49 1/2  Roede grond voor verbreding van den weg bij den 

vijfhoek.  

 Lg. Nr. 28 f.  73,87
5

sept. Aan W. van den Haar voor opzigt bij het maken des wegs in de Zonnenberg straate 

in aug. en begin sept. 1831 

 Lg. Nr. 29 f.   18,75

oct. Aan denzelven voor opzigt in het laatst van sept. en begin van oct. j.l.  Lg. Nr. 30 f.   27,=

Voor het zegel der quotisatie rol, die vruchteloos naar Arnhem gezonden is. f.    0,61

dec. Aan S. Bovenberg voor onderhoud der Zonnenbergstraat gedurende 5 weken ad. 

12 stuiver.   

 Lg. Nr. 31 f.    3,=

Aan G. Streppel voor geleverde mest enz. Bij hoog water in de Stouwgrave.        Lg. Nr. 32 f.    1,80

Aan W. van der Haar voor het maken en onderhoud der Zonnenbergstraate en 

Voorsteeg. 

 Lg. Nr. 33 f.    8,12
5

N.b. de bovengemeld uitgaven:  . Lg. Nr. 26 ad. f.   8,25

Lg. Nr. 27 ad. f.  11,=

Lg. Nr. 28 ad. f.  73,87
5

Lg. Nr. 29 ad. f.  18,75

Lg. Nr. 31 ad. f.  27,=

Lg. Nr. 32 ad. f.   3,=

Lg. Nr. 33 ad. f.   8,12
5             

                                           makende dus: f.150,=

Welke som in de vergadering gehouden te Wilp den 8sten April 1831 ter 

beschikking der commissie is gesteld.

                     

Transport: f.1434,88
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april belasting op de ongebouwde eigendommen over de laatste 3 maanden van 1832    Lg. Nr. 34

1833 Idem over 1833  Lg. Nr. 35

junij Aan den timmerman Hermen Mulder op rekening van verdiensten en leverantie 

aan bruggen in de mark. 

 Lg. Nr. 36

1834 belasting op de ongebouwde eigendommen over 1834.                                                                           Lg. Nr. 37

                                                                                  De ontvangst was: f.1410,30  

Dus heeft rendant in dezen een voorschot gedaan, groot: f.    34,10
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Bovenstaande rekening is door mij opgemaakt en daarop alles gebragt wat er op 

behoorde, zoo ik door ondertekening deze verklaar, mij echter voorbehoudende, 

om wanneer te eenige tijde mogte blijken, dat er een of meerdere mistellingen 

ingeslopen zijn, die te mogen veranderen en verbeteren.

Wilp den 14 Augustus 1834, (was getekend) R. Buitenweerd.

(Onder stond:)

Wij ondergetekenden in kwaliteit als markenrigters in de Aard en Aardenbroeker 

Mark, verklaren bierbij dat wij bovenstaande rekening van ontvangst en uitgaaf, 

geëxamineerd, in behoorlijke orde bevonden en goedgekeurd hebben. Het 

voorschot door rendant ad. f.34,10 gedaan, zal met den gewonen intrest van dien, 

in uitgaaf der eerstvolgende rekening geleden worden.  

Wilp den 8 September 1834.                                                                                              

(Getekend) R.H.J. Veeren.   A. van Doorninck.                                                        

Voor eensluidend afschrift: R Buitenweerd, als markenschrijver.
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Verbaal                                                                                                                               
van den gemaakten omslag in de Aard en Aardenbroeker Mark                             

onder Wilp  in                                                                                                                      

1834

Op heden den 8 September 1834, zijn de ondergetekende geërfden in de Aard en 

Aardenbroeker Mark onder Wilp, na voorgaande behoorlijke oproepingen van de 

Heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck in qualiteit als markenrigters en 

gecommitteerden uit de genoemde geërfden, onder voorzitting van gezegde 

Heeren, ten huize van J. Kok in den Smittenberg te Wilp, vergaderd, ten einde 

eenen omslag te maken over het morgental der landerijen, tot vinding der gewone 

en buitengewone dijk- en kerspelslasten, die sedert 1830 opgekomen zijn.

De Heeren Markregters gaven daarbij der vergadering kennis, dat de eerstgemelde 

de Heer Veeren, zich op den 24 Julij l.l., op bekomene kennisgeving had begeven 

naar Oene in de vergadering der gecommitteerden van de dijkgeslagen kerspelenn 

en bevonden dat de rekening enz. der dijklasten bedroegen, een som van 

f.12786,80. In welke dijklasten, deze mark is aangeslagen op 40 hoeven, ad. 

f.23,11 de hoeve.
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Waarna vervolgens de berekening--------
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van den omslag of de uitzetting over de landerijen is gemaakt op de volgende wijs:

1. Deze mark als 40 hoeven bevattende moet hiertoe betalen: f.924,40

Op deze som is reeds in voorschot aan den dijkstoel betaald als:                                

In het kapitaal ad. 1500 gulden, voorkomende in het bovengemelde verbaal van 

Oene onder nr. 1 ter bestrijding der kosten eener algemeene afwaterpassing en 

opneming der defecten in de waterleidinge is reeds door de mark het geregte 

aandeel betaald. zoals in dit verbaal onder nr. 14 in den omslag gebragt wordt: 

f.108,80

En in het kapitaal voorkomende onder nr. 2 groot f.1500,= ter uitgraving eener 

zandbank buiten de sluizen insgelijks het verschuldigde ad. 

f.108,80   

Zoodat deze mark op bovengemelde schuld reeds heeft betaald de som van: f.217,60    f.217,60

En alzoo schuldig blijft: f.706,80

Waarvan echter bij de betaling aan den dijkstoel moet worden afgetrokken het 

aandeel, dat voor deze mark berekend word in de intressen, calculatief gesteld in 

het gemelde verbaal onder nr. 6 van de beide kapitalen ad. F.1500,=  nr.1 en nr. 2. 

Alzoo het aandeel dadelijk betaald is en er dus geene intresse door de mark aan 

den dijkstoel verschuldigd zijn.

Hierbij nu worden gevoegd de------

                                                                                   transport: f.706,80
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kerspellasten als:

2. De heer markenrigter Veeren voor vacaties naar Heerde, Nijbroek en in deze 

mark.

f. 93,=

3. De heer markenrigter van Doorninck wegens vacaties. f. 72,=

4. De markenschrijver wegens assistentie bij vergaderingen. f. 32,=

5. De schouwers van de Goorgrave en Diepenbroeker leigrave in de 4 jaren          's 

jaars 12 gld. Is.

f. 48,=

6. Aan die van de Hontschoter leigrave in de 4 jaren ad. f.12,= f. 48,=

7. Aan die van de Stou- en Leigrave in de 4 jaren ad. f. 12,=                                          

en voor extra schouwen bij hoogwater in 1831 en 1833. 

f. 48,=                                        

f. 66,=                                   

8. Aan die van de Fliert over de 4 jaar. f. 48,=
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9. Aan H. Schut, als scheuter bij het schouwen der weteringen in de 4 jaren.          Als 

scheuter van de dijk 's jaars 26 stuiver.                                                                  

Voor de buitengewone schouwe in 1831.

f. 12,=                                        

f.   5,20                                        

f.   4,=                                

10. Aan den dijkpander Kruitbosch voor opmetingen van aangegraven gronden en het 

opmeten der Terwoldsche wetering zoover die onder Wilp behoord, en de kosten 

van het uitgraven geschat in het begin dezer maand, volgens gemaakte begrooting.

f.975,=

11. Aan H. van Diepenveen als buurtscholt in 1833 en 1834, het gewone tractement 

ad. 3 gulden.                                                                                                  Voor 

opmetingen van aangegraven gronden in de mark, in het najaar 1833.

                                              

f.    6,=                                    

f.    4,=                                                                                      transport: f.1202,75
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12. aan den timmerman G. de Haan voor leverantie en arbeidsloon aan de bruggen in 

1831.

f.   8,25

13. Aan den timmerman Hermen Mulder voor leveranties en arbeidsloon aan de 

bruggen in 1832 en 1833.                                                                                                

1833 den 5 Junij reeds ontvangen.

                       

f. 31,25              

f.   8,=   

                                                                                                         rest: f.  23,25 f.  23,25

14. R. Buitenweerd komt wegens voorgeschooten kapitalen in 1832 aan den dijkstoel 

en voor herstel der wegen in 1832 en 1833 ingevolge verzoek aan hem gedaan in 

de vergaderingen den 10 Mei den 3 Julij 1832  en den 14 October 1833, met de 

daarop verloopene intresse, alles volgens declaratie hierbij:

f. 493,68

15. Aan den zelven wegens verschoten en verdiensten in de mark, waaronder een 

reglement op de waterleidingen.
f.  79,40

5

16. Aan den zelfden het nadeelige slot van de rekening van zijne gedane ontvangst en 

uitgaaf van de laatste uitzetting van 1830, waarvan op heden behoorlijk rekening 

f.  34,10

17. Voor intrest van gezegde voorschot, gerekend van den 15 Oct. 1831 tot den 15 

Maart e.k. ad. 10 stv. Per maand van de 100, van 29 maanden

f.   4,94

18. Voor den dijkschrijver van Enter wordt weder uitgezet als van ouds. f.  15,=

19. Voor onvoorziene uitgaaf. f. 200,=

19
a Aan den heer markrigter van Doorninck nog wegens 1 vacatie naar Heerde  den 11 

Maart 1832.

f.    9,=

20. Voor den gewone maanpenning. f.  80,=

21. Voor het uitgraven der wetering wordt bij calei  later uitgezet, volgens bepaling in 

de vorige vergadering. 

f.  500,=   
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Zodat de som van deze uitzetting bedraagd de som van: f.2650,37
5

(a) Zie bijvoegsel op de afrekening                                                                                        d.d. 15 

December 1834.
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Welke gelden over de 2305 morgen 279 roeden 
(a) 

omgeslagen , zooals onder deze 

mark behooren, wordt ieder morgen belast met een gulden vijftien cents, 

uitmakende de som van f.2651,32 van welke uitgezette gelden, betaling zal moeten 

gedaan worden aan handen van den ontvanger der morgengelden R. Buitenweerd. 

en wel op zijne twee daartoe te stellen zitdagen in deze mark, op poene van tien 

cents boven ieder gulden en de kosten die uit hoofde van geregtelijke vervolging, 

volgens de bestaande wetten mogten gemaakt worden.

Hierna gaven Heeren gecommitteerden kennis, dat zij in de laatst gehouden 

vergadering te Oene, op voorstel van de heer dijkgraaf, door de 

kerspelsgecommitteerden was bepaald, zoo als uit het voorhanden zijnde verbaal 

dier vergadering bleek, dat de onraad op den IJsseldijk van boven tot beneden 

voor den 1ste April 1835 door ieder kerspel dat dijkpligtig is, opgemeten en den 

onraad met eenen paal, ter lengte van drie palmen boven den grond, en van een 

doorlopend nummer voorzien, zal afgezet worden, en stellen daarbij aan deze 

vergadering voor, om teneinde gelijkheid in de palen te bevorderen en verwarring 

voor te komen, dezelve voor algemeene rekening van deze mark te doen plaatsen 

en te onderhouden.

Dit voorstel is met algemeene stemmen goedgekeurd en daarbij nog bepaald, dat 

wanneer in het vervolg mogte bepaald worden om bij den wetering en andere 

waterleidingen dergelijke palen te zetten. Om dit dan ook voor-----
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rekening van de mark te bewerkstelligen.

Wijders herinnerden heeren markrigters de geërfden aan het voorstel van den heer 

burgemeester dezer gemeente in de vergaderijg op den 24 Maart j.l. gedaan, om 

namelijk weder eene som uit de markenkas, als een jaarlijksche kostenpost toe te 

staan tot verbetering der wegen, en welk voorstel toen in advijs is gehouden tot 

eene volgende vergadering. 

Hierover nu gedelibereerd zijnde is bepaald dat weder aan den heer burgemeester 

ter beschikking zal gesteld worden de som van zestig gulden, doch voor tans en 

dus niet  als een vaste jaarlijksche post.
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Door Keurhorst werd een voorstel gedaan om eene duiker te leggen in de 

Goorgrave in de zoogenaamde Koestraat.

Dit voorstel is niet aangenomen, maar aan den voorsteller overgelaten om zich 

daarover aan het bestuur der gemeente te vervoegen.

Aldus deze vergadering hiermede gesloten en dit verbaal, na voorlezing, door de 

geërfden geteekend op bovengemelde dag.                                                           

R.H.J. Veeren.   A. van Doorninck.  B. Van Groningen.  G. Nilant Bannier.           

J. van Delden.  M. E. Houck.  G. A. IJssel de Schepper. F.W. van Marle. J. Kok. 

D. van Diepenveen. H. van Diepenveen. H. Oolman.  F. Keurhorst. B. Dieperink. 

R. Buitenweerd.                                                                                                   

Onder stond

In kennis van mij: (get.) R. Buitenweerd, Kerspelschrijver.                                        

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, Kerspelschrijver.
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1835. Op heden den 8 December 1835, zijn na twee daartoe gedaane publicatien en 

oproepingen de geërfde grondeigenaren in de Aard en Aardenbroekermark, onder 

het kerspel Wilp, vergaderd ten huize van J. Kok in den Smittenberg te Wilp, 

onder voorzitting van de markenrigters de Heeren R. H. J. Veeren en A. van 

Doorninck. teneinde te hooren:

1
ste Naar een voorstel hun door den Heer Dijkgraaf van Veluwen in een vergadering, 

gehouden te Nijbroek den 13
den

 der vorige maand gedaan, betrekkelijk het, bij 

aanbesteding gewone maken en onderhouden van alle onder den dijkstoel van 

Veluwen bestaande en door dezelven geadministreerd was en de waterleidingen, 

met verzoek tevens om de belangrijkheid daarvan te betoogen en---

2. Ingeval men daartoe niet mogte kunnen besluiten alsdan zoodanige maatregelen te 

nemen, dat de verschillende onraden op nieuw door de zorg en onder het opzigt 

van gecommitteerden opgemeten en van merkpalen voorzien worden. En dat 

tengevolge daarvan een ligger geformeerd en een dubbele aan den dijkstoel 

overgegeven worde, ten einde zich daarvan bij het schouwen te kunnen bedienen.

3. Naar een voorstel om het gewone maken en onderhouden van den Ijsseldijk mede 

onder de algemeene aanbesteding door kerspels rekening te begrijpen.
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Deze voorstelling gedaan en daarover in deze vergadering gedelibereerd. Zijnde 

dit bepaald met eene meerderheid van 16 tegen 10 stemmen. 

Ten aanzien van het 1
ste 

en 2
de

 voorstel dat de weteringen voor algemeene rekening 

onder opzigt van heeren markenrigters, door eenen deskundige zullen opgemeten 

worden, dat de paaltjes bij elks onraad door ieder eigenaar en voor zijne eigen 

rekening zullen geplaatst worden, welke paaltjes zullen behooren gemaakt te zijn 

naar een model, dat vanaf den 1 Januarij aanstaande ter bezigtiging zal geplaatst 

worden ten huize van J. Kok in den Smittenberg te Wilp.
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Waarna ieder onraadpligtige zal behooren te zorgen, dat hij op den dag des 

opmeting, die bij publicatie zal bekend gemaakt worden, op zijnen onraad met 

eenen paal, volgens het aangegevene model tegenwoordig is. Op een boete van 

eenen gulden voor elken paal.

Ten aanzien van het 3
de 

punt, is algemeen besloten, dat men het maken der 

bepalingen, omtrent het verdere onderhoud des dijks, provisioneel zal uitstellen tot 

eene volgende vergadering in afwachting van den uitslag der beraadslagingen 

onder het nieuw polder reglement.

Niemand meer voorstellen te hebben is deze vergadering hiermede gesloten op 

bovengemelde dag.     (geteekend)  R.H.J. Veeren, als Markenrigter..                   

A. van Doorninck.  J. M. van Wijnbergen.  Willem Hulscher.  G. Noordink.  H.W. 

ten Hoove.  W. Nouwens. P. Valter.  F. Vos. G.J. Belt.  J. Nijland.  C.H.V.H. 

Veeren. J. Kok.  H. van Diepenveen.  H. Beumer.  R.J. Wijnoldy.  jr.   de wed, G. 

Berends. J. Kruitbosch. M. Berends.  F. Keurhorst.  G. Broekhof.    W. 

Bourgondien.  D. van Diepenveen.  R. Buitenweerd.                                                                                     

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd.

1. Over een ingekomen missieve van den heer burgemeester der gemeente Voorst, 

d.d. 20 Mei 1837  nr. 173, inhoudende een verzoek tot het nemen van een besluit, 

om aan H. van Diepenveen uit de --------
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markenkas te voldoen, hetgeen hem van het vorige en dit jaar als opziener over het 

werk des wegen nog competeert.

2. Over een verzoek door den heer Smid Visser te Wilp gedaan, om eenen schuur te 

mogen plaatsen op markengrond bij het dorp Wilp, en 
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3. over zoodanige voorstellen als men zal noodig en dienstig achten te doen.

Over deze punten gedelibereerd zijnde, merkte men ten aanzien van het 1
ste

 punt 

aan: dat men zich met de verdiensten of bezoldiging van eene opziener over het 

werk der wegen niet kan inlaten, alzoo dezelven niet door het markbestuur is 

benoemd.                                                                                                                       

Dat men echter gaarne willende mede werken tot bevordering van de middelen tot 

verbetering der wegen op het verzoek van den Heer Burgemeester uit de 

markenkas toestaat de som van zestig gulden en wel alleenlijk was ditmaal zonder 

consequentie voor het vervolg, teneinde die som te besteden tot verbetering der 

wegen in het algemeen zoo als Zijne Edele zulks het meest nuttig zal oordeelen, 

wordende de ontvanger in de mark verzocht en gequalificeerd, om ingeval de kas 

dit toelaat, rekeningen of briefjes van het werk tot verbetering der wegen, door den 

heer butgemeester goedgekeurd en geteekend, de betaling te doen, tot het bedrag 

der bovengezegde som toe. Zullende het een en ander in de uitgaaf van de te doene 

rekening geleden worden.

Het (verzoek) voorstel in het 2
de

 punt is vervallen, alzoo de smid Visser tusschen 

het doen der publicatie en deze vergadering van plan veranderd is en voornemens 

is het schuurtje op zijnen eigenen grond te plaatsen.

Op verzoek van den Heer R. A. van Otterbeek, is bepaald, dat de grond of 

aanschot aan den -----
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zuidkant van den algemeenen weg, loopende van den molen naar het dorp,  

tusschen den weg en de gemeente weide, aan gezegden heer van Otterbeek als 

eigenaar van den weide wordt afgestaan, tegen betaling aan den markenkas van 

éénen daalder in ééns, welke daalder door den heer van Otterbeek dadelijk betaald 

is.  Blijvende de opstaande peppels en het regt van bepooting op gemelde grond, 

het eigendom van de mark.

Verder is nog bepaald dat de Steenen pijp, welke in de Keuterstraat gelegd is, 

waarvan de kosten ongeveer vier gulden bedrage, door de markenkas zal betaald 

worden, en dat men in dienzelfden weg nog een dergelijke pijp voor rekening van 

den mark zal leggen bij de Snenge, liggende de andere steenen pijp bij de 

Schramate van Bussink.
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Niemand meer hebbende voor te stellen is de vergadering hiermede gesloten en dit 

verbaal geteekend op bovengemelde dag.                                                          

(geteekend)  A. van Doorninck.  P.P. Everts. Willem Hulscher.  J. Kok.  B. 

Dieperink.  H. van Diepenveen.  R. Buitenweerd.                                                        

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, Markenschrijver.

1837. Den 1 Augustus zijn na twee gedane publicatien en oproepingen de geërfde 

grondeigenaren in de Aard en Aarderbroekermark onder Wilp, vergaderd ten huize 

van J. Kok in den Smittenberg te Wilp. Onder voorzitting van den markenrigter de 

Heer Mr. A. van Doorninck, zijnde de andere markenrigter, de Heer R.H.J. 

Veeren, door indispositie niet tegenwoordig, ten einde te delibereren over een 

request door het kerspel Apeldoorn aan den dijkstoel van Veluwe ingezonden, en 

over hetgene men verder mogt wenschen voor te stellen.

De geërfden alzoo bijeen zijnde gaf de Heer Markrigter van Doorninck kennis, dat 

het dijkgeslagene kerspel Apeldoorn een request had ingediend ----
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aan het financieel polderbestuur van Veluwen teneinde kwijtschelding te verlangen 

der achterstallige morgengelden, door dat kerspel aan den polder verschuldigd, 

over de uitzettingen van 1822 en 1826, ten bedrage van omstreeks zeshonderd 

gulden, en dat de onlangs gehoudene vergadering van gecommitteerden uit de 

kerspels in deze polder, dat verzoek niet anders heeft ingewilligd, dan wanneer de 

meerderheid der kerspels vergaderingen, daarin genoegen zoude nemen.

Waarop is voorgelezen het extract van het verhandelde in de buitengewone 

vergadering van geërfde gecommitteerden gehouden te Nijbroek den 6 der maand 

Julij laatst leden.

En heeft de gecommitteerde markenrigter uit hoofde van vele en verschillende 

redenen, voorgesteld: 
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Dat de vergadering genoegen zoude nemen in die verzochte kwijtschelding onder 

voorwaarden, dat het kerspel Apeldoorn aanstonds of uiterlijk binnen twee 

maanden na heden zijn quota van 1834 aan den polder zoude voldoen, en zich bij 

uittereiken geschrift aan den polder verbinden, om voor rekening der 

Apeldoornsche ingelanden, zijn aangenomen einde der Groote Wetering 

behoorlijk te verdiepen en het gewone jaarlijksche onderhoud zijner onraden op 

die wetering aan te besteden, zodat al de vakken onraad onder Apeldoorn 

behoorende, tot genoegen van den dijkstoel gemaakt en onderhouden worden.

Over dit voorstel gedelibereerd zijnde, is hetzelve, als deze mark niet aangaande, 

met eene groote meerderheid van stemmen verworpen.

De heer Bannier stelde aan de vergadering voor, om de gecommitteerden te 

verzoeken, om in het vervolg de rekening van den Dijkstoel niet -----
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te approberen, vóór dat dezelve eenige dagen te voren, in de mark ter visie heeft 

gelegen, ten einde de markgenooten in de gelegenheid te stellen, hunne 

aanmerkingen daarop mede te deelen.

Dit voorstel algemeen goedgekeurd.

Verder is bepaald dat in het vervolg aan de geërfden in de mark, te Deventer 

wonende, van de ophanden zijnde vergadering, schriftelijk zal kennis gegeven 

worden.

Wijders werd door den Heer van Delden P.Z. voorgesteld, dat in het vervolg de 

omslagen zouden worden gedaan, naar de Bundertallen, volgens de cadastrale 

meting en niet over de cadastrale morgentallen, terwijl de markenschrijver 

verzocht wordt, om de groote der gronden in bundertallen van iedere 

grondeigenaar in de mark op de minst kostbaar wijs te ontdekken.

Dit voorstel is insgelijks met algemeene stemmen aangenomen en goedgekeurd.

Niemand meer hebbende voor te stellen is de vergadering hiermede gesloten en dit 

verbaal na voorlezing, geteekend op bovengemelde dag.                                                          

(geteekend)  A. van Doorninck.  G. Nilant Bannier.  J. van Delden. F.W. van 

Marle.  J. van Trigt. Jhr. Nouwens. H. van Diepenveen.  F. Keurhorst.  R. 

Buitenweerd.                                                                                                                       

Voor eensluidend afschrift,  R. Buitenweerd.        
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Rekening van ontvangst en Uitgaaf,                                                                            

Gehad en gedaan door R. Buitenweerd, ontvanger der morgengelden in de Aard en 

Aardenbroeker Mark over de uitzetting gedaan in                                         1834         

Bij het slot der rekening van 1830, afgelegd den 14 Augustus 1834, was er een 

batig slot. (zie gezegde rekening en het bijvoegsel)

1834. De omslag of uitzetting d.d. 8 September 1834 is gedaan, niet naar 2305 morgen 

279 roeden maar van 2311 morgen 264 roeden. ( zie de oorzaak daarvan in de 

vorige rekening.) ad. F.1,15

f.2658,16

oct. 18 Van den heer van Wijnbergen voor 75 1/4 roede aangegraven grond bij de 

Bleumink ad. 30 cents.
f.   22,57

5

nov. 1 Van de Heer en Mr. M.C. Houck voor 28 1/2 roede  ad. 30 cents f.     8,55

1835

jan. 16 Van den Heer van Dorth voor 69 roeden ad. 30 cents. f.    20,70

mrt. 7 Van Marten Berends van het Hul, voor 17 1/2 roede grond bij het Hul 

aangegraven, ad. 30 cents.

f.     5,25

1837

me. 25 Van den heer Hulscher namens den Heer R. A. van Otterbeek, voor eenige 

aanschot tusschen den weg en de meente weide bij den Hof, zoo als heden met de 

f.     1,50     

Van het verkochte hout en oude steenen van den brug in den Voordersteeg, nog 

niet betaald zijnde , zal in de volgende rekening blijken.

                                                       Dus in het geheel ontvangen: f.2716,73
5
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nr. v.h. 

verbaal
Uitgaaf,

1. Aan den Dijkstoel, f. 706,80

2. Aan den heer Markenrigter Veeren, f.   93,=

3. Aan den heer Markenrigter van Doorninck, f.   72,=

4. Aan den Markenschrijver f.   32,=

5. Aan de schouwers van de Goorgrave en de Diepenbroeker Leigrave, f.   48,=

6. Aan die van de Hontschoter Leigrave, f.   48,=

7. Aan die van de Stouwgrave, f.  114,=

8. Aan die van de Fliert, f.    48,=
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9. Aan H. Schut of Scholten, f.    21,20

10. Aan G.H. Kruitbosch, f.     9,75

11. Aan H. van Diepenveen, f.   10,=

12. Aan den timmerman De Haan, f.     8,25

13. aan den timmerman Mulder, f.   23,25

14. Aan R. Buitenweerd, wegens voorgeschoten kapitalen, f. 493,68

15. Aan denzelven wegens verschotten en verdiensten, f.   79,40
5

16. Aan denzelven het nadeelige slot van 1830, volgens afgelegde rekening op den 8 

september 1834,                                                                                                      

N.B. de uitgezette f.34,10 wordt verminderd met f. 3,03, zie bijlage op de rekening  

d.d. 15 december 1834.

                         

f.   31,07

17. Voor intrest van gezegde voorschot, f.    4,50

18. Aan den Dijkschrijver van Enter, f.   15,=

19. Onvoorziene uitgaven ad. f.200,= zullen hierachter verantwoord worden,

19
a Aan den Heer Markenrigter van Doorninck, f.    9,=

20. Voor de gewone maanpenning, f.  80,=

21. Voor het uitgraven der weteringen is calenlates uitgezet 500 gld, die hier achter 

mede zullen verantwoord worden.

___________

f.1946,90
5
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Uitgaven,                                                                                                              

waarvoor geen bepaalde klommen op het verbaalzijn uitgetrokken , maar betaald 

zijn uit de evengenoemde sommen van 200,= en 500,= gld.

1834     

Sept. 

 Voor het uitgraven der Terwoldsche wetering aan onderscheiden arbeiders, 

volgens lijst door den opzigter Kruitbosch geteekend.
f.395,03

5

Oct. 4 Aan Waanders voor het rondbrengen der billetten, 3 1/2 dag ad. 1 gld. f.    3,50

1835      

Jan.23

Aan Hendrik van Diepenveen als opzigter van de wegen, luid mandaat van den 

burgemeester en quitantie.

f.  36,75

Febr.6 Aan H. Mulder voor reparatie en vernieuwing van twee bruggen bij de Pannekoek 

en in de Heringstraat, kort na de uitzetting in 1834 aan hem, met goedvinden van 

Heeren Markenrigters betaald.

f.  28,20
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Mrt.21 Aan den Heer J. Kok tot verbetering van den weg bij het dorp Wilp, zoo als in de 

vergadering d.d. 24 Maart 1834 bepaald was.

f.  25,=

Mei.29 Belasting aan den ontvanger op de ongebruikte eigendommen over 1835. f.    0,60

1836      

Jan.24

Aan H. van Diepenveen, het slot van de 60 gulden, toegestaan den 8 Sept. 1834, 

waarvan ik den 23 Jan. 1835 reeds f.38,75 betaald had,

f.  23,25

Voor een zegel tot de quitantie van het morgengeld aan de Domeinen. f.    0,21

Te weinig van den Agent ontvangen van 2 morgen 228 roeden. f.   2,74

N.B. Deze betaling is door het Domein geschied, naar de nieuwe opmeting in 

bunders, overgebragt in morgens, waarbij bleek dat dit land bij de oude meting 

veel te hoog in morgental gebragt was, waarvan ik van den 2 morgen 228 roeden 

van niemand heb kunnen ontvangen en daarom hier in uitgaaf wordt gebragt.

Mrt.15 Aan Willemsen v. h. Holthuis, voor een vracht bij de brug bij de Pletze in 1834 f.   0,90

31. Grondbelasting over 1836 f.   0,60

Sep. 20 Aan J.M. Schoemaker voor leverantie aan de brug in de Voordersteeg. f. 96,05     

                                                                      Transport: f.612,83
5
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1836      

Sep.20

Aan Hermen Mulder voor arbeidsloon aan deze en andere bruggen f.  32,45

Aan H. van Diepenveen voor arbeidsloon aan die brug. f.   8,25

Aan Derk van Diepenveen voor vrachten. f.   7,50

1837      

Feb.27

Voor het verven der nieuwe brug in de Voordersteeg, aan van der Heide. f.   2,87
5

Jun. 1 Aan Jan Slot voor 8 steenen pijpen, ad. 35 cents. f.   2,80

Aan H. van Diepenveen voor arbeidsloon. f.   0,70

Jun. 5 Aan H. van Diepenveen als opzigter bij het werk der wegen. f. 21,75

Grondbelasting over 1837 f.   0,60

Nov. 6 Aan G.J. Hamer voor duikerpijpen  18 voets ad. 25 cents. f.   4,50

Dec. 2 Aan H. Bruins voor reparatie aan eene koem in den weg bij den Blaasbalg. f.   5,05

1838      

Jan. 2

Aan hermen Mulder, op zijn verzoek, op rekening zijner verdiensten betaald. f.  18,20                                      

________                                     

f.717,51

Recapitulatie
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Ontvangst: f.2716,73
5

Uitgaaf:

                                                        Volgens verbaal: f.1946,90
5

Onvoorzien: f.  717,51   

f.2664,41
5

f.2664,41
5

Zoodat er een batig slot blijft, groot:                            f.52,32 __________ f.    52,32    

f.2716,73
5             

==============

f.2716,73
5               

===============
Bovenstaande rekening van ontvangst en uitgaaf is door mij opgemaakt en daarop 

alles gebragt, wat daarop behoorde, zonder voorbedachtelijk iets verkeerds gesteld 

te hebben, gelijk ik door onderteekening dezer verklaar, mi echter 

voorbehoudende, om wanneer te eenigen tijd, door mij of iemand-------
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anders, misstellingen mogten ontdekt worden, die te mogen veranderen en 

verbeteren.

Wilp den 3 Januarii 1838.                                                                                                 

Geteekend: R. Buitenweerd.

Wij ondergeteekenden, markenrigters van den Aard en Aardenbroeker Mark, 

verklaren hierbij , dat wij bovenstaande rekening en bijbehoorende stukken 

geëxamineerd, in behoorlijke orde bevonden en goedgekeurd hebben. Het batige 

saldo zal door rendant in de eerstvolgende te doene rekening in ontvangst gesteld 

worden.

Wilp den 9 Januarij 1838.                                                                                                

(geteekend) R.H.J. Veeren. A. van Doorninck.                                                                  

Voor eensluidend afschrift: R. Buitenweerd, Markenschrijver te Wilp.
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1838. Op heden den 11 Januarij 1838 zijn de ondergeteekende geërfden in de Aard en 

Aardenbroeker Mark onder Wilp, na voorgaande behoorlijke oproepingen van de 

Heeren R.H.J. Veeren en A. van Doorninck in qualiteit als markenregters en 

gecommitteerden uit de genoemde geërfden, onder voorzitting van den Heer 

Markenregter van Doorninck, zijnde de andere markenregter de Heer Veeren door 

indispositie niet tegenwoordig, ten huize van J.Kok, in den Smittenberg te Wilp 

vergaderd ten einde eenen omslag te maken over het morgental der landerijen, tot 

vinding der gewone en buitengewone dijk en kerspellasten, die sedert 1834 

opgekomen zijn.

De Heer Markenregter gaf der vergadering kennis, dat de uitzetting der dijklasten 

onder de laatst verloopene drie jaren, op den veertienden der voorige maand, in 

eene vergadering van eenige gecommitteerden uit de dijkgeslagene kerspelen te 

Nijbroek had plaats gehad, waar van copie van het verbaal was ingezonden, uit dit 

stuk, hetwelk aan deze vergadering werd voorgelezen, bleek dat de rekeningen 

enz. der dijklasten bedroegen een som van f.5957,17 in welke dijklasten deze mark 

is aangeslagen op 40 hoeven ad. f.10,77.

Waarna vervolgens de omslag over de landerijen in deze mark gemaakt is op de 

volgende wijs:

1. Deze mark als 40 hoeven bevattende, moet in de dijklasten dragen  40 X 10,77 dus 

---f.430,80         Hierbij nu gevoegd de kerspelslasten, zoo komt aan: 

f.430,80

2. Den heer Markenregter Veeren voor vacaties naar Nijbroek in deze mark. L.R. f.  27,=

3. Den Heer Markenregter van Doorninck wegens vacaties. L.R. f.  39,=   

                                                                                                transport: f.496,80
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4. Aan den markenschrijver voor vacaties. f.  28,=

5. Aan dezelven voor verschot van publicatiegelden, expresse loonen, kaarten tot 

gebruik bij de Stouwgrave enz.

f. 17,31

6. Aan de schouwers van de Goorgrave en Dieoenbroeker Leigrave in de drie 

verloopen jaren, 12 gld. 's jaars.

f. 36,=

7. Aan die van de Hontschoter Leigrave in de 3 jaren. f. 36,=

8. Aan die van de Stouw en Leigrave in de 3 jaren.                                                       

Voor extra noodschouwen bij dag en nacht bij hoog water in de Stouwgrave in 

1836 en 1837.

f. 36,=                                        

.                                                                                         

f.114,=

9. Aan die van de Flierte in de 3 jaren. f. 36,=
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10. Aan H. van Diepenveen als buurtscholtover 1835, 36 en 37 ad.3 gld. tractement 's 

jaars.

f.   9,=

11. Aan denzelven voor gedane gangen, arbeidsloon en verschot, op last van Heeren 

Markenregters.

f.   7,50

12. Aan wijlen G.H. Kruitbos, in leven dijkpander, wegens verdiensten. f.   4,=

13. Aan H. Schut of Scholten, als scheuter bij het schouwen der weteringen in de 3 

jaren ad. 3 gld.

f.   9,=

Als scheuter van den dijk 's jaars 26 stuiver. f.   3,90

14. Aan H. van Diepenveen als opzigter bij het werk der wegen, volgens mandaat van 

den heer Burgemeester en waarvoor in de laatstvoorgaande vergadering zestig 

gulden is toegestaan over 1836.

f.  33,=

en over 1837. f.  33,=

15. Voor huisvesting der dag en nachtwachten bij hoog water in de Stouwgraven in 

1836 en 1837, aan G. Streppel.

f.   6,=      

                                                                                              transport: f.905,51
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16. Aan Hermen Mulder voor leveranties en arbeidsloon aan onderscheiden bruggen 

in de mark in 1837, Luid rekening.            f.46,15                                     !838 den 

2 Jan. daarop ontvangen                           f.18,20 dus komt hem nog.

f.  27,95

17. Aan J. Slot voor leveranties en arbeidsloon, tot een nieuwe brug over de 

Goorgrave bij den Kleine Vundeler. L.R.

f.  34,90

18. Aan R. Buitenweerd, wegens schrijfloonen en ander werkzaamheden. f.  29,20

19. Aan den smid Kamperman voor ijzerwerk aan de brug bij de Stouwgrave. f.  2,15

20. Aan J.H. Schoemaker voor steen en kalk tot de koem bij den Blaasbalg. f.  2,50

21. Aan D. van Diepenveen voor eene vracht hout naar de brug over de Stouwgrave en 

naar de Keuterstraat, d.d. 8 Oct. 1837.

f.  1,50

22. Voor den gewone maanpenning, volgens bepaling der geërfden, als van ouds. f. 80,=

23. Voor den dijkschrijver van Enter, als van ouds, wordt uitgezet. f. 15,=

24. Voor onvoorziene uitgaaf, wordt voor ditmaal uitgezet,  Niets. _____________

Zoodat de som voor deze uitzetting bedraagt.------------ f.1098,71
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Waarvan afgetrokken het batig slot der vorige rekening, ad. f.   52,32    

                                                                                        Overlaat: f.1046,39 

Welke som over het morgental der landerijen behoort omgeslagen te worden, welk 

morgental vóór 1834 begroot was op 2311 morgen 264 roeden.doch nu na aftrek 

van de 2 morgen 228 roeden door den domeingoederen verminderd, waarvan in de 

even vermelde afgelegde rekening melding gemaakt wordt, nu groot is 2309 

morgen 36 roeden. Elke morgen komt alzoo te staan op vijftig cents, uit-----

(pag. 180v)

makende 1154 gld 50 cents schietende alzoo voor onvoorziene uitgaven in kas 

over f.108,11. Van welke uitgezette gelden betaling zal moeten gedaan worden aan 

den ontvanger in deze mark R. Buitenweerd, en wel op zijne twee daartoe te 

stellen zitdagen in deze mark, op peene van 10 cents boven iedere gulden en de 

kosten, die uit hoofde van geregtelijke vervolging, volgens de bestaande wetten 

mogten gemaakt worden.

Op voorstel van den markenschrijver R. Buitenweerd, is bepaald dat, ofschoon in 

de laatst voorgaande vergadering is bepaald dat de omslag in het vervolg naar het 

bundertal zal geschieden, deze uitzetting nog op de vorige wijs naar het morgental 

zal gedaan worden, omdat zich door het invoeren van het nieuwe polder reglement 

met den 1 Januarij dezes jaars eene aanmerkelijke verandering,  daaromtrent moet 

plaats hebben.

Niemand meer hebbende voor te stellen is deze vergadering hiermede gesloten, en 

dit verbaal na voorlezing door de presente geërfden geteekend op bovengemelde 

dag.                                                                                                          (geteekend)  

A. van Doorninck. J. van Trigt.  G.J. Beld.  F. Vos.  Jonk. Nouwens.  C. Ribbius, 

naamens de wed. H. Ribbius. D. van Diepenveen.         H. Oolman.  B. Dieperink. 

J. Kok. H. van Diepenveen.  R. Buitenweerd.                 Voor eensluidend 

afschrift: R. Buitenweerd, Markenschrijver.

(pag.181)

Rekening en Verantwoording van de weduwe R. Buitenweerd van ontvangst en 

uitgaaf gehad en gedaan wegens de morgengelden van de uitzetting in de Aard en 

Aardenbroeker Mark, d.d. 11 Januarij 1838.

Ontvangst,
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Bij het slot der vorige rekening voor heeren markenregters en geërfden afgelegd 

den 3 en 11 Jan. 1838 was er in kas.  -----

f.   52,32

1838 11 Januarij is de omslag gedaan over 2310 morgen 376 roeden ad. 50 cent, 

het leverde dus op,------

f.1155,31

n.b. door deze volle ingebragte som is mede verantwoord de f.108,11 die er 

volgens verbaal moesten overschieten.

Onvoorziene ontvangst:

mrt. 10 Van Jan Bussink voor 3 roeden aangegraven grond ad. 30 cent. f.   0,90

mrt. 23 Van den heer van Dorth voor 22 roeden ad. 30 cent. f.   6,60

mrt. 27 Van Hermen Mulder voor eenige oude steenen en hout van den brug in de 

Voordersteeg, waarvan in de vorige rekening melding wordt gemaakt.

f.   1,75

apr. 17 Van G. Lokin voor 3 roeden aangegraven grond. f.   0,90

oct. 1 Van G. en B. Alberts voor 34 roeden ad.30 cent f. 10,20

1839

apr. 23 Van Derk Linthorst op de Kl. Zwarte Kolk voor 30 roeden grond aangegraven bij 

zijn huis in 't voorjaar 1839 ad. 30cent.

f.   9,=        

                                                                     Totaal der ontvangst: f.1236,98

nr. v.h 

verbaal

Uitgaaf:

1 Aan den dijkstoel. f.430,80

2 Aan den heer Markenrigter Veeren. f.  27,=

3 Aan den heer Markenrigter Doorninck. f.  39,=

4 Aan den markenschrijver voor vacatie. f.  28,=

5 Aan den markenschrijver voor verschotten. f.  17,31

6 Aan de schouwers van de Goorgrave. f.  36,=

7 Aan de schouwers van de Hontschoterleigrave. f.  36,=

8 Aan de schouwers van de Stouw en Leigraven. f. 150,=

9 Aan de schouwers van de Fliert. f.  36,=

10 Aan de heer van Diepenveen, tractement als buurtscholt. f.    9,=

11 Aan de heer van Diepenveen, voor gangen. f.   7,50

12 Aan wijlen H. Kruitbosch. f.  11,=       

                                                                                      transport: f.820,61
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13 Aan H. Schut of Scholten. f.  12,90

14 Aan H. van Diepenveen over 1836. f.  33,=

Aan H. van Diepenveen over 1837. f.  33,=

15 Aan G. Streppel. f.    6,=

16 Aan H. Mulder. f.  27,95

17 Aan G. Slot. f.  34,90

18 Aan R. Buitenweerd. f.  29,20

19 Aan Kamperman. f.   2,15

20 Aan J.H. Schoenmaker. f.   2,50

21 Aan D. van Diepenveen. f.   1,50

22 Voor den gewone maanpenning. f.  80,=

23 Aan van Enter f.  15,=    

Zoodat de betaalde gelden, overeenkomstig het verbaal der uitzetting bedragen de 

som van:

f.1098,71   

1838 Onvoorziene Uitgaven:

mrt. 5 Aan G. Streppel voor reparatie aan de kom bij zijn huis en graven. G.R. f.   0,25

mrt.15 van Kroeze, op nr.183 in den maancedul, minder ontvangen dan in den legger 

voorkomt, en dus hier in de uitgaaf.
f.   0,37

5

mrt. 17 Aan Piepenbroek voor het rondbrengen van billetten uitzetting van Jan.1838 f.   3,50

mrt. 27 Grondbelasting 1938. f.   0,60

apr. 6 Aan L.Kruitbosch voor opmeten van aangegraven gronden in Febr. j.l. f.   2,=

apr. 14 Aan eenen arbeider om in Deventer aanzegging te doen van de vergadering te 

Wilp in Jan. 1838. (geen kwitantie)

f.   0,50

mei. 23 Aan H. van Diepenveen voor werken in de Keuterstraat in Febr. 1838 f.   1,20

Voor vruchtelooze sommatie aan Hermen Alberts, aan den deurwaarder G. Smits. f.   4,20

Van gezegden Alberts bestaat er nog eene oude schuld wegens morgengeld groot f. 

11,83
5 

, ter verkrijging van welke gelden alle moeite is aangewend, behalve het 

verkoopen zijner goederen, en daar hij volstrekt onvermogend was, is dit nagelaten 

om daardoor de diakonie van den last van onderhoud te bevrijden, omwelke 

redenen deze som hier in uitgaaf wordt voorgesteld.

f.  11,83
5   
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                                                                                                    transport: f.  24,46

1838 (pag.182)

nov. 13 Poldergeld 1838   lg. Nr. 27, f. 0,10 biljet 5 cents f.    0,15

1839        

jan.29

Aan Klein Veldink voor eene opgave van het benoodigde voor de brug bij den 

Vindeler in december 1838

f.   3,=

feb. 10 Aan G. Slot de aannemingsgelden voor de nieuwe brug bij den Vundeler in de 

vorige maand gelegd, luid mandaat en quitantie nr.29

f.  48,75

feb. 25 Aan H. van Diepenveen voor opzigt bij het maken der wegen in 1838. f.  24,=

Aan dezelven voor gangen en opzigt bij de brug bij de Vundeler in jan. j.l. f.   7,=

Aan den heer markenrigter van Doorninck f.   6,=

Aan R. Buitenweerd wegens verdiensten en verschotten. f. 14,75

apr. 23 Grondbelasting van 1839,   kw. nr. 34 f.   0,60

1840 Poldergeld van 1839,           kw. nr. 35 f.   0,14

mrt. 27 De helft der grondlasten 1840,  kw. nr. 36 f.   0,30

apr. 1 Aan G. Slot,                                 kw. nr. 37 f.   4,53
5

mei. 15 Poldergeld 1840                          kw. nr. 38 f.   0,13

aug. 18 Aan den markenschrijver voor eene vacatie. f.   4,=

Aan publikatie gelden f.2,20 waarvan hier in uitgaaf om de rekening quite te 

sluiten.
f.   0,45

5

N.B. de overige f.1,74
5
 zullen uit de polderkas van Wilp moeten worden betaald. ___________

totaal: f.  138,27

                                                               volgens verbaal gewone uitgaven: f.1098,71 

                                                                totaal der uitgaven: f.1236,98

                                                               totaal der ontvangsten: f.1236,98  

Bovenstaande rekening van ontvangst en uitgaaf naar waarheid opgemaakt, zulks 

verklarende door mijne onderteekening.                                                                   

Wilp den 2 Junij 1841                                                                                                       

Wed. R. Buitenweerd.
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Bovenstaande rekening is door ons markenrigters geëxamineerd en goedgekeurd, 

zodat bij de ontbinding van het markbestuur van aard en Aardebroeker Mark, door 

den markschrijver en ontvanger wijlen --------
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R. Buitenweerd alle omslagen en ontvangene geldenbehoorlijk zijn verrekend en 

verantwoord en er te dezen geene de minste actie of vordering tegen wijlen hem, 

markenschrijver en ontvanger blijft bestaan, en hij bij dezen volkomen deswege 

gedechargeerd wordt.                                                                                                                                      

Wilp den 3 Junij 1841.                                                                                                            

A. van Doorninck.
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