Mark van Teuge of Silvolde
Inleiding:
Het oudste markeboek van de Silvoldermark betreft de periode van 1696 tot 1806 (archief van de mark van
Teuge of Silvolde, inv. nr. 1). Het tweede markeboek behandelt de periode 1807- 1875 en betreft de Teugse of
Silvolder mark (archief van de mark van Teuge of Silvolde, inv. nr. 2).
Het archief van de mark van Teuge of Silvolde wordt bewaard in het gemeentearchief van Voorst en is in te zien
in de studiezaal.
De markeboeken met de inventarisnummers 1-2 zijn getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve.
Wenken bij het gebruik:
De transcriptie is voor het gemak per bladzijde doorlopend genummerd, hoewel de bladzijden in de originele
markeboeken ongenummerd zijn.
Transcriptie inv. nr. 1:

Merckenboeck
ofte
Memorialen en Resolutien
Van de Erfgen. tot
De Silvoldermerck gehoorende
Anno 1697.
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Aantekeninge van die geene soo gewaert sijn int velt.
Het “Dijxeinde” van de heer van Doddendael tot Duistervoorde
Het “Slijkhuis” van de heer Palche van den Heüvel
Den “Beukelaar” van den heer Johan van Bemmel
Den “Havercamp” van den heer secretaris de Quade
De “Flesse of Ganzevles” van Jan Daniëls Schut
De “Honschoten” van de heer Craijink tot de Beele
Het “Bonschoten” van de heer Derkx Mulder
Den “Bolkhorst” van Peter Berends

waer
waer
waer
waer
waer
waer
waer
waer

1
2
1
1
1
1
1
1

Den “Hoffenk” van de heer van de Lathmer
Den “Hombrake” van het groot gasthuis te Deventer
Den “Schokkenkamp” van Jan Bannier
Hendrik Kouckouk bij zijn plaats
Jochem Jacobs bij zijn plaats
Samen

waer 2
waer 1
waer ¼
waer ¼
waer ½
waer 1

Somma
En de overige eene ware ter dispositie van de saementlijcke erfgenaemen,
Somma

waer 1
waer 13
waer 1
waer 14
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Anno 1696, den 17 September, bennen de samentlicke erfgenamen van de Silvolder merck, soo in deselve
gewaeret sin, op voorgaende kerckenspraken smorgens ten tin uyren vergadert int Swaentjen, daer Harmen
Willems woont; ende naedat de marck in ogenschijn hadden genomen en bevonden dat daerin ter naedeel van
deselve veele excessen dagelyx wierden begaen, principael van soodanige, die daer niet toe berechtiget waren,
soo hebben de voornoemde erffgenamen goetgevonden te laten lesen seeckere voorgaende authentique
ordonnantie uyt het marckenboeck, dat nu niet voorhanden was, geëxtraheert, sinde de dato den 8 dag des
maandts Junij 1603, ende hebben uyt hetselve geapprobeert en verders gestatueert en vastgestelt dese
naervolgende articulen; met expres beding van deselve off eenige uyt deselve te mogen royeeren, veranderen en
anderen byvoegen soo en als men tot voordeel van de merck sal oordelen te behoren.
1. Ten eersten sal niemant in de voornoemde merck eenig holt houwen off torff graven mogen, tensy hy in
deselve gewaeret ware, en dat by een peene van eenen olden schilt, gewaerdeert op tweenveertich stuyvers.
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2. Item sullen alle gewaerde erffgenamen opt velt niet meer plaggen mogen doen maeyen als tgeen haer
behoorlick is te deele gevallen, welcke verdeelingen sal geschieden alle twee jaer door de boerrichteren en
der erffgenamen meyeren, die een behoorlick stuck velts sullen leggen in soo veel gelycke deelen als der
waeren siin, waervan elck siin deel by lotinge of treckinge sal aengewesen worden, en daermede moeten
vergenoegt siin. Ende indien der verscheyden tot een waere siin soo sullen sich deselve onder haer in haer lot
oock moeten verstaen, ende soo wie hiir ter contrarie dede, die sal gebreuckt hebben eenen olden schilt.
3. Dat oock jemant van de gewaerden off hare meyeren eenige plaggen on de voors. merck gegraven eenen
anderen verkoft ende uyt de merck op andere landeryen gevuert wierden, als oock dat hy meer plaggen
gemaeyt ende aental van turff gegraven had als vooren gespecificeert staet, sullen verbeurt hebben tot elcke
reyse anderhalven olden schilt.
4. Oock soo sal niemant, so wel gewaeret als ongewaeret, sich verdriisten eenige schadden te maeyen, by de
peene van eenen olden schilt tot elcke reyse.
5. Vorders sal den turff verdeelt worden op deselve maniere als in den tweeden art. omtrent de verdeelinge vant
plaggenvelt is vastgestelt, en sal niemant vermogen deselve aen een anderen verkoopen, by de peene als
boven.
6. Soo eenig uytheemse offte ongewaerde torff te graven off plaggen te maeyen als anders bevonden mochte
worden, sullen dieselve tot arbitrale correctie des marckenrichters ende geërffden staen.
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7. Alle de ingesetenen deser voors. merck sullen alle hare varckens van st. Geertruiden dag af tot st. Lamberts
dag niet ongekramt mogen laten gaen, by de peene dat van elck vercken sal gebreuckt worden twee strs.
telcke reyse.
8. Ende off ymant van de samentlicke erffgenamen tot marckenrichter gekoren werde, sal sulx onverweygerlick
aenneemen, by verbeurte van een vat biers off vier daler daervoor, en evenswel tselve officium te bedienen
geholden siin.

9. Oock sullen alle breucken by den marckenrichter ingevordert worden, die den samentlicken erffgenamen
rekening en reliqua daervan sal doen op eenen dag soo by de samentlicke erffgenamen gestatueert sal
worden; ende soo sich ymant weygerig maeckte die breucken te betalen sal de marckenrichter deselve door
assistentie des scholten met rechte invorderen.
10. tWord oock geholden voor een oud recht ende gewoonte dat soo wie in dese merck eene waere aenkoffte
offte aenstorve, die sullen tot elcke reyse tot behoeff der erffgenamen gelden een halff vat biers offte twee
dalers daervoor, die halve waere ende minderen naer advenant; ditselve sal die marckenrichter ….
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macht hebben in te vorderen by peyndinge, ende soo alhier pandkeeringe in geschiede sal hy dat voor den
gerichte vervorderen.
11. Niemant sal ock syne waere offte waeren aen eenen vremden, buyten die mercke geërfft, verkoopen, by
verbeurte derselver waeren.
12. Dese voors.puncten van breucken siin geordonneert opdat die merckgenooten en erffgenamen weten mogen
wie in die voornoemde merck mede gerechtigt siin off niet, en wie datselvige gebruyckt ende aentastet, opdat
die merck niet drifhafftig ende ondergebragt moge worden.
13. Oock sullen alle boeten en breucken, in dese ordonnantie begrepen, by den marckenrichter ingevordert
worden, sonder den overtreder eenige genade off remissie daervan te doen, geliick oock alle oude en lopende
pachten.
14. Oock is gestatueert en by de samentlicke gewaerden erffgenamen geordonneert dat van nu voorttaen op den
2en Maendag nae Pinxteren hare byeenkomste hebben ende beholden sullen, by verlos van een yegelick syne
stemme, en dat vooreerst en by provisie op den Teuge , ten huyse van Hermen Willems int Swaentjen.
15. By de samentlicke erffgenamen is oock vastgestelt dat van nu voortaen de keure van een nieuwen
marckenrichter te maken alle drie jaren sal gehouden worden ten dage en huyse als by den……
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voors. 14en art. is geseyt, dewiil de samentlicke erffgenamen hebben goetgevonden dat de
marckenrichtersplaets van drie tot drie jaren sal verandert worden.
16. Dat aengaende de deelen van de plaggen en de turff, die alle twee jaren sullen verdeelt worden is verstaen dat
dieselve deelen oock binnen twee jaren moeten uytter velt worden gehaelt, off sullen andersints ten profyte
van de marcke moeten blyven staen; ende indien yemant ter contrarie dede sal daeraen gebreuckt hebben
eenen olden schilt.
17. Tot welcke voorgaende en beraemde articulen een yegelick der gewaerden en erffgenamen, soo duck en
menigmael eenig misverstant off quastie zoude mogen vallen, siin recours en toevlucht mach nemen, ende
sich nae inholt derselver reguleeren.
Oirconde alles voors. hebben gemelte erffgenamen, samt en yder bysonder, voor haer ende mede voor haren
erven sich verbindende, deese met hare eygen handen ende namen ondertekent ende geratificeert op jaer en dag
als voren.
Alsoo by de ongelegentheyt vant breken van de Deventerse brugge d’erffgenamen niet een genoechsam
completen getalle hebben konnen by den andeeren komen, soodat de ondertekeninge van de genomene resolutiën
niet heeft…..
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konnen voltrocken worden, ende evenswel den aengestelden marckenrigter behoorde in staet gestelt te worden
omt intres van de marckt waer te nemen ende derselver schade te schutten, soo ist dat de presaente erffgenamen
by provisie en tot naerder ende completer byeenkomste de voors. 17 articulen hebben aengenomen en
ondertekent, met versoeck dat de absente erffgenamen met ons in dit goede voornemen gelieven te concurreeren
ende dit mede te ondertekenen. Datum den 19 October 1697
O.E. v. Hövell P.R. v. Stepraedt W.H. v. Broeckhuysen

B. Dapper als Provisor wegens de Hombraock
Adriaan v. Daetselaer wegens Derck Mulder
Engelbert Brascamp wegens den Heer van Bemmel van de Beuckelaer
Jan Henrix Couckouk
Jan Daniëls (Schut) eygenaer van de Vlesse
Joan Bannier
Henr. Elberti wegens de Heer Secretaris de Quade
als eigenaar van de Havercamp
Peter Berents wegens de Bolckhorst
Dit is het merck van Jochem Jacobs aan ’t Velt:

*
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Op dato den 20 Junij Ao 1698 sijnde den tweeden maendag nae Pinkstere, de Heeren Pieter Reinier van
Stopraedt, Heere van Duijstervoorde als marckenrichter, en verdere presenten erfgenaemen van Silvolde rmarcke
onderbeut bij publique kerckespraecke bij verlos van ijgelijck haere stemme geconvoceert wederom vergadert
geweest ten huijse van Herman Willems int Swaen op ten Teuge, ende naedat de marcke in ogenschijn hadden
genomen, bevonden vijff jonge opgaende eijcken heijsters bij ’t huijs van Jan Gerrit Wesenberg, en den selve
gelast noch eenige opgaende peppelen aldaer ten profijte van de marckt te poten inplaets dat den selve twee á
drie bomen van de marcke heeft gehouwen, te weten een opte schijt tusschen de Woltse en Silvolder marckt.
Ende verder geresolveert dat de Heere marckenrichter de vijff peppelen, twee bij Slijckhuijs hoffstee en drie bij
Wijnolts Huijscampshoffstee off huijs staende, ten profijte van marckt sal vercoopen als mede dat niemant van
de ongewaerden geen beesten opt velt sullen mogen weijden, off sullen daer van een kennis aen de marcke
geven.
Is mede in consideratie genomen of men de veerthiende waere, die sus lange ten profijte van den weteringe
maker is verdeelt, niet soude kunnen menageeren , en door den schater Jan Wolters als meijer van de marcke te
laten maken.
En is op dato tot bourrichter gecoosen, Cornelis Dercksen opt Slijckhuijs.
Presenten:
De heere Marckenrichter boven gen,t.
De Hr. Pallier van Hoevel van ’t Slijckhuijs.
Adriaen van Daetselaer, qq, wegens Derck Muller vant Honschaten.
Engelbert Brascamp, Custos, qq, wegens de Heer van Bemmel van den Beukelaer.
Jochem Jacobs aent velt wegens sijn hofstee.
Joan Bannier, wegens den Schockencamp.
Jan Kouckouck wegens sijn vader Henrick Couckouck.
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Naer voorgaende convocatie van de Welgeb. Heere Pieter Reijnier van Stepraet, Heere tot Duijstervoorde etc. als
marckenrichter, bennen op heden den 5 Junij 1699 sijnde de tweede maendag naer Pinsteren te huijse van
Herman Willemsen in de Swaen weder vergaders ondergeschreven erffgenaemen van de Silvolde marcke en
naer oplesinge van alle voorgaende articulen en genoemen resolutien besloten dat die vooralnoch in volkomen
staet en waerde sullen blijven.
Verders voorgedragen sijnde, wat te doen staet over ’t inmanen vant voorgaande inkomp over de verpachtinge
van de Dijkjes int gemeene velt, daer Lamberts Henrix jaerlix 8 stuijver van belooft heeft, met den jaere 1680 te
beginnen.
En Willem Tonis insgelijx jaerlix oock 8 stuv. mede met den jaere 1680 te beginnen.
Enden Ceres Willems modo Jan Gerrit Wesenberg van sijn hofjen vant gemeene velt jaerlix sal geven 28 stuv.,
oock in den jaere 1680 te beginnen.
Oock dat Driesen van Beeckbergen en haer soon Herman, met onder anderen vant bossjen van de gemeente
jaerlix souden geven 1=10=0
Hierop is verstaen dat de Heere marckenrichter door de Boerrichter sal gelieven te doen inquireren wat ’n
ijegelijck hijer van betaelt heeft, en hoeveel daer van nog te resteren is om ’t selve tot profijt van de marcke te
konnen invorderen.

Voorts dewijl eenige meijeren onder dese marcke hebben voorgestaen, dat de wije nu in dit drooge voorjaer het
leege groensvelt….
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bequamelijck soude konden worden geplagget, daer anders bij natte jaeren hiertoe soo een goede gelegenheijt
niet weder mogte voorvallen, soo is geresloveert dat voor dit jaer daerover een matige en niet alte groote legale
deijling sal moogen geschieden, mits dat die deijling sal geschiet worden onder die van verleden jaer en tegens
de naeste vergaderinge aenstaende jaer op de tweede maendag nae Pinsteren An. 1700 cesseeren en ’t geene dan
is blijven staen, ingevolge voorgaende ordonnanties aen de gemeente mercke verbolijven.
Dewijl bevonden wort dat Derck Frederix in de Flesse sig tegens den 4 articul van de resolutie in dese marcke
heeft te buiten gegaen, en in plaets van plaggen schadden heeft gemeijt en den selven daerover gehoort sijnde is
gecondemneert in de boete van een olt schilt ad. 4 stuiver en bij verweijgeringe van betalinge dat daervoor sal
aangehaeld worden.
Heden gedaen en geresolveert bij presente erfgenamen.
Pag. 12
In dato als boven.
Welgeboren Heer Pieter Reinier van Stepraet de Doddendael als marckenrichter.
Henr. Elberty, wegens den Haverkamp.
Engelbert Brascamp, wegens den Beukelaer.
Adriaen van daetselaer, wegens ’t Honschaten.
Peter Berents, wegens de Bolckhorst.
Jan Bannier, wegens de Schootenkamp.
Jan Henric Kouckouck.
Jochem Jacobs,
Ut testes Henr. Elberty, qq.
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Op datum den 27 maij 1700 sijnde de tweede maendag na Pinksteren op voorgaende convocatie van de Hoog
Wel Geb. Heer P. Reijnier van Stepraet, Heer van Doddendael en Duijstervoorde, als marckenrichter.
De erfgen. van de Silvolde marcke weder vergadert sijnde ten huijse van Herman Willems in de Swaen en
hebben naer voorgaende resumptie geresolveert dat de Heer marckenrichter Jan Gerrits Zijl over het stuiten van
’t houwen van de klaters peppele bij deselfs huijs op het velt staende en over het plaggen steken en ’t graeven
van ’t velt aen den gerigte sal doen vorboden en die saacke nae rechten te vervoegen.
Voorts dat de Heere marckenrichter den bourrichter verder sal belasten om de oude en lopende restanten in te
manen en daervan op de naeste comparitie reeckeninge en reliqua te doen.
Aldus gearresteert op data als boven.
Presentis:
De H. Welgeb. Heere Marckenrichter.
De H. Welgeb. Heere Otto Ernst van Hoevel.
Engelbert Brascamp, qq wegens de Hoog Welgeb. Heere Johan van Bemmel.
Peter Berents, Jochem Jacobs, Jan Couckouck.
Sulx getuijge Joh. Brascamp: Custos tot Twello.
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Op heden den 23 Maij 1701 de tweede maendag nae Pinsteren zijn weder op voorgaende convocatie van de
Hoog Welgeb. Heer P.R. van Stepraet , Heer van Doddendael tot Duijstervoorde etc. als Marckenrichter ten
huijse van Herman Willems in de Swaen verschenen ondergenoemde erfgenaemen.
En hebben bij resumptie naer aflossinge van alle voorgaende resolutieën bij deselve gepersisteert.
Oock heeft de Heere Marckenrichter hier op per memoria doen influeren dat de actie tegens Jan Gerrit Zijl
waervan in de naeste voorgaende wort gemelt geassopieert is in dier voegen dat dent int allen costen daerop
gelopen sal afmaeken en deswegens dese marcke daer van bevrijden en sich verder van diergelijcke actien
hebben te onthouden volgens acte van contractdaer van opgericht . pre-relatio.

Enderwijl bij ’t slot van rekening met den hospes op heden gehouden en opgenomen ’t geen daer tegens te
goede was bevonden is dat men qualicen daer mede toe kon en te kort komt te schieten, soo is goed gevonden
om te versoecken gecomitteerde uijt de erfgenaemen ter sine omte besigtegen eenig woestvelt, te weten
ordinairis buijten de deijlinge leijt en daer doet geender erfgenaemen van verbetert is off nadeel van kan hebben,
om soo een perceeltje met naeder kennis der erfgen. te lande gewaert om verpagt te worden om de incomsten soo
verre te verbeteren dat men de jaerlixe kosten en de verteringen des te beter konde vinden.
Tot welcke commissie bij desen wort……
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verpacht de Heere marckenrichter.
Om bij provisie benevens twee of drie der geërfden daer toe bij sijn Welgeb. te riesen. ’t Selve in ogenschijn te
nemen om ter naeste vergaderinge daer van te komen voordragen.
Presenten,
De Hoog Welgeb. Heer Marckenrichter.
Henr. Elberti ontfanger, qq wegens den Havercamp.
Engelbert Brascamp, qq wegens de Hoog Welgeb. Heer van Bemmel van den Beukelaer.
Jochem Jacobs, Jan Henrix Couckouck. Ut-testis.
Brascamp, Custos tot Twello.
N.B. Dienst van memorie dat de Heere Ritmeester Renssen als nije erfgenaem van den Hofenck wegens twee
waren, heeft betaalt twee halff vaten bier ad. Ses Car. Guldens, die in de verteringe met Herman Willems
verrekent sijn.
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Op heden den 12 Junij 1702 den tweeden maendag nae Pinsteren sijn weder op voorgaende convocatie van de
Hoog Welgeb. Heer P.R. van Stepraet, Heer van Doddendael tot Duijstervoorde etc. als marckenrichter ten
huijse van Herman Willems in de Swaen verschenen onderbenoemde erffgenamen.
Ende hebben bij resumptie van alle voorgaende resolutien bij deselve gepersisteer ende verders geresolveert de
actie tegens Aelbert Bloemink wonende inde Vlesse wegens sijn plaggen maijen buijten de deelinge te
vervoegen tot sententie en executie incluis.
Ook heeft de Heere Marckenrichter gerelateert dat de papieren wegens de saecke van Jan Zijl noch onder Doctor
Tiegler sijn berustende die ten eerste sullen ingecijft worden.
Ook is op heden in presentie van de erffgenamen opgenomen de rekening van verteringe ten huise van Herman
Willems buijten deses dages verteringe tot laste van de Marcke gedaen en bij slot bevonden dat Herman Willems
resteert van verteringe van Oct. elf stuijver dito,
0=11=0
En sijn pagt tot Petrij 1702 voldaen heeft.
Ende verteringe op dato deses is
6=5=0
Sijnde te saemen:
6=16=0
Welcke inijt de volgende opcomsten sullen worden voldaen dus gearresteert op dato als boven.
Presentes,
De Heere Marckenrichter.
Peter Berents van de Bolckhorst.
Adriaen van Daetselaer, qq wegens Derck Muller.
Engelbert Brascamp, wegens de Heer van Bemmel.
Jan Bannier van de Schockencamp.
Jan Henrix Couckouck, voor sijn vader.
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Op heden den 4 Junij 1703 den tweeden maendag naer Pinsteren sijn naer voorgaende convocatie van de Hoog
Welgeb. Heere P.R. van Stepraet, Heer van Doddendael en Duijstervoorde etc. als marckenrichter ten huijse van
Herman Willems in de Swaen weder verschenen onder benoemde erfgenamen van de Silvolder marcke.
Ende hebben bij resumptie van alle voorgaende resolutien bij deselve gepersisteert.
En verders geresolveert dat Willem Peters sal hebben in te smijten alt geen hij in de Twelse Silvolder marcke
begint af te graven of afgegraven heeft off dat het de Heer marckenrichter sal laten inwerpen.

Lange Jans weduwe, Trijntje Jansen wort haer pagt drie jaren gecontinueert, mits alle jaer betalende op den
marckendag den tweeden maendag naer Pinsteren, bij versteck van de pagt en pagtjaren.
Jan Cock is toegestaen sijn huijsplaets met dat uijtgekijelspitte (zie kielspit) van het huijs tot aen het straetje dat
van de Vlesse afkomt mits daervan jaerlix en alle jaer precijs betalende op den marckendag thijn stuivers, ook bij
verstek van de pagt.
Verders is door de erfgen. met Herman Willems den hospes opgenomen dat gene van verteringe vant voorgaende
jaer anno 1702 resterende
6=16=0
Op dat deses door de erfgen. verteert
7=12=0
Dito nog nae verteert
0=8=0
14=16=0
Aelbert Bloemink heeft betaelt wegens boete van plaggen maijen, waer over………..
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hij met de Heer marckenrigter in dato den 2 Oct. 1702 was geaccordeert voor ses gulden 6 st.
doch is hem door de erfgenamen nu gelaten voor vijf gulden, die bij Herman Willems sijn
ontfangen ad.
Herman Willems pagt op Petrij 1703 verschenen ad.
Trijntje Jansen heeft op heden haer pagt betaalt tot Petrij 1703 ad.
Afgetogen de verteringe aen Herman Willems als voor te sien ad.
Schiet over

5= 0= 0
4=10=0
8= 0= 0
17=10=0
14=16=0
2=14=0

Ook heeft de Heer marckenrigter gerelateert dat de papieren wegens de saecke van Jan Zijl alnoch onder Doctor
Tigler sijn berustende, die noch moeten ingeeijst worden, aldus gedaen en gearresteert bij de presente
erfgenamen.
De Welgeb. Heer P.R. van Stepraedt de Doddendael als marckenrigter .
O. Ernst van Hoevel, qq wegens het Slijckhuijs.
Engelbert Brascamp, qq wegens de Heer van Bemmel van de Beukelaer.
Adriaen van Daetselaer, qq wegens sijn swager Derck Muller.
Joan Banier van den Schockenkamp.
Jochem Jacobs aent velt.
Jan Henrix Kouckouck.
Jochem Aerts op Hofenck wegens sijn lantheer, de Heer Ritmeester Renssen.
Als getuige:
Brascamp.
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Op heden dato den 19 maij 1704 sijnde den tweede maendag nae Pinsteren sijn naer voorgaende convocatie van
den Hoog Welgeb. Heer Peter Reijnier van Stepraet, Heer van den Doddendael tot Duijstervoorde etc. als
marckenrigter ten huijse van Herman Willems in de Swaen weder erschenen onder benoemde erfgenaemen van
de Silvolder marcke.
Ende hebben bij resumptie van alle voorgaande resolutien bij deselve gepersisteert. Ende verders geresolveert
dat Willem Peters het afgegravene int velt bij sijn huijs sal demolieren en insmijten soo verre hij ’t beplant en
besaeijt heeft, soo drae de rogge daer afgemaeijt is , en ook niet weder sal mogen besaeijen off beplanten, buijten
consent van de Erfgenamen ’t geen hij bij handtasting alhier belooft heeft.
De komme in den dijck bij de hutte sal de Heer marckenrigter laten maken.
Wegens de papieren van Jan Zijl blijft in staet.
Van nu voortaen sal niemant als erfgenaem mogen compareren sonder volmagt van sijn principalen.
De Heere marckenrigter wort geauthoriseert ten overstaen van twee erfgen. met Jan Meijlinck junior wegens het
setten vant brouhuijs naerder te contracteeren en te accordeeren, als ook met Willem Peters Slijckhuijs van sijn
aengraven.
Op dato deses heeft de Heere marckenrigter ingebragt dat vant voorgaende jaer over geschoten is

2=14=0

De custos vanTwello voor intrade van de Heer van Bemmel wegens de Beukelaer,
Als nije ergenaem betaelt,

3= 0= 0
5=14=0
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Den ontfang of incomst opt voorgaende sijde is
5=14=0
Cornelis slijckhuis heeft betaalt voor de peppele die aen sijn vaelt voor de agterdeurie opt velt staet. 1= 0= 0
En vaneen opt velt nog to brandene kaelhoop
0=8= 0
Trijntje Jans heeft haer pagt vant land bij de hutte betaal ttot Petri1704 met
7= 0= 0
En wort haer de eene gulden goed gedaen voor extra ordinaire moeijte en wegens het geen vant
veltje op dat hoekjen van Herman Willems pagt mogt bedorven sijn, doch sonder consequentie.
Jan Cocx vrou heeft betaelt wegens haer huijsplaets tot Petri 1704
0=10=0
Herman Willems pagt Petri 1704 verschenen, tegent de verteringe verreeckent
4=10=0
19=2=0
Hier uijt betaelt aen Herman Willems voor deses daegs verteringe van de erfgen.
en van de boeren
14=11=0
en aen Jan Meijlinck junior voor verteringe van Olst
1=15=0
16= 6= 0
16= 6= 0
Schiet over
2=16=0
Heden gedaen en gearresteert bijde presente erfgenamen op dato als boven.
Presentet,
Den Hoog Welgeb, heer Marckenrigter .
De Heer O.E. van Hoevel, qq wegens slijckhuijs.
Engelbert Brascamp, qq wegens de heer van Bemmel van den Beukelaer.
Adriaen van Daetselaer, qq wegens Derck Muller.
Joan bannier wegens den Schockencamp.
Jochem Jacobs aent Velt.
Jan Henrix Couckouck voor sijn vader.
Jochem Aerts wegens sijn lantvrou, de vrou van Renssen.
Als getuige.
Brascamp.
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Op heden den 8 Junij 1705 den 2de maendag nae Pinsteren sijn naer voorgaende convocatie van Hoog Welgeb.
Heer P.R. van Stepraet, Heer van Doddendael tot Duijstervoorde als indertijt marckenrichter ten huijse van Jan
Meijlinck junior weder vergadert geweest en marckespraecke gehouden en bij resumptie van de voorgaende
resolutien bij deelve gepessisteert.
Edoch de heeren en erfgenamen verders inhererende de voorgaende resolutien in den jaere 1704 genomen.
Hebben verstaen belangende het plaggen maijen ompten de deelinge van Aelbert Bloeminck waer over allereerst
voorbodinge is gedaen, dat met recht sal worden voort gevaren of daer te accorderen.
De papieren van Jan Zijl blijeven als nog in staet .
Wegens het aengraeven van Willem Peters wert nogmaels verstaen dat door de Heer marckenrichter en twee
erfgen. daer over mag worden geaccordeert.
’t Verpachten van de Hutte etc. ent hofken sal door de heer marckerichter als vooren mogen geschieden.
Vant colenbranden door Jan Zijl gedaen sal volgens accoort met de Heer marckenrichter gedaen betaelt worden
1=0=0.
In omvrage gebragt sijnde wegens de jaerlixe bijeencomsten van de marckt, is daerop verstae, dat de selve het
eene jaer bij Herman Willems ent ander jaer bij Jan Meijlinck junior worden gehouden.
Edoch onder beding dat de heeren erfgenaemen sulx ten alle tijden sullen kunnen en mogen veranderen.
Jan Meijlinck junior op heden met de Heer marckenrichter en erfgenaemen geaccordeert, dat wegens het setten
vant brouhuijs eens vooral sal geven een half ancker wijn, hetgeen op heden den erfgenaemen heeft besten
gegeven.
Memorie:
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Aangaende de rekeninge is op den marckendag 1704 , 19 Maij aen gelt overgebleven ad.
2=16=0
Op heden den 8 Junij als de erffgenamen vergadert waren heeft Trijntje Jans haer pagt betaelt
van de Hutte, cum annexis verschenen Petrij 1705 met
7=0=0
Den eene gulden wort haer door de Heeren en erfgenamen goedgedaen voor extra ordinaire moeijten
en wegens ’t geen vant veltjen op dat hoekjen bij Herman Willems gepagt mogt bedorven zijn,
doch sonder consequentie.
Herman Willems de pagt vant erfgen. Hofken. Petrij 1705 verschenen, voldaen met
Jan Cock wegens haer uijtganck van haer huijsplaets op Petrij 1705 verschenen, voldaen met
De Heer Capiteijn Broeckhuijsen debit als nije erfgenaem van den Hofenck,
wegens 2 waere 6 gld. Mem:.

4=10=0
0=10=0

Aelbert Bloeminck betaelt van de uijtganck vant Dijkje nae ’t velt jaerlix 8 stuv. Tot Petrij 1705.
Verschenen drie jaer
1=4=0
Jan Gerrits op Cornelis Slijckhuis 8 stuv. Debit van ’t Dijkje 3 jaer Petrij 1705 verschenen.
1=4=0
Dit is door de meijerlieden bij ’t plaggen deelen verteert ’t geen door de erfgenaemen haer is
toegestaen. Mem:.
De heere Craeijink van de Beele debit als nije erfgenaem van ’t erve Honschaten 3=0=0, Mem: __________
Ontfang te samen :

16=0=0

Op dato aen Jan Meijlink junior hier uit…….
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betaalt voor dese daegs verteringe boven sijn gegeven half anker wijn
7=11=0
Sulx dat overschiet
8=9=0
Presenten:
De Heere Marckenrigter.
De Heere Ad. Wilh. Schimmelpenning van der Ooye tot Hunderen, wegens secret. Quade van den Havercamp.
De Heer Bernard Dapper en Jacobus Mariënborg als provisoren vant gasthuijs wegens de Hombrake.
Engelbert Brascamp, qq wegens de Heer van Bemmel van den Beukelaer.
Joan Bannier van den Schockenkamp.
Jochem Jacobs aent Velt.
Jan Henrix Couckouck wegens sijn vader Henr. Couckouck.
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Copia:
Alsoo eenige questie ende verschil was ontstaen tusschen de Welgeb. Heer Pieter Reinier van Stepraet de
Doddendael Heer tot Duijstervoorde als marckenrichter van de Silvolder markt ter eene, ende Jan Gerrits Siel ter
andere sijde, over het beletten van het houwen van een klaterpeppele staende bij het huijs van Jan Gerrits voorn.
op de gemeente van de Voorstermarkt. Mitsgaders over het steeken van plaggen in het velt, ende weijders ook
tusschen Cornelis Derix op Slijkhuijs tegens de vrouw van gemelte Jan Gerrits over het schelden van den selven
voor een schuppe dief, en over beijde saken van bedingen aen het Hoog Advies Landger.van Voorst was gedaen.
Soo is het dat door tusschen spreken van goede en vredelievende Heeren en vrinden daerover inden minne is
geaccordeert, dat gemelte Jan Gerrits Siel den voorste boom sal toebehooren enden selven tot bescherminge van
de wint voor zijn huijs mogen houden staen, mits daervoor an de Heer Marckenrichter betalende eenen halve
rijxdall:. En van nu voortaan van alle regt ’t sij van plaggen als andere in de Voorste markt renunciërende en
afstand doende, en belovende in dese markt niet wederom te sullen plaggen als met expresse bewillinge van
gemelte Heer Marckenrichter of gemeine erfgenamen. en weijders dat gemelte huijsvrouw van Jan Gerrits sal
verklaren, gelijk sij verklaart bij desen dat sij voorn. Cornelis Derxen uijt een haestigheijt het selve hadde
nageroepen, en daerbij niet en persijsteerde, nog op hem ijets wiste te seggen. Endelick dat den selven Jan
Gerrits tot verval van de aengewende kosten sal hebben te contribueren een somma van drie rixdall:. Waarmede
dese questie sal sijn ende blijven opgeheven.
In waarheijts oirconde is desen ten wedersijden getekent op den 16 Julij 1700.
Was getekent,
P.R. van Stepraat de Doddendaal.
Cornelis Derx.

Jan Gerrits Sijl.
Dese halve rijxdall: is door Jan Gerrits Sijl an mij uijtgekeert en betaalt op dato als boven.
P.R. van Stepraat de Doddendaal.
Op die drie rijxdaelden van kosten, heb ik van Jan Gerrits…..
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Sijl op dato ontfangen 4 gld.
Soo dat mij nog resteert 3=10=0.
Was getekent Seb. Tichler.
Dese resterende 3=10=0. Sijn aen mij onderget. ook voldaen en betaelt.
Oirconde mij handgetekent. Seb. Tichler.
Accordeert met de voorstaende acte van contract in allen deelen,
sulx getuijge Joh. Engelbert Brascamp. 1706 8 /31
anno 1706 den 31 Maij sijn maer voorgaende convocatie van den voornoemden Heere Marckenrichter, sijn de
Heeren en Erfgenamen van de Silvolder markt op ten Teuge in Twello ten huijse van Herman Wilms wederom
vergadert geweest en marckensprake gehouden en nae verlesinge van de voorgaende resolutien al noch bij
deselve gepersisteert.
De papieren wegens de saecke van Jan Zijl zijn alhier vertoont en voor goed gekeurt, en worden geordonneert
dat het selve int marckenboeck sal worden geregistreert.
En geoordeelt dat die acht gulden 15 stuv. int accoort vermelt behoorde te sijn voldaen welcke prosent sijnde
sulx heeft aengenomen.
Is verstaen dat een nije erfgenaem van een halve of van een vierde part van een Whare, soo wel drie gld. Voor
intrade sullen betalen, als van een geheele waere, ’t sij bij aen erven, koop als andersins.
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Op dato deses is het kampken met het veltjen bij Jan Gerrits Wesenbergs huijs weder verpagt aen Willem Peters
voor ses jaren, edoch met drie jaren een vierendeel jaers voor Petrij wedersijts te mogen opseggen, aenvang
nemende met Petrij 1706 het veltjen soo verre het nu noch is , jaerlix en alle jaer voor vier gulden drie stuv.
precies alle jaer opden markendag te betalen sonder eenige korting, bij versteck van pagt en pagt jaren, hiervoor
tot borge gestelt ijdereen voor al als principaet Herman Bloemink en Herman Wilms in Swaen, die deselve
borgtocht bij handtastinge aen de Heere markenrigter gedaen, alsoo hebben aengenomen etc.
Trijntje Jans wordt haer pagt van de hutte , cum annexis, gecontinueert voor drie jaeren beginnende Petrij 1706.
De Heer Markenrigter wordt nogmaels geauthoriseert om met Willem Peters wegens sijn aengegraeven hoeckjen
te accorderen.
Op versoeck van Jan Daniels Schut wort toegestaen van eenige hoogten uijt het velt, hoogten ten minste schade
sullen aengewesen worden een leegte in sijnen Rouwenoort off Grotenkamp aen te hoogen, waervoor hij belooft
op te naeste vergaderinge een half anker wijn aen de erfgen. te sullen geven.
Voorts heefy de Heere markenrigter gerapporteert, dat met Albert Bloemink wegens het plaggen maijen buijten
de deelinge waervan het voorgaende jaer gemelt heeft geaccordeert voor drie ducaten ad.
9=9=0
Waerop heden heeft betaelt
4=0=0
Rest: memorie
5=9=0
Trijtje Jans haer pagt van de hutte betaelt tot Petrij 1706 met
De één gulden wort haer voor extra diensten goed gedaen, doch sonder consequentie.
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Den ontfang opte voorgaende sijde is
Herman Willems betaelt de pagt vant erfgenamen hofken bij Banier Jans huijs tot Petrij met
De wed. Cox wegens de huijsplaets tot Petrij 1706
Aalbert Bloemink vant Dijkje bij de Vlesse tot Petrij

7=0=0

11=0=0
4=10=0
0=10=0
0=8=0

1705 op den markendag over geschoten
Jan Coukouck als nije Erfgenaem van ¼ waere betaelt
Te samen
Dito aen Herman Wilms hier uijt betaelt voor deses daegs
verteringe van erfgenamen
En aen Jan Coukouck voor de gelegte comme bij de Hutte

13=12=0
7=0=0
20=12=0
Schiet over ad. 1706

8=9=0
3=0=0
27=17=0

20=12=0
7=5=0

Dus gesloten op den 31 Maij 1706 als voren.
Presentes:
De Hoog Welgeb. Heere P.R. van Stepraedt de Doddendael als markenrigter.
De Heer Schimmelpenning tot Hunderen wegens quade van den Haverkamp.
Otto Ernst van Hoevel wegens Slijkhuijs.
Engelbert Brascamp, qq. wegens de Heer van Bemmel van den Beukelaer.
Jan Daniels Schut, eijgen. van Vlesse.
Joan Bannier van den Schockencamp.
Jochem Jacobs aent Velt.
Jan Henrix Couckouck.
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Anno 1707 den 20 Junij, den 2de Maendagh nae Pinksteren sijn naer voorgaende convocatie van den Hoog
Welgeb. Heere Peter Reijnier van Stepraet, Heer van den Doddendael tot Duijstervoorde etc. als marckenrigter
ten huijse van Jan Meijlinck junior opten Teuge wederom vergadert geweest, onderbenoemde erfgen. van de
Silvolder marck.
Ende hebben bij resumptie naer voorgaende oplesing van de voorgaende resolutien bij desen
gepersisteert. Aengaende de rekening vant jaer 1706 is bij liquidatie aengetoont dat van den
ontfang is overgeschoten
Trijntje Jans heeft op rekening van haer pagt van de Hutte ant velt, cum annexis,
betaalt tot Petrij 1707
Resteert één gulden die haer om reden sijn vereert, edocg sonder consequentie.
Willem Peters heeft betaelt sijn pagt van het kampjen bij Jan Gerrits Wesenbergs huijs,
soo Herman Willems in pagt gehad heeft tot Petrij 1707 verschenen.
En is bij de erfgen. geresolveert dat Willem Peters dat nije uijtgegravene mede indeselven pagt
sal hebben en op gelijcken tijt sal expireren, mits dat aen de Heer marckenrichter jaerlix
en alle jaer daer van sal betaelen op elcken Martini een goede jonge vette gans,
daer de jeugd nog in is en een paer hoenders.
Jochem Aerts Hofenck betaelt voor intrade voor sijn lantheer de
Capiteijn Lucas Wilhelm van Broeckhuijsen als nije erfgenaem van twee waeren.

7=5=0

7=0=0

4=3=0

6=0=0

Jan Huijscamp op de Heer Craeinck Honschate versoeckt dat de drie gulden voor intrade van….
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sijn lantheer als nije erfgenaem een jaer mach gecrediteert worden, omdat sijn lantheer als dan
present meent te sijn en te betaelen, m in cas van niet ’t selve als dan sal verschieten.
Memorie:
Aelbert bloemink neemt aen sijn restant ad. =5=9= wegens de plaggen in tijt van twee maent
precise aen den marckenschrijver te voldoen. Memorie;
Jan Cocx wed. door haer meijer Tonis den uijtgank wegens de huijsplaets betaelt tot Petrij 1707
een jaer ad.
Ontfank op de voorgaende sijde is
Te saemen,
Hieruijt betaelt aen Jan Meijlink junior voor deses daegs verteringe , bovenop de half ancker wijn
Soo Jan Daniels Schut wegens het sandgraven ,soo hij sal mogen doen om een leegte in sijn kamp
aen te hogen, op heden aen de erfgenaemen gespendeert, heeft betaelt

0=10=0
24=8=0
24=18=0

7=10=0

schiet over

17=8=0

Dus gesloten den 20 Junij 1707, als boven.
Presentes:
De heer Marckenrichter.
De Heer van Hunderen, qq.
De Heer A.E. van Hoevel, qq.
Engelbert Brascamp, qq.
Jochem Arents op Hofenck wegens sijn lantheer Broeckhuijsen, qq.
Jan Daniels Schut, eijgen. van Vlesse.
Jochem Jacobs aent velt.
Joan bannier. Jan Coukouck, etc.
Als getuige: Engelbert Brascamp, qq.
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Ao. 1708 den 4de Junij sijnde den 2de maendag nae Pinksteren sijn naer voorgaende convocatie van den Hoog
Welgeb. Heere Peter Reinier van Stepraet, Heer van den Doddendael tot Duijstervoorde als marckenrichter ten
huijse van Herman Wilmsen in de Swaen wederom vergadert geweest de onderbenoemde erfgen. van de
Silvolder marke ende hebben bij resumptie van de voorgaende resolutien bij deselve gepersisteert.
Aengaende de rekeninge van het jaer 1707 word bij liquidatie aengetoont,
dat van den ontvang is overgeschoten
17=8=0
Dito Jan Huijscamp voor sijn lantheer Craeijink voor intrade als nieuwe erfgenaem
vant Hondschaten betaelt,
3=0=0
Dito heeft Willem Peters sijn pagt betaelt vant kampken bij Jan Gerrits Wesenbergs huijs,
Petrij 1708 verschenen,
4=3=0
Trijntje in de Hutte heeft haer pagt betaelt tot Petrij 1708 met
8=0=0
De Heer Jacobus Mariënburg als oudste provisoir vant G. Gasthuijs tot Deventer,
wegens de Hombraecke als nije erfgenaem voor intrade betaelt.
3=0=0
(in plaets van haestig overlijden van J. Mariënburg, succedeert Henr. Schart
met dese intrade.)
Dito Aelbert Bloeminck op sijn oude restant van vijf gld. 9stuv.
Wegens ’t plaggen maeijen vant accoort de dato den 8 Sept. 1705 betaelt,
3=0=0
Rest nog 2=9=0.
Jan Cocx weduwe betaelt haer Canon of pagt van de huijsplaets tot Petrij 1708 met
0=10=0
Ontfang, f. 39=1=0
Is geresolveert dat van nu voortaen niemant geen koolhoop opte Silvolder gemeente sal mogen setten,
tensij het selve te vooren aen den marckenrichter in tijt hebben aengegeven en met minder te betaelen
van nu voortaen, als van een koolhoop van elf vaem daer onder vijfthien stuv.
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1708 de 4 Junij, Engelbert Brascamp Custos tot Twello wort goed gedaen om dat hij sedert den
begin vant redres deser marcke de publicatien dien aengaende vanden jaeren 1696 tot heden
heeft gedaen en als marckeschrijver heeft gedient en verscheijden actens van bedingen gest. etc.
16=0=0
Dito aen Herman Willems voor desen daegs verteringe betaelt
14=17=0
Uijtgaef
f. 30=17=0
Dus geresolveert en gearresteert opten 4 Junij 1708 als boven,
den ontfanck hiervoor is,
39=1=0
In voorraet
f. 8=1=0
Presentes:
De Heere Marckenrichter.
De Heer van Hunderen, qq.
De Heer A.E. van Hoevel, qq.
Engelbert Brascamp, qq. Wegens de Heer van Bemmel.
Jochem Aerts Hofenck wegens sijn lantheer, qq.
De heeren Provisoiren vant G. Gasthuijs tot Deventer.
Sr. Joan bannier.
Jochem Jacobs, aent velt.
Jan Coukouck.
Jan Daniels Schut, is er niet geweest.

Ut Testis, Engelbert Brascamp, Schrijba.
Memorie:
Ao. 1708 den 4 Junij opten marckendag is nog in restant gebleven.
Jan Zijl debit vant kolenbranden 1705
Cornelis Slijkhuijs debit van Petrij 1706 ,1707, jaerlix 8 stuv. vant dijkjen.
Jan Daniels Schut vant dijkje voor sijn goed de Vlesse van Petrij 1707 en 1708
Aelbert Bloemink noch vant plaggenmaijen

1=0=0
1=4=0
0=16=0
2=9=0
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Ao. 1709 den 27ste Maij den tweeden maendag nae pinksteren sijn nae voorgaende convocatie
van de Hoog Welgeb. Heere Peter R. van Stepraet, heer van den Doddendael tot Duijstervoorde
als marckenrigter ten huijse van de wed. van Jan meijlink in Swaen wederom vergadert geweest
de Erfgenaemen van de Silvolder Marcke, ende hebben bij resumptie vande voorgaende resolutien
bij deselve gepersisteer.
Den marckenschrijver Engelbert Brascamp brengt in rekening dat tot dato deses ten proijte van
de marckt in handen heeft
Dito ontf. Van Cornelis Slijkhuijs meijers aent velt, wegens het dijkjen tot Petrij 1708 incluis
Jan van der Vos betaelt voor sijn moeder vrou Cocx het canon wegens de huijsplaets
Petrij 1709 verschenen
Dito, heeft Trijntje betaelt voor pagt van de hutte int velt Petrij 1709 verschenen,
soo het haer voor dit jaer van de erfgen. is toe gestaen, doch sonder gevolg met

8=4=0
1=4=0
0=10=0

f.
Is op dato door de marckenschrijver voor verteringe betaelt in presentie van de heeren erfgen.
In voorraet
Presentes.
De Heer van Doddendael als marckenrigter.
A.E. van Hoevel.
Engelbert Brascamp, qq. Wegens de Heer van Bemmel.
Jr. Joan Bannier. Jochem Jacobs, Jan Couckouck.

7=0=0
16=18=0
16=5=0
0=13=0
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Ao.1710 den 16 Junij den 2 maandag near pinksteren sijn nae voorgaende convocatie van de
Hoog Welgeb. Heere Peter Reijnier van Stepraet, Heer van den Doddendael tot Duijstervoorde
als markenrigter ten huijse van Henr. Wilms Duijstermars wederom vergadert de erfgen. van
de Silvoldermarke ende hebben bij resumptie van de voorgaende resolutien bij deselve gepersisteert.
Den markenschrijver Engelbert Brascamp brengt in rekeninge dat de marke tot dato deses in
voorraet is
0=13=0
(N.B. Blijvende de restanten hier voor te sijn buijten, namentlijk Jan Zijl vant kolenbranden
de anno 1708,
1=0=0 Is voldaen.)
(Jan Daniels Schut vant dijkjen voor de Vlesse Ao. 1707 en 1708 0=16=0
Betaelt.)
Albert bloemink nog vant plaggen maijen
2=9=0
4=5=0
Op dato heeft Wilm Petersen sijn pagt vant erfgen. Hoffken over den jare 1708,
Petrij 1709 vervallen voldaen ad.
Vrou Coks betaelt het canon wegens de huijsplaets Petrij 1710 vervallen
Mons. Otto Westenenck voor intrade als nije erffgen. Van Mullers Hondschate, betaelt
Trijntje Jans heeft haer pagt van de Hutte tot Petrij 1710 verschenen voldaen met
f.
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Op den markendage ist versocht van vrou Cocx wegens het setten van een putte en aengraven
van een Dijkveltjen geresolveert en gestelt in handen van den markenrigter om daer mede te
doen nae raede en op den naestcomende markendag daer rapport te doen.
En dat van nu voortaen niemant geen kaelhopen sal mogen setten off geen holt daertoe opte
erfgen. gemeente brengen oft sullen voor en aleer het holt daer gebragt en geset wort eerst

4=3=0
0=10=0
3=0=0
7=0=0
15=6=0

permissie versoecken aen den markenrigter in der tijt, dewelke na informatie waert holt van
daen sal komen, plaetse aenwijsen mits voor aff betalende het tantum daer op gestelt.
Contrairie doende sal verbeurt hebben naer bevindinge van sacken.
Op dato aen Duistermans voor verteringe
Den markenschrijver is bij resolutie in dato den 4 Junij 1708
toegesegt jaerlix 22 stuiver, komt over de jaren 1709 en 1710
Hiervoor te sien heeft den markenschtijver ontvangen
Komt hem nog
Dus gesloten den 16 Junij 1710 als boven .
Presentes,
De Heer van de Doddendael als markenrigter.

13=8=0
2=4=0
f. 15=12=0
15=6=0
f. 0=6=0
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De heer van Hunderen, qq, wegens quade van Havercamp.
De heer Palck van Hovel vant Slijckhuijs.
De heren provisoren Harmen Haeck en Henrick Scharff, wegens de Hombrake.
Otto Westenenck wegens ’t Hontschaten als nije ergfenaeme.
Joan Danier, wegens de Schockencamp.
Jochem Aerts Hofenck, qq wegens sijn lantheer Broeckhuijsen.
Engelbert Brascamp, qq, wegens de heer van Bemmel van den Beukelaer.
Jochem Jacobs. Jan henric Kouckouck.
Engelbert Brascamp als Schrijba.
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Anno 1711 den 2de maendag naer Pinksteren sijnde den 1ste Junij, bennen naer voorgaende convocatie en
publicatie van den Hoog Welgeb. Heer van den Doddendael tot Duijstervoorde als markenrigter ten huijse van
Herman Wilms in de Swaen wedreom vergadert de erfgen. van de Silvolder marcke en de hebben bij resumptie
van de voorgaende resolutie bij de selve gepersisteert.
Den marckenschrijver rest volgens voorgaende slot vanaf 1710 noch
0=6=0
Salaris over 1711
1=2=0
f.
1=8=0
Op dato van Jan Zijl ontf. Voor ’t branden van de kaelhopen tot dato deses,
Inbegrepen de voorgaende restant 1705
2=15=0
Vrou Cocx betaelt haer canon van de huijsplaets tot Petrij 1711 ad.
0=10=0
Willem Peters debit van pagt Petrij 1710 en 1711 vervallen,
8=6=0
Dito betaelt,
6=6=0
Blijft debit,
2=0=0.
Aelbert Bloeminck betaelt vant dijkje voo de Vlesse en holt 1709 en 1710,
0=16=0
En heeft aen Jan Brouwers voor de erfgen. betaelt dat hier gevacideert wort,
1=4=0
Sijnde de pagt tot Petrij 1700 en elf voldaen.
Aelbert Bloemink heeft het oude restant vant plaggen maeijen buijten de delinge
met de erfgen. bij accoort afgemaeckt en voldaen met
1=0=0
Tot dat deses,
f. 11=7=0
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Dito Trijntje Jans in Hutte haer pagt Petrij 1711 verschenen, betaelt ad.
8=0=0
Ontf. opt voorgaende blad
11=7=0
Dus ontfangen,
f. 19=7=0
Blijft in restant van ’t Dijkjen van Slijkhuijs hofste tot Petrij 1711, incluis 3 jaer 1=4=0
Van Willem Peters tot Petrij 1711
2=0=0
f. 3=4=0
Mij Engelbert Brascamp komt per resto van voorgaende slot
Als markenschrijver over 1711
Dito voor verteringe betaelt
Af vant bovenstaende blijft over, dus gesloten op dato voorn.
Presentes,

0=6=0
1=2=0
13=7=0
f. 14=15=0

f. 14=15=0
f. 4=12=0

De Heer van Doddendael als marckenrigter.
De Heer van Hoevel wegens Slijkhuijs.
De Provisoren Henr. Scharf en Herm Haeck, wegens de Hombrake vant Gasthuijs.
Sr. Joan Bannier van den Schockencamp.
Jochem Aerts Hofenck wegens sijn lantheer Broeckhuijsen.
Engelbert Brascamp, qq wegens de Heer van Bemmel tot de Beukelaer.
Jochem Jacobs.
Jan Henrix Kouckouck.
Engelbert Brascamp als Sriba.
Is bij de erfgen. vast geresolveert dat de meijerluijden precijs haer delinge van plaggen sullen doen……
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opten agsten dag nae de vergadering van de erfgenaemen, namentlijck alle twe jaren om 1 á 2 uijren naden
middaegs behoorluke plaets als voor dese.
E. Brascamp.
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Vergadering van 1712 tot Duijstermars.
Anno 1712 den 23 Maij sijnde den 2de maendag nae Pinksteren, naer voorgaende publicatie en convocatie van de
Hoog Welgeb. Heer P.R. van Stepraet, Heer van den Dodendael tot Duijstervoorde, deses tijt marken rigter van
de Silvolder marke, de gewaerde erfgenaemen wederom vergadert ten huijse van Henric Wilms Duijstermars,
ende hebben bij resumptie van de voorgaende resolutien bij deselve gepersisteer.
Den markenschrijver brengt in, dat bijt laetste slot van rekening is te goede of in voorraet gebleven 4=12=0
Vrou Cocx betaelt haer canon over den jare 1712
0=10=0
Willem Peters betaelt sijn restant van sijn pagt 1711
2=0=0
Dito betaelt de pagt Petrij 1712 vervallen
4=3=0
Jan Daniels Schut vant Dijkje voor de Vlesse tot Petrij 1712
0=8=0
Trijntje Jans pagt op Petrij 1712 verschenen, betaelt met
8=0=0
Cornelis Tonis Slijkhuijs betaelt vant Dijkje voor sijn Hofste aen ’t velt van vier jaer Petrij 1712
1=12=0
Ontfang te samen f.
21=5=0
Dito hiervan uijtgegeven per ordre van de erfgenaemen aen
Sebus Jacobs, boerscholte van vollist van een scheijtpaal staande
voor de agterdeur van Jan Ziel
0=16=8
Dito voor verteringe aen Duijstermars
14=0=0
Markenschrijver Jura over 1712
1=2=0
f. 15=18=8
15=18=8
Dus meer ontfangen als uijtgegeven,
f. 5=6=8
De Heer van Doddendael en de Heer vant Wesevelt worden gecommitteert om in oogen……
Pag. 40
schijn te neemen het nije aengegravene van Wilm Peters als mede het Bleijkveltjen van vrou Cox neffens ook
den nieuwen gemaackten uijtwegs van Jan Gerrits Wesenbergs en nog aelbers Bloeminck te spreeken wegens ’t
plaggen maaijen van den 29 April 1712 dooe de schaters aengegeven aen den boerscholte en worden
voorgelesen vant scripert om daer over te handelen en ter naasten vergaderinge rapport te doen.
Presntes,
De Heer van Doddendael als markenrigter.
De Hr. vant Wesevelt wegens ’t Slijkhuijs, qq.
De Heren Provisooren Haack en Weerts wegens de Hombrake.
Engelbert Brascamp, qq. Wegens de Hr. van Bemmel van de Beukelaer.
Otto Westenenck, als eijgenaar van ’t Hontschaten.
Jan bannier wegens den Schockencamp.
Jan Huijscamp wegens de Heer Kraijinck.
Gerrit Harms op ten Havercamp.
Jochem Aerts Hoffenck.
Jochem Jacobs. Jan Couckouck.
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Ao. 1713 den 12 Junij sijnde den 2de maandag naa Pinksteren sijn naar voorgaande publicatien en convovatie
van de Hoog Welgeb. Heere Peter Reijnier van Stepraet, Heer van den Doddendael tot Duijstervoorde, desn tijde
markenrigter van de Silvolder Marke, de gewaarde erfgenamen wederom vergadert geweest ten huijse van
Herman Wilms inde Swaan, ende hebben bij resumptie van de voorgaande resolutie bij deselve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat bijt laatste slot van rekening is te goedt off overgebleven,
Vrouw Cox debit van haer huijsplaats tot petrij 1713 en betaalt,
Wilm peters bet. sijn pagt Petrij 1713 vervallen,
Jan Daniels bet. vant Dijkjen petrij 1713,
Trijntje Jans bet. pagt petrij 1713 verschenen.
Cornelis Tonos Slijkhuijs vant Dijkjen Petrij 1713 verschenen,
Op dato aan Herman Wilms voor verteringe betaalt
Publiceeren
Marckenschrijvers Jura,

14=16=0
0=4=0
1=2=0
16=2=0
Dus meer ontfang als uijtgegeven,

5=6=8
0=10=0
4=3=0
0=8=0
8=0=0
0=8=0
18=15=8

16=2=0
f. 2=17=8

Aldewijl lestleden jaar door de Heeren erfgenamen aan Otto Westenenck is toegestaan dat twee rijgen willegen
bij langes de saaijcamp na de weg van Kraaijincks goed nijt schietende sal mogen poten en ten sijne profijte
genieten, en nu gepoot heeft is ’t selve geaccordeert.
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Alsoo de Heeren van Doddendael en vant Wesevelt, al nog niet hebben in oogenschijn genomen ’t nije
aangegravene van Wilm Peters, vrouw cox en meerderen, soo worden haar Welgeb. geautoriseert en versogt in
tijd van vier weken al nog te willen doen, dus gesloten op dato als vooren.
Presentis,
De Heer van Doddendaal, als markenrigter.
De heer van Hovel tot Wesevelt, wegens ’t Slijkhuijs.
Engelbert Brascamp, wegens de Heer van Bemmel, qq.
Jochem Aarts Hofenck, wegens sijn lantvrouw.
Jochem Jacobs. Jan Couckouck.
Engelbert Brascamp als schrijba.
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1714, d’ 28 Maij sijnde den tweeden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van de Hoog
Welgeb. Heer P. Reijnier van Stepraad, Heer van Doddendael tot Duijstervoorde, deses tijde Markenrigter van
de Silvolder Marke, de gewaarde erffgen. Wederom vergadert geweest ten huijse van Hendrik Wilms
Duijstermans in de Swaan. Ende hebben bij resumptie van voorgaande resolutien bij desen gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat bij ’t laatste slot van rekening is te goede off overgebleven,
Dito ontf. van Wilm Peter de pagt Petrij 1714 vervallen,
Willem Jansen bet. de pagt van Hutte, Petrij 1714 vervallen,
Dito Jan Gerrits bet. de pagt vant Dijkjen van 1 jaar Petrij 1714 verschenen,
Jan Gerrits Ziel bet. tot dato deses van vier kaallhopen waar onder begrepen die
tegenwoordig ant branden is ent overige holt dat tegenwoordig opt velt ligt
mede te verbranden in desen somer, de somma van ,

4=0=0

Dito Marten Jans bet. vant Dijkjen voor Jan Daniels Schut,
de pagt Petrij 1714 verschenen,

Markenschrijvers, Jura
Publiceren,
Aan Duistermans betaalt voor vert.

0=8=0
f. 19=16=8
1=2=0
0=4=0
13=0=0
f. 14=6=0
Schiet over:

Opgedaan rapport van de Heer van Doddendael……

f. 2=17=8
4=3=0
8=0=0
0=8=0

f. 14=6=0
f. 5=10=8.
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en de Heer vant Wesevelt over aangegravene van Wilm Peters bij sijn huijsplaats , Willem Peters gecompareert
en gehoort, hebben de Heeren erffgenamenmet hem pagt gemaakt over vooraangegravenen lant voor den tijd van
6 agtereenvolgend jaar begonnen met Petrij 1714 en jaarlix voor een gulden en seventhien stuv. Alle jaar precijs
op de markendag te betaalen, bij versteck van pagt en pagtjaaren is hij vant kampjen mede geaccordeert voor de
tijd 6 jaaren voor 4 guld. 3 stuv. ’s Jaars ook te betaalen als vooren boj peene als voorschr. Makende te saamen
6 guld. En daar en boven een jonge vette gans jaarlix aan den markenrigter als van ouds.
Is vorders geresolveert voor ijder kaalhoop die opt velt mogt geset worden te sullen betaalen een gulden als van
ouds en bij onstentenis van de kaalhoop niet aangegeven te hebben aan den heer markenrigter soo het solten op ’t
velt wordt gebragt, sal van ijder hoop worden verbeurt een boete van de selve aan den schater en dan aan
marken de dubbelde boete soo het dan door de schater wort aangebragt.
De Heeren erffgen. hebben aangestelt Willem Jansen in plaats van deselfs vrouw-moeder voor schater.
Ook is geresolveert dat de verteringe van meijers en pagters welcke op ijder wijs sullen moogen verteren op de
erffgen. vergaderinge van de ….
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Silvoldermarkt de somma van drie gulden en niet meerder. De verteringe op de placken deijlinge blijft als van
ouds een vierendeel biers en met meer te weten tot laste van de markt.
Ook blijft ten profijte van de erffgen. Het restant off canon van vrouw Cox op Petrij 1714 vervallen ter somma
van thien stuivers.
Dus gesloten op dato als vooren.
Presentes,
De heer van Doddendael, als markenrigter.
De Heer Hovel, wegens ’t Slijkhuijs, qq.
Arnold Weerds, wegens ’t groote gasthuijs tot Deventer.
Engelbert Brascamp, wegens de Heer van Bemmel, qq.
Otto Westenenck vant Hontschoten.
Jan Bannier van den Schokkencamp.
Jan Huijscamp, wegens de Hr. Craijnck.
Jochem Aarts Hoffenck, wegens sijn lantvrouw.
Jochem Jacobs. Jan Couckouck.
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1715 Den 17 Junij sijnde den 2 maandag na Pinksteren sijn na voorgaande publicatie vande Hoog Welgeb. Heer
P.R. van Stepraad, Heer van Duijstervoorde deses tijds markenrigter van de Silvolder marke de gewaarde
erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harman Wilms in de Swaan ende hebben bij resumptie van
de voorgaande resolutie bij deselve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat bij’t laatste slot van reken. is te goede off overgebleven,
Dito ontf. van Wilm Peters sijn pagt Petrij 1715 vervallen,
Dito Marten Jans bet. vant Dijkjen voor Jan Daniels Schut, Petrij 1715 verschenen,
Dito Jan Gerrits vrouw bet. de pagt vant Dijkjen op Petrij 1715 verschenen,
Dito Wilm Jans bet. de pagt van de Hutte Petrij 1715 verschenen, ad. agt glds.
f.

5=10=8
6=0=0
0=8=0
0=8=0
8=0=0
20=6=8

Rest nog van vrou Cox haar kanon van de jaaren Petrij 1714 en 1715 vervallen,
ad. 10 stuv. ’s Jaars.
Alsmede de intrade van Gerrit Couckouck, dewijl de saalweer op hem verdeelt is ad. 3gld.
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Is geaccordeert met Jan Ziel voor een gebrande koolhoop en nog een soo tegenwoordig nog op ’t velt ligt,
neffens de vervallen boete voor 2 guld. En voor de schater 10 stuv. om redenen.
Wort gepersisteert bij de voorgaande resolutie vant verkens krammen, als andersints en is mede verstaan dat
voor taan deselve verkens ongekramt op het velt loopende off op de Teugse straat soo verre de Silvoldermarkten
district is, geschut sullen worden geëijst door de boerscholtt, schater off geintresseerden.

En bedraagtsig den ontfang als hiervooren te sien is,
Nog ontfangen van Jan Ziel als hierboven te sien is,
Dus ontfangen:
Markenschrijvers, jura
Publiceert,
Aan schater betaalt,
Aan Harm Wilms voor vertering betaalt,

f. 20=6=8
2=10=0
f. 22=16=8

1=2=0
0=4=0
0=10=0
14=10=0
f.
16=6=0
Schiet over

f. 16=6=0
f. 6=10=8

Aldus gesloten op dato als boven.
Presentes:
De Hr. Van Doddendaal, als markenrigter.
De Hr. Vant Wesevelt, wegens ’t Slijkhuijs.
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Wolter Brascamp, wegens de Heer van Bemmel.
Mr. Melchior, wegens den Havercamp, qq.
Jan Baniervan den Schockencamp.
Jan Huijscamp, wegens de Hr. Kraeijinck.
Jochem Aarts Hoffenck, wegens sijn lantvrouw.
Steven van Delden, wegens de Bolckenhorst.
Jochem Jacobs. Jan Couckouck.
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1716 den 8 Junij sijnde den 2de maandag na Pinksteren sijn na voorgaande publicatien van de Hoog Welgeb.
Heer peter Reijnier van Stepraad, Heer van Doddendaal tot Duijstervoorde etc.etc. desen tijds markenrigter van
de Teugse off Silvolder marcken, de gewaarde erffgen. Wederom vergadert geweest ten huijse van Marten
Harms in de Swaan ende hebben bij resumptie van de voorgaande resolutie bij deselve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat bij slot van rekening vant voorgaande jaar is te goed,
Dito ontf. van Jan Gerrits vrou vant Dijkjen Petrij 1716 verschenen,
Van Wilm Peters ontf. sijn pagt Petrij 1716 verschenen,
Dito van Wilm Bloemink ontf. Wegens Cox Canon van 3 jaren, ’t laatste verschenen
op Petrij 1716 á 10 stuv. jaarlix,
Van Wilm Jans ontf. Sijn pagt van de Hutte, Petrij 1716 verschenen.
Dito ontf. van marten Jans voor Jan Daniels Schut vant Dijkjen, Petrij 1716 vervallen,

6=10=8
0=8=0
6=0=0

f.

1=10=0
8=0=0
0=8=0
22=16=8

Getransporteert op volgende blad.
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Jan Ziel betaalt voor een koolhoop,
Wolter Gerrits betaalt voor een koolhoop,
Dito Cornelis Gerrits van Woringen voor 2 coolhoopjes,

1715 den 21 Julij als de Heeren voor den armejager
een plaats uijt sagen aan Harm Wilms voor verteringe bet.
Dito voor een veerdel biers bij de plakdeling geconsumeert,
Markenschrijver, jura,
Voor ’t publiceren,
Aan Marten Harms voor verteringe betaalt,

Transport,

1=14=0
1=10=0
1=2=0
0=4=0
15=2=0
f. 20=2=0

f. 22=16=8
1=0=0
1=0=0
1=10=0
f. 26=6=8

f.
Schiet over:

20=2=0
f. 6=4=8

Op versoeck van Aalbert Jansen Coukkouck, voor sijn soon Jan Coukkouck om een huijsjen op het Teugse velt
te mogen setten ende daar bij een stukjen lant te mogen aangraven sonder prejudentie van de deling der marke
,het welke door de Heer markenrigter in omvrage is gebragt en daarop geresolveert gecommitteerden te maken.
Soo sijn met eenparige stemmen daar toe gecommitteert, De Heer van Doddendaal,…………..
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als markenrigter.
De Heer Hovel vant Wesevelt, wegens sijn broer.
M. Melcherts, wegens de wed. Westenenck,
Jochem Jacobs. Jochem Aarts Hoffenck, wegens zijn lantvrouw.
Neffens de boerscholte.
Om op dingsdag den 16Junij 1716 aant huijs vanMarten Harms in de Swaan des nademiddag de klock twe uur te
vergaderen om het voorsz. in oogenschijn te nemen en daarop voor een jaarlijx tantum te accorderen.
Edog soo eenige der gecommitteerden mogen absent zijn, sal bij de presente de conclusie werden genomen.
Aldus gedaan op datum voorsz.
Presentes,
De Heer Markenrigter.
De Hr. Hovel, wgens ’t Slijkhuijs.
De Hrn. Provisooren vant G.Gasthuijs.
Melchior Melcherts, wegens de Havercamp.
W. Brascamp, wegens den Beukelaar.
Peter Bartoles, wegens de Wed. Westenenck.
J. Aarts Hoffenck, wegens zijn lantvrouw.
Jan Huijscamp, wegens de Hr. Craaijinck.
Joan Banier, wegens den Schockencamp.
Jochem Jacobs.
W.Brascamp, Schriba.
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Op heden den 16 Junij 1716 na dat de heeren gecommitteerden Jan Aalberts Couckouck een hoekjen hebben
aangewesen om daarop een huijsjen te mogen graven, hebben met den selven daar op pagt gemaakt voor den tijd
van twaalf jaren (agtereenvolgende) aanvang nemende met Petrij 1717. De drie eerste jaren jaarlijx voor tijn
stuivers. De volgende drie jaren voor dartig stv.’s Jaars en de laatste ses jaaren voor drie gulden jaarlijx
waarvoor sig Aalbert Jansen Couckouck inlaate als borge. Sullende de pagtpenn. precijs op den markendag
betaalt worden en bij verstek van pagt en pagtjaren aldus gedaan op dato als boven.
Was get.:
P.R van Stepraedt de Doddendael, qq.
Jan Aalbert Couckouck als pagter.
Dese letters heeft Aalbert Jansen Couckouk selfs geset als borge.
AJK
W. Brascamp, custos.
W. Brascamp, schriba.
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Ao . 1717 den 21 Maij sijnde den 2de maandag na Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de Hoog Welgeb.
Heer P.R. van Stepraat. Heer van Doddendael tot Duijstervoorde deses sijds markenrigter van de Teugse of
Silvolder markt de gewaarde erfgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harm Wilms in de Swaan en
hebben bij resumptie van de voorgaande resoluties bij deselve gepersisteerd.
Den markenschrijver berigt in dat bij slot van reken. vant voorgaande jaar te goede is
Dito Jan Ziel van een coolhoop bet.
De vrou van Aalb. Bloemink bet. haar canon Petrij 1717 vers.
Wilm Peters bet. sijn pagt petrij 1717 verschenen
Wilm Jans bet. de pagt van de hutte
Jan Lambs betaalt de pagt vant Dijkjen, voor Jan Daniels Schut Petrij 1717 vers.
Jan Rosenvoorde bet. voor intrade als nije erfgen. van Henr. Couckoux hofste voor sijn portie
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Jan Gerr. vrou bet. de pagt vant Dijkje petrij 1717

6=4=8
1=0=0
0=10=0
6=0=0
8=0=0
0=8=0
3=0=0

transport bedr. f. 25=2=8
0=8=0
25=10=8

1716 den 16 Junij als de erfgenn. Over Jan Aalberts Couckouk pagt maakte aan
Marten Harmsen vert. bet.
f. 7=9=0
Markenschrijvers jura
1=2=0

Publiceren
Den 24 Maij Harm Wilms voor vert. bet.
Dito nog aan deselven bet. voor ¼ biers op de plakdeling

0=4=0
12=0=0
1=10=0

Schiet over:
Is bij de presente erfgenamen erffgen. geresolveert en vastgestelt dat van nu voortaan
als wanneer de erfgenn. vergadert sijn de meijerluijden niet meer sullen hebben te verteren als een veerdel biers ad. dartig stuv.
Aldus gesloten op dato als boven.

f. 22=5=0
f. 3=5=8

Presendts,
De heer P.R. van Stepraadts, markenrigter .
De heer Bernard Dapper, Provisor vant Gasthuijs tot Deventer.
W. Brascamp qq. Wegens de Hr. Van Bemmel.
Jochem Aarts Hofenck wegens sijn lantvrouw.
Jan Huijscamp wegens de Hr. Craijnick.
Jan Bannier van den Schockencamp.
Jochem Jacobs.
Jan Rosenvoorde.
Jan Couckouck.
W. Brascamp, Schriba.
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An.1718 op den 13 Junij sijnde den tweede Maandag na Pinsteren sijn na voorgaande publicatie van de Hoog
Welgeb. Heer P.R. Baron van Stepraadt heer van Doddendaal tot Duijstervoorde destijds markenrigter van de
Teugse of Silvolder markt de gewaarde erfgenamen wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in
de Swaan en hebben bij resumptie van de voorgaande resolutie bij de selve gepersisteert.
De boerrigter brengt in dat Jochem Jacobs , Jan Ziel, coolbrander, Marten Jans in de Vlesse en Wessel Jans
buijten de Plakdeeling hebben plaggen gemaaijt. Welke brouken door den markenrigter in omvrage gebragt
sijnde, soo sijn Jochem Jacobs, Marten Jans in de Vlesse en Wessel Jans als gewaarde met eenparigheijt van
stemmen gecondemneert ijder in de bautes van 1 ½ olden schilt als bij den 3de art. der markenwet is vast gestelt.
Den olde schilt gerekent op 12 stuv. Jan Ziel ongewaard sijnde is gecondemneert in de dubbele boete te weten
drie olde schilden.
Den markenschrijver brengt in dat bij slot van rekening vant voorgaande jaar te goede is
De vrouw van Aalbert Bloemink bet. de pagt Petrij 1718
Jan Gerrits vrou de pagt vant Dijkjen Petrij 1718 verschenen
Wilm Peters bet. sijn pagt Petrij 1718 verschenen

f. 3=5=8
0=10=0
0=8=0
6=0=0
f. 10=3=8
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Transport.
Wilm Jans voor de pagt van de hutte Petrij 1718 verschenen.
Jan Aalbert Couckouck bet. sijn pagt Petrij 1718
Jan Lamb. bet. wegens Jan Daniëls Schuts Dijkjen Petrij 1718
Nog ontf. van Steven van Delden voor intra als nije erfgen. van de Bolkhorst.
Markenschrijvers Jura
Publiceren
Dito aan Marten Harms voor vertering bet.
Nog 3 nering frens wijn

f. 10=3=8
8=0=0
0=10=0
0=8=0
3=0=0
f. 22=1=8

f. 1=2=0
0=4=0
12=0=0
0=18=0
Schiet over

f. 14=4=0
f. 7=17=8

Is vorders bij de gesamentl. erfgen.geresolveert ten opsigte van de uitgegraven aarde tegen het land van van
Delden ’t welke gebruikt heeft tot demping of inlijking van een sloot of kolck bij ’t huijsje van Harm Willems
Duijstermars, dat soo wel die aarde daar de demping mede geschiet sij, als aan die sijde daar deselve nijt gehaalt
is beijde……
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sal dienen tot reparatie van den Heerenweg, sonder dat geseijde Duijstremars eenig regt aan gemeldte colck meer
sal hebben als voor desen.
Als mede Steven van Delden ook niet wegens de bepotinge van de peppelen als voor desen gebruijkelijk is
geweest met eene rije.
Het aangegraven hofjen door Jan van Ockenbroek is geresolveert dat door den boerrigter sal ingesmeten worden.
Aangaande de peppelen tegens den Bolkhorst bepoot hout Steven van Delden op sijn posessij en regt.
Aldus gesloten op dato als boven.
Presenten,
De heer van Doddendael, als markenrigter.
O.E.V. Hövelt.
De Provisoor vant Grote Gasthuijs bernard Dapper en Mariënborg.
Melchert Melcherts, qq.
W. Brascamp, qq. wegens de Hr. Van Bemmel.
Jochem Aarts, wegens sijn landtsvrouw.
Jan Huijscamp, wegens sijn landtsvrouw.
Jan Banier, wegens den Schockencamp.
Steven van Delden.
Jochem Jacobs.
Jan Rosenvoorde.
Jan Couckouck.
W. Brascamp als schriba.
N.B.
Corn. Derx segt dat Jan Ziel, coolbrander in dese jare in sijn land een coolhoop heeft gebrandt en plaggen uijt het
velt of Silvoldermarkt daar toe gehaalt, buiten ’t geen daar hij regts breukhaftig voor is aangerekent.
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An. 1719 op den 5 Junij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren,sijn na voorgaande publicatien van de
Hoog Welgeb. Heer P.R. van Stepraedt, Heer van Doddendael tot Duijstervoorde en in desen tijt markenrigter
van de Teugse of Silvolder markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harman
Wilms in de Swaan en hebben bij resumptie van de voorgaande resolutien bij desen gepersisteert.
De heer markenrigter word geauthoriseert met de breukhaftigen wegens ’t plagmaaijen vant voorgaande jaar met
de willigen te accorderen en de onwilligen met regtsmiddelen tot betaling te contrigeren.
Den boerrigter word gelast Jan van Ockenbroek aan te seggen dat hij het aangegravenen hofjen van de
Silvoldermarkt in de tijd van een maand sal hebben te removeren en bij onstentenis van dien sal den boerrigter te
selve volgens markenwetten insmijten.
Voorts is de heer markenrigter geauthoriseert om het uijtsetten vant huijsjen van Frederick Cremer in ogenschijn
te nemen en met den selven over een jaarlix canon te accorderen, waarvan de heere markenrigter op de naaste
markendag sal gelieven te relateren.
Den markenschrijver brengt in dat van het voorgaande jaar te goede is de….
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somma van
Jan gerrits vrouw bet. de pagt vant Dijkjen petrij 1719 verschenen
Willem Jans betaalt de pagt van de Hutte petrij 1719 verschenen
Wilm Peters wed. bet. op rek van haar pagt Petrij 1719 vershenen
Marten Jans bet. de pagt vant Dijkjen tot Petrij 1719
Aalbert Bloeminks wed. bet. haar canon tot petrij 1719
Jan Aalberts Coukouck bet. sijn pagt tot petrij 1719
De jura van Wolter Brascamp als nije erfgen. voor de heere van Bemmel
Markenschrijvers Jura
Publiceren
Aan Harm Wilms voor vertering bet.
Aan Daatselaar voor ½ anker wijn

f. 7=17=8
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=10=0
3=0=0
f. 23=13=8
f. 1=2=0
0=40
4=10=0
5=0=0

Aan Meijlinck voor cijs

2=0=0
f. 12=16=0
f. 10=17=8

Is geaccordeert dat de wed. van Wilm…..
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Peters haar pagt nog ses jaren na opiratie van haar voorgaande pagt voor deselve pagt penn. sal continueeren op
conditie als bij haar voorige pagt is bepaald.
Presentes.
De Heer markenrigter.
De Provisooren vant Groote Gasthuijs namelijk de Hr. Dapper en Mariënborg.
Wolt. Btascamp qq.
Steven van Delden.
Joshem Aarts wegens sijn lantvrouw.
Daniel Schut wegens de Vlesse.
Jan Huijscamp.
Jochem Jacobs.
Jan Bannier
Jan Rosenvoorde.
Peter Bartolts wegens de wed. Westenenk.
Jan Couckouck.
W. Brascamp, schriba.
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1720 op den 27 Maij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de erfgen.
van wijlen de Hoog Welgeb. Heer P.R. van Stepraedt, Heer van Doddendael tot Duijstervoorde en in leven
markenrigter van de Teugse of Silvolder markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van
Marten Harms in de Swaan en hebben bij resumptie van de voorgaande resolutien bij desen gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat van den jare 1719 te goede is
Dito van jan Ziel ontfangen voor sijn breucke vant plakmaaijenin de jare 1718
Dito van Wessel Jans sijn breucke vant plackmaaijen an. 1718
Dito Jochem Jacobs get. sijn breucke vant plackmaaijen an. 1718
Van Marten Jans de breucke vant placken an. 1718
Idem de pagt vant Dijkje van de Vlesse petrij 1720 verschenen
Dito ontfangen ’t canon uijt Ruijterhofst. Petrij 1720 verschenen
Wilm Peters wed. betaalt haar resteerende pagt tot Petrij 1720 uijt consideratie met
Dito Jan Aalberts Couckouck sijn pagt tot petrij 1720
Frederick de Cremer betaalt sijn canon Petrij 1720 verschenen

f. 10=17=8
3=0=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
0=8=0
0=10=0
8=12=0
0=10=0
0=10=0
f. 28=17=8
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1720
Transport
f. 28=17=8
Op dato voorschr. van Wilm Jans scheuter ontfangen de pagt van de Hutte petrij 1720
8=0=0
Dito ontf. van de Hr. Joan Mariënborg provisoor vant Grote gasthuijs voor intra als nije erfgen.
3=0=0
Nog van Jan Gerrits vant Dijkje de pagt Petrij 1720 verschenen
0=8=0
Arent Heeckers betaaltvoor intra als mije erfgen. van Hendr. Jans Couckouk hofste
3=0=0
Nog ontf. van Jan Ockenbrocks vrouw voort accoort vant afgegraven hofjen voor 1 jaar gebruijk
0=8=0
f. 43=13=0
Marckenschrijvers jura
f. 1=2=0
Publiceren
0=4=0
Aan de scheuter van vier breucken betaalt
1=4=0
Aan marten Harms voor vertering betaalt
15=3=0
Nog voor vertering
2=14=0
f. 20=7=0
schiet over
f. 23=6=8
Met eenparigheijt van stemme is geresolveert dat het kiesen van een nieuwen markenrigter tot den volgende
markendag sal blijven in staat en sal het geen in die tijd voorvallende de markt rakende ’t sij van breucken als
andersins door den boerscholt….
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of scheuter die sulx mogte voorkomen aan den markenschrijver worden aangebragt die daarvan mette
aantekening sal houden en bij den volgende markendag de erfgen. daarvan kennis geven.

Voorts wanneer ijmant der erfgen. mogte bevinden dat een of eenige gewaarde of ongewaarde mogten plaggen
maaijen op dese markt daar niet toeberegt zijnde, het selve soo wel als den scheuter sullen mogen en moeten aan
de erfgen. bekent maken.
Ook sijn de boerrigter Cornelis Derx en Jochem Aart Hoffenk geauthoriseert om het hofjen soo Jan van
Ockenbroek heeft afgemaakt gehad, in ogenschijn te nemen of sulx in sijn voorigen staat is herstelt, soo niet soo
worden deselven geordonneert om het selve soo verre de merkt is beregtigt inte smijten.
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An. 1721 den 9 Junij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de erfgen.
van de Hoog Welgeb. Heer Peter Reijner van Stepraedt in leve Heer van Doddendael tot Duijstervoorde en
markenrigter van de Teugse off Silvolder markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse
van Harm Wilms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien bij de selve gepersisteert.
Met eenparigheid van stemmen hebbem de erfgen. tot markenrigter vercoren de Hoog Welgeb. Heer O.E van
Hövell Heer van ’t Wesevelt.
Den markenschrijver brengt in dat van den jare 1720 te goede is
Dito ontf. ’t canon van Ruijtershofste verschenen
Dito van Wilm Jans scheuter ontf. de pagt van de Hutte Petrij 1721 verschenen
Dito van Marten Jans de pagt vant Dijkjen verschenen Petrij 1721
Dito van Fred. de Cremer sijn pagt Petrij 1721 verschenen
Dito van de wed. van Jan Couckouck haar pagt verschenen petrij 1721
Van de wed. van Wilm peters haar pagt petrij 1721 verschenen
Dito van Steven van Delden voor intra als nije erfgen. wegens 2/5 waaren in ¼ waart uijt
Hendrik Jans Couckoux hofjen
Dito van de heer Nicolaas Westenenk voor intra als nije erfgen

f. 23=6=8
0=10=0
8=0=0
0=8=0
0=10=0
1=10=0
6=0=0
3=0=0
3=0=0
f. 46=4=8
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Transport
Dito van Jan Gerrits vrouw haar canon vant Dijkjen Petrij 1721 verschenen
Dto van Jan Ziel ontf. sodane acht gld. waarin hij bij sententie in den jare 1720
wegens het houtholden van de Silvoldermarkt is gecondemneert, voorbehouden
de costendoor ’t gerigt sullenworden geadjudiceert.
Segge
Markenschrijvers jura
Publiceren
1720 den 7 Aug. op ’t gerigt verteert
Aan vier gerigsluijden bet.
d. 8 dito verteert
d. 9 dito verteert
d. 10 dito opt gerigt verteert
d. 12 dito verteert
Dito aan de landschrijver voor de sententie
Dito voor een kan senteratie
Aan Wilm Jans voor de pouse
Aan Harmen Wilms voor vertering bet.
Nog voor een half vat bier voor de meijerluijdendog sonder consequenties
Voor na verteringe bet.

f. 46=4=8
0=8=0

8=0=0
f. 54=12=8

f. 1=2=0
0=4=0
1=8=0
0=16=0
0=12=0
1=8=0
1=2=0
1=5=0
1=4=0
0=16=0
0=8=0
17=10=0
3=0=0
1=7=8
f. 32=2=8
f. 22=10=0

Is bij de erffgen. geaccordeertdat Jan Ziel op de Silvoldermarcke wel coolhopen sal mogen setten, mits van ijder
betalende eene gulden met expres beding dat hij deselve niet sal mogen deckvrijen voor en alleer hij de
boerscholt daar van kennis heeft gegeven en hem daar door plaats om de plaggen daar toe te graven is
aangewesen.
Verders geresolveert in dese Jan op de Ruijterhoff in de tijd van ses weken wegens het……
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holt bossen op de silvolder marckt daar over geen afdragt met de heer markenrigter en maakte dat sijn Hoog
Welgeb. hem daar over tegens het aanstaande lantgerigte in regten sal betrecken.
Aldus gedaan op datum als voren
Preentes,
De heer O.E. van Hovell, marckenrigter.
De heer Bernhard Dapper, Provisoor vant Grote Gasthuijs.
De heer Stepraad.
M. Melcherts.
De Heer Nicolaas Westenenck.
Wolter Btascamp.qq.
Jochem Aarts wegens Hoffenenck.
Jan Bannier.

Jan Gerrits, wegens sijn landvrouw.
Steven van Delden.
Jochem jacobs.
Arent Heekes.
Wolter Brascamp, schriba.
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1722 den 1 Junij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de erfgen. van
de Hoog Welgeb. Heer Otto Ernst van Hovell, Heer vant Wesevelt, markenrigter van de Teugse off Silvolder
markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in de Swaan en hebben
bij resumptie van voorgaande resolutien bij de selve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat van den jare 1721 te goede is
Dito van Jan Gerrits ontfangen de pagt vant Dijkjen Petrij 1722 verschenen
Van Willem Jans de pagt vande Hutte petrij 1722 verschenen
Dito de pagt van de wed.van Jan Couckouck Petrij 1722 verschenen
Dito van de wed. van Wilm Peters hare pagt Petrij 1722 verschenen
Dito ’t canon uijt Ruijterhoff petrij 1722 verschenen
Van Marten Jansz de pagt vant Dijkjen Petrij 1722 verschenen
Dito van Marten Jansz de intra als nije erffgen. voor sijn lantheer Jan Claasen Wegenaar
Van Fred. de Cramer zijn canon Petrij 1722 verschenen
Markenschrijvers jura
Publiceren
1721 den 4,5 en 6Aug. opt gerigt verteert
Aan de scholtis betaalt wegens verdiende jura
Dito betaalt aan Marten Harms voor verteringe en ’t geen de
gecommitteerdens wegens ’t aan graven van Jan van Ockenbroek
hadden verteert

f. 22=10=0
0=8=0
8=0=0
1=10=0
6=0=0
0=10=0
0=8=0
3=0=0
0=10=0
f. 42=16=0

f. 1=2=0
0=4=0
2=10=0
18=0=0

16=15=0

Schiet over

f. 38=11=0
f. 4=5=0

Nadat de heeren erffgen. ’t inlijken….
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van de wal van Wolter Gerrits in ogenschijn hadden genomen. Soo hebbende met den selven geaccordeert dat hij
den tuijn sal laten staan en op de olde vrugt een doornehegge mogen setten mits daarvan voor den tijd van ses
jaren jaarlijx te betalen ses stuijvers en na verloop van die ses jaren gehouden sijn dien tuijn wederom weg te
nemen.
Aldus geresolveert en de gesloten op datum als voren.
Presentes,
De heer O.E. van Hovell, markenrigter.
De heer N. Westenenck.
De heer Bannier.
Wolter Brascamp wegens de heer van Bemmel.
Steven van Delden.
Wolter Brascamp als schriba.
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Jochem Aarts wegens sijn lantvrouw.
Jan Gerrits Huijscamp wegens sijn lantvrouw.
Marten Jansz wegens sijn lantheer.
Jochem Jacobs.

1723 den 24 Maij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de erfgen. van
de Hoog Welgeb. Heer Otto Ernst van Hovell, Heer vant Wesevelt, markenrigter van de Teugse off Silvolder
markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harman Wilms in de Swaan en hebben
bij resumptie van voorgaande resolutien bij de selve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat van den voorgaande jare 1722 te goede is
f. 4=5=0
Dito van Jan Gerrits ontfangen de pagt vant Dijkjen 1723 verschenen
0=8=0
Dito van de wed. van Willem Peters de pagt vant Dijkjen Petrij 1723 verschenen
6=0=0
Vorderman bet. ’t canon uijt Ruijterhoff petrij 1723 verschenen
0=10=0
Dito van Fredrick de Cremer sijn canon Petrij 1723 verschenen
0=10=0
Van Wilm Jansz de pagt van de hutte Petrij 1723 verschenen
8=0=0
Van Wolter Gerrits ’t eerste jaar van sijn ingeslijkte wal volgens accoord op de vergadering 1722
0=6=0
Van Jan Ziel de getaxeerde costen
31=8=0
Van Marten Jans zijn canon 1723 petrij verschenen
0=8=0
f. 51=15=0
aan de heer Putman bet. wegens de bediening vant proces tegen Jan Ziel f. 15=18=0
Aan de landschrijver voort lichten van de taxatie
1=4=0
Aan de scholt betaalt
0=8=0
Markenschrijvers jura
1=2=0
Publiceeren
0=8=0
Den markenschrijver wort toegedet. Voor extra ord.diensten en moeijte
4=0=0
f. 23=0=0
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Transport van ontfang bedr.
f. 51=15=0
Daartegen den uijtgaaff
f. 23=0=0
Aan Harm Wilms voor vertering bet.
15=14=0
Aan de boerscholt voor extra ord. diensten
2=0=0
Aan Harm Wilms betaalt voor de meijerluijden op de plakdeelinge te
consumeeren voor ½ vat bier sonder consequentie
3=0=0
f. 43=14=0
schiet over
f. 8=1=0
Aldus gedaan op datum als voren .
Presentes,
De heer Hovell, markenrigter.
Jan Bannier
Wolter Brascamp wegens de heer van Bemmel.
Jan Gerrits, wegens zijn lantvrouw.
En de erffgen. Quade wegens den Havercamp.
Jochem Jacobs.
Steven van Delden.
Wolter Brascamp als schriba.
Johan Aarts wegens sijn lantvrouw
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1724 den 12 Junij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de erfgen. van
de Hoog Welgeb. Heer Otto Ernst van Hovell, Heer vant Wesevelt, markenrigter van de Teugse off Silvolder
markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harman Wilms in de Swaan en hebben
bij resumptie van voorgaande resolutien bij de selve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat van den jare 1723 in handen heeft
Dito ontfangen de pagt van Wilm Peters wed. tot Petrij 1724
Van Ruijterhoff tot Petrij 1724
Van Fred. de Cremer tot Petrij 1724
Van Wolter Gerrits ’t tweede jaar wegens ’t inlijken van de wal,
bij de vergadering 1722 volgens accoord beloofd
Van Wilm Jansz de pagt van de hutte petrij 1721 verschenen
Wolter Brascamps qq. De intra als nije erffgen. van den Haverkamp
De pagt van Jan Gerrits vant Dijkje Petrij 1724 verschenen
Van Wolter Gerrits voor twe coolhopen soo reets op de marke heeft geset
en nog staan gedeckt te worden
Van Marten Jans vant Dijkjen Petrij 1724 verschenen
Markenschrijvers Jura
Publiceeren

f. 8=1=0
6=0=0
0=10=0
0=10=0
0=6=0
8=0=0
3=0=0
0=8=0
2=0=0
0=8=0
f. 29=3=0
f. 1=2=0
0=4=0

Aan Marten Harms voor verteering betaalt

16=10=0
f. 17=16=0
f. 11=7=0

Schiet over
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En dat sal dienen tot reparatie van den Heerenweg sonder dat geseijde Duijstermars eenig regt aan gemelten
colck meer sal hebben als voor desen. Als mede Steven van Delden ook niet wegens de bepoting van de
peppelen als voor desen gebruijkelijk is geweest met eene rije.
Het aangegraven Hofjen door Jan van Ockenbroek is geresolveert dat door den boerrrigter sal ingesmeten
worden.
Aangaande de peppelen tegens den Bolkhorst bepoot hout Steven van Delden op sijn posessij en regt.
Aldus gesloten op dato als boven.
Presentes,
De heer van Doddendael als markrigter.
O.E. van Hövell.
De provisoors vant Grote Gasthuijs Bernard Dapper en Mariënborg.
Melchert Melcherts, qq.
Steven van Delden.
W. Brascamp, qq.
Jopchem jacobs.
Wegens de hr. Van Bemmel.
Jan Rosenvoorde.
Jochem Aarts, wegens sijn lantvrouw.
Jan Couckouck.
Jan Huijscamp, wegens sijn lantvrouw.
W. Brascamp, schriba.
Jan Bannier, wegens den Schokkenkamp.
N.B. Corn. Derx segt dat Jan Ziel coolbrander in desen jare in sijn land een coolhoop heeft gebrant en plaggen
uijt het velt of Silvoldermarkt daartoe gehaalt, buijten ’t geen daar hij reets breukhaftig voor is aangerekent.
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1725 den 28 Maij sijnde den tweeden maandag naar Pinsteren, sijn na voorgaande publicatien van de erfgen. van
de Hoog Welgeb. Heer Otto Ernst van Hovell, Heer vant Wesevelt, markenrigter van de Teugse off Silvolder
markt. De gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harman Wilms in de Swaan en hebben
bij resumptie van voorgaande resolutien bij de selve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat van den jare 1724 over schiet
Ontf. de pagt van de wed. van Wilm peters verschenen 1725
’t canon van Ruijterhoff Petrij 1725
Van Fred. Tijl verschenen Petrij 1725
Van Wolter Gerrits ‘t 3 jaar voor ’t inlijken van de wal op de vergadering 1722
volgens accoord beloofd
Van Wilm Jans de pagt van de hutte petrij 1725 verschenen
Van Jan Gerrits de pagt vant Dijkjen petrij 1725
Van de wed. van Marten Jansz vant Dijkjen
Van Henr. de meijer van Doc. Noorbeek d’intra als nije erfgen.
Jura der markenschrijver
Publiceren
Aan Harm Wilms voor vertering
Dito aan denselven voor een vierdel biers op de plakdeling geconsumeert

f. 11=7=0
6=0=0
0=10=0
0=10=0
0=6=0
8=0=0
0=8=0
0=8=0
3=0=0
f. 30=9=0

f. 1=2=0
0=4=0
17=8=0
1=10=0
schiet over

f. 20=4=0
f. 10=5=0
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1725
Alzo de heere markenrigter tegenwoordig absent zijnde wort het snoeijen der bomen door de wed. Tichlers
gedaan in stato- Quo gehouden om als dan daar over finaal te resolveren.
Presentes,
De heer Mariënburg, Dapper en Iordens wegens ’t H.G. Gasthuijs binnen Deventer.
Nicolaas Westenenk.
Wolter Brascamp, qq.
Corn. Derx, qq.
Jochem Aarts, qq.
Siemon van Groningen wegens de Bolkhorst.
Jan Bannier.
Jochem Jacob.
Claas Wegenaar, qq.
Wolter Brascamp, schriba.
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1726 den 17 Junij zijnde den 2de maandag na Pinsterenzijn na voorgaande publicatie de erfgenamen wederom
vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in de Swaan.

De markenrigter brengt in dat vant vergaande jaar overschiet

f. 10=0=0

Dito ontf. van Jan Gerrits canon vant Dijkjen petrij 1726 verschenen
Van Wolter Gerrits ‘t 4de jaar vant inlijken van de wal petrij 1726 verschenen
Van Fred. de Cremer sijn canon Petrij 1726 verschenen
’t canon van de Vles petrij 1726 verschenen
Van Wilm Janszde pagt van de Hutte Petrij 1726 verschenen
Van de wed. Wilm Peters haar pagt Petrij 1726 verschenen
’t Canon uijt Ruijterhoff Petrij 1726 verschenen
Van Lamb. in de Vles ontf. per gratie en sonder consequentie van ’t plakmaaijen
markenschrijvers jura
publiceren
aan de scheuter voor een busche
aan Marten Harms voor vertering betaalt

0=8=0
0=6=0
0=10=0
0=8=0
8=0=0
6=0=0
0=10=0
0=12=0
f. 26=14=0

f. 1=2=0
0=4=0
0=6=0
15=11=0
Schiet over

f. 17=3=0
f. 9=11=0
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Terwijl het snoeijen der bomen op de Silvolder markt staande door de wed. Tichlers gedaan int voorgaande jaar
door absentie van de heer markenrigter in stato-quo is gebleven, soo is op heden in de marckenvergadering
erschenen juffr. Christina Tichlers zijnde gevolmagt van haar vrouwmoeder de wed Tichlers voorn. en geeft
alsnog ingevolge belofte van wijlen haar vader zaliger aldaar aangenomen een dijk te maken van haar camp bij ’t
erffhuijs camp behorende, daar de leegte tot aan het hecke van de Nijeboorsmate of wel tot aan de hoogte vant
Teugse velt, en het selve met twee rijen bomen te bepoten, binnen den tijd van drie jaren. Voort de weg ten alle
tijden goed en bruijkbaar te houden. Waartegen de erffgen. Tichlers voorn. Het gepoot erffelijk in eijgendom
sullen hebben en behouden. Bij manquement vant voorschr.soo sal het gepoot rechts geschiet off vorders gedaen
aan de marckt sijn en verblijven.
Is aan de heer Westenenk geaccordeert om twe rijen bomen te planten bijlanges den Hogencamp vant
Hontschoten vant hecke tot aan den hoek op den Silvolder markt.
Wegens ’t houwen van de bomen staande op ’t Dijkjen van Jan Gerrits zijn gecommitteert JochemJacobs en Jan
Gerrits Huijscamp om deselvige te besigtigen en aan Wolter Gerrits te vercopen en op de aanstaande markt
rapport te doen en betalen.
Presentes,
De heer O.E. van Hövell als marckenrigter.
De heer Westenenk.
Wolter Brascamp, qq.
Steven van Delden.
Wolter Brascamp als marckenschrijver.

Jochem Aarts, qq.
Jan gerrits Huijscamp.
Jan Bannier.
Jochem Jacobs.
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1727 den 9 Junij zijnde den 2de maandag na Pinsteren zijn na voorgaande publicatie de erfgenamen wederom
vergadert geweest ten huijse van Harmen Wilms in de Swaan.
De marckschrijver brengt in dat in den jare 1726 is overgeschoten
Dito van de wed. van Jan Aalberts ontfangen haar pagt verschenen Petrij 1723
En op rek van Petrij 1724
De pagt van het Dijkjen bij de Vlesse Petrij 1727 verschenen
Van Wolter Gerrits petrij 1727 verschenen
De pagt van de hutte Petrij 1727 verschenen
Van Jan Gerrits Dijkjen Petrij 1727 verschenen
Fred. Tiel sijn pagt Petrij 1727 verschenen

f. 9=11=0
1=10=0
1=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
0=8=0
0=10=0

’t Canon uijt Ruijtershoff Petrij 1727
Van Wilm Peters weduwe haar pagt Petrij 1727 verschenen
Van Isaac van Delden de intra als nije erffgen. van den Hogencamp
Marckenschrijvers jura
Publicatien
Aan Harm Wilms voor vertering betaalt op de vergadering
Voor ¼ biere bij de plakdeling

0=10=0
6=0=0
3=0=0
f. 31=13=0
f. 1=2=0
0=4=0
18=12=0
1=10=0
Schiet over

f. 21=8=0
f. 10=5=0

En is met eenparigheid van stemmen tot markenrigter vercoren de heer Rudolf Johan Michiel van Hövell Heer
vant Wesevelt en…….
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tot boerrigter is vercoren en aangestelt Wessel Jansz op ’t Hontschoten.
Presentes,
De heer Markrigter.
De heer Provisoor Dapper.
De heer Westenenk.
De heer Johan Bannier.
Wolter Brascamp, qq.

Jochem Aarts, qq.
Jan Gerrits, qq.
Isaac van Delden.
Jochem Jacobs.
Wolter Brascamp, schriba.
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1728 den 24 maij zijnde den tweeden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande publicatie van de
markenschrijver de gesamentlijke erffgenamen ten huijse van Marten Harms wederom vergadert geweest en
hebben bij resumptie van de voorgaande resolutien bij deselve gepersisteert.
Anni 1727 is in cassa gebleven
1727 de 8 Dec. de wed. van Jan Aalberts Couckouck bet. op rek. van haar pagt 10=10=0
1728 op de marckvergadering
1=19=0
Jan Gerrits bet vant Dijkjen Petrij 1728 verschenen
Van Ruijterhoff petrij 1728 verschenen
Van de Vlesse petrij 1728 verschenen
Van Wolter Gerrits Petrij 1728 verschenen
Fred. Tiel get. Petrij 1728 verschenen
Wilm petesr wed.bet. petrij 1728 verschenen
Wilm Lans bet. Petrij 1728

f. 10=5=0

12=9=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
0=10=0
6=0=0
8=0=0
f. 38=16=0

Wordt geauthoriseert Wolter Brascamp om Wolter Gerrits wegens het vervoeren van de plaggen uijt het
Silvoldervelt op sijn eijgen land tegens uit en dictie van den boerscholte , sijnde ongewaart te vervoeren. Aan het
eerst aanstaande Hoog Ed. Landgerigte van Veluwen te citeren en voor te boden en een schadepenninck te
eijsschen van 50 Hollandse Dalers met belofte van quarand.
Met eenparigheijt van stemmen is tot marckenrigter vercoren de Hoog Welgeb. Heer Henr. Reijmer, Baron van
Stepraedt.
Transport
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Transport der ontfang hier voor bedr.
f. 38=16=0
En de branche van Willem Derx wegens ’t plakmaaijen
1=10=0
VamWolter Gerrits ontf. wegens ’t vervoeren der plaggen volgens accoord.
2=0=0
Van Isaac van Delden voor intra als nije erffgen. van 2/5 in ¼ waar in Henrick Couckouc ste.
3=0=0
f. 46=6=0
1728 den 21 maij aan Marten Harms betaalt
16=4=0
Jura als markschrijver
1=2=0
Public:
0=4=0
Voor na vertering bet.
1=10=0

f. 19=0=0
Schiet over f. 27=6=0
Presentes,
Hr. van Stepraedt, markenrigter.
Hr. van Hövell, qq.
Jan Mariënburg en Berent Dapper, provisoren van het H. Geest Gasthuijs.
Jan Bannier. Dr. Westenenck.
Jochem Aarts, carckmr .qq.
Steven van Delden.
Wolter Brascamp, qq.
Isaac van Delden.
Jochem Jacobs.
Jan Gerrits, qq.
Wolterbrascamp als schriba.
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1729 den 13 Junij zijnde den tweeden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande publicatie van de Hoog Welgeb.
Heer Henrick Reijnier, Baron van Stepraedt deses tijds markrigter van de Teugse of Silvoldermarckt, de
gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harmen Wilms in de Swaan en hebben bij
resumptie van de voorgaande resolutien bij deselve gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat van den jaare 1728 in cassa is begleven de somma van
1729 d: 13 Junij Jan Gerrits vrouw bet. haar pagt Petrij 1729 verschenen
Canon uijt Ruijterhoff petrij 1729 verschenen
Lambert in de Vles bet. de pagt vant Dijkjen Petrij 1729 verschenen
Fred. de Cramer bet. zijn pagt Petrij 1729 verschenen
De wed. Willem Peters bet. haar pagt Petrij 1729 verschenen
Wilm Jansz bet. de pagt van de Hutte Petrij 1729 verschenen
Dito de wed. van Jan Aalberts Couckouck haar resterende pagt tot Petrij 1729
Ontfangen van de Heer van Stepraedt de intra als nije erffgen. voor de Heer van Slangenburgh
Ontf. van Jan, zoon van Willem peters wegens boete van plakmaaijen
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1729
Transport van ontfangs
Nog van Wolter Gerrits ontfangenzijn canon petrij 1729 verschenen
Markenschrijvers jura
Publiceeren
Aan Harm Willems voor vertering bet.
Aan de scheuter voor twee boeten van 1728 en een van 1729 samen
Voor ¼ bier bij de plakdelinge 1729

f. 27=6=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
6=0=0
8=0=0
4=1=0
3=0=0
1=10=0
f. 51=13=0
f. 51=13=0
0=6=0
f. 51=19=0

f. 1=2=0
0=4=0
17=8=0
0=18=0
1=10=0
Schiet over

f. 21=2=0
f. 30=17=0

Er is aan de scheuter Wilm Jansz toegestaan een hoekjen veld leggende agter den hoff van de Hutte en tegen het
land van Harm Wilms ter eene, en aan de andere zijde het dijkjen, soo als het door Steven van Delden en den
boerscholt Wessel Jans sal uijtgebaakt worden, waarvoor hij tot pagt sal geven jaarlijx twe gulden, waarvan het
eerste jaar verschenen sal zijn Petrij 1731, dog soo hij, scheuter niet vredig mogt zijn met het geen hem
aangewesen en uijtgebaakt wordt soo sal dese toesage ten eenemaal uijt en cragteloos zijn.
En is de wed. van Jan Aalberts Couckouck de boete wegens haar plakmaaijen uijt consideratie vereert met
verbodt sulx niet wederom te onderstaan of dat de volle boete sonder eenige de minste conniventie sal betalen.
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Terwijl weltijds de erffgen. inz. voltallig komen te vergaderen, soo is geresolveert dat van nu voortaan alle die
geene der erffgen. die niet compareert op den ordinairis markendag dat die sal vervallen zijn in een boete van
één goudgulden ad. agtentwintig stuijvers het stuck hollands. Sullende alle die heden niet present sijn dese
resolutie door den scheuter schriftelijk worden bekent gemaakt.
Presentes.
De Hr. Henr. Reij. van Stepraedt, markenrigter.
De Hr. Westen Enck.
De Hr. Jan Bannier.
Steven van Delden.

Isaac van Delden.
Wolter Brascamp, qq.

Rijkelt Jansz qq.

Wolter Brascamp schriba, qq.
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1730 den 5 Juni zijnde den 2 maendag na Pinsteren zijn na voorgaande publicatie van de Hoog Welgeb. Heer
Henrick Reijnier, Baron van Stepraedt deses tijds markrigter van de Teugse of Silvoldermarckt, de gewaarde
erfgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaane en hebben bij resumptie van de
voorgaande resolutien bij deselve gepersisteert.
Van den jaare 1729 is in cassa
Jan Gerrits vrouw vant Dijkjen bet. haar canon Petrij 1730 verschenen
Bet. het canon uijt Ruijterhoff Petrij 1730
Vant Dijkjen van de Vles Petrij 1730
Fred. Cremer sijn canon Petrij 1730 bet.
Willem Jans bet. de pagt van de Hutte Petrij 1730 verschenen
De wed. van Willem Peters haar pagt bet. Petrij 1730 verschenen
De wed. van Jan Couckouck bet. haar pagt Petrij 1730 verschenen
Walter Gerrits zijn canon Petrij 1730
Markenschrijvers jura
Publiceren
Aan Marten herms betaald voor verteeringe

f. 30=17=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
8=0=0
6=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 49=19=0
f. 1=2=0
0=4=0
16=19=0
f. 18=5=0

f. 18=5=0
f. 31=14=0
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En hebben de erffgen. de wed. van Jan Aalberts Coekkoeck haare pagt ad. drie gulden jaarlijks nog ses jaaren
geaccordeert en toegestaan het laatste jaar te verschijnen Petrij 1736 ’t welke sij mede alsoo ook in pagt heeft
aangenomen.
Ook is met de scheuter Willem Jans over ’t aangegraaven hoekje velts so door van Delden en den boerscholte is
aangewesen, pagt gemaakt voor den tijd van ses jaaren á twee gulden jaarlijks te expireren Petrij 1736.
Zijnde in de mercke vergaderinge verscheenen juffrouw Christina Tuchlers, en heeft op approbatie van haar
vrouwmoeder met de erffgen. geaccordeert dat jaarlijx op den ordinairis markendag voor dat die boomen door de
Hr. Tuchlers Zal. op de Silvoldermatrkt zijn gepoot aan de mark sal betaalen eene summa van drie Car.guldens,
sullende de eerste betaalinge geschieden den 2de Maendag na Pinsteren 1731 en so vervolglijk continueeren so
lange die boomen op de markt staan. sullende in cas van wanbetalinge de boomen wederom aan de markt
vervallen sijn en blijven
Wegens het inlijken der graaf door Gerrit Jans voorgestelt, sijn gecommitteert om in oogenschijn te nemen, de
Hr. Markenrigter en Steven van Delden, en den selven……
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1730
het selve toe te staen, of van der hand te wijsen, so oordelen best te sijn. So mogelijk de Hr. markenrigter mogt
absent sijn, word in plaats gestelt Wolter Brascamp.
Presentes,
De Hr. Henr. Reijnier van Stepraedt, markenrigter.
De Hr. vant Wesevelt.
De Hr. Mariënburg.
De Hr. B. Dapper.
Rijckelt Jansz.

Isaac van Delden.
Steven van Delden.
Wolter Brascamp.
Wessel Jansz.
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1731 den 21 Maij zijnde den 2 maendag na Pinsteren zijn na voorgaande publicatie van de Hoog Welgeb. Heer
Henrick Reijnier, Baron van Stepraedt deses tijds markrigter van de Teugse of Silvoldermarckt, de gewaarde
erfgen. wederom vergadert geweest ten huijse van Harm Wilms in de Swaane en hebben bij resumptie van de
voorgaande resolutien bij deselve gepersisteert.
Van den jaare 1730 is in cassa

f. 31=14=0

Dito Jan Gerrits vrouw bet. de pagt vant Dijkjen Petrij 1731 verschenen
0=8=0
De wed. van Jan Coukkoek haar pagt verschenen Petrij 1731
3=0=0
Wolter Gerrits zijn Canon Petrij 1731
0=6=0
Lambert Martens ’t Dijkjen van de Vles Petrij 1731
0=8=0
Vorderman betaald van Ruijterhof Petrij 1731
0=10=0
De wed. van Willem Peters bet. haar pagt Petrij 1731 verschenen
6=0=0
Willem Jansz bet. sijn pagt Petrij 1731 verschenen
8=0=0
En is Willem Jansz sijn pagt petrij 1731 wegens het aangemaakte land verschenen uijt consideratie
vereerd sonder consequentie.
Dito ontfangen van Steven van Delden voor reck. van de wed. Tuchlers haar canon wegens de
boomen op de Solvolder markt staende verschenen Pinsteren 1731
3=0=0
Fred. de Cremer bet. sijn canon petrij 1731 verschenen
0=10=0
Transport
f. 53=16=0
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Transport der ontfangst
f. 53=16=0
Van den Hofenk de intra als nieuwe erfgenaam
f.
3=0=0
f. 56=16=0
Markenschrijvers jura
f. 1=2=0
Publicatie
0=4=0
Aan Harm Willems voor verteeringe betaald
16=6=0
¼ bier bij de aanstaende plakdeelinge
1=10=0
f. 19=2=0
Schiet over
f. 37=14=0
En is aan Henr. Jansz toegestaan dat een dijkjen van sijn huijs door de leegte sal mogen opsmijten, sullende
daarvan op de naaste vergaderinge pagt worden gemaakt na redelijckheit, en oock voort eerste jaar worden
betaald
Presentis.
De Hr. Stepraedt, Markenrigter.
Lambert Martens uijt de Vlesse.
Johan Bannier.
Steven van Delden.
De Hr. Dapper wegens ’t Gasthuijs.
Isaac van Delden.
De Hr. Westen Enck.
Walter Brascamp.
Rijckelt Jansz vant Hondschoten.
Wessel Jansz.
Jan Gerrits van den Hof enk.
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1732 den 9 Junij vergadering der Silvolder markt bij Marten Herms.
Ao 1731 is in cassa gebleven
De wed. van Jan Aalberts Koekkoek bet. haar pagt Petrij 1732 vers.
Jan Gerrits vant Dijkjen Petrij 1732 vers.
Wolter Gerrits pagt Petrij 1732 vers.
Lambert Martens bet. sijn p[agt Petrij 1732
De pagt van Ruijterhoff 1732
De wed. van Willem Peters bet.haar pagt Petrij 1732 vers.
Willem Jans bet. sijn pagt van de hutte vers. Petrij 1732
En vant aangegraaven Petrij 1732
Fred. Ziel Petrij 1732
Henr. Jans bet. de pagt voort aangegraven Dijkje 1732
Markenschrijvers jura
Publiceren
aan Marten herms bet.

f. 37=16=0
3=0=0
0=8=0
0=6=0
0=8=0
0=10=0
6=0=0
8=0=0
2=0=0
0=10=0
0=8=0
f. 59=6=0
f. 1=2=0
0=4=0
16=18=0
Schiet over

f. 18=4=0
f. 41=2=0
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Zijnde na voorgaande gewoone kerkenspraaken de gewaarde erffgen. wederom vergadert geweest en hebben bij
resumptie van de voorgaende resolutien bij de selve gepersisteert.
Den boerscholtis is gelast om die geene die tegenwoordig de gewoonte hebben haar beesten in de Silvolder
markt te drijven sonder daerin gewaart te sijn ’t selve int vervolg niet wederom te doen, of dat de selven geschut
sullen worden.

Wordende de Hr. Markrigter in contra geval geauthoriseerd hecken te hangen daar nodig sal oordeelen te
beweeringe en bevrijdinge van de markt.
Dat bij de resolutie Ao. 1729 wegens het niet compareeren van de Erffgen. word gepersisteert ook dat die geene
niet voor of preceijs ten drie uuren compareerd aan den armen sal verbeurt hebben ses stuvers.
Presentes,
De Heeren Dapper en Mariënburg, Provisoors vant Heijl. Geest, wegens de Hombrake.
De Hr. vant Wesenvelt.
Wessel Jans.
De Hr. Westenenck.
Gerrit Aalberts, Schockencamp.
Steven van Delden.
Jan gerrits Hofenk.
Isak van Delden.
Lamb. Martens.
Wolter Brascamp.
Rijkelt Jans, Hondschaten.
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1733 den i Junij bij Hermen Willems de vergaderig van de Silvolder markt.
De wed. van Jan Aalberts haar pagt bet. Petrij 1733 verscheenen
Dito Jan Gerrits vant Dijkje verschenen Petrij 1733
Wolter gerrits Petrij 1733
Lamb. Martens Petrij 1733
Van Ruijterhof petrij 1733
De wed. van Willem Peters Petrij 1733
Willem Jans sijn pagt Petrij 1733
En vant aangegraven in 1733
Fred. Ziel Petrij 1733
Henrik Jansz Petrij 1733

f. 3=0=0
0=8=0
0=6=0
0=8=0
0=10=0
6=0=0
8=0=0
2=0=0
0=10=0
0=8=0
f. 21=10=0
f. 41=12=0
f. 62=12=0

Vant voorgaende jaar is te goede
Publiceeren
Markenschrijvers jura
Aan Herm. Willems betaald voor ¼ bier op de aanstaande plackdeelinge
Voor verteeringe van heeden

f. 0=4=0
1=2=0
1=10=0
16=6=0
Schiet over

19=2=0
f. 42=10=0

zijnde

2=6=0
f. 41=4=0

1733 den 18 octob. bet.voor een darde van een scheijdpael tussen de
Wolthuiser, en Ordermarkt. en ’t rigten
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1733 zijnde de erfgen. na voorgaande publicatie van Wolter Brascamp als lasthebbende van den Hoog
Welgeb.Heer Henrik Reijnier van Stepraed als markenrigter wederom vergadert geweest ten huijse van Harm
Willems in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaende resolutie bij de selve gepersisteerd.
Hebbende Wolter Brascamp aan de erfgen. vertoond en geleesen een brief van de heer markenrigter de welke
daar bij de erfgen. bedankte voor sijne administratie als markenrigter en versogt dat een nieuwe markrigter in
sijne plaatse mogte worden aangesteld waar over gedelibereerd sijnde is het selve geaccordeert en Wolter
Brascamp als marktschrijver geordonneert om sijn Hoog Welgeb. uijt haaren naame te bedanken. Sijnde wijders
provisioneel tot markrigter aangesteld Wolter Brascamp ten fine om bij de naaste vergaderinge daar over te
delibereeren.
Vorders hebbende die E. Steven van Delden aan de erfgen. bekent gemaakt hoe dat Gerrit Jans op de Teugse
markt en aanschot van sijn E. had opgeslagen een schuurtien, oordeelde, den selven, volgens marken wet daar
toe onberegtigt te sijn.
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1733, Derhalven versoekende dat hem Gerrit Jans mogte worden geordonneerd, om het selve van dien aanschot
en markengrond te removeeren of ten minsten sig daar over met van Delden te vergelijken en hem genoegen te
geven.

Sijnde daarop goedgevonden dat den boerscholt hem Gerrit Jansz sal hebben aan te seggen het opgemelde
schuurtie te removeren of aan van Delden genoegen te geven of dat bij onstentenis van dien daar over na
markenwet nader sal worden gedelibereerd, so als men sal oordeelen te behooren.
Presentes.
Sreven van Delden.
Isaac van Delden.
Wolter Brascamp.
De meijer van den Hofenk.
Gerrit Aalberts, Schockencamp.

Wessel Jans.
Evert vant Hontschaten.
Lamb. van de Vlesse.
Teunis vant Slijkhuis.
Rijckelt vant Hondschaten.

Absent.
De Provisooren vant Gasthuijs.
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Ao. 1734 den 21 Junij is op de marktenvergaderinge ten huijse van Marten Harms in de Swaan gecompareert
Gerrit Janssen, sijnde den selven op sijn versoek geaccordeert dat hij het schuurtjen door hem op de
Silvoldermarkt tegen den aanschot van Steven van Delden geset provisioneel nog een jaar sal mogen laten staan,
ofte wel so lange als ’t de erffgen. goeddunken zal. Belovende hij bij dese sijne ondertekeninge ’t opgemelte
schuurtjen op ’t eerste gesinnen der erffgen. aanstonts te sullen removeren sonder sig daar tegens te sullen
opposeren off int minst aan die opstand eenige possessie te sullen pretenderen maar in tegenval daar van wel
expresselijk affstand doende. Alles onder verband en submissie van den Weled. Hove van Gelderland,
Landgerigte van Veluwe waar aan sijn gerede en ongerede goederen bij desen verbinden de diensten waren
onland bij hem en de ondergetuijgen ondertekenen, actum als boven.
Garrit Jansen.
Wolter Brascamp, markenrigter.
Ant. Gerh. Daendels, at testis.
Mr. Hermsen als getuijge.
Pag.95
1734 den 21Junij den tweeden maandag na pinsteren zijn na voorgaande publicatie de gewaarde erffgen. van de
Teugse off Silvoldermatkt ten huijse van Marten Harms in de Swaan vergadert geweest en hebben bij resumptie
van voorgaande resolutien bij de selven gepersisteert.
Ao. 1733 bleef in cassa
De wed. van Jan Couckouk haar pagt betaalt Petrij 1734 verschenen met
Jan Gerrits vant Dijkje 1734
Frederik Tiel zijn canon 1734
Willem Derx van Ruijterhoff 1734
Berent Rijckelt de pagt van de wed. van Wilm Peters verschenen Petrij 1734
Wilm Jans xijn pagt Petrij 1734
Vant aangegraven land 1734
Lambert Martens vant Dijkjen Petrij 1734
Hendrik Jans Petrij 1734
Wolter Gerrits Petrij 1734

f. 41=4=0
f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=10=0
6=0=0
8=0=0
2=0=0
8=0=0
8=0=0
6=0=0
f. 21=10=0
f. 62=14=0

Publiceren
Marktschrijvers jura
Aan Marten Herms bet.

f. 0=6=0
1=2=0
16=10=0
Blijft in cassa,

f. 17=18=0
f. 44=16=0

Pag. 96
Dewijl de erffgen. niet voltallig zijn, soo is Wolter Brascamp alsnog voor een jaar als provisionele markenrigter
aangestelt, om bij de naaste vergaderinge daar verder over te delibereren sonder langer uijtstel.
Alsoo de erfgen. Tichlers in de betalinge van haar pagt manqueren soo word den boerscholte gelast om juffr.
Christina Tichlers aan te seggen dat haar agterstand op Pinxteren 1732, 1733 en 1734 verschenen binnen veertien

dagen aan den markrigter Wolter Brascamp sal hebben te voldoen off dat de erffgen. de bomen volgens conditie
sullen aanvaarden.
Presentes,
Wolter Brascamp provisioneel markrigter.
De heer Westenenck.
Steven van Delden.
Wessel Jans.

Jan Gerrits Hofenck.
Lamb. Martens wegens de Ganzevles.
Albert Rutgers wegens Dijxeijnde.
Tonis Jans wegens Slijkhuijs.

Absent de provisoren wegens de Hombrake..
Bannier wegens Schockencamp.
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1735 den 8 Junij zijnde den tweden maandag na Pinxteren zijn de erffgenamen wederom vergadert geweest ten
huijse van Harman Wilms in de Swaan.
Den markschrij brengt in dat Ao. 1734 in cassa is gebleven
f. 44=16=0
De wed. van Jan Couckouk bet. haar pagt verschenen Petrij 1735
f. 3=0=0
Jan Gerrits vant Dijkjen 1735
0=8=0
Frederik Tiel Petrij 1735
0=10=0
Wilm Derx op Ruijterhoff 1735
0=10=0
Lamb. in de Vlesse 1735
0=8=0
Hendrik Jans 1735
0=8=0
Wolter Gerrits 1735
0=6=0
Wilm Jans de pagt van de Hutte Petrij 1735 verschenen
8=0=0
Blijft debet vant aangegraven land.
Harm Wilms bet. van 2 coolhopen
2=0=0
f. 15=10=0
f. 60=6=0
Publiceren
f. 0=4=0
Jura
1=2=0
Voor vert. bet.
16=7=0
Voor een vierdel bier op den aanstaande plakdelinge
1=10=0
f. 19=3=0
f. 41=3=0
1735 den 16 Aug. door juffr. Tichlers van haar meijer ontf.:
betaalt wegens haar bomen op de marktverschenenden 2de maandag na
Pinxteren 1732, 1733, 1734 en 1735 met
f. 12=0=0
Dus in cassa,
f. 53=3=0
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Op dato voorschr. publijcq vercoft aan Hendrik Jans in de Vlesse zeve peppelen voor
f. 4=2=0
Dito aan lamb. in de Vlesse vercoft het elshout op de marckt staande de erfgen. toestendig voor f. 4=18=0
Jan Greshoff die sonder order op de marckt, iets met sijn getimmer over de graven was gecomen
dog van weijnig inportantie is hem ’t selve uijt consideratie vereert om daar van niets te betalen
en wel expressievelijk geconditioneert, dat hij nog niemant sulx buijten kennis van de erffgen.
weder sal onderstaan.
Compareerde Wolter Jansz en seijde in val aan de erfgen. wegens ’t bevredenvan zijn land verpligt is, met de
erffgen. op de aanstaende vergadering wel wil accordeeren.
Presentes,
Wolter Brascamp, markenrigter.
Steven van Delden.
Isaac van Delden.
Wessel Jans.
Lambert Martens, qq.

Evert Groothedde, qq.
Tonis Slijkhuijs, qq.
Jan van Hofenk, qq.
Albert Rutgers, qq.
Jan van de Hombrake, qq.
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1736 den 28 May sijnde den tweeden maandag na Pinsteren zijn ten huijse van Marten Harms in de Swaan
wederom vergadert geweest,
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1735 in cassa bleef

f. 53=3=0

De wed. van Jan Alalberts Couckouck bet.haar pagt verschenen Petrij 1736
Jan Gerrits vant Dijkjen 1736
Frederik Tiel Petrij 1736
Wilm Derx van Ruijterhoff Petrij 1736
Lamb. Martens vant Dijkjen 1736
Idem betaalt het elsholt Ao 1735gecoft
Hendr. Jans vant Dijkjen 1736
Idem bet. 2 peppelen Ao 1735 gecoft
Wolter Gerrits Petrij 1736
Idem Wilm Jans, scheuter bet. de pagt vant aangegraven land verschenen 1736
Pagt van de hutte versch. 1736
JanWilms voor zijn moeder de wed. Wilms Peters de pagt Petrij 1735
1736 den 2 Julij de heer Otters bet. de opstand van de bomen van Huijscamp.
verschenen Pinksteren 1736
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De ontf. hiervoor bedr. sig
Public
Jura
Aan M. Harms voor verteringe
nog voor na verteringe

3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=10=0
0=8=0
4=15=0
0=8=0
4=2=0
0=6=0
2=0=0
8=0=0
6=0=0
f. 83=10=0
f. 3=0=0
f. 86=10=0
f. 86=10=0

f. 0=4=0
1=2=0
22=0=0
2=0=0
Schiet van Ao 1736 over

f. 25=6=0
f. 61=4=0

Zijnde met eenparigheid van stemmen tot markenrigter vercoren en aangestelt den Hoog
Welgeb. Heer W.H. Baron van Broeckhuijsen, Heer van de Latmer en Leeuwenburg &&&.
Presentes.
De Heer Markenrigter,
Heer vant Wesenvelt.
Steven van Delden.
Isaac van Delden.
Wolter Brascamp, qq.

Wessel Jans, qq.
Lamb. Martens, qq.
Albert Couckouck, qq.
Rijckelt Jansz, qq.
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1737 den 17 Junij den 2de maandag na Pinsteren zijn de erffgen. wederom vergadert geweest ten huijse van
Harman Wilms in de Swaan en hebben bij vorige resolutie gepersisteert.
Den merkenschrijver heeft per saldo van Ao 1736 in cassa
Op dato ontfangen van de wed. van Jan Alberts Couckouck haar pagt verschenen Petrij 1737
Jan Gerrits vant Dijkjen Petrij 1737
Frederik Tiel Petrij 1737
Wilm Derx van Ruijterhoff Petrij 1737
Lamb. Martens van de Vles Petrij 1737
Henr. Jans vant Dijkjen Petrij 1737
Wolter Gerrits Ao 1737
Dito van Wilm Jans de pagt van de hutte verschenen Petrij 1737
van Jan Wilms van zijn moeder de wed. van Wilm Peters de pagt verschenen Petrij 1736
Nog van Wolter Gerrits voor ’t branden van 2 coolhopen Ao 1736
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Transport hiervoor te sien van den ontfang
Publiceren
markenschrijvers jura
Harm Wilms voor verteeringe betaald
En voor een vierdel biers bij de plakdelinge

f. 61-4=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=10=0
0=8=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
0=6=0
f. 80=14=0
2=0=0
f. 82=14=0
f. 82=14=0

f. 0=4=0
1=2=0
20=0=0
2=10=0
Blijft in cassa

f. 22=16=0
f. 59=18=0

Den Baron van Broeckhuijsen, heer van Latmer Wilp & leeuwenburgh &&& als markenrigter.
Baron van Hövell tot Wesevelt.
Wolter Brascamp, qq, wegens de Beukelaar en Havercamp.
Wessel Jansz.
Jan Gerrits.
Rijckelt Jansz, qq.
Gerrit Aalberts Schockencamp, qq.
Albert Rutgers van Dijxeijnde, qq.
Walter Brascamp, schriba.
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De samentlijke erffgen. van de Teugse of Silvoldermarkt worden versogt, om door ondertekening deser goed te
keuren dit navolgende.
Dat wanneer de lantheeren als erffgen. niet selfs op den ordinaris markendag compareren, dat als dan der selver
meijers off ijmant anders uijt haren naam, in de voorschr. markenvergaderinge sal moeten vertonen, een
eijgenhandig briefje van haar lantheer, off order hebbende om alles sonder onderscheijt te cunnen helpen
concluderen, soo als tot meesten profijte van de markt sal behooren, en in cas sulx niet door de meijers off ijmant
anders wierd vertoond sullen als dan niet alleen geen stem hebben, maar dat de erfgen. sullen approberen’t geene
bij de andere presente erffgen. sal worden geconcludeerd.
Actum op de vergadering van de Silvolder markt ten huijse van Harm Wilms in de Swaan op den 17 Junij 1737.
W.H. van Broeckhuijsen als markenrigter.
Wolter Brascamp, en juffr. de Quade wegens den Havercamp.
J.H. van Hoevell.
Jan Wigenaar.
Wessel Jansen.
C.J. Dovaiere Kreijnck.
Jan Gerrits.
Westenenck.
Hr. van Stepraedt de Doddendael.
Jan Derx Pothoven.
Hendr. Duisterman als volmagtiger van Juffr. de Quade wegens den Havercamp.
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Ao 1738 den 2 Junij den tweeden maandag na Pinksteren zijn na voorgaande publicatie de erffgen. van de Teugse
of Silvoldermarkt wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaan en hebben bij vorige
resoluties gepersisteert.
Den markenschrijver heeft in cassa gehouden saldo van 1737
De wed. van Jan Alberts Couckouck haar pagt verschenen op Petrij Ao 1738 bet. met
Jan Gerrits vant Dijkjen verschenen Petrij 1738
Frederik Tiel 1738 betaalt met
Ruijterhoff 1738 betaalt met
Ganzevles 1738 betaalt met
Henr. Jans 1738 betaalt met
Wolter Gerrits 1738 betaalt met
Wilm Jans van de Hutte verschenen Petrij 1738 betaald met
Idem vant nieu aangegraven land 1736, 1737 en 1738 á 2 gld. ’s jaars betaalt
De wed. Wilm Peters haar pagt versch. 1737 en 1738 á 6 gld. betaalt met
De opstand van de bomen op huijs 1737 en 1738
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Ontfang hiervoor bedraagt
Van Marten Harms ontf. voor ’t inlijken van de wal hieronder te sien, eens voor al
1738 den 2 Junij aan verteringe betaalt
Publiceren
markenschrijvers jura

f. 59=18=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=10=0
0=8=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
6=0=0
12=0=0

f. 91=8=0
6=0=0
f. 97=8=0

f. 22=10=0
0=4=0
1=2=0
Schiet over

f. 23=16=0
f. 73=14=0

Also Harmen Henrix Ruijp, den scheijdboom opstaande tussen de Silvolder markt en Woolse velt heeft
weggehouwen off doen weghouwen, soo is vastgestelt dat hij daarvoor aan de boerscholt sal betalen twaalf
stuijvers en aan de scheuter ses stuijvers, welke daarvoor op de scheijt plaats de afgehouwen stomp sullen
uijtgraven en een jonge boom insetten, deselve believen te leveren.
En is aan Marten Harms geaccordeerd dat hij tegen de camp voor hem van de Hoge Vonders Hoffstede
aangecogt den graven mag inlijken en regt maken waarvoor hij eens voor al heeft op heden betaalt ses car.
guldens sonder daarvoor iets verder tot canon des jaars behoeven uijt te graven.
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Prentes,
Wolter Brascamp in absentie van den markenrigter presidenten, qq.
Steven van Delden.
Wessel Jans, wegens Jochem Jacobsstee.
De heer Valk tot Hagenhoeve, wegens ’t Slijkhuis,
Jan van Hofenk, wegens Jochem Jacobsstee.
De heer Westenenk.
Rijckelt Jans, wegens ’t Hontschoten.
Isaac van Delden.
N.B. staat te letten dat Jochem Jacobs Hofstee is gedeelt en vervallen op drie erffgen.
namelijk Wessel Jans, Jan op Hofenck nome Uxoris en Jan Derx.
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Ao 1739 den 25 Maij den tweeden maandag na pinsteren zijn na voorgaande publicatie de gewaarde erffgen. van
de Teugse off Silvoldermatkt ten huijse van Harm Wilms in de Swaan vergadert geweest en hebben bij
resumptie van voorgaande resolutien bij de selven gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat pr saldo Ao 1738 in cassa is
Ontfangen van de wed. van Jan Aalbers Couckouck de pagt verschenen Petrij 1739
Jan Gerrits vant Dijkjen verschenen Petrij 1739
Frederik Tiel petrij 1739
Van Ruijterhoff Petrij 1739
Ganzevles Petrij 1739
Henr. Jans vant Dijkjen Petrij 1739
Wolter Gerrits Petrij 1739
Wilm Jans van de Hutte Petrij 1739
Idem vant nieu aangegraven land Petrij 1739
De pagt van de wed. Wilms Peters petrij 1739
De opstand van de bomen van Huijscamp over 1737, 1738 en 1739 onbetaalt.
Van de Heer Markenrigter ontf. voor de noncomparitie Ao 1738

f. 73=14=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=10=0
0=8=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0

Samen
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1739 den 25 Maij bij Harmen Willems.
Den ontfang hiervoor bedt
Dito voor verteringe bet.
Publiceren
Markenschrijvers Jura

f. 96=12=0
22=12=0
0=4=0
1=2=0
Schiet over

Dito nog ontfangen van Wessel Jans, Jan Derx Schaephel en Jan van Hoffenk als nije
Erffgen. van Jochem Jacobs Hofstede.
Dito bet. voor na verteringe soma
Voor ¼ bier bij de plakdelinge
Nog na verteringe `

f. 23=18=0
f. 72=14=0

f. 9=0=0
f. 81=14=0

f. 2=16=0
1=10=0
0=14=0
Schiet over

Presentes.
De Hr van latmer, markrigter.
De Hr Valk wegens Wesevelt van Slijkhuis.
Steven van Delden, uijt Spijkerboor.

1=8=0
f. 96=12=0

f. 5=0=0
f. 76=14=0

Isaac van Delden van den Hogencamp.
W. Brascamp, qq.
Wessel Jans.
Rijckelt van ’t Hontschaten, qq.
Jan Derx Pothoven.
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Ao 1740 den 13 Junij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. baron van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en leeuwenburg &&. De erffgen. van de
Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaan en hebben bij
resumptie van voorgaande resolutien gepersisteert.
Ao 1739 is in cassa gebleven
De wed. van Jan Aalberts Couckouck betaalt haar pagt verschenen Petrij 1740
Jan Gerrits vant Dijkjen Petrij 1740
Frederik Tiel Petrij 1740
Henrik Jans vant Dijkjen 1740
Wolter Gerrits Petrij 1740
Wilm Jans van de Hutte Petrij 1740
Wilm Jans vereert de pagt vant aangegraven land sonder consequenties petrij 1740
Jan Wilms aant Woolse veltde pagt Petrij 1740
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Transport hiervoor
Lamb. Jans in de Vles de pagt vant Dijkjen 1740

f. 76=14=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
======
6=0=0

f. 95=6=0
0=8=0
f. 95=14=0

Markenschrijvers Jura
Publiceren
Marten Harms voor verteringe betaalt

f. 1=2=0
0=4=0
22=0=0
Schiet over

f. 23=6=0
f. 72=8=0

Presentes,
De heer van de Latmer , markenrigter.
De Heer vant Wesevelt.
Steven van Delden, uit Spijkerboor.
Isaac van Delden van den Hogencamp.
Derk Jans wegens den Beukelaar.
Andries Paeterman wegens Havercamp.
Wessel Jans, Jan Derx en Jan Gerrits Hofenk wegens Jochem Jacob Hofstede.
Wolter Brascamp, Markenschrijver.
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Ao 1741 den 29 Maij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. baron van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en leeuwenburg &&. De erffgen. van de
Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaan en hebben bij
resumptie van voorgaande resolutien gepersisteert.
Ao 1740 Schiet over
De wed. Jan Aalberts Couckouck betaalt de pagt verschenen op Petrij 1741
De wed. Jan Gerrits vant Dijkjen den pagt petrij 1741
Frederik Tiel petrij 1741
Henr. jans Petrij 1741
Wolter Gerrits Petrij 1741
Willem Jans petrij 1741
Idem vant aangegraven land verschenen Petrij 1741
Jan Wilms vant Woolse velt betaalt sijn pagt Petrij 1741
Lambert Jans van de Vlesse ’t canon petrij 1741
Van Ruijterhoff bet. petrij 1741
Nog ontf. van Lambert Jans in de Vles van plagmaaijen

f. 72=8=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
0=7=0
f. 94=5=0
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Transport van ontfang hiervoor bedraagt sig
Dito 29 Maij 1741 ontf. van Lambert Bastiaans, de intra als nije erffgenaem vant Hontschoten
Markenschrijvers jura
Publiceren
Harmen Wilms voor verteringe bet.
¼ biers bij de plackdeijlinge Ao 1740
voor na verteringe bet.

f. 94=5=0
3=0=0
f. 97=5=0

f. 1=2=0
0=4=0
19=14=0
1=10=0
1=1=0
f. 23=11=0
f. 73=14=0

Schiet over

Is verstaan dat de erffgen. soo niet zijn gecompareert, sullen worden verwittigt hare noncomparitien precijs op de
aanstaande markendag te sullen betalen bij pene daertoe staande.
Presentes.
W. Brascamp in absentie van de Heer W.H. van Broekhuijsen, verwalter markenrigter.
Steven van Delden, uijt Spijkerboor.
Westenenk.
Isaac van Delden, van de Hogencamp.
Jan van Hofenk, wegens sijn lantvrouw.
Andries Pieterman van de Havercamp, qq/
Jan Derx, Wessel Jans en Jan van Hofenk, van Jochem Jacobs Hofstede.
Lambert Bastiaans vant Hontschoten.
Derk Jans wegens Beukelaer.
Teunis Jans wegens Slijkhuijs.
Marten Harms wegens Jan Wagenaer van de Gansevlesse.
W. Brascamp, schriba.
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Ao 1742 den 21 Maij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. baron van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en leeuwenburg &&. De erffgen. van de
Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaan en hebben bij
resumptie van voorgaande resolutien gepersisteert.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1741 overgeschoten en in cassa gebleven is
Dito ontfangen de pagt van de wed. van Jan Aalberts Couckouck verschenen Petrij 1742
De wed. van Jan Gerrits betaaltde pagt vant Dijkjen Petrij 1742
Frederik Tiel Petrij 1742
Henrik Jans Petrij 1742
De wed. Wolter Gerrits Petrij 1742
Wilm jans Petrij 1742
Idem vant aangegraven land Petrij 1742
Jan Wilms aant Wolse velt den pagt Petrij 1742
Lambert Jans van de Vlesse 1742
Ruijterhoff pagt Petrij 1742
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Den ontfangst hiervoor pr bedraagt sig
markenschrijvers jura is
Publiceren
Aan Marten Harms voor ¼ biers bij de plackdelinge
Voor verteringe op har betaalt

f. 94=16=0
f. 1=2=0
0=4=0
1=10=0
22=0=0
Schiet over

presentes.
W. Brascamp, verwalter markenrigter.
Steven van Delden uijt Spijkerboor.
Isaack van Delden van de Hogencamp.
Derk Jans van de Beukelaar.

f. 73=14=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
======
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 94=16=0

f. 24=16=0
f. 70=0=0

W. Brascamp, schriba.
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Ao 1743 den 10 Junij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. baron van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. destijds
markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van de wed. van Herman
Wilms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert
en in haar volkomen kragt en waerde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1742 in casa is gebleven een somma van
Dito ontfangen de pagt van de wed. van Jan Aalberts Couckouck verschenen Petrij 1743
De wed. van Jan Gerrits 1743
Frederik Tiel Petrij 1743
Henrik Jans 1742 en 1743
De wed. van Wolter Gerrits 1743
Wilm Jans petrij 1743
Vant aangegraven land 1743
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1743 Ontfang transport hiervoor
Jan Wilms aant Woolse velt bet. de pagt verschenen petrij 1743
Lambert Jans van de Vlesse verschenen Petrij 1743
Ruijterhoff betaalt Petrij 1743
Wolter Gerrits Petrij 1743

f. 70=0=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=16=0
======
8=0=0
2=0=0
f. 84=14=0
f. 84=14=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
0=6=0
f. 91=18=0

Markenschrijvers jura ophoog.
Door Erffgen. vergroot jaarlijkx op vijf Car. guldens
Voor verteringe aan de wed. van Harmen Wilms betaalt eene somma van
Publiceren

f. 5=0=0
26=18=0
0=4=0

Blijft in cassa

f. 32=2=0
f. 59=16=0
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Op den 17 Junij 1737 is geresolveert dat de absente Erffgen. jaarlijx aan harer meijeren, off andere persoonen,
moeten bezorgen een briefje om in de marcktvergadering inte brengen, om sodoende hare stem niet te verliese,
soo is bij examinatie bevonden dat sulx wat lassig viel om jaarlijks te doen, is derhalve geresolveert dat in de
eerst te houden vergaderinge een briefje van de absente Erffgen. sal worden ingebragt. waar bij se ijmand
qualificeeren de saacken alle jaar op de marcktvergaderinge waar te neme, en sulx tot weerleggens toe.
Sullend een volmr off sodanen gequalificeerden soo lange dat regt behouden tot dat het contrarij door de
erfgenamen off erfgenaam aan den marckenrigter worden bekent gemaakt.
Sullende den markenrigter daar van aan de markt geven en rapporteeren.
verder sal hiervan kennis gegeven worden aan de absente erffgename namentlijk de provisoren vant Heijl
Geestes Gasthuijs, den heer van Doddendael, wegens Deijxeijnde en de heer Bannier wegens den
Schockencamp, blijvende alle resolutien usantien en gebruijken in volle…..
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kragt en waarde voor soo ver deselve hier mede niet ge-altereert zijn.
W.H. Broeckhuisen, markenrigter.
M. Harmsen, qq.
Steven van Delden.
Tonis Jansen.
Lambert Bastiaans.
Jan Gerrits Hofenck.
Andries Pieterman.
Wessel jansen.
Isaac van Delden.
Derk Jansen.
Jan Derx Pothoven.
Walter Brascamp, schriba.
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Ao 1744 den 1 Junij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. baron van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. destijds
markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in de
Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar
volkomen kragt en waerde gelaten.

Den markenschrijver brengt in dat Ao 1743 incassa is gebleven een somma van
Dito ontfangen de pagt van de wed. van Jan Aalberts Couckouck verschenen Petrij 1744,
Nu de zoon Henrik Jansen
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Transport hiervoor bedr.
De wed. van Jan Gerrits 1744
Frederik Tiel Petrij 1744
Henr. Jans, Nu eijgenaer Gerrit Gerrits, Petrij 1744
Wilm Jans Petrij 1744
Idem vant aangegraven land Petrij 1744
Jan Wilms aant Wolse velt Petrij 1744
Lambert jans van de Vlesse Petrij 1744
Ruijterhoff Petrij 1744

f. 59=16=0
3=0=0
f. 62=16=0
f. 62=16=0
0=8=0
0=10=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 81=6=0

Markenschrijvers jura
Publiceren
aan marten harms betaalt

f. 5=0=0
0=4=0
25=4=0
f. 30=8=0
f. 50=18=0
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Presenten.
Wolter Brascamp, qq. als markenrigter.
Steven van Delden uijt Spijkerboor.
Derk Nicolaes Westenenck.
Lambert Bastiaans.
Andreas Pieterman
Isaac van Delden.
Derk Jans, Beukelaar.

Jan van Hofenk.
Wessel Jans.
Jan Derx.
Jan Gerrits Hofenk.
Tonis Jansen Slijkhuijs, wegens sijn lantheer.
Marten Harms, wegens de Vlesse.

Pag. 122
Anno 1745 den 14 Junij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. baron van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds
markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van de wed van Harmen
Wilms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert
en in haar volkomen kragt en waerde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1744 in cassa is gebleven een somma van
Dito ontfangen de pagt van Hendriks Jansen Couckouck verschenen Petrij 1745
De wed. van Jan Gerrits 1745
Frederik Tiel Petrij 1745
Henr. Jans, nu eijgenaar Gerrit gerrits, Petrij 1745
De wed. van Wolter Gerrits Petrij 1745
Wilm Jans Petrij 1745
Idem vant aangegraven land Petrij 1745
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Transport hiervoor bedraagt
Jan Wilms aant Wolse Velt Petrij 1745
Lambert Jans van de Vlesse Petrij 1745
Ruijterhoff Petrij 1745
Huijscamp Potgieter van Petrij 1737 tot Petrij 1745 zijnde 8 jaren is samen
Markenschrijvers jura
Publiceren
aan de wed. van Harm Wilms voor verteringe betaald

f. 50=18=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
f. 65=10=0
f. 65=10=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
24=0=0
f. 96=8=0

f. 5=0=0
0=4=0
23=16=0
f. 29=0=0
f. 67=8=0

Presentes,
W. brascamp, verwalter markenrigter.

Steven van Delden vant Hartelaar.
Lambert bastiaans vant Hontschoten.
Marten Harms volmr van Jan Wagenaar van de Ganzevles.
Wessel Jans voor zijn lantheer Westenenk en als erffgen.
Steven Rutgers, Schockencamp, wegens zijn lantheer.
Jan Rutgers van de Hombrake, wegens ’t Heijlige Geest .
Derk Jans Beuckelaer.
Jan Gerrits Hoffenck, Jan Derk Schaepstel, Tonis Hendriks van den Hogencamp,
wegens zijn Tonis Jansen Slijkhuijs, qq.
Lambert Jans Havercamp, qq.
Wolter Brascamp, Scriba.
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Anno 1746 den 6 Junij sijn na voorgaende publicatie van de Hoog welgebor. heer W.H. van Broeckhuisen heer
van de Latmer als markenrigter van de Teugse of Silvoldermarkt wederom vergadert geweest ten huise van
Marten Harm in de Swaan en hebbe bij resumptie alle voorgaende resolutien usantien en alle gebruijcken
gearresteert en in haer volkomen kragt en waerde gelaten en hebbe vervolgens dit volgende gearresteert en
goedgevonden.
Is op voorstel van de heer advocaet Westenenk om twe rijen boomen te mogen poten langs zijn Wel Ed. hoge of
bergkamp te weten om ’t selve met een elleboog tot het eijnden van voorschreve kamp deur te trekken, so is daer
omtrent gearresteert en verstaen, dat sulks in ogenschijn sal genomen worden door Isaac van Delden, Marten
Harmsen, Teunis Jans Slijkhuis en Rijckelt Jansen, om daer over namens de markt voorschrevene volkomen te
disponeren en te doen ’t geene daer omtrent de markt sou kunnen mogen doen, wordende de heer markenrigter
en andere erfgenamen versogt om ’t selve bij die gelegenheid mede in ogenschijn te neemen om te sien en te
hooren wat voorschreven gecommitteerden hier omtrent doen en resolveren sullen, wordende dese dag gesteld
op den 4 Augustus 1746 ’s morgens ten tien uren in het Swaan in Twello bij malkanderen te koomen.
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Anno 1746 den 6 Junij zijnde de tweden maandag na Pinksteren, sijn na voorgaande publicatien van den Hoog
Welgeb. Heer W.H. van Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds markenrigter
van de Teugse off Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in de Swaan en
hebben bij resumptie van voorgaande resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in sat Ao 1745 in cassa is gebleven een somma van
De vrouw van Henrik Jansen Couckouck bet. de pagt verschenen Petrij 1746
De wed. van Jan Gerrits vant Dijkjen Petrij 1746
Frederik Tiel Petrij 1746
Gerrit Gerrits lanter vant Dijkjen petrij 1746
De wed. Wolter Gerrits 1746
Jan Wilms vant Wolse Velt Petrij 1746
Lambert Jans van de Vlesse Petrij 1746
Ruijterhoff Petrij 1746
Wilm Jans
Idem vant aangegraven lant

f. 67=8=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 78=18=0
8=0=0
2=0=0
f. 88=18=0

Markenschrijvers jura
Public.
Pag. 126
Transport hiervoor 0=4=0
Aan Marten Harms voor vert. betaalt
¼ bier bijde plackdelinge

f. 5=0=0
f. 88=18=0

28=15=0
1=10=0
Blijft in cassa

Presentes Heer van de Latmer, markenrigter.

f. 35=9=0
f. 53=9=0

Heren van Delden vant Hertelaar en Bolckhorst.

Westenenk, vant Hontschaten.
Van Delden van der Hogencamp.
Bannier, van Schokkencamp.
Lambert Bastiaans vant Hontschaten.
Derk Jans van den beuckelaar, qq.

Lambert Jans Havercamp, qq.
Marten Harms van de Vlesse, qq.
Jan Derks Pothoven.
Wolter Brascamp, schriba.
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memorialen vant geene de mark inkomende heeft.
Lambert Henrix erfgenamen moeten jaarlix betalen wegens de Dijkjes int velt 8 stuivers.
Hiervan is betaalt tot Petrij 1695. soo resteeren 6 jaren tot Petrij 1701
Dit is de boerrigter met een affignatie op de scholt, staende op d’ erffhuijs penn.
van Derck Freriks betaalt
Bij de ontfang verschenen.

f. 2=8=0
f. 2=8=0

Pag. 128
Willem Tonis Slijkhuijs, modo Cornelis Tonis Sliojkhuijs van een Dijkjenbij zijn hoffstee
aant velt voor jaarlix 8 stuivers.
Hiervan is betaalt tot Petrij 1697, soo reteeren 4 jaaren tot Petrij 1701
Hierop heeft Cornelis Derx opt Ruijterhoff als boerrigter ontf. voor 3 jaaren
bij den ontfang verschenen.

f. 1=12=0
1=4=0
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Jan Gerrits Wesenberg geeft jaerlix van sijn hofjen aent gemeene velt 28 stuijvers,
sijnde vant hofjen 20 st. en vant veltjen 8st., hiervan is betaalt tot Petrij 1700.
Dit hofjen is vorders met nog een weijnigjen Voorst velt tot een campjen gemaeckt en op den
20 December 1699 met nog een hoeckjen plagvelt van de Eijkenboom an de Costverlooren tot
aen de voetpad dat van Jan Daniels Voorster land komt, vertroost aen Herman Wilms in de Swaen
voor 4 guld. tijen st. jaers.
f. 4=10=0
De pagt van Herman Wilms op Petrij 1706 verschenen is
f. 4=10=0
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Weduwe van beekbergen en haer soon Harmen moeten betalen van een hoekjen van de gemeente
jaerlix f. 1=10=0
Hijr van is niet gekomen tot Petrij 1697.
Modo Jan Wolters en is schater van de marke waer voor hij dese jaerlix behout.
Memoria.
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1747 den 29 maij sijn na voorgaande publicatien van den Hoog Welgeb. Heer W.H. van Broeckhuijsen, heer van
de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom
vergadert geweest ten huijse van wed. van Harmen Wilms in de Swaan en hebben bij resumptie van
voorgaande resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1746 in cassa is gebleven een som van
De vrouw van Hendrik Jans Couckouck betaalt de pagt Petrij 1747
De wed. Jan Gerrits pagt Petrij 1747
Frederik Tiel Petrij 1747
Gerrit Gerrits lanter vant Dijkjen 1747

f. 53=9=0
f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
f. 47=15=0

f. 57-15=0
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Transport hiervoor bedr.
De wed. Wolt. Gerrits betaalt de pagt versch. Petrij 1747
Jan Wilms aent Wolse velt de pagt versch. Petrij 1747
Lamb. Jans van de Vlesse 1747
Ruijterhoff 1747
Wilm Jans scheuter 1747

f. 57=15=0
0=6=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
8=0=0

Idem van ’t aangegraven land Petrij 1747
Reijnder Jans Prins voor branden van twee coolhoopen
markenschrijvers Jura
Publiceren
Aan Marten Harms voor verteringe bet.

2=0=0
2=0=0
f. 76=19=0
f. 5=0=0
0=4=0
35=0=0
Schiet over

Presentes.
Wolt Brascamp, qq, als markrigter.
Steven vanDelden van de Bolkhorst en Hertelaer.
Westenenk vant Hontschoten.
Lamb. Bastiaans.
Dapper, wegens de Hombrake.
Derk Jans wegens Beukelaar.

f. 40=4=0
f. 36=15=0

Pag. 133
Verdere presente erff. gen. van Ao 1747.
Wessel Jans.
Jan Derks Pothoven.
Jan Gerrits Hoffenk.

Marten Harms wegens Vlesse.
Andries Pieterman van den Havercamp, qq.
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1748 den 10 Junij sijn na voorgaande publicatien van den Hoog Welgeb. Heer W.H. van Broeckhuijsen, heer van
de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom
vergadert geweest ten huijse van wed. van Marten Harms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande
resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1747in cassa is gebleven een somma van
De vrouw van Henrik Jans Couckouck bet. de pagt petrij 1748
De wed. van Jan Gerrits bet. Petrij 1748
Frederik Tiel Petrij 1748
Gerrit Gerrits lanter van ’t Dijkjen petrij
De wed. van Wolter Gerrits petrij 1748
Wilm Jans petrij 1748
Idem van ’t aangegraven land Petrij 1748
Jan Wilms aan ’t Wolse velt petrij 1748

f. 36=15=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
f. 57=7=0
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Transport hiervoor
Lamb. Jans van de Vlesse Petrij 1748
Ruijterhoff Petrij 1748
Markenschrijvers jura
Publiceren
Aan Marten Harms voor vertering
¼ bier bij de plakdelinge 1748

f. 57=7=0
0=8=0
0=10=0
f. 58=5=0
f. 5=0=0
0=4=0
27=0=0
1=10=0

Schiet over
De heeren erffgenamen hebben met malkanderen toegestemt dat alle degene die na vier uuren
op de vergadering komt dat die sal geven een schilling voor de armen.
Presentes,
Wolter Brascamp, qq. als markenrigter.
Steven van Delden van de Bolkhorst en Hertelaer.
Westenenk vant Honschaten.
Jacobus Bastianns.
Isaac van Delden.

f. 33=14=0
f. 24=11=0

Dapper wegens de Hombrake.
Derk Jansen wegens den Beukelaer.
Wessel jans.
Jan Derks Pothoven.
Jan Gerrits Hoffenk.

Marten Harms wegens de Vlesse.
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Wilm Wessels wegens den Havercamp.

Jan Tonis Slijkhuijs wegens het Slijkhuijs.

Absent
Den Hr. van Doddendal wegens Dijxeijnde.

De Hr. Banier wegens de Schokkencamp.
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1749 den 2 Junij sijn na voorgaande publicatien van den Hoog Welgeb. Heer W.H. van Broeckhuijsen, heer van
de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom
vergadert geweest ten huijse van wed. van Harmen Wilms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande
resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1748 in cassa is gebleven
De vrouw van Henr. Jans Couckoukbet. de pagt Petrij 1749
De wed. Jan Gerrits de pagt Petrij 1749
Frederik Tiel 1749
Gerrit Gerrits lanter Petrij 1749 vant Dijkjen
De wed. Wolter Gerrits Petrij 1749
Wilm Jans Petrij 1749
Idem vant aangegraven land Petrij 1749
Jan Wilms aant Woolse velt Petrij 1749
Lambert Jans van de Vles Petrij1749
Ruijterhoff Petrij 1749

f. 24=11=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 46=1=0
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Transport hiervoor
Arend Lammers in de Gansevles bet. voor twe peppelenboomen bij zijn huijs volgens accoord
Markenschrijvers jura
Publicatien
Aan de wed. van Haemen Wilms voor verteringe bet.

f. 46=1=0
2=0=0
f. 48=1=0

f. 5=0=0
0=4=0
22=0=0
Blijft in cassa

f. 27=4=0
f. 20=17=0

1749 den 2 Junij is geresolveerd bij de presente erffgenamen over het afgraven door Jan Jansen Colenbrander
aan de Teugseweg op de Silvoldermarkt, dat de boerscholte en scheuter het selve sullen insmijten met 3 off 4
gaten binnen een tijd van agt dagen.
Presentes.
Wolter Brascamp, qq, als markenrigter.
Steven van Delden, van de Bolkhorst en Hertelaer.
Westenenk, van ’t Hontschoten.
Lambert Bastiaan.
Isaac van Delden.
Wessel Jans.
Hendriks Pothoven.

Jan Gerrits Hofenk.
Marten Harms, wegens de Vlesse.
Andries Pieterman, wegens de Havercamp.
De Hr. Banier.
Coenraad Cegers, wegens Slijkhuijs.
Derk Jansen, wegens den Beukelaar.

Absentis.
De Hr. van Doddendal, wegens Dijkseijnde.
Provisoren van de Hombrake.
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1750 den 20 Maij sijn na voorgaande publicatien van den Hoog Welgeb. Heer W.H. van Broeckhuijsen, heer van
de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds markenrigter van de Teugse off Silvolder markt wederom
vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien
usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1749 in cassa is gebleven

f. 20=17=0

De vrouw van Hendrik Jans Couckouck bet. de pagt Petrij 1750
De wed. van Jan Gerrits Petrij 1750
Frederik Tiel de pagt 1750
Gerrit gerrits 1750 vant Dijkjen
De wed. Wolter Gerrits 1750
Wilm Jans 1750
Idem van ’t aangegraven land 1750
Jan Wilms aant Wolsevelt 1750
Arent Lammers van de Vles 1750
Ruijterhoff
Henrik Vrijdag, als nije erffgenaam van den Schokkencamp, bet.

3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
3=0=0
f. 45=7=0
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Transport hiervoor
Ontfangen van Marten Harms voor de Hr. van Brienen van Huijscamp pagt verschenen
Petrij 1746, 47, 48, 49 en 1750 zijnde 5 jaren bedr. zig
Markenschrijvers jura
Publiceren
Aan Marten Harms bet. voor vertering
¼ bier bij de plakdeijlinge bet.

f. 45=7=0
15=0=0
f. 60=7=0

f. 5=0=0
0=4=0
23=2=0
1=10=0
Blijft in cassa

f. 29=16=0
f. 30=11=0

Presentibus Omnibus behalven de hier na gementioneerde.
Wegens het Dijkseijnde van de Hr. van Doddendal, niemant gecompareert sijn, nog een briefje van qualificatie
ingebragt zijnde, word volgens resolutie van de mark geboet in een ggl. wordende de marktschrijver gelast hier
van kennis te geven en de boete te ontfangen.
De Hr. Westenenk seer geïncommodeert sijnde wordt door deselffs meijer verklaart geen briefje te hebben
kunnen geven en dus geëxcuseert.
Op propositie van de Hr. markenrigter, wijl veeltijds de quartiersdage op de oude naris marken vergadering
voorvallen is geresolveert dese erffgenamen vergadering te houden jaarlijkd op den tweeden maandag…..
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maandag na Paasen, nemende de meijers aan hier van aan hare principalen kennis te geven.
Tot nieuwe erffgenamen hebben sig opgedaan en gequalificeert, Simon van Groningen en Hendriek Vrijdag,
welke de jura daartoe staande aannemen te betalen aan de markenschrijver. Wordende bij desen voor aangenaam
verklaart.
Het elsenhout op de gemeene markt staande wordt van nu aff aan gegeven tot een tractement voor den tijdelijke
scheuter en sulks tot weerleggens toe.
presentes,
De Hr. van de Latmer, markenrigter.
Steven van Delden, van de Bolkhorst.
Lambert Bastiaans.
Isaac van Delden.
Henrik Vrijdag.
Wessel Jans.
Jan Gerrits Hofenk.

Simon van Groningen.
Marten Harms, wegens de Vlesse.
Derk Jansen, Beukelaar, qq.
Wilm Wessels van de Havercamp, qq.
Jan Slijkhuijs, qq.
Wilm Tonis van de Hombrake, qq.
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1751 den 19 April zijn na voorgaande publicatien van den Hoog Welgeb. Heer Wilm Harmen van
Broeckhuijsen, heer van de Latmer Wilp en Leeuwenburg &&. dezes tijds markenrigter van de Teugse off
Silvolder markt wederom vergadert geweest ten huijse van de wed. van Harmen Wilms in de Swaan en hebben
bij resumptie van voorgaande resolutien usantien en alle gebruijken gearresteert en in haar volkomen kragt en
waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1750 in cassa is gebleven

f. 30=11=0

De vrou van Henrik Couckouck bet. de pagt verschenen Petrij 1751
De wed. van Jan Gerrits Petrij 1751
Frederik Tiel Petrij 1751
Gerrit Gerrits lanter petrij 1751 vant Dijkjen
De wed. Wolter Gerrits Petrij 1751
Wilm Jans Petrij 1751
Idem vant aangegraven land Petrij 1751
Jan Wilms aan ’t Wolsevelt Petrij 1751
Lambert Jans van de Vlesse Petrij 1751
Ruijterhoff
Simon van Groningen als nije erffgenaam van 1/10 waar betaalt

3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
1=10=0
f. 53=11=0
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Ontfang van de Boerrigter.
Hier voor fol. heeft de boerrigter van Cornelis Slijkhuijs Hoffstee ontf. van 3 jaere f. 1=4=0
Nog ontf. een restant van Derk Frerix in de Vlesse hier voor te sien ad.
2=8=0
De voorm. een restant van Henrix Lamberts ontf. tot op petrij 1695, nog te goed
2=4=0
Item ontf. van Derk Frerix voor een boete
2=2=0
Item van Harmen Willems 1jaar pacht fol. op petrij 1701 vervallen
4=10=0
1701 de 23 Maij bij den selven ontf. van de Hr. Ritmr. Renss,
wegens een intrede van 2 waren tot den Hoffenck gehorende
6=0=0
f. 18=8=0
Met dese 18=8=0 is de tegen verstaende rekeninge ad. 18=11=8 betaalt,
hebbende Harmen Wilms hier over mede vergenoegen.
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Uijtgaaff van de boerrigter.
1701 de 23 Maij is door de heer markenrigter en presente erffgenamen de rekeninge bij Herman Wilms staende
en bevonden dat deselve bedrage over de jaren 1698, 1699 en 1700 voorgevallen soo van verteringe der
erffgenamen als uijt lijsten van attestatie en verhoren bij conschappen . id. samen een somma van agtijn guldens
elf str. agt penn. f. 18=11=8. Dese 18=11=8 sijn op heden in presentie van de heer markenrigter en erffgenamen
door de boerrigter aen Herman Wilms voldaan en betaalt welke hem al sijn vooruijtgave moge verstreken.
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Transport hier voor
Ontfangen van Lambert Wenink als rentmr. van Dijkseijnde omdat op den 29 maij 1750 niet
zijnde gecompareert off een briefje van qualificatie ingebragt zijnde,
is volgens de markt geboet op een ggl.
Markenschrijvers jura
Publiceren
Aan Marten Harms voor verterringe
Na verteringe
Aan Wilm Jans bet. voor 2 dagen inlijken

f. 53=11=0

1=8=0
f. 54=19=0

f. 5=0=0
0=4=0
23=8=0
0=12=0
1=0=0
Blijft in cassa

f. 30=4=0
f. 24=15=0

Door de gesamenlijke erffgenamen verkoren in plaats van den Hoog Welgeb. Heer Wilm Harmen Broeckhuijsen
als markenrigter van de Teugse off Silvolder markt, de Hr. Adolph Henrik Putman.
En is verder geresolveert dat de vergadering van dese markt weder op zijn ouden voet sal wesen, te weten den
tweden maandag na Pinksteren.
Tot nieuwe erffgenaam opgedaan en gequalificeert de Hr. Adolph Henrik Putman, welke de jura daartoe staande
aanneemt te betalen aan den markenschrijver, wordende bij desen voor aangenaam verklaart.
Presentes
De Hr. Adolph Henrik Putman, markenrigter.
Steven van Delden, van de Bolkhorst.
Simon van Groningen.

Jan Gerrits Hofenk.
Wessel Jans.
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Marten Harms, wegens de Gansevles, q.q.
Rickelt Jans, wegens ’t Hontschaten, q.q.
Wilm Tonis, wegens de Hombrake, q.q.
Derk Jansen, wegens de Beukelaar, q.q.

Jan Gerrits, wegens Schokkenkamp, q.q.
Aalbert Rutgers, wegens Dijkseijnde, q.q.
Tonus Hendriks, wegens den Hogencamp, q.q.

Absentis
De Hr. Hovel.
De hr. Westenenk.

Andries Pieterman.
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1752 den 29 Maij zijn na voorgaande publicatie van de Hr. Adolph Henrik Putman, markenrigter van de Teugse
off Silvoldermarkt, de gewaarde erfgenamen wederom vergadert geweest ten huijse van Marten Harms in de
Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien bij deselven gepersisteerd.
De markenschrijver brengt in dat Ao 1751 in cassa is gebleven
De vrou van Henrik Couckouck bet. de pagt Petrij 1752
De wed. van Jan Gerrits Petrij 1752
Frederik Tiel Petrij 1752
Gerrit Gerrits Lanter Petrij 1752 vant Dijkjen
De wed. Wolter gerrits Petrij 1752
Wilm jans Petrij 1752
Idem vant aangegraven land Petrij 1752
Jan Wilms aant Wolsevelt petrij 1752
Lambert Jans van de Vles Petrij 1752
Ruijterhoff Petrij 1752
De Hr. Adolph Henrik Putman bet. als nije erffgen. van den Hofenk
Marten Harms bet. als nije erffgen. van de Gansevles
Somma
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Transport hier voor
Tonis Warners bet, als nije erffgen. van de Gansevles
Marten Harms bet. voor rek. van de Hr. van Brienen, wegens de pagt van Huijscamp
verschenen petrij 1751 en 1752 ad. 3 gld. ’s jaars is
Markenschrijvers jura
Publiceren
aan Marten Harms voor verteeringe betaalt
een vierdel bier bij de plackdeijlinge

f. 24=15=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
3=0=0
3=0=0
f. 52=5=0
f. 52=5=0
3=0=0
6=0=0
f. 61=5=0

f. 5=0=0
0=4=0
30=12=0
1=10=0
Blijft in cassa

f. 37=6=0
f. 23=19=0

Tot nieuwe erffgen. opgedaan en gequalificeerd, Marten Harms en Tonis Warners, welke de jura daartoe staande
voort aan de markenschrijver hebben betaalt. Wordende bij dese voor aangenaam verklaart.
De absente erffgen. van1751 om reden om ’t hooge water als anders geëxcuteert.
Presentes
De Hr. Adolph Henrik Putman, markenrigter.
De Hr. Westenenk.
Steeven van Delden.
Isaac van Delden.
Lambert Bastiaan.

Simon van Groningen.
Jan Gerrits Hofenk.
Wessel Jans.
Marten Harms.
Tonis Warners.
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Coenraad Henric Zegers, wegens ’t Slijkhuijs, q.q.
Jan Gerrits, wegens Schokkencamp, q.q.
Wilm Tonis, wegens de Hombrake, q.q.
Derk Jansen, wegens den Beukelaar, q.q.

Aalbert Rutgers, wegens Dijxeijnde, q.q.
Wed. van Wilm Wessels, wegens de Havercamp,
q.q.
Engelbert Brascamp, schriba.
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1753 den 18 Junij zijn na voorgaande publicatie de erfgenamen van de Teugse of silvolder markt wederom
vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien
bij deselve gepersisteerd.
Den markenschrijver brengt in dat Anno 1752 in cassa is gebleven
De vrou van Henrik Couckouck bet. de pagt verschenen Petrij 1753
De wed. van Jan Gerrits bet. Petrij 1753
De wed. frederik Tiel bet. 1753
Gerrit Gerrits lanter bet. 1753
De wed. Wolter Gerrits bet. 1753
Wilm jans bet. 1753
Idem van ’t aangegraven land 1753
Jan Wilms aant Wolseveld Petrij 1753
Marten Harms en Tonis Warner van de Gansevles Petrij 1753
Ruijterhoff bet. 1753

f. 23=19=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 45=9=0
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Transport
Ontfangen van Simon van Groningen als nije erfgen.
opgedaan Ao 1750 te weinig is betaalt volgens resolutie
Ontfangen van de Hr. Paulus Putman voor nije erfgen.
van wijlen zijn vader opgedaan van den Hofenk Ao 1751 te weinig was betaalt
Ontfangen van Marten Herms voor den Hr. van Brienen
van de boomen op Huijscamp verschenen petrij 1753
Markenschrijvers jura
Publiceren
Aan marten Harms voor verteringe

f. 45=9=0
1=10=0
3=0=0
3=0=0
f. 52=19=0

f. 5=0=0
0-4-0
22=0=0
Blijft in cassa

f. 27=4=0
f. 25=15=0

Met eenparigheid van stemmen is geresolveerd dat het kiesen van een nieuwen markenrigter tot den volgenden
markendag sal blijven in staat. En sal het geen in die tijd voorvallende de markt rakende ’t zij van breucke als
andersints door den boerscholt of scheuter die sulx….
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mogte voorkomen aan den markenschrijver worden aangebragt die daar van nette aantekeninge sal houden en bij
den volgenden markendag de erfgen. daar van kennis geven.
Presentes.
De Hr. Paulus Putman.
Steven van Delden.
Steven van Delden.
Lambert Weenink.
Simon van Groningen.
henrik Vrijdag.
Jan Gerrits Hofenk.
Wessel Jans.

Marten Herms.
Wessel Jans, wegens ‘t Hontschoten, q.q.
Rickelt Jansen, wegens ’t Hontschoten, q.q.
Coenraad Henric zegers, wegens ’t Slijkhuijs, q.q.
Wilm Tonis, wegens de Hombrake, q.q.
Derk Jansen, wegens den Beukelaar, q.q.
Wed. Wilm Wessels, wegens den Havercamp, q.q.
Engelbert Brascamp, schriba, q.q.

Absentes
Jan Gerrits Colenbrander, wegens de ½ Gansevles.
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1754 den 10 Junij zijn na voorgaande publicatie de erfgenamen van de Teugse of silvolder markt wederom
vergadert geweest ten huijse van Marten Herms in de Swaan en hebben bij resumptie van voorgaande resolutien
bij deselve gepersisteerd.
Den markenschrijver brengt in dat Anno 1753 in cassa is gebleven

f. 25=15=0

De vrou van Henrik Couckouck bet. de pagt verschenen Petrij 1754
De wed. van Jan Gerrits bet.de pagt verschenen Petrij 1754
De wed. van Frederik Tiel bet. de pagt verschenen Petrij 1754
Gerrit Gerrits lanter bet. de pagt verschenen Petrij 1754
De wed. Wolter Gerrits bet. de pagt verschenen Petrij 1754
Wilm Jans bet. de pagt verschenen Petrij 1754
Idem van ’t aangegraven land bet. de pagt verschenen Petrij 1754
Jan Wilms aant Wolseveld bet. de pagt verschenen Petrij 1754

3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
8=0=0
2=0=0
6=0=0
f. 46=7=0
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1754 Transport
Jan Berents van de Gansevles bet. de pagt verschenen Petrij 1754
Ruijterhoff bet. de pagt verschenen Petrij 1754
Marten Herms bet. de pagt van de boomen op Huijscamp
verschenen Petrij 1754 door de Hr. van Brienen
Ontfangen van de Hr. Paulus Putman als nije erfgenaam van den Hofenk
Markenschrijvers jura
¼ bier bij de Plakdelinge
publiceren
Aan Marten Herms voor verteringe
Aan Tonis Warners bet. de accijns vant bier bij de plakdelinge
over ’t jaar 1750 en 1753, l en q

f. 46=7=0
0=8=0
0=10=0
3=0=0
6=0=0
f. 56=5=0
f. 5=0=0
1=10=0
0=4=0
23=0=0
0=10=8
Blijft in cassa

f. 30=4=8
f. 26=0=8

Tot nieuwe erfgenaam opgedaan en gequalificeerd de Hr. Paulus Putman, welke de jura daartoe staande betaald
heeft aan den markenschrijver, wordende bij dese voor aangenaam verklaard.
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Als mede tot nieuwe erfgenaam opgedaan Wilm Jansen en voor zijn broeder Jan en suster Elisabeth, welke de
jura daartoe staande tegen de aanstaande markendag moeten betalen.
Door de gesamentlijke erfgenamen verkozen in plaats van wijlen de Hr. Adolph Henrik Putman als markenrigter
van de Teugse en Silvoldermarkt, de Hr. Paulus Putman.
Presentes.
De Hr. Paulus Putman, markenrigter.
De Hr. C. van Haastenburgh.
De Hr. Lambert Bastiaans.
Steven van Delden.
Steven Jan van Delden.
Simon van Groningen.
Henrik Vrijdag.
Jan gerrits Hofenk.
Wessel Jans.

Marten Harms.
Wessel Jans, wegens’t Hontschaten, q.q.
Coenraad Henrik Zegers, wegens ’t Slijkhuijs, q.q.
Wilm Tonis, wegens de Hombrake, q.q.
Marten Harms, wegens de Havercamp, q.q.
Aalbert Rutgers, wegens Dijxeijnde, q.q.
Wilm Jansen.
Engelbert Brascamp, schriba.
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Anno 1755 den 26 Maij zijnde de tweede maandag na Pinsteren, zijn nae voorgaande publicatie en convocatie
van Dr. Paulus Putman als markenrigter van de Teugse of Silvolder matkt, ten huijze van den dijkschrijver
Marten Hermsen weder volgens gewoonte vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt, en hebben
opgenomen, afgehoort ende geslooten de rekeninge van ontvangst en uijtgave der markt.
Bedragende zig den ontvangst als volgt.
De markenschrijver brengt alhier in, het geen bij de laatst voorgaande rekeninge de A o 1754
meerder ontvangen als uijtgegeven is, als uijt het slot van gemelte rekeninge blijkt
Ontvangen van Henrik Koekkoek de pagt verschenen petrij 1755
Van de wed. van Jan Gerrits 1755
Van de wed. van Frerik Tiel 1755
Van Gerrijt Gerrijtsen lantheer 1755

f. 26=0=8
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0

Van de wed. van Wolter Gerrijts 1755
Van Willem Jansen 1755
Sa.
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Transport
Ontvangen van dezelve wegens het aangegraven land de Ao 1755
Van jan Willems van het Wolse veld 1755
Van Jan Berends van de Gansevles1755
Van Ruijterhof1755
Ontvangen van den dijkschrijver Marten Herms voor rekeninge van de Heer van Brienen,
wegens de boomen op Huijskamp verschenen petrij 1755
van de erfgenamen van Steven Jans van Delden, de intrede als nieuwe erfgenamen,
wegens den Hogenkamp
De uijtgaveis als volgt.
Betaald aan Marten Hermsen voor verteringe
Voor markenschrijvers jura
Voor publiceren der notificatie

0=6=0
8=0=0
f. 38=12=8
f. 38=12=8
2=0=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
3=0=0
3=0=0
f. 53=10=8

f. 29=0=0
5=0=0
0=4=0

f. 34=4=0
Is dat meerder ontvangen als uijtgegeven de somma van
f. 19=6=8
Welke in de volgende rekeninge weder in ontvangst zullen worden ingebragt ende verantwoord.
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Aldus voorenstaande rekeninge opgenomen en de geslooten.
presentibus.
De Hr. Paulus Putman, markenrichter.
Wessel jans.
De Heer Hoevel tot Wezevelt.
Marten Hermsen.
De Hr. Cornelis van Haastenburg.
Willem Teunis, wegens de Hombrake.
De Burger Lieutenant Lambert Bastiaan.
Wessel Jans, wegens het Hontschater, q.q.
Steven van Delden.
Evert Derks, wegens den Haverkamp.
Simon van Groningen.
Albert Rutgers, wegens het Dijkseijnde, q.q.
Henrik Vrijdag.
Teunis Hendriks, wegens den Hogenkamp.
Jan Gerrijts Hofenk.
Absentibus.
Willem, Jan en Elisabeth Janssen
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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vervolgens is door de gesamentlijke erfgenamen tot conservatie en de tot dienste der markt onder inpasie der
voorige resolutien het volgende als nog beraamt en vastgesteld.
Eerstelijk dat het tractement van den markenschrijver wel zal blijven gefixeert op 5 Caroli gulden, dog onder
deze speciale conditie dat denzelven verplicht en de gehouden zal zijn van jaarlijks op de gewoone markten
vergaderinge aan de erfgenamen om de continaatie van dit tractement te versoeken, en dat daar over als dan een
resolutie zal worden genomen, of dat bij naalatinge en ontstentenisse van dien daar van zal wezen gefrusteert, ten
eijnde om dus doende voor te koomen, dat daar uijt bij vervolg van tijd geen recht tot beswaar deeser markt
getrokken worde.
2de Is door de gesamentlijke erfgenamen goed gevonden, dat aan den marken scheuter boven en behalven zijn
ordinaris emolumenten voor ditmaal zal worden toegelegt een nieuwen hoed ter waarde van een Rijksdaler met
ernstige recommadatie dat hij des te nauwkeurige….
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vigilere en zorge drage, dat de voorige genoomen markten resolutien exactelijk agtervolgt, en deeze geringe
markt door ongewaarden niet g’invadeert, gespolieert of benadeelt worden en dat alle contraventeure van dien
sonder oogenluijkinge van iemant datelijk aan den markenrichter aan brenge, ten einde tegen deselve naa
bevindinge van zaaken ingevolge marken resolutien kan worden gehandeld.

3de Door den markenrichter voorgedragen zijnde, hoedat Willem Jans en Elisabeth Janssen, den zig op de
voorige vergaderinge als erfgenamen opgedaan hebben en destijds door de gesamentlijke erfgenamen
gecondemneert waren om ingevolge markenresolutie van den 31 Maij 1706 ieder voor een intrede aan de markt
te betalen drie gulden, alsnog in gebreken bleven daar aan te obediëren, veel min op deese vergaderinge, nog in
persoon, nog door een genoegzame volmachtiger te compareren, waardoor zij dus volgens nadere resolutie van
den 13de Junij 1729 ieder daar en boven vervallen waaren in een….
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boete van een goudgulden ten profijte ter markt.
Dat hij derhalven in bedenkinge gaf of daar omtrent niet met naedruk diende te worden voorsien, opdat dus
doende de markten resolutien niet elusair gemaakt wierden.
Waarop gedelibereert zijnde, is door de gezamentlijke erfgenamen goedgevonden en verstaan, dat gemelte
Willem Jan en Elisabeth Janssen verplicht en gehouden zijn om de verschulde intrede van drie gulden ieder ten
aller eersten te betalen, en dat wegens haare non comparitie daar en boven vervallen zijn ieder in een boete van
een ggld. ten profijte der markt. Wordende den markenrichter versogt ende geautoriseert,om bij vorder
manquement van de betalinge deeser intrede en g’incurreerde boete tegen dezelven in rechten te procederen, en
tot bekominge van dien zoodanig te doen en te handelen als tot handhavinge der markten resolutien nodig
oordelen zal.
4de Door den heer van Hoevel tot Wezevelt en Henrik Vrijdag klagten gedaan….
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zijnde hoedat vele schade veroorzaakt wierde, doordat den Honschater Grift niet nae behoren geruijmt en
opgegraven, worden derhalve versogt en dat hiertegen mogte worden voorsien.
Is goed gevonden dat ofschoon dit een zaak was waar omtrent deese markt geen de minste inzage hadden maar
tot het departement der dijkschouwe van Velue behoorde men echter om den Heere van Hoevel en Mons.
Vrijdag hierin zoveel mogelijk genoegen te geven.
Den dijkschrijver Marten Hermsen zoude versoeken zoo en als den zelve versogt en gequalifiseert word mits
deeze markt bij den Heere Dijkgraaf van Velue te adresseren en het nodige redres van dien te versoeken.
5de Door Mons. van Groningen voorgedragen zijnde, hoedat het water uijt het gemene veld langs zijn land
lopende, niet nae behooren konde aftrekken doortien de waterleijdingen en togtslooten voor het grootste gedeelte
verstopt en toegeland waaren, waardoor zijn land geïnundeert en grootelijks benadeelt wierde derhalve….
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versogt, dat de erfgenamen daar omtrent de nodige voorsieningen wilden doen.
Zoo is daarop gearresteert en de verstaan, dat den markenrigter benevens den Heere Scholtes Haastenberg en
Dijkschrijver Marten Hermsen zouden worden versogt en gequalificeert zoo en als dezelve versogt en
gequalificeert worden bij deeze, om deeze waterleijdinge in oogenschijn te nemen en daarvan op de komende
vergaderinge raport te doen ten eijnde als dan daar op door de gesamentlijke erfgenamen nader kan worden
gedisponeert, als nae bevindinge van zaaken zullen oordelen te behooren.
6de Vermits van verscheijdenen erfgenamen klagten ingekomen waren dat de weg over het gemeene veld door
het graven van kuijlen seer wierde beschadigt waaruijt dikwijls veele ongelukken zouden kunnen ontstaan, zoo is
goedgevonden en beraamt dat den markenrichter zoude worden versogt, gelijk versogt worden bij deezen, dat
om hiertegen te voorsien een publicatie behoorden….
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te laaten afgaan en zulks daarbij op een boete van een goudgulden scherpelijk te verbieden.
7de Op den voorslag van den Dijkschrijver Marten Hermsen, versoekenden dat aan hem mogte worden
g’accordeert om tot zijn eijgen verbruijk weg te halen het zand, zoo uijt de sloot langs de publijcque weg
gegraven en op de gemeente geworpen was, is silx door de gesamentlijke erfgenamen toegestaan.
Aldus geresolveert en de beslooten op datum als boven door de erfgenamen voornoemt.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1756 den 14 Junij zijnde den tweeden Maandag na Pinksteren, zijn na voorgaande publicatie en convocatie
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvoldermarkt ten huize van den Dijkschrijver

Marten Hermsen weder volgens gewoonte vergaderd geweest, de erfgenamen van voorschr. markt, en hebben
vooraf opgenomen, afgehoord en de geslooten de rekeninge van ontvangst en uijtgave der markt.
bedragende zig den ontvangst der zelve als volgt.
Den markenschrijver brengt alhier in, het geen bij de voorige rekeninge van den jaare 1755
meerder ontvangen als uijtgegeven is, als uijt het slot van gemelte rekeninge blijkt.
Ontvangen van Hendrik Koekoek de pagt verschenen Petrij 1756 ad.
Van de wed. van Jan Gerrijts verschenen Petrij 1756
Van de wed. van Frederik Tiel verschenen Petrij 1756
Van Gerrijt Gerrits landheer verschenen Petrij 1756
Van de wed. van Wolter Gerijts verschenen Petrij 1756

f. 19=6=8
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
f. 23=18=8
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transport,
f. 23=18=8
Van Jan Willems aan het Woolse veld, Petrij 1756
6=0=0
Van Jan Berends van de Gansevles, Petrij 1756
0=8=0
Van Ruijterhoff, Petrij 1756
0=10=0
Van Marten Hermsen voor rekeninge van den Heer van Brienen wegens de boomen op den
Huijscamp, verschenen Petrij 1756
3=0=0
Van Jan, Willem en Elisabeth Janssen, zoo wegens haare intrede als nieuwe erfgenamen, als
omdat zij in den jaare 1755 op de vergaderinge niet zijn gecompareert ijeder 4 gld. 8 st. samen
13=4=0
Van Simon van Groningen als nieuwe erfgenaam van den Hoogencamp voor intrede
3=0=0
Sa.
f. 50=0=8
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De ontvangst bedraagt als van de andere zijde te zien
f. 50=0=8
De uijtgave is als volgt .
1755 den 6 Sept. betaald aan A. Brouwer voor een hoed
aan den scheuter Willem Jans
Den 22 dito betaalt aan Marten Hermsen voor verteringe door den heer Putman,
den heer Scholtes Haastenberg, Simon van Groningen, Hendrik Vrijdag en
Marten Hermsen, bij occasie van het besigtegen der waterleijdinge
1756 den 14 Junij aan Marten Hermsen voor verteringe
Voor ¼ bier bij de verdeling der plaggen
voor accijns van het ¼ bier
Voor markenschrijvers tractement, zoo door de erfgenamen mede voor dit jaar
bij continaatie geaccordeert is
Voor publiceren der notificatien

f. 2=10=0

4=9=0
33=0=0
1=10=0
0=5=4
5=0=0
0=4=0
Sa.

Zodat meerder ontvangen als uijtgegeven is den somma van 3 gld. 2 st. en 4 penn.

f. 46=18=4
f. 3=2=4

Pag. 168
Welke in de volgende rekeninge weder in ontvangst moeten gebragt en verantwoord worden.
Aldus voorenstaande rekeninge opgenoomen en de geslooten.
Presentibus.
De Heer P. Putman, markenrichter.
De Heer student Westenink, namens zijn vader.
De burger lieutenant, Lamberts Bastiaan.
Steven van Delden.
Simon van Groningen.
Hendrik Vrijdag.
Jan Gerrijts Hofenk.
Wessel Jans.

Marten Hermsen.
Willem Jansen dezelve namens Elisabeth Janssen.
Coenraad Zegers, wegens het Slijkhuijs, q.q.
Gerrit Harms, wegens den Beukelaar, q.q.
Willem Teunis, wegens de Hombrake, q.q.
Rutger Alberts, wegens het Dijkseijnde, q.q.
Evert Derks, wegens den Havercamp.
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Ingevolge en de ter voldoeninge van het geen bij de voorige vergaderinge volgens genomen resolutie der
erfgenamen commissariaal gemaakt is heeft de markenrichter aan de vergaderinge geraporteert, hoe dat Willem,
Jan en Elisabeth Janssen nae voorgaande minnelijke interpellatie, de gestatueerde intrede als nieuwe erfgenamen
ad. 3 gld. ieder, als mede, de wegens haare non comparitie g’incurreerde boete ad. 1 ggld. waarin, uijt hoofde der

markten resolutie, door de gesamentlijke erfgenamen waaren gecondemneert, aan hem hebben voldaan en
betaald, zoo en als hij deeze penningen, te samen uijtmakende 13 gld. 4 st. bij de hiervorens afgehoorde
rekeninge in ontvangst gebragt heeft.
Den dijkschrijver Marten Hermsen heeft aan de erfgenamen verslag gedaan, hoedat hij den Heere Dijkgraaf van
Velue over het opruijmen der Hontschater Grift gesproken en om het nodige redres versogt heeft, dog dat zijne
excell. daar op aan hem hadde gelieven te antwoorden dat bij aldien de erfgenamen hier omtrent zig beswaart
oordeelden, en redres verlangden, zij alsdan zig bij requestie daar over aan hem moesten addresseren,
wanneer….
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daarop door den Dijkstoel vervolgens nae behooren zouden worden gedisponeert.
Waarop door de gesamentlijke erfgenamen gedelibereert zijnde, is goed gevonden en verstaan dat deeze
vergaderinge hier mede aan het versoek van den Heere van Hoevel en Mons. Vrijdag voldaan heeft en niet
bevoegt is zig daar over vorders in te laaten.
Den markenrichter, de scholtes Haastenberg, en dijkschrijver Marten Herms bij resolutie der erfgenamen sijnde
gecommitteert geweest om op de gedane klagte van Simon van Groningen in oogenschijn te nemen de
waterlosinge uijt het gemene veld langs zijn land lopende, zoo hij oordeelde verstopt en toegeland te zijn hebben
ter vergaderinge raport gedaan, alsdat zij op den 22 Sept. 1755 ten overstaan van Mons. van Groningen die
waterlozinge en situatie derzelve met attentie van rondsien ende besigtigt hebben, dog niet kunnen vinden dat
dezige verstoppinge of toelandinge in de gemeente den loop en verval van het water koomt te stuijten en
derhalven oordelen hier omtrent geene verdiepinge of uijtgravinge….
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in de gemeente nodig te zijn, te minsten dat niet als met seer groote en excessive kosten, waar toe de geringe
fondsen deeser markt in het minste niet toereijkende zijn, dit water door het graven van een togtsloot nae elders
zoude kunen worden gediverteert, en zij daarom van redene zouden zijn, dat op dit versoek geen vordere
reflectie kan worden geslagen.
Het welke bij de erfgenamen in deliberatie en omvrage gebragt zijnde, is goedgevonden ende verstaan, om het
bovengemelte raport om voorschreven redenen in der voegen te approberen.
Wordende de markenrichter, den scholtes Haastenberg, en den dijkschrijver Marten Hermsen, voor de moeijte in
deesen aangewend, bedankt.
Den markenrichter heeft vorders aan de erfgenamen voorgedragen hoe dat door het overlijden van Jan Jansen
Ziel zijn aanpart in de Gansevlessche op Willem en Elisabeth Janssen is komen te devolueren, en derhalve aan
de erfgenamen in consideratie gaf of gemelte Willem en Elisabeth Janssen niet gehouden en verpligt zijn, in
gevolge markten resolutie van den 31 Maij 1706 hier van de…..
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gewoone intrede als nieuwe erfgenaam tegen de volgende marktenvergaderinge te betalen.
Waarna door de erfgenamen gedelibereert en in omvrage gebragt zijnde, gemelte Willem en Elisabeth Janssen
tot de betalinge van deeze intrede gecondemneert zijn.
De boerscholte Wessel Jans heeft aan de vergaderinge overgedragen hoe dat hij wegens zijn vertrek uijt deeze
markt nae elders, niet in staat was langer als boerscholtes te kunnen fungeren, derhalve versogt van deze
bedieninge ontslagen te worden. Zoo is nae dat zulx in omvrage gebragt was, dit versogte ontslag aan den zelven
g’accordeert, en door de erfgenamen voor zijn betoonde ijver en trouw gedurende den tijd dat deeze post is
waargenomen, bedankt. En is daarop vervolgens weder met eenparigheid van stemmen, door de erfgenamen tot
boerscholtes in deszelfs plaats aangesteld, Jan Gerrijts Hofenk, die bij handtastinge belooft heeft, het voordeel
deezer markt in alle belang te zullen behartigen tegen alle misbruijken en attentaten, zoo door deeze of geene in
deeze markt mogten worden begaan en ondernomen, ijverig te waaken en…….
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zoo ras het een of ander tot zijne kennisse gekomen is, zulx dadelijk aan den markenrigter aan te geven.
Door den markenscheuter Willem Janssen om eenige verminderinge der pacht van de twee stukjes land, zoo hij
van deeze markt in huire bezit, versogt zijnde, is sulx bij de erfgenamen in omvrage gebragt, en daarop

geresolveert, dat met concideratie deeze pacht jaarlijks, van nu af te rekenen van tien op agt guldens zal worden
verminderd, mits en onder deeze expresse conditie, dat hij deeze pacht jaarlijks en alle jaaren precijs op de
gewoone markendag aan den markenschrijver betalen, of dat bij ontstentenisse van dien van deeze pacht zal
weezen verstooken.
Aldus geresolveert op datum als boven, door de erfgenamen voornoemd.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1757 den 6 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en convocatie
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den dijkschrijver
Marten Hermsen in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde
gelaten.
Vervolgens heeft den markenrichter aan de erfgenamen geraporteert, hoedat hem door den markenscheuter
kennisse gegeven was, dat Jan Teunis Molevelt hadde kunnen goedvinden een peppelen boom op de gemenen
markten grond staande weg te houwen, en aan een ander ten zijne voordele te verkopen, als mede dat eenen
Evert Rutgers, zijnde een ongewaarde in deeze markt, zig al mede hadde laaten gelaeten, om plaggen op de
markten grond te maaijen, dat hij voorschr. lieden tegens heden hadde laten citeren, om wegens deeze gepleegde
infractie en begane spolie afdragt te maken, de erfgenamen ten dien eijnde in consideratie gevende of niet tegens
dusdane attentaten en de daar tegens genomen resolutien punctuelijk dienden agtervolgd, en ter executie gesteld
te worden.
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Waarop nae verhoor der beklaagdens, door de erfgenamen gedelibereert en de voorige resolutien naegesien
zijnde, goedgevonden en verstaan is, dat deselve dienden te worden gecondemneert, zoo als gecondemneert zijn
bij deeze, namentlijk Teunis Molevelt in een boete van agt guldens agt st. ten profijte der markt, 12 st. voor den
scheuter, en 12 st. voor den armen. En Evert Rutgers in een boete van 2 gld. 2 st. ten profijte der markt, en 6 st.
aan den scheuter.
Door Coenraad Zegers aan de erfgenamen versogt zijnde, dat aan hem mogte worden gepermitteert, om een
coeme om te looijen, te graven aan de Teugse weg tegenover zijn gekofte huijsien. Zoo is sulx in omvrage
gebragt zijnde, daarop goedgevonden en verstaan dat een commissie diende gemaakt te worden om gemelte
grond, daar die koeme zoude worden geplaatst, in oogenschijn te nemen, met macht, om daar omtrent de plans
zoodanig te disponeren als nae bevindinge van zaaken zouden oordelen te behooren. Nopinerende ten dien eijnde
den markenrichter neffens Steven van Delden en Hendrik Vrijdag.
Vervolgens is door de erfgenamen opgenomen, afgehoord en geslooten de rekeninge van ontvangst en uijtgave
der markt.
Bedragende zig den ontvangst als volgd,
Den markenschrijver brengd alhier in het geen bij de voorige rekeninge van den jaare 1756
meerder ontvangen als uijtgegeven is, gelijk uijt het slot van gemelte rekeninge blijkt ad.
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Ontvangst.
Transport
Ontvang van Willem Jansen twee jaren pagt verschenen Petrij 1756 en 1757 ad.
Van H. Koekkoek de pagt, verschenen Petrij 1757
Van W. Jansen de pagt, verschenen 1757
Van de wed. van Frederik Tiel, Petrij 1757
Van Gerrijt Gerritsen landheer, Petrij 1757
Van de wed. van Wolter Gerrijts, Petrij 1757
Van Jan Willems aan het Woolse veld, Petrij 1757
Van Jan Berends van de Gansevles, Petrij 1757
Van Ruijterhoff, Petrij 1757
Van Willem Jansen Ziel voor intrade van hem en zijn suster Elisabeth Janssen
Ontvangen van Barthol, van eikhout voor rekeninge van Jan Teunis Moleveld in voldoeninge
der boete wegens het houwen van de peppelenboom in de gemeente
Van Evert Rutgers in mindering der boete wegens het maaijen der plaggen,

f. 3=2=4

f. 3=2=4
16=0=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
6=0=0
0=8=0
0=10=0
6=0=0
8=8=0

bij resolutie der erfgenamen was gecondemneerd
1=0=0
Van Marten Hermsen voor rekeninge van de heer van Brienen wegens de bomen op den Huijscamp 3=0=0
f. 49=0=4
De uijtgaven bedraagd als volgd.
Aan de dijkschrijver Marten Hermsen voor verteringe betaald ad.
f. 26=6=0
Aan den markenschrijver voor tractement zoo voor dit jaar weder geaccordeerd is
5=0=0
Voor het publiceren der kerkenspraken
0=4=0
Sa.
f. 31=10=0
Rest
f. 17=10=4
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Zoo dat meerder ontvangen als uijtgegeven is de somma van 17 guldens 10 stu. 4 penningen, welke in de
volgende rekeninge weder in ontvangst moeten ingebragt en verrekend worden.
Aldus het vorenstaande geresolveert, als mede deese rekeninge opgenomen en geslooten.
Presentibus,
De heer Markenrichter P. Putman.
De heer Scholtes Haastenberg.
De student Westenink namens zijn vader.
Steven van DElden.
Simon van Groningen.
H. ten Broeke, wegens den Haverkamp.
Marten Hermsen.
Willem Janssen, zoo voor hem zelfs als zijn suster.

Jan Gerrijts Hofenk.
Wessel Janssen.
Willem Teunis, wegens den Hombrake, q.q.
Jan Veenhuijsen, wegens den Schokkenkamp, q.q.
Richel Janssen, wegens Hontschater, q.q.
Coenraad Hendrik Zegers, wegens het Slijkhuijs.
Rutger Alberts, wegens het Dijkseijnde, q.q.

Aldus gedaan op datum als boven door de erfgen. voornoemd.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1758 den 22 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den
dijkschrijver Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Vervolgens heeft de markrichter ter vergaderinge geraporteert hoedat hij met en neffens Steven van Delden en
Hendrik Vrijdag bij resolutie der erfgenamen zijnde gecommitteert geweest, om in oogenschijn te nemen de
grond en plaats aan de Teugse weg alwaar Coenraad Zegers aan de erfgenamen versogt had een coem om te
looijen, te plaatsen, met macht aan hun gecommitteerden om daar in de plans zoodanig te disponeren als nae
bevindinge van zaaken zouden oordelen te behooren, derhalve ter voldoeninge en naekominge van dien met en
neffens Simon van Groningen, bij indispositie van deszelfs schoonvader Steven van Delden en Hendrik Vrijdag,
op 7 October van den laatst voorgaande jaare gemelte plaats naauwkeurig bezigtigt hebben en om veele en
verscheijdenen inconveniënten, zoo daar uijt zouden kunnen ontstaan, niet raadsaam en dienstig geoordeeld
hadden om in dat versoek te accorderen, en het selve derhalve hadden afgeslagen.
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Is door de gesamentlijke erfgenamen vorders goedgevonden, dat om den marktenscheuter des te beter te doen
vigileren, en zorge dragen, dat de markt niet gespolieert of beschadigt worde, van hem boven en behalven zijn
ordinaris emolument voor ditmaal weder toe te leggen een nieuwen hoed ter waarde van twee gulden 5 st.
Wordende den markenschrijver ten dien eijnde bij deezen gequalificeert om zodane hoed te koopen, die aan hem
bij vertoninge der quitancie in zijne rekeninge in uijtgave zal worden gevalideerd.
De rekeninge van ontvangst en uijtgave der markt is als volgt.
Ontvangst.
1758 den 22 Maij ontvangen van Willem Janssen een jaar pagt, versch. Petrij 1758
Eod. van Jan Berends van de Gansevlesse, Petrij 1758
Eod. van Willem Janssen, Petrij 1758
Eod. van Hendrik Jansen Koekkoek, Petrij 1758
Eod. van de wed. Jan Willems Breurman, Petrij 1758
Eod. van Willem Derks op Ruijterhoff, Petrij 1758

f. 8=0=0
0=8=0
0=8=0
3=0=0
6=0=0
0=10=0

Eod. van Gerrijt Gerrijtsen landheer, Petrij 1758
0=8=0
Eod. van de wed. Frederik Tiel, Petrij 1758
0=10=0
Eod. van Gerrijt Wolters, Petrij 1758
0=6=0
Eod. van Marten Hermsen voor rekeninge van de heer van Brienen van de boomen op Huijscamp. 3=0=0
Sa.
f. 22=10=0
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Transport
f. 22=10=0
Eod. van Evert Rutgers het restant der boete, wegens het plaggen maaijen
1=0=0
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de voorige rekeninge van den jaare 1757
meerder ontvangen als uijtgegeven is, als uijt het slot van gemelte rekeninge blijkt. ad.
f. 17=10=4
Sa.
f. 41=0=4
Daar en tegens bedraagt den uijtgave als volgt.
1757 den 7 Oct. betaald aan Marten Hermsen voor gedane verteringe door den
markenrichter, Simon van Groningen, en Hendrik Vrijdag bij occasie van het
besigtigen der plaatse tot het setten der coeme van Coenraad Zegers.
f. 1=2=0
1758 den22 Maij aan dezelven betaald voor gedane verteringe op den erfgenamen
vergaderinge
24=17=0
Nog voor een vierendeel bier bij het delen der plakken
1=10=0
Aan Albert Jansen Borgonjen voor accijns van het bier
0=5=4
Aan Anthonij Brouwer voor een hoed aan de scheuter bij resolutie der erfgenamen
toegelegt. l.q.
2=5=0
Samen
f. 29=19=4
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Transport van ontvangst.
f. 41=0=4
Transport van de uijtgave.
f. 29=19=4
Aan den markenschrijver voor tractement zoo weder voor deezen jaare
toegelegt was
5=0=0
Voor publiceren der kerkensprake
0=4=0
Sa. f. 35=3=4 f. 35=3=4
Rest dus
f. 5=17=0
Zoodat meerder ontvangen als uijtgegeven is eene summa van vijg gulden 17 st. die door de markenschrijver
weder in de volgende rekeninge moeten ingebragt en verrekend worden.
Aldus het voorenstaande geresolveert, en deeze rekeninge afgenoomen en de geslooten.
Presentibus.
De heer markenrichter, P. Putman.
De heer Westenink, wegens het Hontschoten.
De heer Bastiaan, wegens het Hontschoten.
Steven van Delden, wegens het Bulkhorst.
Simon van Groningen, wegens de Hogenkamp.
Marten Hermsen.
Jan Hofenk.
Gerrijt Herms, q.q. wegens den Beukelaar.

Willem Teunis, q.q. wegens de Hombrake.
Veenhuijsen, q.q. wegens den Schokkenkamp.
Coenraad Zegers, q.q. wegens het Slijkhuijs.
Evert Derks, q.q. wegens de Haverkamp.
Wessel Jans.
Willem Janssen zoo voor hem zelfs als namens zijn
suster.

Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1759 den 11 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den
dijkschrijver Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Vervolgens hebben voorts de erffgen. opgenomen, afgehoord en de gesloten de rekeninge van ontvangst en
uijtgave der markt als volgt.
Ontvangst.

Den markenschrijver brengt in dat Ao 1758 per slot van rekening in cassa is gebleven
Henrik Couckouck betaald de pagt, versch. petrij 1759
Wilm Jansen bet. de pagt, versch. petrij 1759
Wed. Frderik Tiel bet. de pagt, versch. Petrij 1759
Gerrit Gerrits lantheer bet. de pagt, versch. Petrij 1759
Wed. Wolter Gerritsbet. de pagt, versch. petrij 1759

f. 5=17=0
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
f. 10=9=0
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Transport
f. 10=9=0
Henrik Gerrits bet. de pagt, versch. petrij 1759
6=0=0
Jan Berends van de Gansevles bet. de pagt, versch. Petrij 1759
0=8=0
Wilm Derks Ruijterhof bet. de pagt, versch. Petrij 1759
0=10=0
Wilm Jansen scheuter bet. de pagt, versch. Petrij 1759
8=0=0
Wolter Aalders bet. voor reeken. van Jan Hessels voor de boomen op Huijscamp, Petrij 1759
3=0=0
Van Steven van Groningen ontvangen als nieuwe erffgen. van den Hogencamp en meede voor zijn
broeder Derk van Groningen als nieuwe erffgen. van den Hogencamp en meede van de Bolkhorst. 9=0=0
Van Jan Gerrits Hofenk ontvangen als nieuwe erffgen. van Jochem Jacobs plaats.
3=0=0
Van Jan Wessels ontvangen als nieuwe erffgen. van Jochem Jacobs plaats.
3=0=0
f. 43=7=0
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Transport
f. 43=7=0
Uitgaaf,
1759 den 11 Junij aan Marten Hermsen voor verteringe betaald
f. 25=12=0
Aan de markenschrijver voor tractement, zoo weder deeze jaare toegelegd was
5=0=0
Publiceren der kerkensprake
0=4=0
f. 30=16=0
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is de summa van
f. 12=11=0
Twaalf guldens elf st. welke door de markenschrijver in de volgende rekeninge moeten
ingebragt en de verrekend worden.
Tot nieuwe erffgen. ter vergadering opgedaan en verschenen Steven van Groningen, van den Hogencamp, Derk
van Groningen, van den Hogencamp als meede van de Bolkhorst. Jan Gerrits Hofenk en Jan Wessels, wegens
Jochem Jacobs stee, welke de jura daar toe staande aan den markenschrijver hebben betaald, en worden dies
halve voor aangenaam bij de gesamentlijke erffgenamen verklaart.
Presentibus,
De heer Paulus Putman, markenrichter.
De jongeheer Hovell, wegens ’t Slijkhuis.
De heer Bastiaan, wegens Hontschoten.
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Steven van Groningen, wegens den Hogencamp.
Derk van Groningen, wegens den Hogencamp en Bolkhorst.
Hendrik Vrijdag, wegens Schockencamp.
H. ten Broeke, wegens de Havercamp.
Mons. Geessink, wegens Dijxeinde.
Harmen Hermsen, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelf en namens zijn suster, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hofenk, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Wessels.
Gerrit Herms, q.q. wegens de Beukelaar.
Willem Teunis, q.q. wegens de Hombrake.
Geurt Jansen, q.q. wegens ’t Hontschoten.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
1760 den 11julij hebbe ik namens de Silvolder markt voor den tijd van drie jaren, aanvang zullende nemen met
Petrij 1761, vermeijert en verpacht aan Hendrik Jansen Stokkink en Hendrik Koekkoek het campjen lands van de
markt, zoo wijlen Jan Willems Breurman, of nu deszelfs wed. tot hier toe in pacht gebruickt heeft, en zulx voor

een jaarlijkse pacht van vier guldens en het gewoone evolument van een volwassen gans op Martini jaarlijks
voor de markenrichter.
P. Putman.
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Anno 1760 den 2 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en convocatie
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den dijkschrijver
Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij
resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en
waarde gelaten.
Vervolgens hebbenvoorschr. erffgen. opgenomen, afgehord en de geslooten de reekeninge van ontvangst en
uitgave der markt als volgt.
Ontvangst.
Den markenschrijver brengt in dat Ao 1759 in cassa is gebleven, ingevolge slot van reekeninge f. 12=11=0
Henrik Couckouck betaald de pagt, verschenen Petrij 1760
3=0=0
Wilm Jansen betaald de pagt, verschenen Petrij 1760
0=8=0
Wed. Federik Tiel betaald de pagt, verschenen Petrij 1760
0=10=0
Wed. Wolter Gerrits betaald de pagt, verschenen Petrij 1760
0=6=0
Gerrit Gerrits landheer, Petrij 1760
0=8=0
Henrik Gerrits, Petrij 1760
6=0=0
Jan berends, van de Gansevles, Petrij 1760
0=8=0
f. 23=11=0
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Transport
f. 23=11=0
Willem Derkx op Ruijterhoff betaald de pagt, Petrij 1760
0=10=0
Wilm Jansen, scheuter, betaald de pagt,Petrij 1760
8=0=0
De Heer Jan Hessels betaald de pagt van de boomen op Huijscamp, Petrij 1760
3=0=0
Ontvangen van Jan Wessels als nieuwe erffgen van Jochem Jacobs stee,
van de aangecogte portie van van Groningen
3=0=0
f. 38=1=4
Daar en tegen bedraagd den uitgaaff als volgd.
Aan Marten Hermsen voor verteringe betaald
f. 27=10=0
Voor ¼ bier bij de plakdeilinge
1=10=0
voor de cijs aan Tonis Wamel
0=5=4
Markenschrijvers jura, voor desen jaare wederom
5=0=0
Voor publicatie van de kerkensprake
0=4=0
Den12 Maij aan Antonij Brouwer voor een hoed geleverd aan Wilm Jansen, scheuter 2=5=0
f. 36=14=4
Rest dus
f. 1=6=12
Zodat meerder ontvangen als uitgegeven is eene gld. ses stuivers twaalf penn.
die door den markenschrijver weder in de volgende reekeninge moeten ingebragt
en verrekend worden.
Tot nieuwe erfgenaam opgedaan de Hoog Welgeb. Gestrenge Heer F.G. Baron van Rede tot den Perkeler
wegens de Havercamp.
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Hendrik Gerrits heeft het land, ’t welk hij in pagt van de erfgenamen had, opgesegd, daar is die opsage
aangenomen.
Willem Jansen, scheuter is door de erfgenamen toegelegd een nieuwen hoed.
Aldus het voorenstaande geresolveerd en deeze reekeninge opgenomen en de gesloten.
Presentibus,
De heer Paulus Putman, markenrichter.
De Heer van Reede tot de Perkeler, wegens den Havercamp.
De jongen Heer van Hovell, wegens ’t Slijkhuis.
Lambert Bastiaan junior, wegens ’t Hontschoten.
Steven van Groningen, wegens den Hogencamp.
Derk van Groningen, wegens den Hogencamp en Bolkhorst.

Mons. Geestink, q.q. wegens Dijxeinde.
Marten Hermsen, wegens de Gansevles.
Wilm Jans voor hem zelfs en namens zijn suster , wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hofenk, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Gerrit Herms, q.q. wegens den Beukelaar.
Wilm Teunis, q.q. wegens den Hombrake.
Geurd Jansen, q.q. wegens ’t Hondschaten.
Jan Gerrits, q.q. wegens den Schockencamp.
Aldus opgedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1761 den 18 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den
dijkschrijver Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen hij de vorige reeckeninge van den jaare 1760
meerder ontvangen als uitgegevenis, gelijk uit het slot van gemelde reeckeninge blijkt, ad
Henrik Couckouck betaald de pagt, verschenen Petrij 1761
Wilm Jansen betaald de pagt, verschenen Petrij 1761
Wed. Frederik Tiel betaald de pagt, verschenen Petrij 1761
Wed. Gerrit Gerrits landheer betald de pagt, verschenen Petrij 1761
Erffgen. weduwe Wolter Gerrits betaald de pagt, verschenen Petrij 1761
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Couckouck betalen de pagt, verschenen Petrij 1761
Jan Berends van de Gansevles betaald de pagt, verschenen 1761

f. 1=6=12
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=6=0
4=0=0
0=8=0
f. 10=6=12
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Transport
Willem Derkx Ruiterhoff betaald de pagt, verschenen 1761
Wilm Jansen, scheuter betaald de pagt, verschenen 1761
De heer Jan Hessels betaald de pagt van de boomen op Huijscamp, verschenen Petrij 1761
De Heer van de Parkeler betaald van de intreede als nieuwe erffgenaam
Daar en tegen bedraagd den uitgaaff als volgd.
Aan Marten Hermsen voor verteringe betaald
Markenschrijvers jura voor deese jaare wederom
Voor 2 Publicatien

f. 10=6=12
0=10=0
8=0=0
3=0=0
3=0=0
f. 24=16=12

f. 18=0=0
5=0=0
0=4=0

f. 23=4=0
Rest dus
f. 1=12=12
Zodat meerder ontvangen als uitgegeven is eene gld. twaalf stuivers twaalf penn.
die in de volgende rekeninge door den markenschrijver moeten ingebragt en verrekend worden.
Door Lambert van Til aan de erffgenamen voorgedragen en versogt zijnde om eenig zand uit de gemeente te
mogen halen tot dempinge van zekere sloot bij zijn huis waarop voornemens was een berg te setten.
Is zulks in omvrage gebragt , zijnde door…..
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de gesamentlijke erfgenamen aan den selven g’accordeerd en toegestaan, om zoveel zand of aarde als tot
dempinge dier kolk nodig is uit de gemeente te mogen halen, mits en onder deeze expresse conditie, dat door den
boerscholtes aan hem daarvan aanwijsinge zal moeten gedaan worden, waar ter plaatse zulks buiten prejudictie
zal mogen gehaald worden, en dat het zelve niet anders als tot dempinge van gemelde sloot zal moogen worden
g’employeert.
De Heer van de Parkeler als nieuwe erffgenaam, de jura aan den markenschrijver betaald hebbende, word dier
halven door de samentlijke erffgenamen voor aangenaam verklaard.

Wilm Jansen scheuter heeft te kennen gegeven, dat Eilerd Jansen op Jochem Jacobs stee een coolhoop heeft
geset op de erfgen. grond. En is daarop door de erffgen. aan Wilm Jansen scheuter gelast, om gemelde Eilerd
Jansen aan te seggen dat hij aan den markenschrijver daarvan sal betalen de boete daar toe staande.
Gerrit Wolters aan de erfgenamen gedeclareerd hebbende ses stuivers ’s jaarlijks pagt aan de markt niet langer te
betalen, is dier halven gecondemneerd om zijn heg of sloot in die staat stellen zoo als voorheen geweest is.
Denselven mede versogt hebbende, zijn schuur te mogen setten, soo verre als hij de boomen reeds omgehouwen
had, is sulx in omvrage gebragt zijnde afgeslagen.
Aldus het voorenstaande geresolveerd….
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en deeze reekeninge opgenomenen de geslooten.
Presentibus.
De Heer Paulus Putman, markenrichter.
De Heer van Reede tot de parkeler, wegens den Haverkamp.
Den jonge heer van Hövell, wegens ’t Slijkhuis.
De heer Westenenk, wegens ’t Hondschoten.
De Heer Dapper, wegens de Hombrake.
Lambert Bastiaans junior, wegens ’t Hondschoten.
Steven van Groningen, wegens den Hogencamp.
Derk van Groningen, wegens den Hogencamp en Bolkhorst.
Marten Hermsen, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn suster, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hofenk, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Gerrit Herms, q.q. wegens den Beukelaar.
Rutger Aalberts, q.q. wegens Dijxeinde.
Absent.
Henrik Vrijdag, wegens den Schockencamp.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp. Markenschrijver.
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Anno 1762 den 7 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en convocatie
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den dijkschrijver
Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij
resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en
waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de voorige reeckeninge van den jaare 1761
meerder ontvangen als uitgegeven is, gelijk uit het slot van gemelde reeckeninge blijkt ad.
Henrik Koekoek bet. de pagt verschenen Petrij 1762
Wilm Jansen bet. de pagt verschenen Petrij 1762
Wed. Frederik Tiel, Petrij 1762
Wed. gerrit Gerrits, landheer Petrij 1762
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koekoek, Petrij 1762
Jan Berends van de Gansevles, Petrij 1762
Wilm Derks Ruiterhoff, Petrij 1762
Wilm Jansen scheuter, Petrij 1762

f. 1=12=12
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
4=0=0
0=8=0
0=10=0
8=0=0
f. 18=16=12
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Transport
Marten Hermsen bet. de pagt voor de heer Hessels, wegens de boomen op Buitencamp 1762
Daar en tegen bedraagd den uitgaaf als volgd.

f. 18=16=12
3=0=0
f. 21=16=12

Aan Marten Hermsen voor verteringe betaald
Voor ¼ bier bij de plakdeilinge
Aan Aalbert Jansen Bourgondien voor accijns
Markenschrijvers jura wederom voor deeses jaare
Voor twee publicatien

f. 20=12=0
1=10=0
0=5=4
5=0=0
0=4=0
f. 27=11=4

Blijkende dus dat meerder uitgegeven als ontvangenis,
de somma van vijff gld. veertien stuivers agt penningen, zegge
Presentibus,
De Heer Paulus Putman, markenrigter.
De heer Dapper.
De Heer Westenenk.
Lambert Bastiaan, junior.
Steven van Groningen.
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Jan Gerrits Hofenk.
Jan Wessels.
Coenraad Zegers, wegens ’t Slijkhuis, q.q.
Gerrit Herms, wegens den Beukelaar, q.q.

f. 5=14=8

Derk van Groningen.
Ieles Grestink, wegens Dijxeinde, q.q.
Marten Hermsen.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn suster.

Engelbert Gerrits, wegens den Havercamp, q.q.
Jan Gerrits, wegens den Schockencamp, q.q.

Aldus gedaan op dato als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Ao 1763 den 30 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en convocatie
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den dijkschrijver
Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij
resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en
waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat van de pagten, vervallen Petrij 1763 ontvangen heeft, als volgt.
Van Henrik Koekoek
f. 3=0=0
Van Wilm Jansen
0=8=0
Van de wed. Frederik Tiel
0=10=0
Van de wed. Gerrit Gerrits landheer
0=8=0
Van Henrik Stokkink en Henrik Koekoek
4=0=0
Van Jan Berends in de Gansevles
0=8=0
Van Wilm Derks Ruiterhoff
0=10=0
Van de heer Hessels
3=0=0
f. 12=4=0
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Transport
f. 12=4=0
Vervolgens nog ontvangen van Steven van Groningen
als nieuwe erfgenaam van den Hogenkamp
3=0=0
Van Tonis Berends voor ’t setten van een coolhoop
1=0=0
De Heer Markenrichterheeft wegens zijne aanstellinge als griffier der Heeren van de Ridderschap
van Overijssel, aan de markt uit een enkele genereusiteit sonder eenige verplichting vereerd
10=0=0
f. 26=4=0
Daar en tegen bedraagd den uitgaaf als volgd.
Aan Marten Hermsen voor verteeringe
f. 20=0=0
Den markenschrijver komt wegens zijne meerdere uitgaaf als ontvangst
van den jaare 1762
5=14=8
Markenschrijvers jura wederom voor deses jaare
5=0=0
Voor 2 publicatien
0=4=0
f. 30=18=8
Hiervan afgetrokken bovenstaande ontvangst ad.
f. 26=4=0
f. 4=14=8
Komende dus te blijken dat den marktenschrijver meerder heeft uitgegeven als

ontvangen de somma van f. 4=14=8
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Zijnde de daar en tegens nog intebeuren so in restantis gebleven.
Van Henrik Vrijdag voor eene non-comparitie van 1761
Wilm Jansen, scheuter debet de pagt, verschenen Petrij 1763
dus te samen
Presentibus.
De Heer Paulus Putman, als markenrigter.
De heer Hövell, wegens ’t Slijkhuis.
De Heer Westenenk, wegens ’t Hondschaten.
De Heer Provisor J. Dapper, wegens den
Hombrake.
Steven van Groningen, wegens den Hogencam[.
Derk van Groningen, wegens de Bolkhorst.
Marten Herms, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster
wegens de Gansevles.

f. 1=8=0
8=0=0
f. 9=8=0

Jan Gerrits Hofenk, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Rutger Alberts, wegens Dijxeinde. q.q.
Gerrit Herms, wegens den Beukelaar. q.q.
Engberts Gerrits, wegens den Havercamp. q.q.
Rikeld Jansen, wegens ’t Hondschoten. q.q.
Jan gerrits, wegens den Schockencamp. q.q.

Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
Pag. 199
Anno 1764 den 16 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den
dijkschrijver Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat de pagten vervallen Petrij 1764 bij hem ontvangen zijn als van:
Henrik Koekoek
Wilm Jansen
Wed. Frederik Tiel
Wed. Gerrit Gerrits landheer
Henrik Jansen Stockink en Henrik Koekoek
Jan Berends van de Gansevles
De Heer Hessels
Henrik Stockink bet. voor ’t setten van 2 coolhoopen
Nog vervolgens ontvangen van de Diaconie der kerspel Twello de pagt van
Wilm Jansen scheuter over de jaaren 1763 en 1764 op Petrij vervallen
Samen
f.
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Transport
f.
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf als volgd.
Anno 1763 meerder uitgegeven als ontvangen
f. 4=14=8
Aan Marten Hermsen voor verteringe
20=0=0
¼ bier geleverd bij de plak-deilinge
1=10=0
Voor accijs van dat bier
0=5=4
Markenschrijvers jura weder voor desen jaare
5=0=0
Voor publiceren van twee publicatien
0=4=0
f. 31=13=12
Den bovenstaande ontvangst hiervan afgetrokken, soo komt te blijken dat den
marktenschrijver meerder heeft uitgegeven als ontvangen
f. 1=19=12
Zijnde daar in tegens nog intebeuren soo in restant verbleeven is.
Henrik Vrijdag voor een non-comparitie van 1761
f. 1=8=0
Jan Tonis, wegens de pagt versch. Petrij 1764 namens Ruiterhoff
0=10=0
Dus te samen f. 1=18=0

f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
4=0=0
0=8=0
3=0=0
2=0=0
16=0=0
29=14=0
29=14=0

Zijnde door de erfgenamen aan Wilm Jansen scheuter geresumeerd uit een enkele genereusiteit sonder
consequentie: 1 jaar pagt soo verschenen is geweest Petrij 1763, onder beding dat den selven….
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binnen 14 dagen na dato deses aan den markenschrijver komt te voldoen ’t jaarpagt soo verschenen is Petrij
1764.
Presentibus.
De Heer Paulus Putman, Markenrigter.
De Heer Westenenk, wegens Hondschoten.
De Lieutenant Lambert Bastiaan, wegens Hondschoten.
Henrik Vrijdag, wegens Schockencamp.
Steven van Groningen, wegens Hogencamp.
Derk van Groningen, wegens Bolkhorst.
Marten Hermsen, wegens de Gansevles.
Iles Gesink, wegens Dijxeinde.
Jan Gerrits Hofenk, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster Elisabeth Wilms, wegens de Gansevles.
Coenraad Zegers, wegens ’t Slijkhuis. q.q.
Gerrit Herms, wegens de Beukelaar. q.q.
Engbert Gerrits, wegens de Havercamp. q.q.
Gerrit Jansen Dix, wegens de Hombrake. q.q.
Aldus gedaan op dato als voren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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1765 den 3 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en convocatie van
Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van den erfgenaam en wijlen
Marten Hermsen in de herberg de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij
resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en
waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt in dat de pagten vervallen Petrij 1765 bij hem ontvangen zijn als van:
Henrik Koekoek
f. 3=0=0
Wilm Jansen
0=8=0
Weduwe Frederik Tiel
0=10=0
Weduwe Gerrit Gerrits
0=8=0
Henrik Jansen Stockink en Henrik Koekoek
4=0=0
Jan Berends van de Gansevles
0=8=0
Jan Tonis Mooleveld
0=10=0
Erfgenamen van Wilm Jansen scheuter
8=0=0
De Heer Hessels
3=0=0
f. 20=4=0
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Transport
f. 20=4=0
Nog ontvangen van Jan Tonis Mooleveld de pagt vervallen Petrij 1764
0=10=0
Van Henrik Vrijdag wegens non-comparitie van 1761
1=8=0
A. ten Have en Engelbert Brascamp als nije erfgenamen
6=0=0
De heer Westenenk heeft wegens zijn aanstelling als auditeur militair aan de markt
uit een enkele genereusiteit sonder eenige verplichtinge vereerd
10=10=0
f. 38=12=0
Daar en tegens bedraagd den uitgaaff.
Anno 1764 meerder uitgegeven als ontvangen is
f. 1=19=12
De erfgenamen van Marten Hermsen voor verteringe
20=8=0
Markenschrijvers jura, wederom deses jaare
5=0=0
Voor publiceren van twee publicatien
0=4=0
afgetrokken
f. 27=11=12
f. 11=0=4

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeven is een somma van elf guldens vier penn.
welke door den markenschrijver in de volgende …
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reekeninge moeten ingebragt en verantwoord worden.
Tot nieuwe erfgenaamen opgedaan Arnoldus ten Have en Engelbert Brascamp, wegens een halve waar van de
Gansevles.
De markenrichter heeft ter deliberatie gebragt hoe dat door het overlijden van Willem Jansen is komen vaceren
de marktenscheuters plaats der Zilvolder markt en derhalven de gemelde bedieninge met een ander bekwaam
persoon weder diende te worden voorsien.
Is na deliberatie der gesamentlijke erfgenamen goedgevonden om weder tot markenscheuter in plaats van voorm.
Willem Jansen te eligeren ende aan te stellen Dries Jansen. Zulx op het tractement zooals de vorige
markenscheuters getrokken hebben, namentlijk dat ten zijnen profijte zal genieten het elshout op de
marktengrond staande en daar en tegen gehouden zijn om het einde weteringe zoo tot laste van de markt is
jaarlijks en alle jaaren te maken en de markt van alle opspraak en namaaningen des wegens te bevrijden. Sonder
van het maken van dien iets tot laste van de….
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markt te kunnen of mogen inbrengen.
En is vervolgens door de gesamentlijke erfgenaamen mede goedgevonden, om het land zoo de voorige
markenscheuter van de markt in pacht gehad heeft mede aan de thans aangestelde markenscheuter Dries Jansen
voor den tijd van ses jaren te verpachten en zulks voor een pacht van agt gulden jaarlijks, zoo jaarlijks, op
verbeurte der pacht op de marktendag sal moeten betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen zijn op Petri
1766. als mede het gewone emolument van een vette gans aan de markenrichter, mede op Martini jaarlijks
moeten voldoen. En inval omtrend het een of andere komt in gebreken te blijven, dat als dan, zoo van de pacht
als markenscheutersplaats zal verstoken wezen.
Hebbende gemelde Dries Janssen op huiden bij handtastinge beloofd en aangenomen de resolutien der markt,
zoo aan hem door den markenschrijver zijn voorgelesen, stiptelijk te agtervolgen, sonder oogluikinge van….
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iemand, die tegen markenresolutie peccerende, aan de markenrichter datelijk aan te geven ten einde daar tegens
als dan zodanig kan worden geprocedeerd als tot maentien den markten resolutie en meetten voordeele en nutte
der markt zal vinden te behoren.
Presentibus,
De heer Paulus Putman, markenrichter.
De Heer van Hövell.
De Heer Westenenk.
De heer Provisor Dapper.
De Lieutenant Lambert Bastiaan.
Henrik Vrijdag.
Steven van Groningen.
Derk van Groningen.
Arnoldus ten Have.

Engelbert Brascamp.
Jan Gerrits Hofenk.
Jan Wessels.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster
Elisabet Jansen.
Ieles Gesink, wegens Dijxeinde.
Gerrit Herms, wegens de Beukelaar. q.q.
Engberts Gerrits, wegens de Havercamp. q.q.

Aldus gedaan op datum als voren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1766 den 26 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde
gelaten.
De markenschrijver brengt alhier in het geen bij de laatste voorgaande reekeninge Ao 1765
meerder ontvangen als uitgegeven is, als uit het slot van gemelde reekening blijkt.
Vorders ontvangen de navolgende pagten verschenen Petrij 1766 als van:
Henrik Koekoek

f. 11=0=4
3=0=0

Wilm Jansen
Weduwe Frederik Tiel
Weduwe Gerrit Gerrits
Henrik Jans Stokkink en Henrik Koekoek
Jan Berends van de Gansevles

0=8=0
0=10=0
0=8=0
4=0=0
0=8=0
f. 19=14=4
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Transport
f. 19=14=4
Jan Tonis Mooleveld
1=10=0
Drie Jansen
8=0=0
De Heer Hessels
3=0=0
De Heer Provisoor Dapper, heeft wegens zijne aanstellinge als rentmeester van St. Jans kamp,
aan de markt uit een enkele genereusiteit sonder eenige verplichtinge vereerd
10=10=0
f. 41=14=4
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Jan Jacobs Breedenoord voor verteeringe
f. 39=8=0
¼ ton biere met cijs
1=16=4
Markenschrijvers jura voor deses jaare
5=0=0
Publiceren
0=4=0
f. 46=8=4
Den bovenstaanden ontvangst hiervan afgetrokken, soo komt te blijken
dat den markenschrijver meerder heeft uitgegeven als ontvangen
f. 4=14=4
Is na deliberatie goedgevonden den markenrigter neffens Steven van Groningen
te versoeken ende te committeren om in oogenschijn te nemen de claater boomen
staande bij het huis van Wander berends, als mede 3 schotwilgen….
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staande bij ’t Slijkhuis-stee, en dan nog eenige boomen staande om Henrik Koekoek land daar en tegen de
aanstaande markenvergadering een kerkenspraake te laten afgaan, teneinde alsdan aan de meest biedende ten
meeste profijt der markt kunnen worden verkoft.
Den markenscheuter Dries Jansen heeft opgegeeven dat het einde Groote Weteringe tot deese markt behorende
gelegen is tegen ’t bagijnenland van de erfgenaamen Marten Hermsen en aan de andere zijde der weteringe
tegens de landen van Wilm Jansen op Slijkhuis-stee en Wilm Jansen Colenbrander, zijnde lang ongeveer vijff
roeden en tien voet (á 16 voet de roede) liggende de erfgenaamen Marten Hermsen daar naast aan.
Presentibus,
De heer Paulus Putman, markenrichter.
De Heer Provisoor Dapper.
Pag. 210
Henrik Vrijdag.
Lambert Bastiaan.
Jan Gerrits Hofenk.
Jan Wessels.
Wilm Jansen namens hem en zijn zuster.
Engelbert Brascamp, voor hem zelfs en Arnoldus
ten Have.

Steven van Groningen.
Derk van Groningen.

Rutger Alberts, wegens Dijxeinde. q.q.
Coenraad zegers, wegens ’t Slijkhuis. q.q.
Gerrit Herms, wegens de Beukelaar. q.q.
Engbert Gerrits, wegens de Haverkamp. q.q.
Geurd Jansen, wegens ’t Hondchoten. q.q.

Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1767 den 15 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde
gelaten.

Den markenschrijver brengt in de navolgende pagten, verschenenPetrij 1767, ontvangen te hebben als van,
Henrik Koekoek
f. 3=0=0
Wilm Jansen
0=8=0
Weduwe Frederik Tiel
0=10=0
Weduwe Gerrit Gerrits
0=8=0
Henrik Jans Stokkink en Henrik Koekoek
4=0=0
Jan berends van de Ganzevles
0=8=0
Jan Tonis Mooleveld
0=10=0
Dries Jansen
8=0=0
De Heer Hessels
3=0=0
f. 20=4=0
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Transport
f. 20=4=0
Daar en boven ontvangen van Coenraad Henrik Zegers voor ’t setten van 2 coolhoopen
2=0=0
f. 22=4=0
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Anno 1766 per slot van reekening meerder uitgegeven als ontvangen
f. 4=14=4
Aan Jan Jacob Bredenoord voor verteringe betaald
23=5=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor ’t publiceren van publicatien 2 maal
0=4=0
f. 33=3=4
Den bovenstaande ontvangst van de uitgaaf afgetrokken, soo komt te blijken
dat den markenschrijver meerder heeft uitgegeven als ontvangen.
f. 10=19=4
Is na deliberatie goedgevonden den markenrichter te qualificeren, om op de open grond tegen de Stokkingkamp
en bij de Slijkhuis hier eiken, beuken of schotwilgen te laten pooten, zoals na bevinding voor…
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de markt het best en raadsaamst oordelen zal.
Presentibus.
De heer markenrichter, P. Putman.
De heer van Hoevell tot Weseveld, namens Slijkhuis.
De heer Lamberts, namens het Hondschaaten.
Steven van Groningen, namens den Hogenkamp.
A. ten Hove en Engelbert Brascamp, namens de Gansevles.
Wilm Janssen, namens hem zelfsen zijn zuster, wegens de Gansevles.
Gerrit Jansen Bolkhorst, namens Derk van Groningen, wegens de Bolkhorst.
Geurd Jansen, namens mevrou Westenenk, wegens het Groote Hondschaaten.
Henrik Vrijdag, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Herms, wegens de Beukelaar.
Engelbert Gerrits, namens de Heer van Reede, wegens den Haverkamp.
Rutger Alberts, wegens Dijxeinde.
Gerrit Jansen, wegens de Hombrake.
Jan Gerrits Hofenk en Jan Wessels, wegens het Hogevonder.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1768 en 30 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en convocatie
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorm. markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde
gelaten.
Den markenschrijver brengt in de volgende pagten, verschenen Petrij 1768 ontvangen te hebben als van,
Henrik Koekoek
f. 3=0=0
Wilm jansen
0=8=0
Erfgenamen van de weduwe Frederik Tiel
0=10=0

Weduwe Gerrit gerrits
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koekoek
Jan Berends van de Gansevles
Jan Tonis Moleveld
Dries Jansen
De heer Hessels

0=8=0
4=0=0
0=8=0
0=10=0
8=0=0
3=0=0
f. 20=4=0
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Transport
f. 20=4=0
Nog van Henrik Jansen Stokkink voor 6 ½ klaterpeppes en een eiken boom
staande bij het huis van Wander Berends soo in den jaare 1767 aan hem verkogt zijn
9=15=0
Dus samen
f. 29=19=0
Daar en tegensbedraagd den uitgaaf,
Anno 1767 per slot van reekening meerder uitgegeven als ontvangen
f. 10=19=4
Aan Jan Jacobs Breedenoord voor verteringe op heden
17=12=12
¼ ton bier met de cijs bij de plakdeelinge
1=16=4
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor het publiceren van de publicatien twee maal
0=4=0
f. 35=12=4
Den bovenstaande ontvangst van den uitgaaf afgetrokken, soo komt te blijken
dat den markenschrijver meerder heeft uitgegeven als ontvangen

f. 5=13=4

De markenrichter heeft ter vergadering geproponeerd…..
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hoe dat hij bij examinatie van de financiën der markt, bevonden heeft, dat deselfe door de exorbitante jaarlijkse
verteringen, zoodanig worden bezwaard dat de uitgaave vrij meerder als de ontvangst koomt te monteren, en dus
daar uit in het vervolg niet anders te dugten is, dan dat deselve daar door met en tijd geheel en al in het verval
zullen geraaken, dat derhalven om deselve bij continuatie dragende te houden aan de gesamentlijke erfgenaamen
in consideratie gaf of niet zouden kunnen goedvinden om de ordinaris markten vergaderinge jaarlijks in plaats
van des agtermiddags des s’morgens om tien uur precijs bij verbeurte van de boete daar toe staande te houden.
Waarop gedelibereert zijnde is die gedaane voorslag door de gesamentlijke erfgenaamen g’agreëert en in een
resolutie van dese vergaderinge veranderd. Wordende den markenschrijver dien ten gevolge gelast, om de
notificatien daar na tegen de aanstaande te houden vergaderingen in te richten.
Presentibus.
De heer Markenrichter, P. Putman.
De Heer van Hövell tot Weseveld, namens Slijkhuis.
De heer Provisor Dapper, namens de Hombrake.
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De heer Lambert, namens het Hondschoten.
Derk van Groningen, wegens de Bolkhorst.
A. ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de
Gansevles.
Jan Gerrita Hovenk en Jan Wessels, wegens het
Hoge Vonder.

Engelbert gerrits, wegens den Haverkamp. q.q.
Rutger Alberts, wegens Dijxeinde. q.q.
Gerrit Jansen, wegens het Hontschoten. q.q.
Tonis Hendriks, wegens de Hogenkamp. q.q.
Jan Gerrits, wegens den Schokkenkamp. q.q.
Gerrit Herms, wegens den Beukelaar. q.q.

Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1769 den 22 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.

Den markenschrijver brengt in de navolgende pagten verschenen Petrij 1769 ontvangen te hebben als van,
Henrik Koekoek
f. 3=0=0
Wilm Jansen, nu Jan van Olst
0=8=0
Erfgenamen van de weduwe van Frederik Tiel
0=10=0
Weduwe Gerrit Gerrits
0=8=0
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koekoek
4=0=0
Jan Berendsen van de Gansevles
0=8=0
f. 8=14=0
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Transport f. 8=14=0
Dries Jansen
8=0=0
De heer Hessels
3=0=0
Samen f. 19=14=0
Daar en tegens bedraagt den uitgaaf,
Anno 1768 per slot van rekening meerder uitgegeven als ontvangen
f. 5=13=4
Aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteringe op heeden
7=5=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor het publiceren der publicatien twee maal
0=4=0
Afgetrokken
f. 18=2=4
f. 1=11=12
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is eene gulden elf stuivers twaalf penningen,
welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten ingebragt en verantwoord worden.
Is na deliberatie goedgevonden den Hoog Welgeboren Gestrengen Heer Baron van Reede tot den Parkeler,
Steven van Groningen en Engelbert Brascamp, te versoeken en de te committeren….
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om het gemeene marktenveld in oogenschijn te nemen, en te overleggen op wat gevoeglijk en min kost boeren
wijze ten nutte en voordeele van de erfgenaamen en ingezeetenen deeses markt, een dijk na de kant van de
Gansevles zoude dienen gemaakt en gegraven te worden, als mede om op te neemen of in de markt ook eenig
voordeel door pooten van boomen als anders kan geschieden en daarvan dien aangaande tegen de eerst volgende
vergaderinge te rapporteeren ten einde daar omtrent door de gesamentlijke erfgenamen als dan te kunnen worden
gedisponeert en geresolveert zoo als na bevindinge van zaaken zullen oordeelen te behooren.
En is vervolgens goedgevonden en geresolveert dat de noodige voorsieningen gedaan en ordres gesteld zullen
worden , dat de togtslooten na de kostverlooren daar soo verre deese markt tot de opgravinge van dien verplicht
is na behooren zullen moeten geruimd en opgegraven, ten einde het water zig daar door na behooren in de……
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Nieuwe wetering kan ontlasten.
Vermits de heer Lambert Bastiaan zig op huiden zoo voor hem zelfs en namens de vordere erfgenaamen van
wijlen de burger lieutenant Lambert Bastiaan als nieuwe erfgenaam van Hondschaaten hebben aangegeven, dog
sustineerde met de betaalinge der intreede van een erfgenaam te kunnen volstaan.
Zoo is zulks in omvrage en deliberatie gebragt zijnde daar omtrent door de gesamentlijke erfgenamen goed
gevonden en geresolveerd dat gemelde erfgenamen in die hunne sustennue ten eenen maal ongefundeerd en wel
degelijk conform de voorheen genomen markten resolutien van den 31 Maij 1706 en 26 Maij 1755 verplicht en
gehouden zijn ieder hoofd voor hoofd het intrede geld van drie guldens te betalen.
Zoo als zulks ook nog laatselijk door de erfgenaamen van wijlen de Dijkschrijver Marten Hermsen op den 3
Junij 1765 betaald is.
Geleezen en g’examineerd de…..
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volmagt door Henrik Vrijdag op zijn meier Jan Gerrits gepasseerd om namens zijn Ed. op deese vergaderinge te
compareren en met de gesamentlijke erfgenaamen te delibereren en resolveren, en geconsidereert hoe de
gemelde meier in plaats van uit kragte van dien zelfs te compareren, heeft kunnen goedvinden zijn zoon met die
volmacht in deese vergaderinge af te senden. Zoo is na gehouden deliberatie goedgevonden dat die volmacht niet
valide en de comparant na rechten ten eenen maale onbevoegd is, om in deese vergaderinge te compareren, en
dus als ongequalificeerde moet worden afgeweesen.

Presentibus.
De Heer van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Lambertus Bastiaan voor hem zelfs en namens de mede erfgenamen van den burger lieutenant Lambert Bastiaan,
wegens het Hontschaten.
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Arnoldus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Coenraad Zegers, q.q. wegens het Slijkhuis.
Gerrit Herms. q.q. wegens den Beukelaar.
Gerrit Jansen Diks. q.q. wegens den Hombrake.
Rutger Alberts. q.q. wegens Dijkseinde.
Gerrit Jansen. q.q. wegens het Hondschaten.
Gerrit Jansen. q.q. wegens de Bolkhorst.
Absenten.
De heer Paulus Putman, markenrichter.
Henrik Vrijdag.
Aldus opgemaakt op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1770 den 11 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de vorige reekeningen van den jaare 1769
meerder ontvangen als uitgegeven is, gelijk uit slot van gemelde reekeninge blijkt ad.
Vorders de pagten verschenen Petrij 1770 als van:
Henrik Koekoek
Jan van Olst
Lambert van Til
Weduwe Gerrit Gerrits

f. 1=11=12
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
f. 5=17=12
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Transport
Henrik Jansen en Henrik Koekoek
Jan Berends van de Gansevles
Dries Jansen
De heer Jan Hessels
Van de heer markenrichter voor non-comparitie 1769
De erfgenaam Lambert Bastiaan als nieuwe erfgenaam van het Hondschaaten
Dus samen
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf:
1770 den 2 Junij betaald Mathijs Ankersmid voor het inbinden
vant markenboek l.q.
11 Junij aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteringe en camerhuur
aan den selver voor ¼ bier bij de plakdeilinge met de cijs
Markenschrijvers jura
Voor het publiceren der publicatien

f. 5=17=12
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
1=8=0
9=0=0
f. 31=13=12

f. 1=17=0
6=0=0
1=16=4
5=0=0
0=4=0
f. 14=17=4
f. 16=16=8
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Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeven is, sestien guldens sestien stuivers agt penningen, welke door den
markenschrijver in de volgende reekeninge moeten ingebragt en worden.

De heer van Reede met mons. Steven van Groningen en den custos Brascamp hebbende ingevolge resolutie van
de markt in 1769 genomen, nagesien en geëxamineerd of in de markt voor het veld niet behoorde tot conservatie
van ’t selve, dat door menigvuldige spooren seer bedorven wordt, gelegd te worden een dijk als mede of in niets
met volgt tot nuttige verbeteringe soude kunnen in ’t werk gesteld worden.
Hebben bevonden omtrent het eerste, dat bekwaamlijk een dijk soude kunnen worden gemaakt of gesmeten,
beginnende aan den tolweg bij de paal van de Heerlijkheid, bij langs de sloot die het water na de Nieuwe
Wetering leid, en eindigende aan de weg of allee van het erve Huiscamp.
Dat die dijk behoorde te zijn op zijn minst 24 voet breed, dat om de hoogte te krijgen aan de Oostkant een sloot
gegraven moet worden, die van verschillende wijdte sou moeten genomen wor-….
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den, na maate men aarde tot verhooginge van dien dijk nodig sou hebben om alsoo het overkarren van aarde soo
veel mogelijk voor te komen. het welk egter op sommige plaatsen onvermijdelijk soude moeten gedaan worden.
Dat die dijk gemaakt sijnde sou dienen te worden bepoot met 2 rijgen peppelen off andere boomen.
Dat omtrent het tweede point, vermeenen dat overal waar sulks bekwaamlijk geschieden kan op de limiten
boomen dienen geplant te worden, ten einde daar door alzoo de grens scheidinge kan gesien worden.
Dat van de plaatsen alwaar die boomen geset sullen wordenpertinente aanteekeningen in het markt register diend
gehouden te worden.
Dat vorders van gedagten zijn dat met voordeel verscheidene peppels off andere boomen kunnen geset worden
langs de zoom op ’t veld tot de markt behoorende, voornamentlijk aan de Zuidzijde, wijl aldaar bekwaame
hoogte om te kunnen pooten gevonden word.
Deselve hebben mede bevonden tot groot nadeel van ’t veld te strekken, dat in de dammen hier en daar, dienende
om in en uit de landen en op de goederen te komen als,
1ste voor het hek, hangende voor de kamp van het erve Huiskamp bij de Nieuwe Wetering.
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2de Bij het schaapschot van Huijscamp.
3de Aan de camp de kostverlooren van gemelde Huijscamp.
4de Voor het land van de weduwe Jannes van Olst.
5de Voor het land van Jan Gerrits Hovenk.
6de De markt in het dijkjen ten oosten de scheutershuijs.
Geene openingen of kommen van genoegsaame wijdte sijn om het water door deselve te lossen op de Nieuwe
Weteringe, dienende daar omtrent op middelen van redres gedagt te worden.
Vorders bevonden eenige schotwilgen bij Slijkhuijs hofstee die de eigenaren van die plaats sustineren haar te
behooren, dog van ouds soude niemand eenige aanschot op de markt hebben, gelijk nu daar ter plaatse en in het
straatje tegens de Gansevles alwaar van eenige jaaren wilgen gepoot zijn.
Mede bevonden een eikenboom dood te zijn omtrent Ruitershof.
Eindelijk heeft ter selfde tijd de heer Westenenk, versogt om….
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in ogenschijn te nemen, om een dijkje te graaven voor zijn reekeninge sonder nadeel vant veld, en dat alleen
maar soude dienen om te bevaaren.
Waarop gedelibereert sijnde worden de heeren gecommitteerdens voor hunne genomene moeijte bedankt en is
vervolgens goedgevonden om welgemelde heeren neffens de markenrichter opnieuw te versoeken en te
committeren.
1ste om het voornoemde marktenveld nader in ogenschijn te nemen en een overslag en begrotinge der costen te
beramen hoe en wat wijse die dijk op het menageuste en tot minste beswaar der markt soude dienen gemaakt te
worden en daarvan dienae aan dese vergaderinge te raporteren ten einde daar omtrent als dan nader te kunnen
worden geresolveert.
Wordende 2de de gemelde heeren neffens versogt en gecommitteert om nae te sien en te overleggen hoe en waar
ter plaatse met de meeste avantage de boomen zouden dienen gepoot te worden.
3de Is vervolgens goedgevonden…..
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om aan de togtsloot, de Costverloren, genaamd na behoren te doen opruimen en de eigenaren te gelasten om
deselve na behoren te doen opgraven en dat voor soo verre de markt betreft ordre gesteld zal worden dat dezelve
door den markenscheuter opgeruimd en in ordre gebragt worde, ten einde het water na de Nieuwe Weteringe kan
aflopen.
Betreffende ten vierden de boomen an Slijkhuis Hofsteede toebehorende aan Loche Reijers, is geresolveet dat de
papieren daar toe specterende nader zullen worden g’examineert. De gemelde eigenaren inmiddels gelastende
om hangende die deliberatie zig met geen verkoopen of weghouwen den selve te bekreunen, maar daar mede te
supersederen en sulks staan tot daar omtrent door de erfgenamen nader zal wesen geresolveert.
Dat 5de de eiken boomen en schotwilgen soo niet meer op het gewas staan, in ogenschijn zullen worden
genomen, en vervol-…..
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gens aan de meest biedende verkogt.
6de Om in ogenschijn te nemen het land zoo de heer Westenenk versoekt tot een dijkjen aan te leggen wordende
de gecommitteerden gequalificeert om daaromtrent na bevindinge te disponeren, mits gemelde dijkjen als
gemeente blijven leggen en niet bepotet wordt als ten profijte der markt.
Op de gedane verklaringe van Jan Gerrits Schokkenkamp, dat door ziekte is verhinderd geworden om in den
gepasseerden jaare op de vergaderinge te compareren en daarom zijn zoon had afgesonden is na gehouden
deliberatie goedgevonden den selve voor dese reis van de betalinge der g’incureerde boete te ontslaan sonder dat
sulx costen tot eenige consequentoe in het vervolg verstrekken zal.
Is na deliberatie goedgevonden om de Hospes in de Swaan voor camerhuur gedurende de vergaderinge toe te
leggen een Rijksdaler en dat de verteringe in het vervolg zal gefixeert blijven op drie guldens sonder meer.
In deliberatie gelegd zijnde…..
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hoe Rutger Alberts op Dijxeinde namens de Freulijn Stepraad met een volmagt in deese vergaderinge verschenen
is sonder dat Haar Hoog Welgeb. tot nog toe als erfgenaam bekend is en haare intreede volgens markenresolutie
betaald heeft. Zoo zal Haar Hoog Welgeb. tegens de eerstvolgende vergaderinge haare des wegens verschulde
intreede moeten betalen.
Presentibus,
De Heer Markenrichter, Paulus Putman.
De Heer Provisor Dapper, wegens de Hombrake.
Steven van Groningen, wegens de Hogenkamp.
Lambert Bastiaan voor hem zelfs en namens de mede erfgenaamen, wegens het Honschaaten.
Arnol;dus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs Hofstee.
Engelbert Brascamp namens de Heer van den Parkeler, wegens den Haverkamp.
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Geurd Jansen, namens O.N. Westenenk. q.q. wegens het Hondschaaten.
Gerrit Herms, namena de Heer C. van Haastenburg. q.q. wegens den Beukelaar.
Coenraad Zegers, namens de rentmr. Ielen Gesink. q.q. wegens het Slijkhuis.
Jan Gerrits, namens Henrik Vrijdag, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Jansen, namens Derk van Groningen, wegens de Bolkhorst.
Rutger Alberts, namens de Freulijn Stepraad, wegens Dijxeinde.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1771 den 27 Maij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorm. markt en

hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de voorige reekeninge van den jaare 1770 meerder ontvangen
als uitgegeven is, gelijk uit slot van gemelde reek-…
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ninge blijkt ad.
Vorders ontvangen de pagten van Petrij 1771 verschenen als van:
Henrik Koekoek
Jan van Olst
Lambert van Til
Gerrit Gerrits
Jan Tonis Moleveld
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koekoek
Jan Berends van de Gansevles
Dries Jansen
De Heer Jan Hessels
Jan Tonis Moleveld de pagt verschenen Petrij 1768, 1769 en 1770
Ook nog ontvangen van Coenraad Zegers voor 2 coolhoopen

f. 16=16=8
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
1=10=0
2=0=0
f. 40=10=8
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Transport
Eindelijk van de Freule van Stepraijd voor intreede
Dus samen
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteeringe en camerhuur op heden
Markenschrijvers jura
Voor ’t publiceren der publicatien

f. 40=10=8
3=0=0
f. 43=10=8

f. 5=10=0
5=0=0
0=4=0

f. 10=14=0
f. 32=16=8
Zodat meerder ontvangen als uitgegeven is twee en dertig guldens sestien stuivers agt penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
De markenrichter neffens de Heeren van Reede tot de Parkeler, Steven van Groningen en de custos Bras-….
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camp bij resolutie van den 11 Junij 1770 versogt en gecommitteerd om het markenveld nader in oogenschijn te
neemen, en een begrootinge der kosten te beraamen, op wat wijse een dijk door het veld op het menagentse
zouden kunnen worden gegraaven en gemaakt, alsmede de noodige voorsieninge te stellen omtrend het geene bij
die resolutie vorders is vermeld. Hebben ter vergaderinge voorgedragen dat wegens de absentie van de Heere
van Reede tot de Parkeler zig buiten staat bevinden, om daar van voor als nog een volleedig raport uit te
brengen. Dat inmiddels echter huiden morgen het veld in oogenschijn genomen en een plan beraamd hebben,
hoe en op wat wijse de sloot bij de Kostverloren best zoude dienen gemaakt te worden en van het een en andere
aan de erfgenamen tegens de aanstaande vergaderinge het nodige raport sullen uitbrengen.
Pag. 238
Presentibus,
De Markenrichter Paulus Putman.
De heer Otto Ernst van Hövell, wegens Slijkhuis.
Steven van Groningen, wegens de Hogenkamp.
Lambert Bastiaan voor hem zelfs en namens de mede erfgenaamen, wegens het Hondschaaten.
Arnoldus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hofenk en Jan Hessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster, wegens de Gansevles.
Engelbert Brascamp, namens de Heer van de Parkeler, wegens den Haverkamp.
Gerrit Herms, namens C. van Haastenburg. q.q. wegens den Beukelaar.
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Geurd Jansen, namens de Heer Westenenk, wegens het Hondschaaten.

Gerrit Jansen Diks, namens de Provisor vant Gasthuis te Devente, wegens de Hombrake.
Absent,
Freule van Stepraad, wegens Dijxeinde.
Henrik Vrijdag, wegens den Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1772 den 15 Junij zijnde den tweden maandag nae Pinsteren zijn nae voorgaande pubkicatien en
convocatie van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorm. markt en
hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruijken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen
kragt en waarde gelaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de voorige reekeninge van den jaare 1771 meerder ontvangen
als uitgegeven is, gelijk uit slot van voorige reeke-…
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ninge blijkt ad.
Vorders ontvangen de pagten van Petrij 1772 verschenen als van:
Henrik Koekoek
Jan van Olst
Lambert van Til
Gerrit Gerrita
Wilm Jansen Blanke van Ruiterhof
Henrik jansen Stokkink en Henrik Koekoek
Jan berends in de Gansevles
Dries Jansen
De heer Jan Hessels
van de Freule van Stepraad voor absentie 1771

f. 32=16=8

Dus samen

3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
1=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
1=8=0
f. 54=8=8

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf:
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Aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteeringe en kamerhuur op heden
Aan idem voor naverteeringe
Nog voor een ¼ bier bij de plakdeilinge met de cijs
Markenschrijvers jura
Voor publiceren der publicatien

Transport
f. 5=10=0
1=14=0
1=18=4
5=0=0
0=4=0

f. 54=8=8

f. 14=6=4
f. 40=2=4
Zoo dat meer ontvangen als uitgegeven is veertig guldens 2 stuivers 4 penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
In deliberatie gelegd en voorgedragen zijnde, dat door Rik Stevens een gedeelte van de gemeente waar over het
gemeene pad loopt, schietende bij langs…
Pag. 243
zijn plaats met een rits of hegge had afgesonderd allesints strekkende tot nadeel der marken als mede door Derk
van Groningen zijnde voorgedragen hoe dat door Gerrit Gerrits, Evert Rickelt en andere eenige wilgen over de
gemeene weg op de marktengrond gepotet hebben, sonder daar toe door de gesamentlijke erfgenaamen eenig
consent of permissie bekomen te hebben.Is goed gevonden om door den marktenscheuter te laaten aanseggen
aan Rijk Stevens als mede aan Evert Rickeld, Gerrit Gerritsen en de anderen om de gemelde gronden weder in
dezelfde staat te brengen als voorheen geweest zijn, als gemeente te laaten leggen, en dus de gemaakte ritse op te
ruimen en de gepoote wilgen weder weg te nemen, of dat bij manquement van dien, zulks door de erfgenamen
op haare kosten ter executie gesteld…..

Pag. 244
sal worden, en als dan zullen moeten betaalen de boeten waarin door die hunne wederrechtelijke handelinge na
marktenresolutie vervallen zijn.
Vervolgens voorgedraagen zijnde, dat eenige schotwilgen op het gemeene veld staande, met voordeel zoude
kunnen verkogt worden. Is goedgevonden den boerscholtes Jan Gerrits Hovenk te qualificeren om gemelte
boomen op te neemen en te taxeeren en daarvan voor de aanstaande vergaderinge raport te doen aan de
marktenrichter, ten einde bij deze doene intschrijvinge der vergaderinge een publicatie gedaan kan worden, dat
die boomen den zelventijd publicq aan de meeste biedende verkoft zullen worden.
Eindelijk is goedgevonden aan den markenscheuter tot te leggen een nieuwe hoed van een daler, die door de
markenschrijver….
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betaald en aan hem bij zijn te doene reeckeninge gevalideert zal worden.
Presentibus,
De Dr. P. Putman, markenrichter, namens de Hofenk.
De Heere O.E. van Hoevel, wegens Slijkhuis.
De provisor J. Dapper, wegens de Hombrake.
De rentmr. Willem Scholten, namens de Freulijn van Stepraad, wegens Dijxeinde.
Derk van Groningen, wegens de Bolkhorst en als volmachtiger van zijn broeder Steven van Groningen, wegens
Hogenkamp.
Arnoldus ten Hove zoo voor hem zelfs en als volmachtiger van de custos Engelbert Brascamp, wegens de
Gansevles.
Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs plaats.
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Willem Jansen voor hem zelfs en namens zijn suster Elisabeth Jansen, wegens de Gansevles.
Engelbert Gerrits, bouwman op het erve Haverkamp, namens de heere Baron van Reede tot de Parkeler, wegens
de Haverkamp.
Gerrit Hermsen, namens de scholtes C. van Haastenburg als rentmr. van de Beukelaar.
Geurd Jansen, namens de auditeur O. N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Jan Gerrits, namens H. Vrijdag, wegens de Schokkenkamp.
Berend Rickelds, namens de erfgenamen Bastiaans, wegens het Hondschaaten.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
Pag. 247
Anno 1773 den 7 Junij zijnde den tweden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorschreven markt
en hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar
volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de voorige reekeninge van den jaare 1772
meerder ontvangen als uitgegeven is, gelijk in ’t slot van…
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voorige reekeninge blijkt, ad.
Vorders ontvangen de pagten van Petrij 1773 verschenen als van:
Henrik Koekoek
Jan van Olst
Lambert van Til
Gerrit Gerrits, nu Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke van Ruiterhof
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koekoek
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen
De heer Jan Hessels

f. 40=2=4
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0

Van de heer Westenenk ontvangen als nieuwe erfgenaam

3=0=0
f. 63=6=4
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Transport
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Aan Jan Jacobs Breedenoord, voor verteeringe en kamerhuur op heden
Aan Dries Jansen betaald voor 10 dagen sloot graven
Markenschrijvers jura
Voor ’t publiceren der publicatien

f. 63=6=4

f. 5=10=0
5=0=0
5=0=0
0=4=0

f. 15=14=0
f. 47=12=4
Zodat meerder ontvangen als uitgegeven is, zeven en veertig guldens twaalf stuivers 4 penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
Alsoo aan Rijk Stevens bij markenresolutie van den 15 Junij 1772 was…
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g’injungeert en opgelegt geworden, om zekere door hem op en om een gedeelte van de marktgrond waarover het
gemeene pad loopt, gemaakte rits of hegge te removeren, en gemelte grond als gemeente ten gemeenen nutte en
gebruik te laaten oopen leggen en hij daarmeede ongeacht de aan hem iterative gedaane waarschuwingen tot hier
toe in gebreeken gebleeven is, zo is bij inhesie van de voorheen genoomen resolutie geresolveerd om der selven
nogmaals door den markenscheuter peenaliter te laaten insimieren, van binnen 3 daagen aan voormelde
marktenresolutie te bedienen, wordende bij onstentenis en nalaatigheid van dien de scheuter g’authoriseert en
gequalificeert om de voormelde rits dadelijk op costen van Rijk Stevens op te nemen en weg te ruimen.
Gelijk gemelte scheuter teffens word gequalificeert en gelast om aan Gerrit Gerritsen, Evert Rijkels…..
Pag. 251
Coenraad Zegers en Bartholdus Eckhof, nogmaals serieuselijk namens de gesamentlijke erffgenamen aan te
seggen, om die op de marktengrond gepoote wilgen mede binnen 3 dagen van daar weg te ruimen en te
removeren. Wordende bij manquement van dien de scheuter al mede g’authoriseert sulx ter executie te stellen.
Door Jan Jacobs Breedenoord, brouwer in de Swaan, als tegenwoordige eigenaar van de Bolkhorst zijnde versogt
en voorgedraagen, dat aan hem vergunt mogt worden om het land tegens de Bolkhorst tusschen de Allee en de
Teugseweg geleegen te mogen toepooten.
Is na deliberatie door de gesamentlijke erfgenaamen goedgevonden en verstaan, dat in het gemelte versoek niet
kan worden getreeden, maar dat gemelte grond der gemeene marktengrond zo en in dier voegen als van ouds
altoos gerekend is, zal moeten blijven liggen.
Vervolgens is naa deliberatie…..
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goedgevonden, om den marktenrichter benevens de Heeren van Reede tot de Parkeler, Hövell tot Wesenvelt en
den custos Brascamp te versoeken en de te committeeren, om te examineeren en in oogenschijn te willen nemen
de vier schotwilgen boomen, staande bij de Slijkhuis Hofsteede, toebehoorende aan Gerrit Jansen, en daar over
zodaanig te disponeren als naa bevindinge van zaaken zullen oordeelen te behooren, worden de gemelte Heeren
teffens versogt om bij die occasie mede te willen naegaan en op te nemen alle de boomen zoo op de gemeene
markte grond staan en de geenen soo met voordeel ten profite der markt zullen kunnen worden verkoft, te laaten
aanbikken, ten einde de zelve die naa tegens de aanstaande markten vergaderinge van den jaare 1774 aan de
meest biedende publicq kunnen worden uitgeveild en verkoft.
En hebben zich als nieuwe erfgenamen deser markt aangegeven en opgedaan de Heer Auditeur-Militair……
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O.N. Westenenk, wegens Hondschaaten, en Jan Jacobs Breedenoord, wegens de Bolkhorst, welke nae betaalinge
der verschulde intreede gelden, dan ook voor aangenaam verklaard zijn.
Presentibus,
De heer Markten Richter, Paul Putman, wegens de Hovenk.
De heer F.G. van Reede tot de parkeler, wegens de Haverkamp.
De heer O.E. van Hövell, wegens het Slijkhuis.
De heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.

Arnoldus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster Elisabeth Jansen, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hovenken Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Jacobs Breedenoord, wegens de Bolkhorst.
Gerrit Herms, namens de heer van Bemmel, wegens de Beukelaar.
Rutger Alberst, namens de Freule van Stepraijd, wegens Dijxeinde.
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Gerrit Jansen, namens de Provisoren van het Groote Gasthuis, wegens de Hombrake.
Berend Rikelds, namens Juffr. Geertruid Bastiaans, wegens het Hondschaaten.
Jan Gerrits, namens J.N. Veenhuisen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1774 den 30 Maij zijnde den tweden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorschreven markt
en hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar
volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen bij de voorige reekeninge 1773 meerder ontvangen
als uitgegeven, gelijk uit slot van voorige reekeninge blijkt.
f. 47=12=4
Vorders ontvangen de pagt van Petrij 1774 verschenen als van,
Henrik Koekoek
Jan van Olst
Lambert van Til

3=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 51=10=4

Pag. 256
Transport
Gerrit Hattink
Wilm Jans Blanke van Ruiterhof
Henrik Jans Stokkink en Henrik Koekoek
Jan berends in de Gansevles
Dries Jansen
Jan hessels
Nog van Jan Jacobs Bredenoord voor intrede
Samen
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteeringe en kamer huur
Nog voor een ¼ bier bij de plakdeilinge, met de cijs
En nog voor gelag bij de verkoopinge van boomen

f. 51=10=4
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
3=0=0
f. 70=16=4

f. 5=10=0
1=18=4
4=0=0
f. 11=8=4
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Transport
Markenschrijvers jura
Voor ’t afleesen der publicatien
Aan Goossen Jansen voor 10 dagen sloot graven in 1773

f. 11=8=4
5=10=0
0=4=0
5=0=0

f. 70=16=4

f. 21=12=4
f. 49=4=0
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is, negen en veertig guldens vier stuivers.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
Door Willem Jansen aan de gesamentlijke erfgenaamen zijnde versogt en voorgedraagen, dat de klaterboom
staande op het gemeene veld tegen zijn land zoo aangebikt was, om op huiden neffents de andere boomen op de

gemeene marktegrond staande, publicq en aan de meest biedende te verkoopen, buiten verkoopinge gelaaten
mogte worden, om redenen, dat deese boom diende tot schaduw van zijn huis, en teffens daar onder……
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het een en ander te brengen. Is na deliberatie door de gesamentlijke erfgenamen goedgevonden, om het gedaane
versoek te accorderen en derhalven gemelte boom buiten de verkoopinge en ten gemeene nutte en dienst der
markt te laaten staan. Sonder dat daaruit nu of namaals eenige nadeelige illatien zullen kunnen of mogen
gemaakt of gesustineert worden als of de eigenaaren der koolenbranders hofstede daar op en aan eenig het
minste recht van eigendom zouden kunnen of mogen pretenderen.
Vervolgens door de erfgenaamen gedelibereert zijnde over de vier schotwilgen staande tegens en bij Slijkhuis
hofsteede, waarvan Gerrit Janssen voor soo verre dezelve in zijn sloot staande waaren, den eigendom
pretenderende, is met gemelde Gerrit janssen in de op huiden gehouden vergaderinge daar over gesprooken,
wanneer de gesamentlijke erffgenaamen uit eene enkele consideratie en sonder……
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eenige consequentie in het toekomende hebben goedgevonden de twee schotwilgen na het huis, in de sloot
staande aan gemelte Gerrit Janssen over te laate, en daar mede ten zijner voordeele te handelen, dog, mits
dezelve ten eersten werden gehouwen en weggevoert en sonder dat hem gepermitteert zal zijn om daar ter
plaatse weder andere boomen te mogen pooten, maar dat de grond van nu voortaan als gemeene marktengrond
ten dienste en voordeel zal blijven leggen.
En hebben de erfgenaamen vervolgens uit eene enkele toegevendheid geresolveerd om de twee andere
schotwilgen aan voornoemde Gerrit Janssen te verkoopen, voor eene somma van tien guldens, op St. Marten
deses jaars aan de markenschrijver te betaalen.
Vermits door het overlijden van Hendrik Vrijdag het erve den Schokkenkamp is koomen te devolveren en te
vererven op de minderjaarige kinderen van Jan van Veenhuizen bij Vrijdag in echt verwekt en gemelde
Veenhuizen zijn meijer wel heeft….
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gequalificeert gehad, om op deese vergaderinge te compareeren, sonder dat hij als vader en wettige voogd zijne
minderjaarige kinderen de verschulde intreede als nieuwe erfgenaam betaald heeft, en dus voor aangenaam en
gelegitimeert verklaard is. Soo is door de gesamentlijke erfgenaamen wel voor deese reise goedgevonden den
voormelde bouman in de vergaderinge te admitteren, mits voornoemde Veenhuizen binnen 6 weeken aan handen
van de markenschrijver betaale zijn intreedegeld ad. drie guldens als mede nog de door zijn wijlen schoonvader
verschulde boete van een goudgulden, zoo wegens zijn absentie op de vergaderinge van den jaare 1771 heeft
komen te incurreren. Zullende inval gemelde Veenhuizen hiermede komt te manqueren, niet weder g’admitteert,
nog als erfgenaam deeser markt erkend worden.
Door de markenscheuter aan de erfgenaamen versogt zijnde dat drie eiken boomtjes bij zijn huis staande…
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aan hem tot noodwendige reparatie van zijn huis mogten worden afgestaan. Is zulks in omvraag gebragt zijnde,
aan hem door de erffgenaamen toegestaan, mits hij des te beeter zijn post als scheuter koome waar te neemen.
Presentibus,
De heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk.
De heer O.E. van Hövell, wegens Slijkhuis.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Arnoldus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Wilm Jansenvoor hem zelfs en naamens zijn zuster Elisabeth Jansen, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst.
Willem Schouten, namens de Freule van Stepraijd, wegens Dijxeinde.
Eijmbert Gerrits, namens den heer van de Parkeler, wegens den Haverkamp.
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Gerrit Herms namens de heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Geurd Jansen namens de heer Westenenk, wegens het Hondschaaten.

Jan Gerrits namens Veenhuizen, wegens den Schokkenkamp.
Henrik Lamberts, wegens het Hondschaaten.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Copia.
Conditien en voorwaarden, waarop de markenrichter en erfgenamen der Zilvolder markt voornemens zijn, om op
huijden den 30ste maij deses jaars 1774 ingevolge gedane publucatien en g’assigneerde billetten, alhier inde
herberg de Swaan te laten inzetten en vervolgents bij den afslag aan den meest biedende te verkoopen eenige
eijken, beuken, schotwilgen, peppelen of klaterboomen, staande op differente plaatsen in het gemeene markten
veld en gronden. Tegens de Ruijterhofstede, op de kamp door Henrik Koekkoek in gebruik, bij Slijkhuis
hofstede, tegens het land van Willem Jansen en bij het schaapschot van Hondschaaten. Zoo en als dezelve gebikt
en door den markenscheuter aangeweesen zijn en sulks op naevolgende conditiën.
Die heden bij den afslag nae vooraf gedane insate an den plankies of…
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teljaaren het eerste mijn zegt zal cooper zijn, en voor die te belooven cooppenningen moeten stellen twee goede
en sufficiënte borgen, die eene voor alle en alle voor een, benevens den cooper of cooperen zullen wesen
verbonden en als de principaal aansprekelijk zijn en deeze voorwaarden eigenhandig onderteekenen of in
presentie van getuijgen bemerken moeten. De verkopinge zal geschieden bij guldens van 21 stuiver het stuk
zoodanig dat de geene welke bevonden word op ieder perceel het hoogste te hebben geschreven zal profiteren de
insate en daar voor genieten zoo veel als bij ieder perceel zal worden opgelezen en voorts gerechtigt zijn om
daarop datelijk voor alle andere te moogen hoogen nae goedvinden. Waarnae het een ieder als dan sal vrij staan
te hoogen nae zijn…
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welgevallen, genietende voor ieder hooge de tiende penning welke insaate en hooge gelden door de coopers
datelijk zullen worden uitgeschooten en betaald aan de respective inzetters en hoogersdag bij de betalinge der
cooppenningen weder gekort kunnen worden.
En zal de betalinge der cooperspenningen moeten geschieden aan handen van den custos Engelbert Brascamp op
Martini deeses jaars 1774 op verbeurte van nog een stuiver van de gulden, inval de cooperen daar mede mogten
blijven in gebreeken.
1ste Perceel.
Insaate 15 stuivers.
11 schotwilgen of peppels en 2 klaterboomen bij en tegens Slijkhuis hofstede en een schotwilg op Ruijters
hofstede zooals aangebikt zijn, en dan nog een onaangebikte peppel bij de Kleijne Gansevles.
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1774 den 30 maij ingeset bij Martinus Leijtens op f. 19=7=0.
En bij den afslag kooper gebleven Martinus Leijtens op een en twintig guldens zegge f. 21=0=0
B. Teunis Berends en Coenraad Zegers Slijkhuis,
Was getekend,
Martinus Leijtens,
T. Berends als borge.

m
Voldaan 31 Jannuari 1775
2de perceel
Insaate f. 1=0=0
Een eijken boom op Ruijters hofstede, vijff eiken boomen staande op de kamp bij Hendrik Koek-koek in
gebruijkt, nog drie eijken boomen staande tegens de camp van Willem Jansen, een eijken boom staande …
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bij de Kostverlooren, en den ses beuken boomen staande tegens Hondschaaten alwaar wel eens het schapenschot
gestaan heeft.
1774 den 30 maij ingeset bij Willem Jansen Ruijterhof op f. 21=0=0.
En bij den slag kooper gebleeven Willem Jansen Ruijterhof
op een en twintig gulden 10 stuiver zegge
f. 21=10=0
f. 1=1=8
f. 22=11=8
B. Teunis Berends en Willem Jansen,
Was getekend.
Ik, Willem Jansen.
T. Berends als borge.
Voldaan 8 maij 1775.
Op den rug stond.
Coops conditiën van eenige boomen in de Zilvolder markt.
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Anno 1775 den 12 junij zijnde den tweden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorschreven markt
en hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar
volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1774 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk uit slot van voorige reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen,

f. 49=4=0

Pag. 269
transport
f. 49=4=0
1774 den 16 julij van Jan Veenhuizen namens zijn minderjarige kinderen,
voor intreede wegens den Schokkenkamp
3=0=0
Dito van de selve voor absentiegeld van wijlen zijn schoonvader Henrik Vrijdag in den jare 1771
1=8=0
Den 14 December van Gerrit Jansen op ’t Slijk voor zijn twee gekogte schotwilgen
10=0=0
1775 den 31 Jannuarij van Martinus Leitens voor zijn gekogte boomen
22=1=0
Den 8 maij van Willem Jansen op Ruijterhof voor zijn gekogte boomen
22=11=8
f. 108=4=8
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Transport
f. 108=4=8
En op huijden ontvangen de pagten soo verscheenen zijn als van,
Henrik Koek-koek
3=0=0
Jan van Olst
0=8=0
Lambert van Til
0=10=0
Gerrit Hattink
0=8=0
Wilm Jansen Blanke van de Ruiterhof
0=10=0
Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koek-koek
4=0=0
Jan Berends in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen
8=0=0
De heer Jan Hessels
3=0=0
Nog van Teunis berends in de Gansevles voor drie koolhoopen op de markt gebrand
3=0=0
f. 131=8=8
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Transport f. 131=8=8
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteringe
f. 3=0=0
Idem voor camerhuur en de volgens resolutie van 1770
2=10=0
Aan den scheuter Dries Jansen voor 3 ½ dag arbeiden
1=15=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor ’t afleesen der publicatien
0=4=0
f. 12=9=0

f. 118=19=8
Zoodat meerder ontvangen is eenhonderd en agttien guldens negentien stuivers 8 penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
Door den marken…..
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scheuter op huiden aan de gesamentlijke erfgenamen zijnde kennis gegeven dat Jan Berends woonende op de
Gansevles , zig niet ontsien heeft, om in den gepasseerde jaare in de maand Julij eenige plaggen te maaijen op
het dijkjen tegens zijn hof als mede in het veld tegens gemelte dijkjen leggende, dat hem zulks door den scheuter
verboden zijnde, hij daar op g’antwoord had, dat vermeende hier toe berechtigt te zijn, uit hoofde van de canon
zoo jaarlijks voor het genot van het dijkjen aan de markt betaalde.
Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden den markenrichter te authoriseren en de te qualificeren om de
retro acta en voorige resolutien nae te gaan hoe en op wat conditiën het voormelte dijkjen voor heen door de
erfgenamen aan de voorsater van gemelte …
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Jan Berends in pacht is uitgedaan, en bevindende dat aan deselven niet anders dan het opsmijten van een dijkjen
tot een uitweg g’accordeerd en toegestaan is, deese Jan Berends als dan onberechtigt is, om in de markt en op dat
dijkje, eenige plaggen te maaijen en dus door die zijne handelswijze heeft komen te incurreren de boete daar
tegens bij markenresolutie gestatueert, den markenrichter in zulken val qualificerende om voornoemden Jan
Berends tot afdragt en voldoeninge van die door hem g’incurreerde boete te summeren en dienae van het een en
ander aan de erfgenamen tegens de aanstaande markenvergaderinge kennis te geven, ten einde als dan zoodanige
te kunnen worden geresolveert als tot usantien van de rechten der markt zal gevonden worden te behooren.
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Vermids de meier van het erve Schokkenkamp wel op deese vergaderinge gecompareert, dog met geene
qualificatie van zijn landheer Jan Veenhuizen voorsien geweesen is, en derselve dus ingevolge markenresolutie
zoude vervallen zijn in de boete van een goudgulden.
Zoo hebben de erfegnamen considerende de lichaams swakheden, waar mede voormeld Jan Veenhuizen bezet is,
die hem tot het passeren eener volmacht buiten staat stelle, den selven van de voormelte boete ontslagen en
desselfs meier op deese vergaderinge voor ditmaal g’admitteert.
In overweging genomen zijnde, hoe dat de financiën der markt zig thans door de gemaakte redressen en pointen
van menage in die staat bevinden, dat daarvan eenig penningen ten nut der markt zouden kunnen besteed en
aangelegd worde, zoo tot het graven van slooten tot aftogt van het water in de Costverlooren, als tot het pooten
van eiken, beuken, peppelen of…
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klaater boomen, op deese en geene plaatsen, alwaar sulks met de meeste avantage nae rato van den aard- en
gesteldheid der gronden zoude kunnen geschieden.
Is nae deliberatie goedgevonden te versoeken, te committeren en de te qualificeren de heeren van Reede tot de
Parkeler en Hövell tot Weseveld met en benevens den custos Engelbert Brascamp om de markengrond in
oogenschijn te neemen en omtrend het afleiden van het water en aanpooten der boomen zoodane voorsieninge te
doen en ordres te stellen, als ten meeste nutte en dienste der markt zullen vinden te behooren. Den
markenschrijver gelastende om de daartoe nodige penningen op ordre en requisitie van welgemelte heeren uit te
tellen en de te laaten volgen die aan voormelte custos bij sijne eerst volgende reekeninge in uitgaave zullen…
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worden gevalideerd.
Presentibus.
De heer markenrichter Paulus Putman, wegens Hovenk.
De heer F.G. van Reede tot de Parkeler, wegens de Haverkamp.
De heer O.E. van Hövell tot Weseveld, wegens Slijkhuis.
Arnoldus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen voor hem zelfs en namens zijn zuster Elisabeth Jansen, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.

Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst.
Gerrit Jansen namens de Provisoren, wegens het Hombrake.
Berend Rekelds, namens Juffr. Geertruid Bastiaan, wegens het Honschaaten.
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Gerrit Weijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Rutger Alberts namens de Freule van Stepraijd, wegens Dijxeinde.
Gerrit Jansen namens de heer Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Jan Gerrits namens Jan Veenhuizen, wegens Schokkencamp.
Absent,
De heer van Bemmel tot Holthuijs, wegens den Beukelaar.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1776 den 5 Junij zijnde den tweden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorschreven markt
en hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar
volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1775 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk uit slot van voorige reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1776 verscheenen zijn als van,
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Henrik Koek-koek
Jan van Olst, van Slijkhuis hofstee
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke van de Ruiterhof
De erfgenaamen Henrik Jansen Stokkink en Henrik Koek-koek
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen
De heer Jan Hessels

Transport

Nog van Wilm Jansen voor intreede erfportie van wijlen zijn zuster Elisabeth Jansen
Pag. 280
Daar en tegens bedraagd den uitgaaff,
Aan Jan Jacobs Bredenoord voor verteeringe door de heeren van
Reede tot de Parkeler en Hövell tot Weseveld, benevens den custos Brascamp,
gedaan bij het in ogenschijn neemen van ’t veld ten sine van de waterleidinge
en planten van boomen op den 22 Maij dese jaars
Item voor verteeringe van heeden
En voor kamerhuur
Dan nog voor een ¼ ton bier met de cijs bij de plakdeilinge
Markenschrijvers jura
Voor ’t afleesen der publicatien

f. 118=19=8

f. 118=19=8
3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
f. 139=3=8
3=0=0
f. 142=3=8

f. 0=17=0
3=0=0
2=10=0
1=18=4
5=0=0
0=4=0
f. 13=9=4
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Transport
Aan Dries Jansen voor slooten graaven 23 ½ dag tot 1 October 1776

f. 13=9=4 f. 142=3=8
11=15=0
f. 25=4=4
f. 116=19=4

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is,
eenhonderd en sestien guldens negentien stuiver vier penningen, welke door den markenschrijver in de volgende
reekeninge moeten verantwoord worden.

Door den markenrichter zijnde voorgedraagen, dat zig vooralsnog buiten staat vind om in opsigte van de gedaane
plaggen maijinge van Jan Berends op de Gansevles behoorlijk raport te doen der halven versogt, dat die zaak tot
de aanstaande markenvergaderinge in statu quo mogte gelaaten worden, is….
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zulks g’accordeert, en dus de gemelte zaak provisioneel in staat gelaaten.
Door den markenscheuter aan de erfgenamen kennis gegeven zijnde, dat Willem Jansen Blanken op de
Ruijterhof vier klater en peppelen boomen in een straatjen aan het veld geset heeft allesints strijdig met de
voorheen op dae materie genomene markenresolutien. Is gemelte Willem Jansen daarop in de vergaderinge
binnen geroepen en nae gedaane verhoor aan den zelven aangezegd om die in het voormelde straatjen gepoote
boomen van daar ten eersten weder te removeren, hetgeen dan door hem datelijk aangenomen zijnde is hij door
de gesamentlijke erfgenamen van die desweges g’incurreert de boete g’absolveert.
Vermids Elisabeth Jansen…
Pag. 283
gewesen eigenaresse voor een gedeelte den Zijlhofstede is komen te overlijden en Willem Jansen als erfgenaam
van gemelte zijn suster op huijden in deeze vergaderinge de intreede van drie guldens betaald heeft , zoo is
gemelte Willem Jansen als nieuwe erfgenaam wegents die door hem aang’erfde portie van voornoemde zijn
suster in de Zijlhofstede voor aangenaam verklaart.
Ter vergaderinge voorgedraagen zijnde hoebij examinatie der retro acta gevonden is dat sedert het overlijden van
de provisor van het Groot of H. Geestes Gasthuis binnen Deventer als eigenaaren van het erve de Hombrake zig
uit hoofde van dienn, weder als erfgenaam op deeze vergaderin- ….
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ge gequalificeert, en die volgents markenresolutien verschulde intreede ad. drie guldens betaald heeft.
Zoo is nae gehouden deliberatie door de gesamentlijke erfgenaamen eenparig goedgevonden en geresolveerd den
markenrichter te gelasten en de te authoriseren, gelijk geschied is en den mits desen om aan de tijdelijke
provisoren van voormelde Gasthuis per extract deeser te doen insinueren van tegens de aanstaande
marktenvergaderinge zoo op de twede maandag na Pinsteren in de jaare 1777 staat gehouden te worden, een uit
hun corps te committeren die zig als erfgenaam qualificere en de voor lang verschulde intrede als voorheen
betaale of dat bij langer versuim en ontstentenis van dien zoodanig zal worden ge- ….
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delibereert en geresolveert als tot maintien, den markenresolutien gevonden sal worden te behooren.
Presenten.
De heer markenrichter, Paulus Putman.
De heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
De heer O.E. van Hövell tot Weseveld, wegens Slijkhuis.
Steven van Groningen, wegens de Hogencamp.
Engelbert Brascamp voor hem selfs en namens Arnoldus ten Hove, wegens de Gansevles.
Wilm Jansen, wegens de Gansevles.
Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst.
Gerrit Jansen Diks q.q. , wegens de Hombrake.
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Jan Gerrits q.q. , wegens de Schokkenkamp.
Berends Rikelds q.q. , wegens het Hondschaaten.
Geurd Jansen q.q. , wegens het Hondschaaten.
Gerrit Herms q.q. , wegens de Beukelaar.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp. Markenschrijver.
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Anno 1777 den 26 Maij zijnde den tweden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan Jacobs
Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van voorschreven markt
en hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar
volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1776 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk uit slot van voorige reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1777 verscheenen zijn als van:

f. 116=19=4
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Henrik Koekoek
Jan van Olst van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
De heer Jan Hessels
Vorders van Jan Jacob Bredenoord voor intreede van zijn portie in de Gansevles
Van de provisoren vant Heil Geesten Gasthuis voor intreede

f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
3=0=0
3=0=0
f. 143=3=4
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Transport

f. 143=3=4

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf:
Aan Jan Jacob Bredenoord voor verteeringe op heeden
Kamerhuur
Markenschrijvers jura
Voor de afleesing van den publicatien
Aan Brouwer de hoedenmaaker voor een hoed aan de scheuter geleverd in 1776
Aan Dries Jansen voor 24 dagen arbeid op 8 stuiver
Item 11 ¾ dagen op 10 stuiver

f. 3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
2=0=0
9=12=0
5=17=8
f. 28=3=8
f. 114=19=12

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is de summa van eenhonderd en veertien gulden
negentien stuiver en 12 penningen. Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten
verantwoord worden.
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Den markenrichter heeft ter vergaderinge voorgedraagen, dat ter voldoeninge den resolutie commissioriaal van
de erfgenaamen deeser markt van den 12 Junij 1775 de retro acta en voorige resolutien nagegaan heeft. om
daaruit te ontdekken, hoe en de op wat wijse aan de eigenaaren van de Gansevles voor heen g’accordeert en
toegestaan is het aanleggen van een dijkjen op de gemeene marktengrond tegens den hof aldaar, dog dat daaruit
geene andere elucidatie had kunnen erlangen dan dat bij restie van den 5 Junij 1699 door den gesamentlijke
erfgenaamen goedgevonden is, dat van het voormelde dijkjen jaarlijks aan de markt zoude worden betaald 8
stuivers.
Dat derhalve eer en alvorents Jan berends voor de boete, zoo wegens het plaggen maijen ter aangebragte plaats
zoude hebben g’incurreert, kwame te actioneren, nodig g’oordeeld had, om….
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aan de erfgenamen in concideratie te geven of niet ter verwijderinge eenen costbaare en lamg wijlige procedure
welke in cas van oppositie en verweijgeringe der boete zoude moeten worden geëntameert, nodig en raadsaam
achten om eene commissie uit het midden der erfgenaamen te decerneren om het gemelde dijkjen en gronden
alvorens in ogenschijn te nemen, en zig ontrend de situatie en toedracht van dien nader te informeren.
Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden den markenrichter teffens de heeren van Reede tot de Parkeler en
Hoevell tot Weseveld te versoeken en de te committeren om het dijkjen en gronden bij de Gansevles alwaar door

Jan Berends plaagen gemaijd zijn in ogenschijn te nemen, en daar omtrend na bevindinge van zaaken zoodanig
te doen en de te handelen als maintien der markten resolutie zullen vinden…..
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te behooren. Wordende de marktenscheuter gelast om aan Jan Berends aan te zeggen ende te interdiceren van zig
inmiddels van het maijen van plaggen ter gemelde plaats te onthouden.
De markenrichter heeft ter vergaderinge gerapporteert dat aan de tijdelijke provisoren van het Groote of H.
Geestes Gasthuis te Deventer een extract van die op de laatst gehouden erfgenamen vergaderinge genomen restie
heeft doen ter hand stellen, waarbij aan de zelve is geinsinueert ten einde int hun corps eene der tijdelijke
provisor te committeren, die zig namens het erve de Hombrake aan voormelde Gasthuis toestendig op deese
vergaderinge als nieuwe ergenaam qualificeere, en die des wegens verschulde intreed betale, dat gemelte
provisoren daarop hadden gedelibereert en goedgevonden te qualificeren den provisor Jan Weerts, welke dan
ook op huiden…
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de verschulde intrede betaald hebbende als nieuwe erfgenaam van de Hombraake voor aangenaam verklaard is.
Vervolgens door Jan Jacobs Bredenoord versogt zijnde, om als nieuwe erfgenaam wegents die door hem
aangekofte portie uit de Gansevles van wijlen Jansen Zijl te mogen worden aangenoomen, met aanbiedinge om
de gewoone intreede van drie guldens datelijk te betaalen, is deselve daar op mede als nieuwe erfgenaaam
voornoemd g’accepteert en voor aangenaam verklaard.
Door den markenscheuter zijnde kennis gegeeven, dat Willem Jansen Blanke een nieuwe uitweg gemaakt heeft
int zijn land de Hoijkamp genaamd, na en op het gemeene veld, zoo uit de boedel van wijlen Willem Jansen Zijl
heeft aangekogt, is voormelde Willem Blanke ter vergaderinge binnen geroepen, zijnde…
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daar over gehoord, wanneer na examinatie en gehouden deliberatie is goedgevonden en geresolveert om den
markenrichter met en teffens de heeren van Reede tot de Parkeler en Hoevell tot het Weseveld te versoeken en
de te committeren, om de voornoemde uitweg in ogenschijn te nemen met authorisatie teffens dat wanneer sij
heeren die uitweg zoodanig gesitueert vinden dat door het permitteren der zelve geen nadeel aan de markt worde
toegebragt, om als dan tegensbetalinge van een jaarlijkse canon van 8 stuiver aan de markt, een accoord met
voormelde Willem Blanken inte gaan, en in cas deselve zulx declineren of verweigeren mogt, om als dan datelijk
de nodige ordres te stellen, dat de gemelde uitweg de facto worde geremoveert.
Vervolgents door gemelde Willem Blanken aan de erfgenamen versogt zijnde, dat aan hem gepermitteert mogte
worden, om eenig…
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land of aarde uit de gemeente te graaven, ten einde daar mede, toemaken- aan te vullen en te verhogen den weg
in de Slagstraate.
Is na deliberatie goedgevonden de voormelde heeren teffens te committeren en de te autoriseren om ter occasie
van het inspecteren der uitweg de voormelde gronden mede te bezigtegen en daar omtrent na bestendinge mede
zoodanig te disponeren en de te resolveren, als sonder nadeel der markt zullen vernemen te kunnen en mogen
geschieden.
Presenten.
De heer markenrichter, P. Putman, wegens den Hovenk.
De heer F.G. van Reede tot de Parkeler, wegens den Haverkamp.
De heer O.E. van Hövell toe Weseveld, egens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp voor hem selfs en namens zijn zwager Arnoldus ten Hove, wegens den Gansevles.
Willem Schouten, wegens Dijkseinde.
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Jan Gerrits Hovenk en Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs Stee.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Gerrit Herms q.q. wegens de Beukelaar
Gerrit Jansen Dix q.q. wegens de Hombrake.
Berend Rikelds q.q. wegens het Hondschaaten.

Jan Gerrits q.q. wegens de Schokkenkamp.
Gerrit Wijers q.q. wegens de Hogenkamp.
Geurd Jansen q.q. wegens Hondschaaten.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1778 den 15 Junij zijnde den tweden maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en
convocatien van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Jan
Jacobs Bredenoord in de Swaan, vergadert geweest des s’morgens om tien uren, de erfgenamen van
voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien, usantien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1777 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk uit slot van voorige reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1778 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Jan van Olst van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til

f. 114=19=12

f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 118=17=12
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Transport
f. 118=17=12
Gerrit Hattink
0=8=0
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
4=0=0
Jan Berends in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
De heer Jan Hessels
3=0=0
Wijders van de heer van Bemmel ontvangen, voor absentie in 1775
1=8=0
Van Jacob Derks voor intreede wegens 1/12 part in Jochem Jacobs stee als nieuwe erfgenaam
3=0=0
f. 139=11=12
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf:
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Transport f. 139=11=12
Aan Jan Jacob Bredenoord voor verteeringe op heeden
Kamerhuur
Nog voor verteeringe van 2 Junij 1777
¼ bier bij de plakdeilinge met de accijs
Aan Dries Jansenvoor 18 ½ dag arbeiden
Nog aan deselve voor 12 dagen
Aan Jan Jansen voor 6 ½ dag
Aan de weduwe Berend Gerrits voor een vragt doorens vaaren
Zelfs geleverd 59 peppelen pooten
Markenschrijvers jura
Voor de afleesing van den publicatien

f. 3=0=0
2=10=0
0=8=0
1=10=4
9=5=0
6=0=0
3=5=0
1=5=0
5=16=0
5=0=0
0=4=0
f. 38=13=4
f. 100=18=8
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Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is, eenhonderd gulden agttien stuiver 8 penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge verantwoord moeten worden.
Dewijl de heer markenrichter Paulus Putman en den heer van Reede tot de Parkeler niet present hebben kunnen
zijn, en dus geen behoorlijk raport heeft kunnen uitgebragt worden van de volvoerde commissie welke aan
voormelde heeren beneffens den heere van Hoevell tot Weseveld bij resolutie der erfgenaamen van den voorige
jaare was opgedraagen, is goedgevonden om de selven daar mede tot de volgende vergaderinge te supercederen

en dat inmiddels de gemelde, in commissie gestelde zaaken zoo lange sonder prejudictie in statu quo zullen
gelaaten worden.
Door den markenscheuter…
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aan de markenvergaderinge voorgedraagen zijnde dat de scheidsposten bij Gerrit Hattinks huis en aant
Wolthuisveld omgevallen zijn, is geresolveert om nader te ondersoeken en de retro acta na te sien, of die posten
zijn tot laste van dese of de Apeldoornse en Wolthuisen markten.
Vorders gevraagd zijnde hoe verre de limiten deezer markt zig uitstrekken na de Hondsgrift.
Omdat Jacob van Welbergen aldaar boomen geplant en afgevrugt heeft. Is daaromtrent goedgevonden en
verstaan dat hier omtrend alvoorents een ondersoek gedaan zal worden, teneinde dan vervolgents na bevindinge
nader te kunnen worden geresolveert.
Jochem Derks Hovenk als nieuwe erffgenaam wegens een twaalfde portie van Jochem Jacobs Hofsteede zig
opgedaan hebbende, is deselve mits de intreede betaalende, voor aangenaam verklaard.
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De boerscholten plaats, door het afsterven van Jan Gerrits Hofenk, vacant geworden zijnde, is de begeevinge van
dien uitgesteld tot het volgende jaar.
Voords hebben de erffgenaamen aan den scheuter toegestaan een nieuwe hoed met last aan den markenschrijver,
om dezelve voor hem te koopen, waarvan het verschot aan hem in uitgaave zal worden gevalideert.
Presenten.
Den heer O.E. van Hövell tot Weseveld, wegens het Slijkhuis.
Steven van Groningen, wegens Hogenkamp.
Engelbert Brascamp voor hem zelfs en namens zijn zwager Arnoldus ten Hove, wegens de Gansevles,
en dan nog namens den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk.
Jan Wessels en Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs stee.
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Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en de Gansevles.
Wilm Scholten, wegens Dijxeinde.
Engelbert Gerrits q.q. wegens den Haverkamp.
Gerrit Herms q.q. wegens de Beukelaar.
Gerrit Jansen Diks q.q. wegens de Hombrake.
Gerrit Jansen q.q. wegens Schokkenkamp.
Geurd Jansen q.q. wegens de Hondschaaten.
Berend Rikelds q.q. wegens de Hondschaaten.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1779 den 31 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Berend van den
Broek in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1778 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1779 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof

f. 100=18=8

f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0

Henrik Koekoek en Henrik Stokkink

4=0=0
f. 109=14=8
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Transport
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
De heer Jan Hessels
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf:
1778 den 26 September aan Antoni Brouwer voor een hoed
1779 31 Maij aan Berend ten Broeke voor verteeringe op heeden
Kamer huur
Markenschrijvers Jura
Afleesen der publicatien
Lambert Jansen voor 60 bos doorens
Dries Jansen scheuter voor arbeiden,
16 dagen á 8 st.
5 dagen á 10 st.
Jan berends voor dennen vaaren
Jan Wessels voor doornens vaaren
Berend Rikeld voor peppelen

f. 109=14=8
0=8=0
8=0=0
3=0=0
f. 121=2=8

f. 2=0=0
3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
5=2=0
6=8=0
2=10=0
0=4=0
0=5=0
3=4=0
f. 30=7=0
f. 90=15=8
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Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is de somma van, negentig guldens vijfftien stuivers agt penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge verantwoord moeten worden.
De heeren markenrichter P. Putman van Reede tot den Parkeler en Hoevell toe Weseveld bij resolutie der
erfgenamen van den 26 Augustus 1777 versogt en gecommitteerd om occulaire inspectie te neemen van het
gemeene marktenveld ter plaatse alwaar Jan Berends plaggen gemaijd zoude hebben als met de quastineuse
uitweg, zoo door Willem Blanken uit zijn aangekogte land, de Hoijkamp van het gemeene veld gemaakt is.
Hebben ter vergaderinge gerapporteert dat zij ingevolge en de ter voldoeninge van opgemelde resolutie
commissariaal het gemeene veld ten gemelde plaatsen op den 2 Junij 1777 hebben g’inspecteert, wanneer aan
hun heeren in opsigte van het itie is voorgekomen dat Jan Berends tot het maijen van plaggen ter quastieuse…
Pag. 307
plaats onbevoegd is vermids het aan zijne predecesseuren voor hem g’accordeerde dijkjen niet schijnd geleegen
te weesen ter plaats alwaar de plaggen door hem gemaijd zijn, maar ter plaats schietende tegens zijn huis, dog
dat daar omtrend des tijdes wegents de absentie van Jan Berends geen behoorlijk ondersoek en informatie had
kunnen gedaan en genomen worden, en dat van gevoelen zouden zijn dat Jan Berends hier over nader in de
erfgenaamen vergaderinge diende gehoord te worden.
Dat belangende de gemaakte uitweg aan Wilm Blanken zij heeren gecommitteerden des tijdens met dezelve op
approbatie der erffgenaamen een accoord hadden ingegaan, waar bij hem die uitweg tegens betaalinge van een
zeekere jaarlijkse canon zoude gelaaten worden, dog! dat hij dienae verkosen had om de gemelte uitweg weder
in te lijken en als gemeene markten grond te laaten leggen waar door dat het gemelde accoord was koomen te
vervallen, en vermits dat die zaake daar door weder in zijn geheel gebragt en hersteld was, zij heeren derhalven
zouden vermeenen….
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dat de erfgenaamen daarin al nu zouden kunnen berusten en dezelve dus voor afgedaan houden.
Dat zij heeren wijders ter occasie van het exerceren dier commissie voor het welwesen der markt gevonden
hadden nodig te zijn om aan de erfgenaamen voor te slaan ende in consideratie te geven,
Eerstelijk of niet zouden kunnen resolveren om een dijkjen door het gemeene veld te maaken ter breedte van 18
voeten, schietende van de hoek van de kamp aan de Apeldoornse dijk of Tolweg tot aan en op de limit paal van
de Heerlijkheid Loo bij de paalsnijder, en dezelve ter wederzijden met een rijge peppelen te bepooten.

Ten tweeden of de erfgenaamen niet zouden nodig achten dat de ongewaarden, welke hunne beesten in het
markenveld drijven daar voor jaarlijks eene seekere summa voor uitdrifte betaalen.
Waarop gedelibereert zijnde, hebben de erfgenaamen in het gedaane raport genoegen genoomen, wordende de
heeren gecommitteerden voor hun gedaane raport…
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en genoomene moeite bedankt.
Dog vermids Jan Berends zig niet alhier present vind, en dus over de plaggen maijinge niet heeft kunnen
wordende gehoord, is goed gevonden den markenscheuter te gelasten om gemelde Jan Berends aan te zeggen om
zig van het plaggen maijen op het quastieuse dijkjen te onthouden en zig tegens de volgende markten
vergaderinge alhier te sisteren om als dan over de zaak in questie nader gehoord, en vervolgents geresolveert te
worden, als nae bevindinge van zaaken zal gevonden worden te behooren.
En belangende de gedaane voorslag van de heeren gecommitteerden betreffende het maaken van een dijk door
het gemeene markenveld, is goedgevonden te versoeken en de te committeren de heeren van Reede tot de
Parkeler, Hoevel tot Weseveld en custos Brascamp om de voorgeslaagen dijk in het gemeen markenveld te
laaten maaken op zodaane breedte als voor het gemeene welzijn en voordeel der markt zullen vinden te
behooren, en dat gemelde heeren teffens de nodige mesures willen be-…..
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raamen hoe en wat wijse het markenveld voor het door – en stukken rijden, best zal kunnen worden
gecontinueert, hetzij door het graven van slooten of op zoo daane andere wijze als zij heeren zullen nodig en
dienstig achten.
En is ten opzigte den tweede propositie door de gesamentlijke erfgenaamen goedgevonden en geresolveert dat de
ongewaarde ingesetenen deezer markt voortaan geene beesten meer in het gemeene marktenveld zullen mogen
uitdrijven en weiden, tenzij daarvoor wegens uitdrift van ider beest komen te betaalen een gulden jaarlijks en dat
ten dien fine den marktenscheuter zal worden gelast om daarvan aan de ingesetenen kennis te geven. Teneinde
de geene zoo begerig zijn om hunne beesten in het gemeene marktenveld uit te drijven zig aan den boerscholte
binnen 14 dagen komen aantegeeven die als dan daar van aantekeninge houde en vervolgens de beesten eer en
alvoorents worden uitgedreven met een merkteeken Z. op branden zal, en dat de…
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geene zoo daar mede in gebreeken blijven, en des ongeacht hunne beesten in de markt uitdrijven datelijk geschut
en verbeuren zullen de boete van een goudgulden van ieder beest.
belangende de scheidpalen bij Gerrit Hattinks huis en aan het Wolthuiser veld, is goedgevonden daar omtrend
nadere informatie in te neemen bij den heer S. de Vries.
Voords in deliberatie gelegd zijnde hoe verre de limiten der markt zig uitstrekken nae de Hondsgrift, en daarover
gehoord Rutger Alberts, bouwman van het erve Dijkseinde heeft dezelve verklaard dat van zijn vader altoos
gehoord had, dat de Zilvoldermarkt zoude scheiden aan de beuken boom staande op de Vreedinge van het land
van Dords Veldhoendje, zijnde dit al het geen provisioneel tot elucidatie van dien heeft kunnen worden
opgesagt.
Is na deliberatie goedgevonden de heeren hier vooren gecommitteert wijders te versoeken ende te committeren
om in ogenschijn te neemen de grond bij Slijkhuis Hofsteede, alwaar door Gerrit Janssen een bergjen gezet is om
te willen examineren,…
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of en in hoeverre het zelve tot nadeel deezer markt komt te strekken, als mede over het versoek van Jan Aarts
Groothedde om te mogen hebben zeker dijkjen voor een uitweg in het gemeene veld, de voormelde grond te
willen inspecteren en van dit een en ander tegens de volgende vergaderinge te raporteren, ten einde als dan daar
omtrend nader te kunnen worden geresolveert.
In deliberatie gelegd zijnde hoe door het overlijden van Jan Gerrits Hovenk het ampt van boerscholtes deezer
markt is komen te vaceren, en het interesse der markt vorderd dat die poste weder hoe eer hoe beter met een
bequame persoon word vervuld, is goedgevonden daar toe te eligeren en aan te stellen de persoon van Jan Jacobs
Bredenoort, gelijk dezelve met eenparigheid van stemmen daar toe is aangesteld, in en mids desen hebbende

dezelve daar op bij handtastinge beloofd om het interesse der markt en van de gesamentlijke goedheeren en
erfgenaamen te zullen voorstaan.
Ter vergaderinge klagten ingekomen zijnde, dat de weg in de Kostverloren schieten-…
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de na het Wolthuis door het graaven van een gruppe of kleine sloot seer benadeeld en niet sonder gevaar in het
najaar te passeren is, der halven versoekende dat de gemelde sloot of grup weder ingelijkt of door het leggen van
een komme of duiker de noodige voorsieninge daar tegens gedaan mogt worden.
Is na deliberatie goedgevonden de heeren de markenrichter P. Putman, Reede tot de Parkeler en Hövell toe
Wezevelt te versoeken en te committeren om de voormelde grond in ogenschijn te neemen, en daar omtrend
zoodaane redres en voorsieninge te doen als zullen nodig en dienstig oordelen, ten einde de lieden welke die weg
passeren moeten klagteloos gesteld worden.
Presenten.
De heer markenrichter P. Putman, wegens den Hovenk.
De heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
De heer O.E. van Hövell toe Weseveld, wegens het Slijkhuis.
De heer Jan Weerts, wegens de Hombraake.
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Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Engelbert Brascamp voor hem zelfs en namens Arnoldus ten Hove, wegens den Gansevles.
Jan Wessels en Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs stee.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Wilm Schouten, wegens Dijxeinde.
Gerrit Herms q.q. wegens den Beukelaar.
Geurd Jansen q.q. wegens het Hondschaaten.
Berend Rikelds q.q. wegens het Hondschaaten.
Gerrit Jansen q.q. wegens den Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp. markenschrijver.
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Anno 1780 den 22 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Berend van den
Broek in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1779 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1780 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede

f. 90=15=8

f. 3=0=0
0=8=0
f. 94=3=8
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Transport
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
De heer Jan Hessels
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf:
1780 15 Junij aan Berend van den Broeke voor verteeringe der heeren

f. 94=3=8
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
f. 110=19=8

gecommitteerdens bij het in ogenschijn neemen van verscheide saaken in het veld
Den selven voor verteeringe op heeden

f. 1=4=0
3=0=0
f. 4=4=0
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Transport
Kamerhuur
Voor ¼ bier bij de plakdeilinge met den accijs
Marktenschrijvers jura
Voor ’t afleesen der publicatien
Dries Jansen voor 4 dagen arbeiden bij het boomen snoeijen
Henrik Bos Eekhof voor een brandijzer

f. 4=4=0 f. 110=19=8
2=10=0
1=18=4
5=0=0
0=4=0
2=0=0
1=5=0
f. 17=1=4
f. 93=18=4

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:
de somma van drie ent negentig guldens agtien stuivers en vier penningen.
Welke door den marktenschrijver in de volgende reekening moeten verantwoord worden.
De heer van Reede tot de Parkeler en vordere heeren, bij resolutie der erffgenaamen van den 31 Maij 1779 ver…
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sogt en gecommitteert om over het maaken van een dijk door het gemeene markten veld de nodige mesures te
beraamen, hebben ter vergaderinge geraporteert dat zij heeren ingevolge ende ter voldoeninge aan gemelte
resolutie het voormelte veld bezigtigd hebben, dog dat het aan hun is voorgekomen dat de financiën der markt
voor als nog niet toereikende zijn, om de kosten welke tot het maken van een zodaanige dijk zouden worden
vereischt te kunnen supporteren, derhalven aan de erffgenaamen in consideratie gaven, om het maaken van
gemelte dijk provisioneel nog te supensederen.
Waarop gedelibereert en teffens door deese en geene erfgenaamen tegens het maaken en aanleggen dier dijk
eenige consideratien en zwarigheeden g’oppert en voorgedraagen zijnde, is goedgevonden….
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en geresolveert om dat voorgenoomen plan in advis te houden.
Vermits Jan Berends ongeacht die aan hem gedaane aanzage en inthimatie in gebreeken is gebleven, om wegents
die die door hem gedaane plaggen maijinge op het dijkjen bij zijn huis en de deswegents g’incureerde boete
afdragt te maaken, zoo word de markenrichter g’autoriseert, om denselven daarover gerigtelijk te doen
sommeren.
De markenrichter neffents de heeren van Reede tot de Parkeler, Hoevell van het Wezeveld en custos Brascamp
hebben ter vergaderinge geraporteert dat zij ingevolge resolutie der erffgenaamen van den 31 Maij 1779 de weg
in het marktenveld bij de zoogenaamde Kostverlooren, schietende na het Wolthuis hebben wesen besigtigen
wanneer de ingekomen klagten over het graven der gruppe of sloot aldaar seer gegrond….
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hebben gevonden, terwijl voormelte weg daardoor vooral in het voor- en najaar bijna ongebruik gemaakt is.
Dat zij heeren omdaar omtrend het vereischste redres en voorsieninge te bezorgen, nodig geoordeeld hadde, om
de loop en aftogt van het water zoo als van ouds aldaar gegaan heeft op te zoeken en na te gaan, wanneer bij
eene nauwkeurige examinatie en visitatie daarin ook zoo verre geslaagt zijn dat gevonden hebben dat het water
uit het veld, aldaar van ouds zijn loop genomen heeft daar een dijkjen leggende waar in het dijkjen tegens de
markten catersteede, schietende van daar langs de Apeldoornse weidelanden in de sloot die langs den toldijk
loopt alwaar tegens den scheidspaal der Heerlijkheid weder een duiker in die sloot legt, waardoor het…
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voormelte water zijn cours moet neemen, en zig vervolgents gedeeltelijk ontlasten door het steenen sluisjen na
de Groote Weteringe en gedeeltelijk na de Nieuwe Weteringe, dog dat beide de duikers off zijlen door ouderdom
versakt en de versleeten en de slooten hier en daar toe geland off verstopt zijn, hetgeen dat den aftogt van het
water belettende, hunner crachtens oorsaak is, dat de weg en passagie in het veld bij de kostverlooren incapabel
gemaakt wordt.
Dat zij heeren derhalven om hier in na behooren te voorsien van gevoelen zouden weesen, dat die aldaar
gemaakte gruppen weder dienden te worden ingelijkt op de ordinaire voet en dat teffens op costen der markt

twee nieuwe duijkers zouden behooren gemaakt en ter vermelter plaats gelegt te worden. En vervolgens ordres
gesteld tot het opruijmen der slooten langs de voornoemde….
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landen, wanneer niet twijffelen of alle wijdere klagten, zullen alsdan daar door koomen te cesseren.
Waarop gedelibereert en daarover ingenoomen zijnde de consederatien der gesamentlijke erffgenamen is bij
nader overleg goedgevonden om in de gemaakte gruppe waardoor de passagie na het Wolthuis gaat een duiker
van eenzelve wijdte te leggen als wordende geoordeeld dezelve voldoende te zijn tot aftrek en afloop van het
water. Dat vervolgens de komme bij het scheuters huisje geremoveert en de duiker in de sloot tegens de tolweg
gerepareert zal worden, of een nieuwe komme en zijl aldaar gelegd op kosten der markt en teffens ordre gesteld,
dat de weg of het dijkjen na de scheutershuis behoorlijk worde opgemaakt.Wordende de markenrichter neffens
de heere van Reede tot de Parkeler den custos Brascamp….
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en den boerscholtes Bredenoord, versogt en gecommitteerd om ter uitvoeringe van dien de nodige ordres en
mesures in het werk te stellen en worden gemelte heeren gecommitteerden ook wijders versogt, om bij die
occasie mede in ogenschijn te neemen de oude leiden en togtgraven in het gemeene markten veld, of dezelve niet
tot meerder voordeel zouden kunnen worden opgeruimd.
Ter vergaderinge binnen geroepen en gehoord zijnde Gerrit Jansen, alias Camer Gerrit, over het setten der berg.
Is na deliberatie goedgevonden aan hem te permitteeren om die berg aldaar ter plaatse te mogen laaten staan,
sonder daarvoor eenige canon aan de markt te betaalen, mits en onder die conditie echter dat de hekkenpaal,
staande in het straatjen tegens zijn land ten einde Jan Aards Groothedde daardoor een behoorlijke passage en
opvaart na het dijkjen van Gerrit Hattink worde….
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gelaaten. Hebbende Kamer Gerrits ter vergaderinge gedeclareert zig daar na te zullen gedraagen.
En is voorts aan Jan Aards Groothedde gepermitteert om wanneer Gerrit Hattink daar in bewilligt, als dan tegens
een betaalinge van een jaarlijkse recognitie en canon van ses stuivers ten profite der markt het gebruik tot
passage te mogen maken van het dijkjen door gemelde Gerrit Hattink met toestemming der erfgenamen op de
marktengrond voorheen gemaakt. hebbende de zoon van Jan Aards Groothedde ter vergaderinge aangenoomen
om zig hierover binnen 14 dagen met Gerrit Hattink te zullen gedraagen, en daar van als dan aan de
markenrichter kennis geven.
Presenten.
De heer markenrichter P. Putman, wegens den Hovenk.
De heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens Haverkamp.
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De heer O. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Arnoldus ten Hove en Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Jan Wessles en Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs stee.
Wilm Scholten, wegens Dijxeinde.
Coenraad Zegers q.q. wegens Slijkhuis.
Berend Rikeld q.q. wegens Hondschaaten.
Gerrit Herms q.q. wegens de Beukelaar.
Evert berends q.q. wegens de Hombrake.
Gerrit Jansen q.q. wegens de Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp. markenschrijver.
Promemoria,
1780 den 10 Junij hebben Gerrit Hattink en ….
zig ten……
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mijnen huise vervoegd, wanneer eerst genoemde heeft gedeclareerd dat aan den laatst genoemde het gebruik of
passagie over zijn dijkjen permitteerde.
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Anno 1781 den 11 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Berend van den
Broek in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1780 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1781 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink

f. 93=18=4

f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
f. 102=14=4
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Transport
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde
Van Gerrit Hattink voor boete
Jan Jacobs Bredenoord voor een coolhoop
Samen
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
1780 den 16 Augustus
betaald aan Berend ten Hove voor arbeidsloon aan de coem
Nog voor verschot van nagels aan de selve
1781 den 11 Junij
Berend ten Broeke voor verteeringe
Camerhuur
Markenschrijvers jura
Voor het afleesen der Kerkenspraake

f. 102=14=4
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
2=2=0
1=0=0
f. 117=10=4

f. 1=10=0
1=17=0
3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
f. 14=1=0
f. 103=9=4
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Zodat meerder ontvangen is als uitgegeven en somma van eenhonderd en drie guldens negen stuivers vier
penningen. Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
Vermids den Heer Markenrichter Paulus Putman en de heer van Reede tot de Parkeler niet present hebben
konnen zijn, en dus wegens die aangemelte heeren neffens den custos Brascamp en Jan Jacobs Bredenoord over
de gemaakte commen en maken vant dijkjen bij de scheutershuis, alsmede wegens het in ogenschijn neemen
vant veld ten aansien der oude togtslooten geen behoorlijk raport kan worden uitgebragt, zoo worden dier zaaken
tot de volgende vergaderinge in advis gehouden.
Jan Berends door den boerscholtes en scheuter gesummeert zijnde, om afdragt te maken wegens de gepleegde
plaggenmaijinge, en niet gecompareert zijnde, zoo word de markenrichter geauthoriseerd om den selven daar
over voor het landgerichte van Veluwen in de banke des Voorst te citeren en te actioneren.
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Den scheuter aangebragt hebbende dat Gerrit Hattink op en bij het dijkjen plaggen heeft gemaijd en vervoerd
onder Apeldoorn, en dus buiten de markt. En gemelde Gerrit Hattink daar op in de markten vergaderinge
ontbooden, en gehoord zijnde, soo is met hem om reeden voor ditmaal sonder consequentie in het toekomende
g’accordeerd voor een ouden schilt, die terstond den selven heeft betaald. Edog! met serieuse aansaage en

verbod, om zig daar van in het vervolg te onthouden en met interditie teffens, om geen jonge boomen op het
dijkjen te pooten, zijnde hem egter geaccordeerd om de reeds leggende plakken op zijn campje voor ditmaal te
vervoeren.
Voorts den scheuter aangebragt hebbende, dat Gerrit Jansen op Slijkhuis Hofsteede zand gegraaven heeft in het
veld. Hierop den zelven gehoord zijnde, heeft verklaard dat hij dat zand heeft gebragt op zijn dijkjen van de
markt in pagt hebbende, waarop na gehouden deliberatie niet geresolveerd, maar hetzelve in advis gehouden is.
En goed gevonden aan de erfgenaamen op de volgende vergaderinge voor te slaan, of niet diende…..
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geresolveerd te worden dat geen der meieren van nu voortaan eenige plaggen zullen mogen maijen op hunne
dijkjes, en ook geene nieuwe boomen te pooten, en de ouden uit te laaten sterven.
Ook de zandgaten van een ider weder toe te maaken op verbeurte van zeekere te stellen boete.
Presenten.
Den heer O.E. van Hövell toe Wesenvelt, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp, namens den heer markenrichter, wegens den Hovenk, en vords namens den heer van Reede
tot den Parkeler , wegens den Havercamp. En dan nog namens Arnoldus ten Hove, wegens de Gansevles. En
eindelijk voor hem zelfs, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en de Gansevles.
Jan Wessels en Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs hofsteede.
Gerrit Herms, namens de heer van Bemmel, wegens de Beukelaar.
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Berend Rikelds, namens juffer Bastiaans, wegens het Hondschaaten.
Geurd Jansen, namens den heer Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Gerrit Weijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Everd Berends, namens de provisoren van het Heilige Geestes Gasthuis, wegens de Hombrake.
Wilm Jansen, wegens Dijxeinde.
Absenten,
De juffrouwen Veenhuisen, wegens den Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp. Markenschrijver.
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Anno 1782 den 27 maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Berend van den
Broek in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1781 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1782 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink

f. 103=9=4

f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
f. 112=5=4
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Transport
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde, om over het dijkjen van Gerrit hattink te mogen vaaren.
Samen

f. 112=5=4
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 123=19=4

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
1781 den 11 Junij Dries Jansen voor 6 dagen arbeiden
Peter Wolters 1 ½ dag
Jan Jacobs Bredenoord voor verschot van 6 dagen aan de coemen te werken
Jan Wessels voor doornen
7 October aan de heer griffier van der Steen voor dennen
1782 16 Maij aan O.N. Westenenk voor planken tot een coem

f. 3=0=0
0=12=0
3=0=0
1=0=0
3=0=0
12=10=0
f. 23=2=0
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Transport
1782 den 27 Maij.
aan Berend ten Broeke voor verteeringe
Camerhuur
¼ dik bier bij de plakdeilinge en accijs
Markenschrijvers jura
Afleesen der Kerkenspraake
Jan Wesels voor 2 voer doorens
Engbert Gerrits voor 2 vragt beuk vaaren
Voor de scheuter een hoed van 1780
Dries Jansen scheuter voor arbeiden op dagen van tien en 3 van 8 stuivers

f. 23=2=0
3=0=0
2=10=0
1=16=4
5=0=0
0=4=0
1=10=0
1=0=0
2=0=0
5=4=0
f. 45=8=4
f. 78=11=0

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeeven is de somma van agtenseventig guldens elf stuivers.
Welke door den markenschrijver….
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in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
In deliberatie gelegd zijnde, dat de juffrouwen Veenhuijsen, als eigenaaren van den Schokkenkamp in gebreeken
gebleeven zijn, om op de laatst gehouden vergadering iemand te qualificeren, die naments haar is gecompareerd
om der zelver belangens waar te neemen en met de gesamentlijke erfgenaamen te helpen delibereren over het
geen de markt betreft waar door derhalver zij komen te incurreren in de boete daar op bij voorige resolutie
gestaan heeft. En hierop den meijer Schokkenkamp op huiden ter vergaderinge aangedraagen zijnde dat zulks
door een vergissinge door hem geschied was en derhalven versogt, dat de erfgenaamen hem voor ditmaal de
boete geliefden kwijt te schelden.
Waarop door de gesamentlijke erfgenaamen gedelibereert zijnde is goedgevonden dat om der consequentie….
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wille bij den voorheen genoomen resolutie behoord beworden gepersisteerd, en dat derhalve de juffrouwen
Veenhuisen verplicht en gehouden zijn, om de boete door haar uitblijven en versuim veroorsaakt aan den
markenschrijver te betaalen.
Voords hebben de markenrichter en vordere heeren, zoo bij voorige resolutien der erfgenaamen zijn
gecommitteerd geweest, om de togtslooten in het veld als mede de commen bij de scheuters huis in ogenschijn te
neemen, ter vergaderinge geraporteert dat wegents het regenachtige weder buiten staat geweest zijn om de
voormelte commissie te kunnen exerceren, en dus deswegents thans geen raport kunnen uitbrengen, dog! zoo ras
het weder gunstiger is, zig daar vant zullen acquiteren.
Waarop gedelibereert zijnde hebben de erfgenaamen daarin genoegen genoomen en is inmiddels goedgevonden
den boerscholtes te autoriseren om de nieuwe komme in het markten-…
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veld met een voet of anderhalf aarde te laaten verhoogen, en voords aan wederzijden der komme twee posten te
laaten setten op kosten der markt, teneinde daar door het afrijden te beletten.
In consideratie genoomen zijnde, dat de marktenscheuter zijn post met ijver en trouw waarneemd, is door de
erfgenaamen goedgevonden den marktenschrijver te gelasten een nieuwe hoed op kosten der markt te koopen, in
dat vertrouwen dat bij continuatie zijn post met alle ijver zal blijven waarneemen.

In nadere overweging gebragt zijnde het op de voorige vergaderinge afgegeeven declaratien van Gerrit Janssen
op Slijkhuis Hofsteede, zoo des tijdens in advis gehoudenen buiten resolutie verbleeven was, is goedgevonden
daarin genoegen te neemen, mids dat Gerrit Jansen de gaten welke door het zand graven mogten…
Pag. 339
veroorzaakt zijn, toelijke.
Presenten,
De heer markenrichter P. Putman, wegens den Hovenk.
De heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens Haverkamp.
De heer O.E. van Hövell toe Weseveld, wegens het Slijkhuis.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Engelbert Brascamp voor hem zelfs en namens Arnoldus ten Hove, wegens den Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Jan Wessles en Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs stee.
Wilm Schouten, q.q. wegens Dijxeinde.
Gerrit Herms, namens de heer van Bemmel, wegens de Beukelaar.
Evert Berends, namens de heeren provisoren van het Groote Gasthuis, wegens de Hombrake.
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Geurd Jansen, namens O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Gerrit Gerrits, namens juffrouw Bastiaans, wegens het Hondschaaten.
Gerrit Jansen, namens juffrouwen van Veenhuisen, wegens de Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp. markenschrijver.
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Anno 1783 den 16 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Berend van den
Broek in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1782 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1783 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede

f. 78=11=0

f. 3=0=0
0=8=0
f. 81=19=0

Pag. 342
Transport
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde.
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
1782 den 3 Julij
Aan den heer van Reede tot den Parkeler voor berken en beuken heisters
Den 18 September
Aan Berend van den Broeke voor verteeringe der heeren gecommitteerden

f. 81=19=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 99=1=0

f. 16=6=12
0=16=0
f. 17=2=12
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Transport
1782 den 19 October

f. 17=2=12

f. 99=1=0

Aan Brouwer voor een hoed aan de scheuter
1783 den 3 Januari
Aan Jan Hessels voor 62 eiken heisters á 2 ½ stuiver het stuk
Den 16 Junij
Berend van den Broek voor verteeringe
Camerhuur
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Dries Jansen scheuter voor 11 dagen slooten graaven
Jan Jacobs Bredenoord voor posten

2=0=0
7=15=0
3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
5=10=0
2=0=0
f. 45=1=12
f. 53=19=4

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:
De somma van drieenvijfftig guldens negentien stuivers vier penningen.
Welke door den markten-…..
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schrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
De markenrichter en verdere heeren bij voorige resolutien der erffgenaamen gecommitteert, om de togtslooten
in het veld, als mede de gelegde kommen bij de scheuters huis in ogenschiujn te nemen, hebben ter vergaderinge
gerapporteert, dat ingevolge en ter voldoeninge van opgemelde resolutie commissariaal op den 16 Septenber het
veld rond gegaan, de togtslootenen gelegde kommen gevisiteert en de noodige ordres gesteld hebben, zoo
omtrent het uitdiepen der slooten, als het herstellen der gebreeken welke omtrend het aanhoogen der kommen
nog wierd vereischd, en dat volgents het ter vergaderinge gedaan verslag van de boerscholtes, ook het een en
andere in een behoorlijke ordre gebragt was.
Waarop gedelibereerd zijnde hebben de erffgenaamen…
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in het gedaane rapport genoegen genoomen, wordende de heeren gecommitteerden voor hun gedaan rapport en
genoomen moeite bedankt.
En is wijders goedgevonden juffrouw Lammerts, als erfgenaamsche van het Krayinks Hondschaaten, door den
meier welken ter vergaderinge present was, te laaten aanseggen en insinueren om de sloot schietende langes
haar land aan het veld tot aan de weteringe te laaten uitgraaven, ten einde het water daar door zijne vrijer en
onverhinderde afloop kan erlangen.
Presenten,
De heer markenrichter P.Putman, wegens den Hovenk.
De heer O.E. van Hövell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Engelbert Brascampvoor hem zelfs en namens den …..
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Hoogwelgebooren Heer F.G. van Reede tot den Parkeler en Arnoldus ten Hove.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens den Bolkhorst en Gansevles.
Jan Wessels en Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs stee.
Wilm Schouten q.q. wegens Dijxeinde.
Gerrit Herms, namens de heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Gerrit Cros, namens juffer bastiaans, wegens Creijinks Hondschaaten.
Geurd Jansen, namens O.N. Westenenk, wegens Creijinks Hondschaaten.
Everd Berends, namens de heeren provisoren van het Groote Gasthuis, wegens de Hombrake.
Gerrit Jansen, namens de juffrouwen Veenhuisen, wegents den Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1784 den 7 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Dr. Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Berend van den
Broek in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1783 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1784 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
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Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde.
Juffrouwen Veenhuisen voor absentie in 1781

f. 53=19=4
f. 3=0=0
0=8=0
f. 57=7=4
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
1=8=0
f. 75=17=4

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Aan Berend van den Broeke voor verteeringe op heeden
Camerhuur
Aan den selven voor ¼ bier bij de plakdeilinge met accijs

f. 3=0=0
2=10=0
1=18=4
f. 7=8=4
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transport
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Aan den scheuter voor een nieuwe hoed

f. 7=8=4 f. 75=17=4
5=0=0
0=4=0
2=0=0
f. 14=12=4
f. 61=5=0

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:
De somma van een en sestig guldens vijf stuivers.
Welke door den marktenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.

Gerrit Crosse aan de erffgenaamen gerapporteerd hebbende dat aan zijn landvrouw juffrouw Geertruid Bastiaan
heeft gecommuniceerd de resolutie der erfgenaamen van den 16 Junij 1783 waarbij haar opgelegd is om de sloot
schietende langes haar land van het veld tot aan de weteringe te laaten uitgraaven.
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Dog! dat de heer Lamberst namens zijn schoonzuster Geertruid Bastiaan had verklaard niet van gedachten te zijn
om de sloot te graaven, omdat hij niet zien konde, dat het water zijn loop aldaar gehad heeft.
Dog, zoo de heeren erffgenaamen die sloot wilden oplaaten graaven, dat hij dat wel lijden mogte.
Het welk in deliberatie gebragt zijnde, is goedgevonden om deese saak in advijs te houden tot de volgende
vergaderinge ten einde daar omtrend als dan nader zoodanig zal kunnen worden gedelibereert en geresolveert,
als gevonden zal worden te behooren.
Voorts is door de scheuter aangebragt, dat Gerrit Jansen op Slijkhuis Hofsteede, twee wilgen gepoot heeft, ter
plaatse daar hij ingevolge resolutie van den 30 Maij 1774 geen boomen mog pooten. Alsmede dat denselven om
de berg op het dijkjen ook verscheide wilgen gepoot heeft,…
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gelijk ook dat Jan Berends voor zijn agterdeur 3 klaterpeppelen, en op het dijkjen twee of drie wilgen heeft
gepoot op de markten grond in de Slagstraat.
Waar omtrend na gehouden deliberatie is goedgevonden en geresolveerd, om de voormelde 3 klaagten door den
scheuter te laaten insinueren en aan te seggen, dat de boomen moeten weggeruimd worden voor den 1 April den

aanstaanden jaare 1785, of dat bij onwilligheid van dien daar omtrend nader zodaanig zal wierden geresolveert
als tot maintien der markten resolutien zal gevonden worden te behooren.
Nog heeft de scheuter aangebragt, dat Antoni Gerrits plakken gemaijd heeft op de markt en daar mede zijn
bakovend heeft belegd. En is daarop den scheuter …
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gelast om aan Antoni Gerrits aan te seggen om daar over afdragt te maaken.
De scheuter is na oudergewoonte geaccordeerd, een nieuwe hoed.
Presenten.
Engelbert Brascamp, namens den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk, voords voor hem
zelfs en namens Arnoldus ten Hove, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Jochem Derks en Gerrit Jansen, namens zijn moeder de weduwe Jan Wessels, wegens Jochem Jacobs Stee.
Wilm Schouten, wegens Dijxeinde.
Coenraad Zegers, namens den heer Otto Ernst van Hövell toe Wesevelt, wegens het Sl;ijkhuis.
Gerrit Herms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Engelbert Gerrits, namens den heer van Reede tot den parkeler, wegens den Haverkamp.
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Geurd Jansen, namens de heer Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Gerrit Gerrits Crosse, namens juffer Bastiaans, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, namens de heeren provisoren van het Groote Gasthuis, wegens de Hombrake.
Gerrit Jansen, namens de juffrouwen Veenhuisen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Weijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp. markenschrijver.
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Anno 1785 den 25 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1784 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1785 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 61=5=0
f. 3=0=0
f. 64=5=0
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Transport
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde.
Samen
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Aan Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden
Camerhuur
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 64=5=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 81=15=0

f. 3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
f. 10=14=0

f. 71=1=0
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Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:
De somma van een en seventig guldens een stuiver.
Welke door den marktenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
In deliberatie gelegd zijnde het geen op de laatste vergaderinge in advis gehouden is, dat de heere Lamberts op
die aan zijn schoonzuster naments de erfgenaamen gedaane aansaage, om de sloot schietende langs het land van
het erve Hondschaaten van het veld tot aan de weteringe , te laaten uitgraaven, terwijl Eijmert zien konde, dat het
water zijn loop aldaar gehad heeft, dog, zoo de heeren erffgenaamen die sloot wilden laaten opgraaven, hij zulks
wel lijden mogt.
Is na deliberatie goedgevonden te versoeken ende te committeren de heeren van Reede tot de Parkeler,….
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Hoevell toe Wesevelt, Jan Jacobs Bredenoord,en den custos Brascamp, om de situatie van gemelde sloot in
oogenschijn te willen nemen, en bevindende dat het water voor heen zijn loop aldaar gehad heeft, als dan aan
juffrouw Bastiaans door de scheuter nader te laaten insinueren en aanseggen, om de gemelde sloot te laaten
opgraaven of dat bij manquement van dien tot nakominge der voor heen genoomen markten resolutie bij de hand
te neemen als daar toe nodig en dienstig zullen achten.
Wordende ter contarie wanneer door de heeren gecommitteerden na genoomen inspectie bevonden mogte
worden dat de opgraavinge dier sloot niet tot laste van gemelde juffrouw Bastiaan gebragt kan worden, en onder
Zutphen het intresse der markt vorderd, dat de…
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gemelde sloot opgeruimd worde. De gemelde heeren gecommitteerden als dan versogt en gecommitteerd om
daar omtrend de nooodige ordres te stellen dat een behoorlijke sloot ter plaats daar zulks noodig zullen
oordeelen, op kosten der markt gegraaven worden.
Voords ter vergaderinge door den scheuter kennis gegeven zijnde dat Gerrit Jansen op Slijkhuis Hofsteede en
Gerrit Tempelman ongeacht de aan haar gedaane aansaage met het weghouwen der boomen, tot hier toe in
gebreeken gebleeven zijn.
Is daarop goedgevonden den markenscheuter nader te gelasten, zoo als gelast word bij deezen om de gemelde
boomen op order en uit last der erffgenaamen weg te houwen.
En heeft Jan Berends aangenoomen, om de drie klaater en drie wilgen agter zijn huis op het dijkjen…
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staande, binnen tweemaal vier en twintig uuren te zullen removeren.
Henrik Tonis namens zijn vader Anthonij Gerrits, in gevolge aan hem gedaane aanzaage uit hoofde der resolutie
van den voorgen. jaare, zig voor de erffgenamen gesisteert hebbende, om wegens de gedaane plagge maijinge
afdragt te maaken, heeft daarop verklaard, dat hij eerst nieuws in de markt zijnde komen woonen onkundig was
geweest van de resolutie der markt en niet anders geweeten had of die geringe plakken maijinge zoude aan hem
niet kwaalijk genoomen worden, met versoek van deswegens, om gemelde reeden van de boete verschoond te
worden.
Het welk door de erffgenaamen in consideratie genoomen zijnde, is zulks aan hem voor deeze reis
gepardonneert, mits zorge dragende dat in het toekomende geene…..
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plaggen buiten voorgaande permissie der erffgenamen uit het gemeene marktenveld koomen te graaven.
Eindelijk heeft de scheuter aan de erffgenaamen kennis gegeven dat de bouwlieden der erven Hovenk, Beukelaar
en Schokkenkamp buiten de bepaalde uitgestooken plaggengrond in het gemeene marktenveld, plaggen gemaijd
hebben.
Waarover de voorheen op dat subject genoomen erffgenaamen resolutie nagaan.
Zijnde bevonden is dat daarop een boete van 1 ½ oude schild gesteld is, en is daarop aan de gemelde beklaagden
geïnjungeerd om deswegens tegens den aanstaande marktenvergaderinge afdragt te maaken.

presenten.
De heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk.
De heer F.G. van Reede toe de Parkeler, wegens den Haverkamp.
Pag. 361
De heer O.E. Hövell toe Weseveld, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Wilm Schouten q.q. wegens Dijks einde.
Jochem Derks en Gerrit Jansen, namens zijn moeder, wegens Jochem Jacobs Stee.
Gerrit Herms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Wilm Goossens, namens Arnoldus ten Hove, wegens den Gansevles.
Geurd Jansen, namens O.N. Westenenk, wegens Hondschaaten.
Gerrit Gerrits Crosse, namens juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Everd berends, namens de heeren Provisoren, wegens het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
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Gerrit Jansen, namens de juffrouwen Veenhuisen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als Vooren.
Engelbert Brascamp. marktenschrijver.
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Anno 1786 den12 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1785 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1786 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 71=1=0
f. 3=0=0
f. 74=1=0
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Transport
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde.
Samen
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Aan Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden
Camerhuur
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 74=1=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 93=11=0

f. 3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
f. 10=14=0
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transport
Aan Marten Hermsen voor bier in de plakdeilinge
Aan den scheuter voor een nieuwen hoed

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:

f. 10=14=0 f. 93=11=0
1=18=4
2=0=0
f. 14=12=4
f. 76=18=12

De somma van ses en seventig guldens agtien stuivers twaalf penningen.
Welke door den marktenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
Door den heer van Hövell toe Wesevelt ter vergaderinge voorgedragen zijnde dat wegens de absentie van den
heere van Reede tot de Parkeler buiten staat zijn geweest om de commissie aan hun heeren nevens den
dijkschrijver Brascamp en Jan Jacobs Bredeboord, op de voorige vergaderinge opgedraagen te excerceren…
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en vermits de heere van de Parkeler zig na de commissie in S’Haage bevind, en zig mogelijk in lang geen
occasie sal opdoen, om die commissie volledig te kunnen waarneemen.
Is na deliberatie goed gevonden om inplaats van den heer van Parkeler te committeren, Gerrit Herms, meijer op
den Beukelaar, en den heere van Hövell en vordere gecommitteerden te versoeken om de voormelde commisie al
nu ten eersten te willen waarneemen.
De markenscheuter heeft ter vergadering kennis gegeeven, dat Gerrit Jansen op Slijkhuis Hofsteede de boomen
verweigerde te laaten weghouwen. Derhalven versogt hoe zig daar omtrend in cas van oppositie te gedraagen.
Is daarop door gesamentlijke presente erffgenaamen goedgevonden en geresolveert den scheuter nader te
gelasten, om de gemelde boomen op ordre der erfgenaamen weg te hakken, wor-….
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dende de boerscholtes Jan Jacob Bredenoord en Gerrit Herms, meijer op de Beukelaar, versogt en gecommitteert
om den scheuter daar in te willen adsisterenen ten overvloede twee onpartijdigens lieden, die niet onder de markt
behooren, derwaarts meede te neemen.
Voords de op de voorige vergaderinge aangeklaagde meijeren van de beukelaar, Hovenk en Schokkenkamp
gehoord, ende markenscheuter daar over nader ondervraagd zijnde, is aan de erfgenaamen uit de na deze
informatien gebleeken, dat die plaggen maijinge nauwlijks een voet buiten de uitgestooken grond geschied, en
alleen veroorsaakt is door het uitglijden der zulk, sonder eenige voorneemen gehad te hebben om daar omtrend
de markten resolutie op dat subject genoomen te willen overtreeden en het bepaalde en uitgestooken maijveld te
buiten gaan. ….
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Hetwelk bij de erfgenaamen in consideratie en nadere overweginge genoomen zijnde, is na deliberatie
goedgevonden de voormelde meijeren van de gedaane klagte en boete te ontslaan, mids in het vervolg zorge
gedraagen worde dat geene plaggen buiten de uitgestoken grond gemaijd worden.
Presenten,
De heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk.
De heer O.E. Hövell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles, en mede namens den heer F.G van Reede tot den Parkeler , wegens
den Haverkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Wilm Schouten q.q. wegens Dijks einde.
Jochem Derks en Gerrit Jansen, namens zijn moeder, wegens Jochem Jacobs Stee.
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Gerrit Herms, namens de heer van Bemmel, wegens de Beukelaar.
Wilm Goossens, namens Anna Cornelia ten Hove, wegens de Gansevles.
Gerrit Gerrits Crosse, namens juffrouw Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Geurd Jansen, namens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd berends, namens de heeren Provisoren vant Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
Gerrit Jansen, namens de juffrouwen Veenhuisen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1787 den 4 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen

Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1786 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1787 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 76=18=12
f. 3=0=0
f. 79=18=12
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Transport
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde.
Herman Kruisweg als nieuwe erfgenaam, wegens de Gansevles, voor intreede
Samen

f. 79=18=12
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
3=0=0
f. 100=8=12

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Aan M.H. Brascamp voor verteeringe door de heeren….
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gecommitteerdensbij het besigtigen van het veld
Idem voor verteeringe op heeden
Canerhuur
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 3=12=0
3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0
f. 14=6=0
f. 86=2=12

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:
De somma van ses en tagtig guldens twee stuivers twaalf penningen.
Welke door den marktenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
De heere van Reede toe de Parkeler, en de heeren en erfgenaamen bij resolutie der erffgenaamen den 23 Maij
1785 gecommitteert om in ogenschijn te neemen de situatie van de sloot, schietende langes het land…
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van het erve het Hondschaaten, van het veld tot aan de wetering. Hebben ter vergaderinge gerapporteert, dat
ingevolge en ter voldoeninge van opgemelde resolutie commissoriaal de gemelde sloot in ogenschijn genoomen
hebben, wanneer bevonden hebben, dat het water zig van ouds door die sloot uit het veld na de wetering ontlast
en juffrouw Bastiaan derhalven allerzints gehouden en verplicht is, om die sloot te laaten opgraaven en in een
behoorlijke staat brengen, dat het water daar door zij afloop kan neemen, dat gemelde juffrouw Bastiaan daartoe
ook te meer verpligt is terwijl de opworp aan haar competeert.
Weshalven zij heeren gecommitteerden, daarvan advise en gevoelen zouden weezen, dat den markenrichter
behoorde te worden g’autoriseert om aan gemelde juf-….
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frouw te laaten aanzeggen, om ten eersten op de opruiminge der sloot de noodige ordres te stellen, of bij
manquement van dien tegens deselven te ageren, als nodig en dienstig oordeelen zal.
Waarop gedelibereert zijnde hebben de gezamentlijke erfgenaamen, daarin genoegen genoomen, en de heeren
gecommitteerden voor hun genoomene moeite en gedaane raport bedankt.
En is wijders goedgevonden om den meijer van Hondschaten, Gerrit Gerritsen Kros, alhier in de vergadering
presentmondeling aan te zeggen, om zijn landvrouw uit naam der erffgenaamen te insinueren dat ten eersten de
opruiming der sloot de vereischte ordre stelle,en den markenrichter wijders te autoriserenen de te qualificerenom
de noodige voorziening te doen, en soodaane middelen in het werk ….
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stellen, dat gemelde juffrouw tot het opmaaken dier sloot gehouden worde.
De resolutie van der voorgaanden jaare genoomen wegens de boomen van Gerrit Jansen op Slijkhuis hofsteede,
om de selve weg te hakken, bleeken bij deselve resolutie te verneemen, niet geexcuteerd zijnde.
Is bij nader deliberatie weder opnieuw den scheuter gelast, om den selve weg te houwen met assistentie van den
boerscholtes Jan Jacobs Bredenoord en Gerrit Herms op den Beukeler, ter presentie van twee onpardige
persoonen.
Voords om meede weg te houwen de nieuw gepoote wilgen van Jan Berends in de Gansevles.
Wijders wordt den boerscholtes Jan Jacobs Bredenoord geautoriseerd om int vervolg soo ras bevonden word
eenige boomen geplant te zijn, om deselve ….
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direct weg te ruimen.
Als nieuwe erffgenaame sig opgedaan hebbende, Herman Kruisweg, wegens de Gansevles en H. van
Schouwenburg, van den Schokkenkamp.
Hebbende Herman Kruisweg aangenoomen de drie gulden tot intreede daar toe staande te betaalen, die dus voor
aangenaam verklaard word.
Zijnde den meier Gerrit Jansen van den Schokkenkamp gelast, om zijn landheer kennis te geeven, dat den selve
tot intreede, aan den markenschrijver moet betaalen, drie gulden.
Presenten.
Den heer markenrichter Paulus Putman, wegens Hovenk.
Den heer F.G. van Reede tot de Parkeler, wegens den Haverkamp.
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Den heer van Hövell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Breedenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles,
Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Jochem Derks en Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
Wilm Schouten q.q. wegens Dijxeinde.
Gerrit herms, namens de heer van Bemmel, wegens de Beukelaar.
Gerrit Gerrits Crosse, namens juffrouw Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Geurd Jansen, namens de heer Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, namens de heeren Provisoren van het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
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Gerrit Jansen, namens H. van Schouwenburg, wegens de Schokkenkamp.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen. wegens de Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1788 den 19 maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1787 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1788 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 86=2=12
f. 3=0=0
f. 89=2=12
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Transport
Gerrit Jansen van Slijkhuis hofstede

f. 89=2=12
0=8=0

Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde.
Albertus van Welbergen voor intreede als nieuwe erfgenaam van den Schokkenkamp
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
1788 den 17 maij Jan Brouwer voor een nieuwen hoed voor den scheuter

0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
3=0=0
f. 109=12=12

f. 2=0=0

Pag. 381
Transport
Marten Hermsen Brascamp verteeringe op heeden
Canerhuur
Voor ¼ bier bij de plakdeilinge met accijs
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Drie Jansen voor ’t ruimen van een coem.

f. 2=0=0 f. 109=12=12
3=0=0
2=10=0
1=18=4
5=0=0
0=4=0
0=5=0
f. 14=17=4
f. 94=15=8

Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is:
De somma van vierentnegentig guldens vijfftien stuivers agt penningen.
Welke door den marktenschrijver in de volgende reekeninge moeten verantwoord worden.
Gerrit Gerrits Krosse verklaard hebbende dat de sloot van zijn landjuffer Bastiaan ingevolge requitijt der heeren
erffgenaamen bij resolutie van den voorigen jaare,…
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was opgegraaven, het geen den boerscholtis Jan Jacobs Bredenoord meede getuigd heeft, waarom de
gezamentlijke erffgenaamen daar meede genoegen neemen.
Wijders heeft den boerscholtis verklaard, dat Gerrit Jansen op Slijkhuis Hofsteede, de boomen bij voorige
resolutien vermeld, heeft weggeruimd.
De resolutie van den voorigen jaare genoomen wegens de boomen voor Jan Berends in de Gansevles, om
deselve weg te houwen, breeder bij die resolutien te verneemen niet geëxecuteerd zijnde.
En daar en boven den scheuter Dries Jansen verklaard hebbende, dat gemelde Jan Berends, in dit jaar weder op
nieuws eenige boomen geplant heeft.
Is bij nader deliberatie weder opnieuws den scheuter gelast, om deselve boomen weg te houwen, met adsistentie
van den boerscholtis Jan Jacobs Bredenoord en Gerrit Herms op den Beukelaar, ten presentie van twee
onpartijdige persoonen.
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Tot nieuwe erffgenaam wegens de Schokkenkamp sig opgedaan hebbende Albertus van Welbergen, die
aangenoomen heeft om de intreede ad. drie guldens aan den markenschrijver te betaalen, weshalven den selven
voor aangenaam verklaard word.
Den heer Jan Weerds in den jaare 1777 benoemd zijnde namens de provisoren van het groote Gasthuis te
Deventer wegens de Hombrake alnu geen provisor meerder zijnde, is de meier Everd Berends gelast, om aan
zijne landheeren te communiceren en aan te seggen, datte uit hun midden een persoon moeten laaten benoemen,
en te boek laaten brengen, en daar en boven tot intreede drie gulden te betaalen.
De meerderheid der erffgenaamen geproponeerd hebbende, dat de vergaderinge in plaats van des voormiddags,
weder als van ouds wierde gesteld des nademiddags, zijnde…
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door de minderheid versogt vermids den heer markenrichter P. Putman en den heer F.G. van Reede tot den
Parkeler absent waaren, om de finaale deliberatie daarvan uit te stellen tot het volgende jaar, alzoo den
dijkschrijver Brascamp aangenoomen heeft, om dit point aan zijn principaalen den heer markenrichter Paulus
Putman en F.G. van Rede het selve goedkeuren, dat het dan met het aanstaande jaar zijn begin zal neemen, en
zijnde tevens het uur bepaald, tegens drie uuren.
Eindelijk is door de gezamentlijke erffgenaamen geresolveerd, dat de plakdeilinge, die tot heeden op zondags
geschied is, int vervolg op…..
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’s maandags na de ouds vastgestelde zondag sal gedaan worden.
Presenten.
Den Heer O.E. van Hoevell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp voor hem zelfs, wegens de Gansevles en namens den Heer markenrichter Paulus Putman en
den Heer van Reede tot den Parkeler, wegens den Hovenk en Hombrake.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Jochem Derks en Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Wilm Schouten q.q. wegens Dijxeinde.
Gerrit Harms, namens de Heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Wilm Goossens, namens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Gerrit Gerrits, namens juffrouw Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
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Jan Geurdsen, namens Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, wegens de provisoren vant Groot Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbertus Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1789 den 8 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1788 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1789 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 94=15=8
f. 3=0=0
f. 97=15=8
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Transport
Brunis Reinders van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Weduwe Jan Aards Groothedde.
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Merten Hermsen Brascamp voor verteringe op heeden
Camerhuur
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 3=0=0
2=10=0
5=0=0
0=4=0

f. 97=15=8
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 115=5=8

f. 10=14=0
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Transport f. 10=14=0
Dries jansen scheuter voor 11 dagen arbeiden
aant slooten graaven

115=5=8

5=10=0

16=4=0
f. 99=1=8
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeven is: De somma van Negentnegentig gulden eene stuiver agt penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den meier van het Groote Gasthuis van Deventer heeft gerapporteerd: Dat zijn landheeren in het volgende jaar
zelfs zouden komen.
Zijnde den zelven meier gelast om zijne landheeren te segge, datte voor intreede moeten betaalen drie gulden, op
naam van die sig laat benoemen.
Den markenschrijver Brascamp heeft gerappor-….
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teerd: dat de Heer van Reede tot den Parkeler, geen genoegen nam dat de vergaderinge inplaats van
voordemiddags des nademiddags wierde gesteld, waarom den markenschrijver de publicatiën weder gesteld
heeft, dat de vergaderinge des voordemiddags zoude zijn.
Zijnde door den erffgenaamen geresolveerd, voor behoudens den heer van den Parkeler zijn goedvinden, dat
wanneer de vergaderinge op ’s namiddagsmogte gesteld worden, dat dan de verteeringe op een vasten voet op
prijs moeste gesteld worden.
Den scheuter heeft gerapporteerd, dat op deselve dag der vergaderinge van den voorleeden jaare met adsistentie
van den boerscholtis Jan Jacobs Bredenoord en Gerrit Herms Beukeler en twee getuigen, herman van Bent en
Jan van Olst, de boomen ….
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van Jan Berends in de Gansevles, direct heeft weggehouwen.
Den scheuter word weder een nieuwe hoed toegelegd.
Den selven word gelast, om de waterleidinge tusschen het Hondschaaten en Veldkamp behoorlijk op te maaken.
Zullende Jan Jacobs Bredenoord en Albertus van Welbergen, het hem aanwijsen als mede om de boomen langes
de Kostverlooren op te snoeijen, zullende voor den arbeid de takken profiteren.
Presenten,
Den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenek.
Engelbert Brascamp, wegens den Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Jochem Derks en Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
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Wilm Schouten q.q. wegens Dijkseinde.
Jan Kloosterboer, namens den heer O.E. van Hövell toe Wesenvelt, wegens het Slijkhuis.
Gerrit Harms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Wilm Goossen, namens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Gerrit Gerrits, namens Juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurdsen, namens O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd berends, namens de provisoren van het Groote Gasthuis, wegens de Hombrake.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Absent,
De heer F.G. van Reede tot de Parkeler, wegens den Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1790 den 31 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1789 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1790 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
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Brunis Reinders van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Weduwe Jan Aards Groothedde.
Albertus van Welbergen betaald voorst van Schouwenburg als
nieuwe erffgenaam van den Schokkenkamp
Jan Looman, als provisoor van het Heil Geest Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake,
als nieuwe erffgenaam

f. 99=1=8
f. 3=0=0
f. 102=1=8
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
3=0=0
3=0=0
f. 125=11=8
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Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Merten Hermsen Brascamp voor verteringe der heeren Gecommitteerden
Idem verteeringe op heeden
Camerhuur
¼ bier bij de Plakdeilinge met accijs
Jan Brouwer voor een nieuwe hoed van de scheuter
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 2=0=0
3=0=0
2=10=0
1=18=4
2=0=0
5=0=0
0=4=0

f. 16=12=4
f. 108=19=4
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is: De somma van eenhonderdagt gulden negentien stuivers vier
penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
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Tot nieuwe erffgenaam opgedaan hebbende Jan Loman als provisor van het Groot Gasthuis te Deventer, wegens
de Hombrake, en heeft aangenoomen de intreede daartoe staande te voldoen, wordende dierhalven voor
aangenaam verklaard.
Jan Jacob Bredenoord en verdere gecommitteerden gerapporteerd hebbende, dat zij lieden in ogenschijn
genoomen hebben, niet alleenig de waterleidinge tusschen het Hondschaaten en de Veldkamp, maar ook vorders
het geheele veld, en bevonden dat op verscheidenen plaatsen noodige opgraavinge der slooten behoorden te
geschieden, gelijk ook omtrend de Gansevles de weg noodsaakelijk behoorde gemaakt te worden.
Zijnde hier nader over gedelibereerd en den boerscholtis Jan Jacob Bredenoord, Albertus van Elbergen en Wilm
Schouten versogt en gequalificeerd, om alle de…
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slooten als van ouds te doen opgraaven, en meede de gemelde weg te doen repareeren op kosten van de markt.
Presenten.
Den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenek.
Den heer O.E. van Hövell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.

Engelbert Brascamp, voor hem zelfs, wegens den Gansevles en namens den heer F.G. van Reede, wegens den
Haverkamp, dan nog namens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Wilm Schouten q.q. wegens Dijxseinde.
Gerrit Harms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
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Gerrit Gerrits, namens Juffr. Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, namens O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Absent,
Jochem Derks.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1791 den 20 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1790 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1791 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
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Brunis Reinders van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Weduwe Jan Aards Groothedde.

f. 108=19=4
f. 3=0=0
f. 111=19=4
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
f. 129=9=4

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Merten Hermsen Brascamp voor verteringe der heeren Gecommitteerden
Idem verteeringe op heeden
Camerhuur
Markenschrijvers jura

f. 1=16=0
3=0=0
2=10=0
5=0=0
f. 12=6=0
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Transport

f. 12=6=0 f. 129=9=4
0=4=0
2=7=8
0=17=8
f. 15=15=0
f. 113=14=4
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is: De somma van eenhonderddertien gulden veertien stuivers vier
penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Afleesen der kerkenspraaken
Dries jansen voor 4 ¾ dag arbeiden
Peter Wolters voor 1 3/4dag dito

Door de gesamentlijke erffgenaamen, uitgesonderd den dijkschrijver Brascamp die sig in desen namens den heer
van den Parkeler niet heeft kunnen bepaalen, goedgevonden zijnde, om van nu voortaan de vergaderinge in
plaats van voordemiddags weder te stellen, als van ouds, de nademiddags, mids de verteeringe niet hooger….
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te doen koomen, als tot vijfftien guldens.
Off anders na rato der whaaren hetgeen nog in cas is, en de jaarlijkse inkomsten te verdeelen.
Jan Jacobs Bredenoord, Albertus van Welbergen en Wilm Schouten hebben gerapporteerd, dat zij int werk
hebben gesteld om de slooten als van ouds te doen opgraaven en de weg omtrend de Gansevles te doen
repareren. Dog! dat om menigvuldige reegenalles nog niet ten vollen voltooid is.
Wordende de selven voor hunne genoomenen moeite bedankt, en teffens versogt om vervolgens het nader in
ogenschijn te neemen of alles na genoegen is gemaakt.
Zijnde deselven nog gequalificeerd om soo ras mogelijk een steenen coem te leggen in de sloot die het water van
den Costverlooren afleid na de…..
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Groote weteringe, en dat ter plaatse daar de weg van de Tolweg afloopt na de Gansevles, die van deselfde wijdte
moet zijn, als die steenen deuker of brug liggende door den Costverlooren dijk, omtrend den handwijsch.
Presenten.
Den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenek.
Den heer O.E. van Hövell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp, voor hem zelfs, wegens den Gansevles en namens den heer F.G. van Reede, wegens den
Haverkamp, dan nog namens Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs Stee.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Harman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
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Wilm Schouten q.q.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Harms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Gerrit Gerrits, namens Juffr. Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, namens den heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, namens de provisooren, wegens de Hombrake.
Gerrit Wijers, namens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1792 den 4 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1791 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pagt van Petrij 1792, nadat alvoorens aan Jan Koekoek
zijn verschulde pacht wegens het afbranden van zijn huis geremitteerd was.
Als van Brunis Reinders voor Slijkhuis Hofsteede
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Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles

f. 113=14=4

0=8=0
f. 114=2=4
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0

Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Weduwe Jan Aards Groothedde.
Jochem Derks voor absentie 1790

8=0=0
3=0=0
0=6=0
1=8=0
f. 131=2=4

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Merten Hermsen Brascamp voor verteringe der heeren Gecommitteerdens,
Bredenoord,Welbergenen Schouten
Idem verteeringe op heeden
¼ bier met accijs bij de plakdeilinge

f. 1=16=0
8=0=0
1=18=4
f. 11=14=4
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transport
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraake
Dries Jansen 23 dagen arbeiden
Jan Brouwer voor een hoed

f. 11=14=4
5=0=0
0=4=0
11=10=0
2=0=0

131=2=4

f. 30=8=4
f. 100=14=0
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is: de somma van Eenhonderd guldens veertien stuivers.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den heer van Reede tot den Parkeler gerapporteerd hebbende: Dat de vergaaderinge inplaats van voor de
middags des nademiddags mogte geschieden, egter met deeze veranderinge dat in plaats van twee uuren de selve
op vier uuren mogte worden gesteld. Hetgeen door de gesamentlijke erffgenaamen goedgevonden is.
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Vorders heeft zijn Hoogwelgeb. gesustineerd: dat de verteeringe om de markt in staat te houden te hoog is
gesteld.
Waaromtrend door de gesamentlijke erffgenaamen is bepaald: dat deselve niet hooger sal koomen als agt gulden.
Jan Jacobs Bredenoord, Albertus van Welbergenen Wilm Schouten, hebben gerapporteerd: dat de slooten, na het
Hondschaaten in order zijn gemaakt, maar dat na de Gansevles deselve om de menigvuldige reegen, niet
nabehooren hebben kunnen opgegraaven worden, worden dierhalven versogt en gecommitteerd: om daar in
verder voort te gaan.
Jan Jacobs Bredenoord en Engelbert Brascamp worden versogt en gequalificeerd: om opte neemen wat een
houten coem off brug over de sloot aan den Tolweg aan het begin vant veld, souden koomen te kosten, gelijk
meede hoeveel de……
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kosten souden bedraagen, wegens het maaken van een dijk van den Tolweg af tot aan de paal van de
Heerlijkheid, met de noodige coemmen, die daar in souden moeten zijn, wegens de uitwegen van particulieren.
En daarvan een plan over te geeven aan den heer van Reede tot den Parkeler die daar over na welgevallen kan en
mag disponeren.
Jan Jacobs Bredenoord heeft naamens Henrik Coekoek voorgesteld, om voor ditmaal vrij te zijn van de pagt die
hij verschuld is, uit hoofde van onmagt, omdat zijn huis afgebrand is. Hetgeen hem geaccordeerd is.
Jan Jacobs Bredenoord word gequalificeerd, om met den scheuter tegens het voorjaar een klaaterpeppel te setten
op de Doelen aan het Wolthuisen en Orderveld, en een omtrend Gerrits Hattinks huis, dienende tot scheidspaalen
tusschen deese en voormelde markten.
Den brouwer Marten Herm-…
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sen versogt hebbende om op de markt tegens Rikscamp een schuur te moogen setten, welk versoek hem
geaccordeerd is, mids jaarlijks aan de markt te betaalentien stuivers, het geen den selven aangenoomen heeft.
Presenten,

Den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenek.
Den heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
De heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Engelbert Brascamp, wegens den Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp en meede namens Steven van Groningen, wegens de
Hoogenkamp.
Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
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Wilm Schouten, wegens Dijxeinde.
Jan Kloosterboer, namens den heer O.E. van Hövell toe Wesevelt, wegens het Slijkhuis.
Peter Wilms Blanke, namens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Gerrit Harms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Gerrit Gerrits, namens Juffr. Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, namens de heeren provisooren, wegens de Hombrake.
Marten Hermsen Brascamp, naamens Jochem Derks, wegens de Gansevles.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1793 den 27 maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1792 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1793 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Brunis Reinders van Slijkhuis hofstede
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof

f. 100=14=0
f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
f. 105=10=0
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Transport
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Merten Hermsen Brascamp voor verteringe op heeden
Item voor de gecommitteerdens Bredenoord, Welbergen en
Schouten op 17 April 1793
Markenschrijvers jura
Publiceren
Dries Jansen scheuter voor arbeiden 7 dagen á 10 stuivers
en 6 á 8 stuiver

f. 105=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 121=14=0

f. 8=0=0
2=16=0
5=0=0
0=4=0
5=18=0
f. 21=18=0
f. 99=16=0
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Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is: De somma van negenentnegentig gulden sestien stuivers.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.

Jan Jacobs Bredenoord, Albertus van Welbergen en Wilm Schouten hebben gerapporteerd, dat de slooten na de
zijde van de Gansevles in order zijn gemaakt, behalven een eind langes den Kostverlooren bij Gerrit Hattinks
huis. Hetgeen wegens het menigvuldige water in de sloot niet heeft kunnen geschieden. Wordende de selven al
nog versogt en gequalificeerd om soo ras mogelijk het selve in order te doen brengen.
Jan Jacobs Bredenoord heeft verklaard dat op de Doelen tot scheidinge der markt, bij de voorige resolutie
bepaald, op ider een peppelen poot heeft geplant in plaats van een klater.
Den meier van het Groote Gasthuis te Deventer, word gelast, om aan de heeren provisooren te seggen…
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dat inplaats van den geweesen provisoor Jan Looman een ander in desselves plaats benoemd word.
Den scheuter opgegeeven hebbende dat Jan Berends in de Gansevles weder vijff peppelen poten heeft geplant.
Zijnde denselven gelast om die poten direct weg te houwen.
Den meier van juffr. Bastiaan is gelast om aan zijn landjuffer te seggen, om haar sloot van het veld tot aan de
weteringe op te ruimen soodanig dat het water na behooren kan afloopen.
Presenten,
Den heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
Den heer O.E. van Hövell toe Weseveld, wegens het Slijkhuis.
Engelbert Brascamp, voor hem zelf en namens den heer markenrichter Paulus Putman, wegens de Gansevles en
Hovenk.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
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Albertus van Welbergenvoor hem zelfs, en namens Steven van Groningen en Wilm Schouten q.q. wegens den
Schokkenkamp, Hogenkamp en Dijxeinde.
Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
Gerrit Herms beukelaar, namens den heer J.A. van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Gerrit Gerrits, namens Juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, namens O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, namens de provisooren van het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
Marten Hermsen Brascamp, namens Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1794 den 16 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1793 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1794 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek
Brunis Reinders van Slijkhuis hofstede

f. 96=16=0
f. 3=0=0
0=8=0
f. 100=4=0

Pag. 418
Lambert van Til
Gerrit Hattink
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Henrik Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels

Transport f. 100=4=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0

Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp
Den heer van Suchtelen voor intreede als nieuwe erfgenaam van de Hombrake
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Merten Hermsen Brascamp voor verteringe op heeden
Item voor de gecommitteerdens F.G. van Reede, Brascamp en Bredenoord

0=6=0
0=10=0
3=0=0
f. 120=16=0
f. 8=0=0
2=2=0
f. 10=2=0
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Transport
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Dries Jansen scheuter voor een dag arbeiden
Item voor een nieuwe hoed
¼ ton bier bij de plakdeilinge

f. 10=2=0
5=0=0
0=4=0
0=10=0
2=0=0
1=18=4

120=16=0

f. 19=14=4
f. 101=1=12
Zoodat meerder ontvangen als uitgegeven is: De somma van eenhonderd eene gulden eene stuiver, twaalf
penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Tor nieuwe erfgenaam wegens de Hombrake van het Groote gasthuis te Deventer heeft sig opgedaan, den heer
provisor A.J. van Suchtelen. Wordende dierhalven voor aangenaam verklaard.
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En heeft de drie gulden tot de intreede voldaan.
Den meier van Juffr. Bastiaan heeft verklaard dat de sluis ingevolge resolutie van den voorige jaare opgeruimd
is, hetgeen den boerscholtis Jan Jacobs Bredenoord meede heeft verklaard.
Den scheuter word weder een nieuwe hoed toegesegd.
Den scheuter heeft gerapporteerd, dat Jan Berends in de Gansevles een nieuwe sloot in de Slagstraate heeft
gegraaven, en met die aarde de oude sloot heeft gedempt.
Zijnde hieromtrend geresolveerd dat den scheuter aan hem sal aankondigen om de nieuw gegraaven sloot weder
toe te smijten binnen den tijd van veertien dagen, of hem omtrend ingebreeken blijvende soo sal hij met
middelen van regten daartoe geconstringeerd worden.
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Den scheuter heeft meede verklaard, dat hij de vijff peppelen poten van Jan Berends in de Gansevles, waarvan in
de voorige resolutien mentie is gemaakt, direct heeft weggehouwen.
Presenten.
De heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk.
Den heer O.E. van Hövell toe Weseveld, wegens het Slijkhuis.
Den heer A.J. van Suchtelen, wegens de Hombrake.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Engelbert Brascamp, wegens de Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Wilm Schouten, wegens Dijxeinde, alsmeede namens A. van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Stee.
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Gerrit Herms, namens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Gerrit Gerrits, namens Juffr. Bastiaan, wegens Craijinks Hondschaaten.
Jan Geurds, namens O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Peter Wilms Blok, namens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Marten Hermsen Brascamp, namens Joochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Absent,

De heer F.G. van Reede, wegens de Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1795 den 1 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1794 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1795 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 111=1=12
f. 3=0=0
f. 104=1=12
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Transport
Everd Krijn
Lambert van Til
Gerrit Hattinks erven
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
1794 den 27 September Peter Wolters voor 29 dagen van 10 stuivers
en 3 dagen van 8 stuivers aan den dijk

f. 104=1=12
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 122=1=12

f. 15=14=0
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transport
1794
3 November Dries Jansen scheuter arbeiden aan den dijk 31 dagen á 10st.
Dito Wessel Jansen 16 dagen van 10 en 2 van 9 stuivers
1795
15 April Dores Jansen 4 dagen á 6 stuivers
11 Maij Wessel Jansen 15 dagen op 6 stuivers
Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden
Nog voor verteeringe door de gecommitteerden Engelbert Brascamp
en Jan Jacobs Bredenoord
Dries Jansen voor 15 dagen á 6stuiver
9 dagen á 8 stuivers

f. 15=14=0

122=1=12

15=10=0
8=16=0
1=4=0
4=10=0
8=0=0
3=0=0
4=10=0
3=12=0
f. 64=16=0
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Transport
markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 64=16=0
5=0=0
0=4=0

122=1=12

f. 70=0=0
f. 52=1=12
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van twee en vijfftig gulden eene stuiver twaalf
penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den scheuter rapporteerd, dat Jan Berends in de Gansevles de sloot weder toe gelijkt heeft, ingevolge resolutie
van het voorgaande jaar.
De heer Henrik Ribbens heeft zig opgedaan als nieuwe erffgenaam van de Hombraake.

Presenten.
Den heer Henrik Ribbens, wegens de Hombrake.
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Engelbert Brascamp, voor hem zelfs, wegens de Gansevles en namens den heer markenrichter Paulis Putman,
wegens den Hovenk, en nog namens den heer F.G. van Reede tot de Parkeler, wegens den Haverkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Gerrit Jansen, wegens Jochem Jacobs Stee.
Wilm Schouten, wegens Dijkseinde en naamens Albertusvan Welbergen.
Gerrit Harms, naamens den heer van Bemmel, wegens den Beukelaar.
Hendrik Jansen, naamens Juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Peter Wilms Blok, naamens Harmen Hruisweg, wegens de Gansevles.
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Jan Kloosterboer, naamens O.E. van Hövell tor Wesevelt, wegens hetSlijkhuis.
Marten Hermsen Brascamp, naamens Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1796 den 23 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1795 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1796 verscheenen zijn als van:
Henrik Koekoek

f. 52=11=14
f. 3=0=0
f. 55=11=14
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Transport
Everd Krijn
Lambert van Til
Gerrit Hattinks erven
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp
Nog van den heer H.G. van Reede voor absentie 1789 en 1794
Van de provisoren vant Groote Gasthuis, voor intreede 1795 van den heer Henrik Ribbius

f. 55=11=14
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 73=11=14
2=26=0
3=0=0
f. 79=7=14
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Transport
f. 79=7=14
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
1795 den 12 October Berend ten Hove, voor het maaken der brugge aan het veld f. 12=14=0
Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden
8=0=0
¼ ton bier bij de plakdeilinge
3=2=0
Nog voor het hout op de brugge aan het veld, geleverd in den jaare 1794
31=13=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Afleesen der kerkenspraaken
0=4=0
Dries Jansen scheuter ½ dag arbeiden
0=5=0
f. 60=18=0
f. 18=9=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van,
agttien gulden negen stuiver veertien penningen.
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Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den heer Coenraad keizer heeft betaald de intreede voor Henrik Ribbius in den voorigden jaare als nieuwe
erffgenaam q.q. van Heil Geestes erve de Hombraake.
De heeren provisorenvan het Groote Gasthuis te Deventer, Coenraad Keizer, W.J. Lemkes en A.J. Noury,
sustinerende datte niet gehouden zouden zijn, om een lid uit de hunnen te nomineren en te boek te doen brengen,
maar dat alle de provisoren hunne naamen te boek behooren gesteld te worden, en wanneer die alle geen
provisoren mogten zijn, dat als dan weder alle de hun gezende, hunne naamen moesten aangetekend worden, en
de intreede voor één te betaalen,….
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vermids eenige gequalificeerde erffgenaamen verklaarden niet gelast te zijn, om hier over te concluderen.
Is het geene voormelde in status quo gehouden tot de aanstaande vergaderinge, om daar dan nader over te
resolveren.
Vorders is op voorstel van Steven van Groningen geresolveerd om in vervolg van tijd de publicatie ook te laaten
geschieden op Duistervoorde.
De scheuter is weder een nieuwen hoed toegelegd.
presenten.
De heer O.E. van Hövell toe Wezenveld, wegens het Slijkhuis.
De heeren Coenraad Keizer, W.G. Lemker en A.J. Noury, wegens de Hombrake.
Engelbert Brascamp voor hem zelfs, wegens de Gansevles en naamens den heer markenrichter Paulus Putman
wegens den Hovenk, gelijk meede voor….
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den heer H.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Steede.
Jacob van Welbergen, namens Albertus van Welbergen, wegens de Schokkenkamp, gelijk meede naamens
Willem Schouten, wegens Dijxeinde.
Gerrit Herms, naamens juffrouw Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Roelofs Schilderman, naamens Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
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Marten Hermsen Brascamp, naamens Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs Stee.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Anno 1797 den 12 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1796 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1797 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Everd Krijn
Lambert van Til

f. 18=9=14
f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 22=7=14
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Transport

f. 22=7=14
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
3=0=0
f. 42=9=14

Transport

f. 42=9=14

Gerrit Hattinks erven
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp
Anthonij Harscamp als provisor vant Groote Gasthuis te Deventer, voor intreede
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Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden
Nog voor naverteeringe
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Dries Jansen scheuter ½ dag arbeiden

8=0=0
1=16=0
5=0=0
0=8=0
0=5=0
f. 15=9=0
f. 27=0=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van,
zeeven en twintig gulden veertien penningen. welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen
verantwoord worden.
Over de propositie van de heeren provisooren….
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van het Groote Gasthuis te Deventer, is onderlangs goedgevonden, dat ten aansien de intreede zal verblijven als
van ouds.
Zijnde tot comparitie dezer vergaderinge wegens het erve de Hombraake genomineerd Anthonij Harscamp, die
de daartoe staande intreede ad. drie gulden heeft voldaan, wordende dierhalve voor aangenaam verklaard.
De scheuter heeft aangegeeven dat Jan Jansen in de Gansevles weder op de markengrond heeft gepoot
verscheidene peppelen knooten, voords Jan Tempelman 2 peppelen, Wilm Jansen Ruiterhof twaalf en dertien
schotwilgen en peppelen, en eindelijk Gerrit Teunis op Wezenbergstee ook ongeveer 12 knotwilgen.
Wijders dat Aalbert Lamberts een coolhoop heeft geset,….
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hieromtrent is geresolveerd dat den scheuter binnen den tijd van agt daagen, voorengemelde boomen direct zal
weghouwen. Ten presentie van Gerrit Wessels en Gerrit Jansen op het Hondschaaten.
Presenten.
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrichter Paulus Putman wegens den Hovenk, en meede voor
den heer H.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp en insgelijks voor hem zelfs, wegens den
Gansevles.
De heer O.E. van Hövell toe Wezenveld, wegens het Slijkhuis.
Anthonij Harscamp, wegens den Hombrake.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
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Willem Schouten, wegens Dijxeinde.
Van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Steede.
Gerrit Herms, naamens den heer J.A. van Bemmel, wegens den Beukelaar.

Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Peter Wilms Blok, naamens Harmen Kruisweg, wegens de Gansevles.
Henrik Jans , naamens Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Marten Hermsen Brascamp, naamens Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs Stee.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Anno 1798 den 4 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Swaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1797 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1798 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Everd Krijn
Lambert van Til

f. 27=0=14
f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
f. 30=18=14
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Transport
Gerrit Hattinks erven
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden

f. 30=18=14
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 48=0=14

f. 8=0=0
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Transport
Den selven nog voor verteeringe van de gecommitteerdens
Nog voor bier en accijs
Dries Jansen scheuter voor 11 dagen arbeiden op 10 stuiver
5 dagen á 8 stuiver
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Jan Brouwer voor een nieuwen (hoed) aan de scheuter

f. 8=0=0
3=0=0
3=2=0
5=10=0
2=0=0
5=0=0
0=8=0
2=0=0

48=0=14

f. 29=0=0
f. 19=0=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van,
zeeven en twintig gulden veertien penningen. welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen
verantwoord worden.
Dreis Jansen scheuter heeft gerapporteert, dat de boo-….
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men die in den jaare 1797door diverse persoonen gepoot waaren, ingevolge resolutie heeft weggehouwen.
Dog! geevende weder kennis dat Jan Jansen in de Gansevles weder opnieuw heeft gepoot, vijff knotwilgen, en
Willem Jansen Ruiterhof twee opgaande peppelen en een knoot wilge.
Hieromtrent is weder geresolveerd om dezelve binnen twaalf dagen weg te houwen, met assistentie van Albertus
van Welbergen en Willem Schouten.

Jan Gerrits voorgedraagen hebbende, dat hij bij wintertijd de weg tegens juffer Bastiaans land alwaar een grup
off slootje gegraaven is, versoekende dat daar een koem ingelegd mogte worden. Is goed gevonden, aldaar een
klein commetje te leggen, wordende daartoe gequalificeerd Jan Jacobs Bredenoord en Albertus van
Welbergen,….
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die insgelijks versogt worden, om voorzieninge te doen, dat de grup tegens de scheuters huis na behooren worde
opgeruimd.
presenten,
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrichter Paulus Putman wegens den Hovenk, en meede voor
den heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp en meede voor hem zelfs, wegens den
Gansevles.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Anthonij Harscamp, wegens den Hombrake.
Willem Schouten, wegens Dijxeinde.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Steede.
Jan Cloosterboer, naamens O.E. van Hövell toe Wezevelt, wegens het Slijkhuis.
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Jacob Noijer, naamens heer van Bemmel wegens de Beukelaar.
Henrik Jans , naamens Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten van Craijonk.
Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten van Derk Mulder.
Harmen Kruisweg, naamens de Gansevles.
Marten Hermsen Brascamp, naamens Jochem Derks, wegens Jochem Jacobs Stee.
Aldus gedaan op datum als boven.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Anno 1799 den 19 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Marten Hermsen
Brascamp in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle
voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1798 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1799 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek

f. 19=0=14
f. 3=0=0
f. 22=0=14
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Transport
Everd Krijn
Lambert van Til
Gerrit Hattinks erven
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkink
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Marten Hermsen Brascamp

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden

f. 8=0=0

f. 22=0=14
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 40=0=14
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Transport
Idem voor verteeringe der gecommitteerdens
Dries Jansen scheuter voor 13 dagen arbeiden
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 8=0=0
2=2=0
6=10=0
5=0=0
0=8=0

40=0=14

f. 22=0=0
f. 18=0=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van,
agttien gulden veertien penningen. welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen
verantwoord worden.
Dries jansen scheuter heeft te kennen gegeven, dat Jan Jansen in de Gansevles weder zeven peppelen knooten
heeft gepoot.
Den dijkschrijver Brascamp word bij deezen….
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gequalificeerd om hierover met een rechtsgeleerde te confereren hoe men hier omtrent sig behoorde te
gedraagen.
A. van Welbergen en Willem Schouten gequalificeerd zijnde, om te assisteren bij het weghouwen der boomen.
Door Jan Jansen in de Gansevles en Willem Jansen op Ruiterhof rapporteren dat die boomen weg gehouwen
zijn. Wordende deselve voor hunne moeite bedankt.
Wijders heeft Jan Jacobs Bredenoord en A.van Welbergen gecommuniceerd dat het commetje tegens het landvan
juffr. Bastiaans aldaar gelegd hebben, midsgaders dat de grup tegens de scheuters huis in order is gemaakt.
Wordende dezelve ook voor hunne moeite bedankt.
Pag. 452
Tot nieuwe erffgenaam heeft sig opgedaan Marten Hermsen Brascamp, wegens de Gansevles, die aangenoomen
heeft de intreede daartoe staande te betaalen.
Wordende dierhalven voor aangenaam verklaard.
presenten.
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrichter Putman, wegens den Hovenk, en F.G. van Reede, wegens
den Haverkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Antonij Harscamp, wegens den Hombrake.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Steede.
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Willem Schouten, wegens Dijxeinde, q.q.
Marten Hermsen Brascamp, wegens de Gansevles.
Harmen Kruisweg, wegens de Gansevles.
Jacob Noijer, naamens den executeur J.J. Beijer over den boedel van J.A. van Bemmel, wegens den Beukeler.
Jan Cloosterboer, naamens O.E. van Hövell toe Wezevelt, wegens het Slijkhuis.
Henrik Jans , naamens juffr. Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Marten Hermsen Brascamp, naamens Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Anno 1800 den 9 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van de weduwe
Marten Hermsen Brascamp in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben

bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde
gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1799 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1800 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Everd Krijn
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Transport
Lambert van Til
Gerrit Hattinks erven
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkinks weduwe
Jan Berends in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Kinderen van Jan Aards Groothedde.
Weduwe Marten Hermsen Brascamp.
Dezelve als nieuwe erffgenaam van wijlen haaren man van 1799

f. 18=0=14
f. 3=0=0
0=8=0
f. 21=8=14
f. 21=8=14
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
3=0=0
f. 42=0=14

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Marten Hermsen Brascamp voor verteeringe op heeden

f. 8=0=0
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Transport
Nog van een ¼ ton bier op de plakdeilinge en accijs
Naverteeringe 1799
Dries Jansen voor 8 ½ dag arbeiden
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken

f. 8=0=0
3=2=0
1=4=0
4=5=0
5=0=0
0=8=0

40=0=14

f. 21=19=0
f. 20=1=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van, Twintig gulden eene stuiver veertien penningen.
welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
De meieren van de Beukelaar en Dijxeinde worden gelast om aan den major de Beijer aan te seggen: dat op de
volgende vergaderinge een van de erffgenaamen der voorschreven erven, hunne naamen int markenboek moet
laaten aanteekenen, en de intreede daartoe staande te betaalen.
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Den scheuter word weder een nieuwen hoed toegelegd.
Vorders is goed gevonden, om tot het maaken van den dijk int veld. eenige luiden te verzoeken om een dag te
helpen arbeiden, en dezelve daar voor te tracteren.
Den dijkschrijver Engelbert Brascamp die bij de resolutie van den voorgaanden jaare 1799 was gequalificeert
over het weder op nieuw pooten van zeeven peppelen knootwilgen , door Jan Jansen in de Gansevles, om daar
over met een rechtsgeleerde te confereeren hoe men hier omtrend verder sig behoorde te gedraagen.
Komt alnu te rapporteeren dat gesegde Jan Jansen nadat den dijkschrijver Brascamp voornoemd, hem de
gevolgen van zijn slegten en wederregtelijken handel hadde onder het oog gebragt, aangenoomen heeft bij
eigenhandig geschrift, de dato 24 Maij 1799, die…..
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gementioneerde boomen binnen drie dagen weg te houwen. Ten welken gevolge den dijkschrijver Brascamp met
geen rechtsgeleerde daar over heeft gesprooken, al zoo die zaak voor sfgedaan hield, zijnde egter van oordeel
dat, dat handschrift in het markenboek geinsereerd wierde.

Hierover gedelibereerd zijnde wierd den dijkschrijver voornoemd, voor zijne gedaane moeite bedank, met verder
verzoekt, om het gemelde handschrift in dit markenboek te protocollen.
Den scheuter heeft aan de vergaderinge gecommuniceerd, dat gesegde jan Jansen weder een knootwilge heeft
gepoot op de erffgenaamen grond. Zijnde hieromtrend de scheuter gelast om Jan Jansen aan te zeggen om die
wilge terstond weg te ruimen. En zoo den selven dat niet goedvind te doen, dat dan de scheuter dezelve zal
omhouwen.
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Presenten.
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrichter Putman, wegens den Hovenk, en F.G. van Reede, wegens
den Haverkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Steven van Groningen, wegens den Hogenkamp.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Steede.
Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Weduwe Marten Hermsen Brascamp, wegens de Gansevles.
Rutgers Aalberts, naamens den major J.J. de Beijer, wegens Dijxeinde.
Jan Cloosterboer, naamens O.E. van Hövell toe Wezevelt, wegens het Slijkhuis.
Jacob Noijer, naamens den executeur J.J. Beijer over den boedel van J.A. van Bemmel, wegens den Beukeler.
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Peter Wilms, naamens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Henrik Jans , naamens juffr. Geertruid Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd berends, naamens de provisooren van het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Copia,
Ik ondergeschrevenen Jan Jansen in de Gansevles, neeme aan die wilgen pooten die gepoot zijn nadat de
gecommitteerden van de Zilvolder markt bij mijn huis, de zelve voor eenige dagen zijn weggehouwen, wederom
binnen drie dagen weg te ruimen.
Datum, Twello den 24 Maij 1799
Was Geteekend,
Jan Jansen.
Provera Copus.
Engelbert Brascamp, markenschrijver.
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Anno 1801 den 1 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink
in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1800 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1801 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Everd Krijn

f. 20=1=14
f. 3=0=0
0=8=0
f. 23=9=14
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Transport
Lambert van Til

f. 23=9=14
0=10=0

Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkinks weduwe
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Den heer Jan Hessels
Jan Aards Groothedde, den erven
Everd Jan Brink
Van den heer major de Beijer voor intreede als nieuwe erffgenaam voor den heer van Nagel,
wegens Dijkseinde en namens de erfgenaamen van wijlen den heer van Bemmel,
wegens den beukelaar

0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0

6=0=0
f. 47=1=14

Pag. 464
Transport
R.J.H. Veren als nieuwe erffgenaam van den Beukelaar
Everd Jan Brink als nieuwe erffgenaam van de Gansevles

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Jan Brouwer, voor een nieuwe hoed voor den scheuter
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Dries Jansen scheuter bet. 1 ½ dag arbeiden

f. 47=1=14
3=0=0
3=0=0
f. 53=1=14

f. 2=0=0
f. 8=0=0
5=0=0
0=8=0
0=15=0
f. 16=3=0
f. 36=18=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de som-….
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ma van, ses en dertig gulden agtien stuivers veertien penningen. welke door den markenschrijver in de volgende
reekeninge zullen verantwoord worden.
Den scheuter Dries Jansen heeft gerapporteerd, dat Jan Jansen in de Gansevles de wilge in de voorgaande jaare
geplant, weggeruimd heeft.
Vorders hebben zig als nieuwe erffgenaamen dezer markt opgedaan.
Eerstelijk den heer major de Beijer, rentmeester van Duistervoorde, naamens desselfs principaal Wilm Casper
van Nagel, als eigenaar van Dijkseinde.
Ten tweeden de heer R.H.J. Veeren, als eigenaar van den Beukelaar.
Ten derden, Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
Welke allen de in-……
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treede daartoe staande betaald, en worden dierhalven voor aangenaam verklaard.
Voormelde major de Beijer heeft naamens de erffgen. van den heer A.J. van Bemmel als geweezen nieuwe
erffgenaamen, ook de gewoone intreede ad. 3 guldens wegens den Beukelaar voldaan.
Gerrit Wessels word op zijn verzoek uitstel verleend tot het volgende jaar om de naam wegens het versterf van
zijn moederte boek te brengen, en dan de intreede te betaalen.
Den meijer vant Slijkhuis, Jan Cloosterboer, gelast om zijn landheer te informeren dat als nieuwe erffgenaam
zijn naam te boek moet laaten brengen en de intreede daartoe staande te voldoen.
Presenten
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrich-…
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ter Paulus Putman, wegens den Hovenk, en meede naamens den heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens
den Haverkamp.
De major J.J. de Beijer, q.q. wegens Dijxeinde.
De heer R.H.J. Veeren, wegens den Beukelaar.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
A. van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wessels, voor hemzelf en naamens Jochenm Derks Hovenk, beide wegens Jochem Jacobs Stee.
Peter Wilms, naamens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Henrik Jans , naamens juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
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Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, naamens de provisoren van het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombrake.
Everd Roelofs, naamens Steven van Groningen, wegens den Hoogenkamp.
Absent,
De heer van Dordt tot Meddeler, wegens het Slijkhuis.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Anno 1802 den 14 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink
in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1801 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1802 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Everd Krijn

f. 36=18=14
f. 3=0=0
0=8=0
f. 40=6=14
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Transport

f. 40=6=14
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 57=18=14

Lambert van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke
Jan Koekoek en de weduwe Stokkink
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Juffr. de weduwe Jan Hessels
Jan Aards Groothedde, erffgenaamen
Everd Jan Brink

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf als volgd.
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden
Idem voor een ¼ ton bier bij de plakdeilinge

f. 8=0=0
3=2=0
f. 11=2=0
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Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
De scheuter 3 dag arbeiden
Den selven voor een nieuwen hoed

f. 11=2=0
5=0=0
0=8=0
1=4=0
2=0=0

57=18=14

f. 19=14=0
f. 38=4=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van, agt en dertig gulden vier stuivers veertien
penningen. Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den scheuter heeft gerapporteerd, dat den markenrichter griffier Paulus Putman , bij de brugge over de
Hondsgrift, ten westen zijn kamp alwaar eiken boomen gestaan hebben, de grond heeft doen omwenden, en aan
desselvs kamp heeft aange-..
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maakt, wordende den custos Engelbert Brascamp verzogt en gequalificeert om met zijn Weledele daar over te
spreeken en van zijn bevind op de volgende vergaderinge daar van te rapporteeren, hetgeen denselven
aangenoomen heeft.
Vorders is den scheuter gelast om den timmerman Berend ten Hoove te verzoeken, off op den brug even op het
veld, een plank te slaan, gelijk meede ook bij de scheuters huis, op de coem.
Als meeders den scheuter gelast, om de waterleidingen op te ruimen.
Gerrit Wessels word zijn verzoek van voorleeden jaare verlengd, tot het volgende jaar.
Den scheuter word weder toegelegd, een nieuwen hoed van twee gulden.
Rik Stevens klaagende over den klompenmaaker op Zijlshofsteede, dat die zijn
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beesten kwam te hoeden op de Teugse Straat en dat zulks zulks nooid geschied was door die van het veld, en
waar door hij schaade leed. Verzoekende daarin redres.
Na gehoude deliberatie is hierop aan den selven gesegd, dat hij nog de klompenmaaker geen het minste regt
hadden, en dat ingevolge een voorgaande resolutie, voor ieder beest moeste betaalen eene gulden en 6 stuivers
voor het opbaanden.
Ten aansien deezes is geresolveerd, dat vooraangetooge resolutie, welke in den jaare 1779 gemaakt is, en niet in
werkinge gebragt , alnu in den volgenden jaare ter excentie off in gebruik zal ingevoerd worden, waarvan bij
publicatie aan de belanghebbende kennis gegeeven zal worden.
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Presenten,
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk, en meede naamens
den heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
De heer R.J.H. Veeren, wegens den Beukelaar.
De major J.J. de Beijer, q.q. wegens Dijxeinde.
Den heer Eduward Brouwer, wegens de Hombraake.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Hombraake en Gansevles.
Simon van Groningen, naamens zijn moeder, wegens den Hoogenkamp.
Jochenm Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Stee.
Gerrit Jansen, naamens juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
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Peter Wilms, naamens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
Jan Wilm Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Jan Cloosterboer, naamens de heer van Dorth tot Meddeler, wegens het Slijkhuis.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp
Markenschrijver.
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Anno 1803 den 6 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink

in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1802 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1803 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Berend Noijen

f. 38=4=14
f. 3=0=0
0=8=0
f. 41=12=14
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Transport

f. 41=12=14
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
3=0=0
f. 62=14=14

Lambert van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en ……
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Juffr. de weduwe Jan Hessels
Aard Groothedde, erffgenaamen
Everd Jan Brink
Gerrit Jan Wessels als nieuwe erffgenaam betaald

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf als volgd.
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden

f. 8=0=0
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transport
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Dries Jansen scheuter voor 7 dagen arbeiden

f. 8=0=0
5=0=0
0=8=0
3=10=0

62=14=14

f. 16=18=0
f. 45=16=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van, vijff en veertig gulden sestien stuivers veertien
penningen. Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den scheuter heeft aangegeven, dat Aalbert Lamberts een koolhoop op markengrond heeft geset.
Vorders is door de gezaamentlijke erffgenaamen geresolveerd, om de eiken boomen langes den kostverlooren te
doen opsnoeijen, en is den boerscholtis Jan Jacobs bredenoord verzegd, en gequalificeerd
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om dit ten uitvoer te brengen.
De peppelen boomen bij het Slijk, door Hendricus Gielink gepoot, daar omtrend gedelibereerd , om den selven te
gelasten om binnen agt dagen weg te ruimen, en bij nalatigheid word de scheuter gelast om deselve weg te
houwen.
Omtrend de afvrugtinge vant veld en opbrandinge der beesten op de markt, is bij meerderheid van stemmen
beslooten om dit niet in werking te brengen, en alzoo die resolutie in te trekken.
Gerrit Jan Wessels heeft de intreede als nieuwe erffgenaam betaald. Wordende dierhalven voor aangenaam
verklaard.
Presenten,
Peter Brascamp, naamens den heer markenrichter
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Paulus Putman, wegens den Hovenk, en F.G. van Reede, wegens den Haverkamp.
R.H.J. Veeren, wegens den Beukelaar.
Simon van Groningen, naamens zijn moeder, wegens den Hoogenkamp.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.

Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
Jochenm Derks Hovenk en Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Stee.
Rutger Alberts, naamens de heer major de Beijer, wegens Dijxeinde.
Jan Cloosterboer, naamens de heer vant Meddeler, wegens het Slijkhuis.
Peter Wilms, naamens Herman Kruisweg, wegens de Gansevles.
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Henrik Jans, naamens juffr. Bastiaan, wegens Craijinks Hondschaaten.
Jan Geurds, naamens de heer O.N. Westenenk, wegens Derk Mulders Hondschaaten.
Everd Berends, naamens het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombraake.
Jacob van Welbergen, naamens A. van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Peter Brascamp,
Per order mijn vader,
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1804 den 28 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink
in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1803 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1804 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Berend Noijen

f. 45=16=14
f. 3=0=0
0=8=0
f. 49=4=14
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Transport

f. 49=4=14
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 66=16=14

Peter van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkings weduwe
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Juffr. de weduwe Jan Hessels
Aard Groothedde
Everd Jan Brink

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf als volgd.
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden
Nogmaals ¼ bier met accijs bij de plakdeilinge

f. 8=0=0
3=2=0
f. 11=2=0
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transport
Markenschrijvers jura
Afleesen der kerkenspraaken
Dries Jansen scheuter voor 1 dag arbeid
Een hoed voor deselve
Berend ten Hove voor het maaken van een coem

f. 11=2=0
5=0=0
0=8=0
0=10=0
2=0=0
3=12=0

66=16=14

f. 22=12=0
f. 44=4=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, de somma van, vier en veertig gulden vier stuivers veertien
penningen. Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den scheuter heeft aangegeeven dat Berend ten Hove zijn aanschot tegens Jan aards kamp voor een gedeelte
heeft afgevrugt, als meede dat hij eenige peppelen pooten over de sloot heeft geplant, hier…
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op Berend ten Hove binnen geroepen zijnde, is hem gesegd, dat zulks niet mogte doen, en dat hij het wederom
weg moeste ruimen, het geen den selver dan ook aangenoomen heeft. Vervolgens verzogt om de …….tot den
aanstaanden winter te laten staan, hetgeen hem vergund is.
Den scheuter is wederom een nieuwen hoed toegelegd.
Terwijl het markten boek volschreeven is, zoo is met eenparige stemmen goed gevonden, om een mieuw boek
voor het volg aan te leggen, voor een TWEEDE DEEL.
Presenten,
Engelbert Brascamp, naamens den heer markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk, alsmeede naamens
F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
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De heer R.H.J. Veeren, wegens den Beukelaar.
De heer major J.J. de Beijer, wegens Dijxeinde.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Albertus van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Gerrit Wessels voor hem zelfs en naamens Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
Jan Cloosterboer, naamens de heer van Dorth tot Meddeler, wegens het Slijkhuis.
Henrik Jans, naamens juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten.
Jan Geurds, naamens O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, naamens de provisooren, wegens het Groote Gasthuis te Deventer, wegens de Hombraake.
Everd Roelofs, naamens weduwe Steven van Groningen, wegens den Hoogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1805 den 10 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink
in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1804 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1805 verscheenen zijn als van:
Jan Koekoek
Berend Noijen

f. 44=4=14
f. 3=0=0
0=8=0
f. 47=12=14
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Transport

f. 47=12=14
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 65=5=14

Peter van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkings weduwe
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Juffr. de weduwe Jan Hessels
Aard Groothedde
Everd Jan Brink

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf als volgd.
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden
Markenschrijvers jura
Voor het afleesen der kerkenspraaken

f. 8=0=0
5=0=0
0=8=0
f. 13=8=0

f. 51=17=14
Zoo dat meerder ontvangen ….
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als uitgegeeven is, een en vijfftig gulden, zeeventien stuivers veertien penningen. Welke door den
markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
Den scheuter heeft verklaard dat Berend ten Hove zijn gepoote peppelen pooten op de marktengrond nog niet
heeft weggehouwen. Hieromtrend is geresolveerd dat den scheuter berend ten Hove moet aanzeggen, om
dezelve voor Petrij 1806 weg te ruimen. Wordende de scheuter in contrairie geval, gelast om na voorschreeven
tijd direct weg te houwen.
Jan Janssen van den Poll, naamens zijn landheer R.H.J. Veeren, verzogt hebbende om tegens zijn land, van de
markt, eenige grond afte graaven, met presentie om daarvoor aan de markt behoorlijke vergoeding te …….
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doen, en terwijl hier omtrend geen opgaave gedaan is, hoeveelgrond zulks zoude zijn, zoo zijn hier toe
gequalificeerd Jan Jacobs bredenoord, Everd Jan Brink en Gerrit Wessels, om teneinde voormelde, met den heer
Veeren in onderhandelinge te treeden en finaal te accorderen, zoo als vermeenen zullen tot meesten nut en
voordeel van de markt zal strekken.
Vorders is goedgevonden om de dennen en berken boomen zoo langes den Kostverlooren onder de eiken staan,
en die verdrukken, als meede eenige peppelen, zoo hier en daar op het veld staan, alwaar geen goed gewasch
meerder in is, om tegens den aanstaanden winter in het publicq te verkoopen. Wordende den boerscholtis Jan
Jacobs Bredenoord gequalificeerd tot parceelen te maaken.
Presenten,
Engelbert Brascamp, naamens ….
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den heer markenrichter Paulus Putman, naamens den Hovenk, alsmeede naamens den heer F.G. van Reede,
wegens den Haverkamp.
De heer major J.J. de Beijer, wegens Dijxeinde.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Simon van Groningen, naamens zijn moeder, wegens den Hoogenkamp.
Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Gerrit Wessels, wegens Jochem Jacobs Stee.
Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
De heer major F.J. de Beijer, naamens A. van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Jan Cloosterboer, naamens de heer van Dorth tot Meddeler, wegens het Slijkhuis.
Jan Geurds, naamens de erffgenaamen van O.N. Westenenk, wegens het Hondschaaten.
Everd Berends, naamens de provisooren van het Heil Geestes Gasthuis te Deventer, wegens de Hombraake.
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Henrik Jansen, naamens de erffgenaamen van juffr. Bastiaan, wegens het Hondschaaten
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Anno 1806 den 2 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink
in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt alhier in het geen in de voorige reekeninge van 1805 meerder
ontvangen als uitgegeven is, gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten soo op Petrij 1806 verscheenen zijn als van:

f. 51=17=14

Jan Koekoek
Berend Noijen

f. 3=0=0
0=8=0
f. 55=5=14

Pag. 494
Transport
Peter van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en Henrik Stokkings weduwe
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Juffr. de weduwe Jan Hessels
Aard Groothedde
Everd Jan Brink
Aalbert Lamberts, voor een coolhoop setten 1803
Albertus van Delden, voor intreede als nieuwe erffgenaam, wegens het Hondschaaten
R.H.J. Veeren, voor den aanschot bij den Beukeler

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden
¼ bier bij de plakdeilinge met accijs

f. 55=5=14
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
1=0=0
3=0=0
30=0=0
f. 106=17=14

f. 8=0=0
3=2=0
f. 11=2=0
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Transport
Markenschrijvers jura
Voor het afleesen der kerkenspraaken en publiceren
Dries Jansen scheuter gearbeid 12 dagen á 10 stuiver
Voor een nieuwen hoed

f. 11=2=0
5=0=0
0=8=0
6=0=0
2=0=0

106=17=14

f. 24=10=0
f. 82=7=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, twee en tagtig gulden, zeeven stuivers veertien penningen. Welke
door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
De scheuter heeft gerapporteerd, dat Berend ten Hove de peppelen pooten nog niet ingevolge resolutie van
voorige jaare heeft weggehouwen, en dat hij er nog drie heeft bijgeplant.
Zijnde hieromtrend nader geresolveerd en de scheuter gelast om de zelve binnen agt dagen weg te ruimen.
Vorders heeft de scheuter aangegeeven, dat Marten Bruins voor zijn deur heeft afgegraaven een klein hoekjen
grond.
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Wijders opgegeeven dat Jan Jansen in de Gansevles wel Woude hebben een hoekjen grond bij zijn huis, mids
daar voor betaalende.
Gerrit Wessels heeft voorgedraagen en verzogt om een hoekjen grond te hebben, met presentatie voor
behoorlijke vergoedinge.
Den heer Albertus van Delden heeft ook verzogt om de weg wat beter te maaken, zoodanig dat hij behoorlijk na
zijn plaats het Hondschaaten kan passeren, als meede verzoekt hij eenige grond te moogen hebben tegens
vergoedinge.
Omtrend deeze vier voormelde posten is geresolveerd, dat dezelve eerstelijk in oogenschijn zullen genoomen
worden. Zijnde daartoe gequalificeerd en geauthoriseerd Jan Jacobs Bredenoord en Everd Jan Brink, met
zoodaane magt en authoriteit om met Martin Bruinis, Jan Jansen, Gerrit Wessels en Albertus van Delden finaal
te handelen als tot voordeel der markt zullen oordeelen.
Terwijl volgens plaquaat van ….
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het departementaal bestuur van Gelderland, de wegenin de marktenalle behoorlijk moeten gemaakt worden, zoo
is op voordragt van Engelbert Brascamp goed gevonden en geresolveerd om de weg int veld na de Gansevles te
repareren en verder tot het einde op nieuw te maaken.
Als nieuwe erffgenaam, zig opgedaan heeft, wegens Derk Mulders Hondschaaten, de heer Albertus van Delden
die de intreede daartoe staande aan den markenschrijver heeft betaald. Wordende dierhalve voor aangenaam
verklaard.
Presenten,
Engelbert Brascamp, naamens den markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk, dan nog naamens den
heer F.G. van Reede tot den Parkeler, wegens den Haverkamp.
En eindelijk nog naamens Peter Brascamp, als rentmeester van mevrouw van Nagel, wegens Dijxeinde.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
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Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
De heer Albertus van Delden, wegens Derk Mulders Hondschaaten.
De heer van Calcer, wegens den Hombrake.
Simon van Groningen, wegens den Hoogenkamp.
Gerrit Wessels en Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Jan Jansen van de Poll, naamens de heer R.H.J. Veeren, wegens den Beukeler.
Henrik Jansen, wegens Craijinks Hondschaaten
M. Simons, naamens de weduwe A. van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
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Transcriptie inv. nr. 2:
Marckboek der Teugsche of Zilvolder marck.
1807-1875
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Anno 1807 den 25 Maij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van Griffier Paulus Putman, als markenrichter van de Teugse of Silvolder markt ten huijze van Everd Jan Brink
in de Zwaan, vergadert geweest de erfgenamen van voorschreven markt en hebben bij resumtie alle voorgaande
resolutien en gebruiken opnieuw g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1806 is overgebleven,
gelijk bij slot van reekeninge blijkt
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrij 1807 :
Jan Koekoek
Dries Jansen
Peter van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokkings
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
Juffrouw de weduwe Jan Hessels
Aard Groothedde
Everd Jan Brink
Restanten,
De heer van Dorth voor intreede
Absentie 1801
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f. 6=0=0
1=8=0
f. 7=8=0

f. 82=7=14
f. 3=0=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
0=8=0
8=0=0
3=0=0
0=6=0
0=10=0
f. 103=7=14

Transport
Everd Jan Brink voor verteeringe op heeden
Naverteering voor gecommitteerden
Markenschrijvers jura
Voor het afleesen der kerkenspraaken en publiceren
Voor een marktenboek
Dries Jansen voor arbeidsloon 9 dagen á 10 stuivers daags is

f. 103=7=14

f. 8=0=0
1=16=0
5=0=0
0=8=0
3=12=0
4=10=0
f. 23=6=0
f. 80=1=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, tagtig gulden, eene stuiver veertien penningen.
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Den scheuter heeft gerapporteerd dat hij de boomen van Berend ten Hoove heeft weggehouwen.
En aangegeeven, dat de kleermaker Henricus Gielink in den voorleeden jaare 5 peppelen boomen heeft geplant,
hieromtrend is met eenige parige stemmen goedvinden, om den scheuter te gelasten, aan Henricus Gielink aan te
zeggen, om dezelve binnen veertien dagen weg te ruimen. En bij nalatigheid van dien, door den scheuter weg te
houwen.
Jan Jacobs Bredenoord en Everd Jan Brink hebben geapporteerd dat in gevolge resolutie van den voorige jaar
hebben geaccordeerd, als volgd, Met Marten Bruins voor vier stuivers tot een jaarlijkse canon.
Jan Jansen in de Gansevles des jaars drie gulden.
Gerrit Wessels in eens te betalen vijfftien gulden,
En de heer Albertus van Delden voor eens twintig gulden.
En Jan Jacobs Bredenoord en Gerrit Wessels hebben tevens te kennen gegeeven, dat Berend van Hoorn ook een
klein hoekjen Woude aanmaaken, en daarvoor beloofd des jaars te betaalen vier stuivers, zijnde het eene en
andere door de erfgenaamen geaccordeerd.
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Zijnde terwijl den heer van Dorth tot Meddeler namens het Slijkhuis en gebreeken blijft om de intreeden absentie
geld te betaalen, om den meier niet toe te laaten, tot de deilinge, en zal ook geen stem hebben. Zijnde den meijer
Jan Cloosterboer gelast om aan zijn landheer daarvan kennis te geven.
Zijnde mede aan Gerrit Jansen meijer van Craijinks Hondschaten ook aangezegd, om de intrede te betaalen.
Presenten
Engelbert Brascamp, naamens den markenrichter Paulus Putman, wegens den Hovenk, als meede naamens den
erffgenaamen van heer F.G. van Reede tot den Parkeler.
Peter Brascamp, naamens mevrouw Nagel, wegens Dijxeinde, dan nog naamens den heer R.H.J Veeren, wegens
de Beukelaar.
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
De heer Albertus van Delden, wegens Derk Mulders Hondschaaten.
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De heer van Calcer, wegens den Hombrake.
Gerrit Wessels en Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
Jan Cloosterboer, naamens den heer A.E van Dordt tot Medler , wegens het Slijkhuis.
Henrik Jans Cros, namens den heer A. Lamberts, wegens Craijinks Hondschaten.
Roeloff Jansen, naamens de weduwe A. van Welbergen, wegens den Schokkenkamp.
Steven van Groningen, Simons soon, naamens de weduwe Steven van Groningen, wegens Henrik
Koekoeksplaats den Hoogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren.
Was getekend,
Engelbert Brascamp, Markenschrijver.
Dat dit met het orgieneele over een stemt.
E.J. Brink, Markenschrijver.
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Naar voorgaande publicatie door den boerscholtis Jan Jacobs Bredenoord, waarbij de erfgenaamen van de
Teugsche of Zilvoldermarkt opgeroepen zijn om op den 23 Meij 1808 tegen middags ten 2 uuren te vergaderen
ten huize van Evert Jan Brink in de Zwaan, teneinde om in plaats van wijlen den markenrichter Paulus Putman
en in plaats van wijlen de markenschrijver Engelbert Brascamp die posten te vergeven zijn op die tijd daartoe
vergaderd geweest.
Presenten
Jan Jacobs Bredenoord, wegens de Bolkhorst en Gansevles.
Jan Cloosterboer, naamens de heer A.E van Dorth, wegens het Slijkhuis.
Everd Jan Brink, wegens de Gansevles.
F. van Delden, wegens Derk Mulder Hondschaaten.
De heer van Calker, wegens de Hombrake.
Gerrit Wessels, en Jochem Derks Hovenk, wegens Jochem Jacobs Stee.
J.D. Hovenk, q.q. wegens Dikseinde.
Den heer R.H.J. Veeren, wegens de Beukelaar.
Steven van Groningen, wegens den Hoogenkamp.
En zijn door dezelven met eenparigheid van stemmen tot markenrichter verkoozen de heer R.H.J. Veeren en tot
markenschrijver Evert Jan Brink.
E. J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1808 den 13 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van de heer R.H.J Veeren, als markenrichter van de Teugse of Zilvolder markt ten huijze van E. J. Brink in de
Zwaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1807 door de excuteuren R.H.J. Veeren
en J.D. Hovenk van de overleden markenschrijver Engelbert Brascamp, aan hem zijn overgegeven gelijk uijt slot
van rekening blijkt.
f. 80=1=14
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrij 1808 :
Jan Koekoek
f. 3=0=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
f. 84=17=14
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Transport
f. 84=17=14
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
De weduwe Jan Hessels
3=0=0
Aard Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=4=0
Gerrit Jansen Wessels voor een hoekjen grond teegens zijn hoff, weijdens en bouwland,
in eens betaald
15=0=0
A. Lammers voor intreede als nieuwe erffgenaam van Craijinks Hondschaaten
3=0=0
Van de boomen verkoopinge den 11 Maard 1806
50=10=0
Nog van de boomen verkoopinge den 24 Maard 1807
35=0=0
Van A. van Delden voor een hoekjen veldgrond bij het Hondschaaten, in eens te betalen
20=0=0
f. 227=19=14
Restanten,

De heer van Dorth tot Meddelaer voor intreede
Voor absentie den 1ste Junij 1801
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Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Everd Jan Brink voor verteeringe den 28 maij 1808 bij het verkiezen van een
markrichter & markenschrijver
Voor verteeringe de 13 Junij 1808 op de vergaderinge
¼ bier bij de plakdeilinge
Markenschrijvers jura
Voor het afleesen der publicatien
Voor en houten comme aan Jan Weegerif
Aan den borscholtis voor het maken van den nieuwen dijk
De scheuter voor een nieuwen hoed

f. 6=0=0
1=8=0
f. 7=8=0

f. 5=10=0
17=18=0
3=2=0
5=0=0
0=8=0
4=10=0
49=15=0
2=0=0
f. 88=3=0
f. 139=16=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, een honderd en negenendertig gulden, sestien stuiver veertien
penningen.
Hendrik van de Zande heeft om een hoekjen veld versogd, tegenzij hof en bouland, dog, is door eenparigheid
van stemmen door de erfgenaamen afgekeurd.
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Op voordragt van Steven Riks die om een hoekjen grond teegen zijn hoff versogd heeft van de markt te moogen
hebben, hetwelk hem door de erfgenaamen is toegestaa, mits daarvoor ’s jaarlijks te betaalen twaalf stuivers
waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn Petrie 1809.
De erfgenaamen hebben Jan Jacobs Bredenoord versogt en gequalificeerd om op de marktengrond daar hij het
geschikst zal oordeelen eenige grond te laaten ommaaken en daar boomen laten inpooten.
Als ook om den nieuwen gemaakten dijk in het veld te doen repareren.
Presenten,
J.D. Hoovenk, weegens Dijks Eijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegns den Beukelaar.
Jan Jacobs Bredenoord & E.J. Brink, weegens de Gansevles.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajinks Hondschaaten.
A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaaten.
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Jan Jacobs Bredenoord, weegens de Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.
Roeloff Janssen, namens de weduwe A. van Welbergen, weegens de Schokkenkamp.
Steven van Groningen, weegens de Hoogenkamp.
G.J. Wessels & J.D. Hoovenk, weegens Jochem Jacobs stee.
Apsenten,
De freule C. van Rheede, weegens den Haverkamp.
De erfgenamen van wijlen Paulus Putman, weegens den Hoovenk.
Aldus gedaan op datum als voren.
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1809 den 29 ste Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van de heer R.H.J Veeren, als markenrichter van de Teugse of Zilvolder markt ten huijze van E. J. Brink in de
Zwaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.

Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1808 meerder ontfangen als uijtgegeven is
gelijk bij slot van voorige rekening blijkt.
f. 139=16=14
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1809 :
Jan Koekoek
f. 3=0=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Wilm Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
f. 157=0=14
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Transport
f. 157=0=14
De weduwe Jan Hessels
3=0=0
Aard Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=4=0
Steeven Riks
0=12=0
Van de erven van wijlen Paulus Putman voor intreede als nieuwe erfgenamen van de Hovenk
6=0=0
En voor absentie den 13de Junij 1808
1=8=0
Van de heer van A.E. van Dorth voor intreede als nieuwe erfgenaam van Slijkhuis
6=0=0
En voor absentie den 1ste Junij 1801
1=8=0
f. 179=12=14
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Transport
f. 179=12=14
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Everd Jan Brink voor verteeringe den 29 maij 1809 op de vergadering
f. 14=17=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor het afleesen der publicatien
0=8=0
Aan Jan Paauwenkamp voor het arbeiden aan de nieuwe dijk
3=0=0
Dries Jansen scheuter voor het arbeiden aan de nieuwe dijk
en aan de comme aan de kostverlooren
1=18=0
f. 25=3=0
f. 154=9=14
Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is, een honderd vier en vijfftig gulden, negen stuivers veertien
penningen.
Welke door den markenschrijver in de volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
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De scheuter heeft geproponeert dat het nodig zou zijn om scheidsposten te zetten tussen het Teugse en
Apeldoornde veld, het welk is goedgekeurd en den boerscholtis versogt om zulks te besorgen.
Ook is de scheuter gelast om van der Zande aan te zeggen het scheurtjen bij zijn huijs, op de markt staande
binnen zes weeken aftebreken, of zig daar over te adresseeren.
Ook is J.J. Bredenoort versogt en gelast om een nieuwe comme in de kostverloren te laten maken. Als ook de
boomen te laaten pooten, hetwelk in de voorgaande winter weegens de vorst en het waater is agtergebleeven.
Presenten.
J.D. Hoovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevles.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaaten.
A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaaten.
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J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de wed. A. van Welbergen, weegens den Schokkenkamp.
Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
De heer van Boecop. namens de freule C. van Rheede, weegens den Haverkamp.
Apsenten
Evert Garrits Straatman, weegens den Hoovenk.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1810 den 18de Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van de heer R.H.J Veeren, als markenrichter van de Teugse of Zilvolder markt ten huijze van E. J. Brink in de
Zwaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1809 meerder ontfangen als uijtgegeven is
gelijk bij slot van voorige rekening blijkt.
f. 154=9=14
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1810 :
Jan Koekoek
f. 3=0=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
f. 171=13=14
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Transport
f. 171=13=14
De weduwe Jan Hessels
3=0=0
Aard Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Steeven Riks
0=12=0
Van de freule C. vsn Rheede tot den parkelaer voor intreede
als nieuwe erfgenaam van den Haverkamp
3=0=0
Voor absentie den 13de Junij 1808
1=8=0
f. 183=17=14
Restanten,
Evert Gerrits Straatman, weegens intreede voor twee whaeren van den Hoovenk
f. 6=0=0
Voor absentie den 29 Meij 1809
1=8=0
f. 7=8=0
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Transport
f. 183=17=14
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
Everd Jan Brink voor verteeringe den 18de Junij 1810 op de vergadering
f. 15=18=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor het afleesen der publicatien
0=8=0
Jan Paauwenkamp voor het arbeiden aan de nieuwe dijk
3=6=0
J.J. Bredenoort voor een nieuwe comme in den Kostverlooren
8=0=0
Aan den scheuter voor het omwenden op het Teugse veld:
17 dagen ad. 10 stuvr.
8=10=0

Den zelven nog 17 dagen ad. 8 stuvr.
Nog 8 dagen ad. 7 stuvr.
De scheuter voor een hoet
¼ vat bier bij de plagdeeling
E.J. Brink voor verteeringe den 6de Augustus 1810 op de vergadering
Voor het afleesen van publcatien

6=16=0
2=16=0
2=0=0
3=2=0
11=4=0
0=4=0
f. 67=4=0
f. 116=13=14

Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is een somma van een honderd zestien gulden, dertien stuivers
veertien penningen.
Welke door den markenschrijver in eene volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
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De erfgenamen hebben den boerscholtus J.J. Bredenoort versogt en gequalifiseert om limit scheidinge te maken
tussen het Apeldoornse en Teugse veld, door het opsetten van eenige hoopen grond, en tussen de Teugse markt
en Twello te scheiden door een opgesette eijken paal, waar op gehouwen moet zijn Teugse of Zilvolder markt.
En dat volgens dicreet van Zijn Majesteijt de Koning van Holland de dato den 10 de van Bloeimaand 1810 over de
verdeeling of cultuur van woeste gronden, zijn op den 18 de van Zoomermaand 1810 de erfgenamen van de
Teugse of Zilvolder markt opgeroepen en vergadert en drie erfgenamen uijt der zelver midden benoemd tot het
doen van raport als: J. van Calker, J.J. Bredenoort en E.J.Brink.
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Presenten.
E. G. Straatman, weegens den Hoovenk.
J.D. Hoovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevles.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaaten.
A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaaten.
J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.
A.W. van Welbergen, weegens den Schokkenkamp.
Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
De heer van Boecob. namens de freule C. van Rheede, weegens den Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1811 den 10de Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande pubkicatien en convocatien
van de heer R.H.J Veeren, als markenrichter van de Teugse of Zilvolder markt ten huijze van E. J. Brink in de
Zwaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1810 meerder ontfangen als uijtgegeven is
gelijk bij slot van voorige rekening blijkt.
f. 116=13=14
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1811:
Jan Koekoek
f. 3=0=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0

f. 133=17=14
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Transport
De weduwe Jan Hessels
Aard Groothedde
E. J. Brink
Marten Bruijns
Jan Jansen in de Gansevles
Berend van Hoorn.
Steeven Riks
E. G. Straatman voor intreede, weegens twee wharen van de Hovenk als nieuwe erfgenaam
en voor absentie den 29 meij 1809
Van dem heer Jan van Delden voor intreede als nieuwe erfgenaam van den Schokkenkamp
Restanten,
Van de freule C. vsn Rheede, weegens absentie den 10de Junij 1811
En voor de armen

f. 133=17=14
3=0=0
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=4=0
0=12=0
6=0=0
1=8=0
3=0=0
f. 152=1=14

1=8=0
0=6=0
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Transport
f. 152=1=14
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf,
E.J. Brink voor verteeringe den 10 Junij 1811 op de vergadering
f. 16=14=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Voor het afleesen der publicaties
0=8=0
H.J. van Enteren voor het te boek brengen van den meeting van de markengrond
0=4=0
Jan Paauwenkamp voor het werken aan den nieuwen dijk
3=0=0
Lammert Harms voor 35 dagen werken in het Teugse veld ad. 6 st.
10=10=0
Hendrik Sprokhold voor gaaten graven en peppels pooten 8 ½ dag ad. 10 st.
4=5=0
J.J. Bredenoord voor 120 stuks kannadezen peppelen pootenen en
15 bos doorens volgens kwitantie
25=10=0
Lammert Harms, gaaten gegraven en peppelen gepoot, 8 dagen 8 st.
3=4=0
Lammert Harms gewent en grond lijk gemaakt 12 ½ dag ad 10 st.
6=5=0
Jan Weegerif voor twee posten volgens kwitantie
2=0=0
f. 77=0=0
77=0=0
f. 75=1=14
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Zoo dat meerder ontvangen als uitgegeeven is een somma van vijf en seventig gulden, eene stuiver veertien
penningen.
Welke door den markenschrijver in eene volgende reekeninge zullen verantwoord worden.
De markenrichter en geërfdens hebben den scheuter gelast om aan Albert aan het Woolse veld te zeggen, dat hij
de uijtijg voor het land van Jan Koekoek, het welk hij van de Teugse markt in pagt heeft, binnen veertien dagen
in order gebragt worden.
Hendrik van de Zande heeft aan de erfgenamen versogt, om een dijkjen te graven door een laagte in het Teugse
veld. dienende tot een vaarweg van zijn bouw en weideland, het slag het welk is geaccordeerd voor eene gulden
des jaars, waarvan het eerste jaar verschijnt Petrie 1813, dog de markt behoud voor zig om aan weeder zijden op
voornoemde dijkjen te laaten wenden en peppelen te pooten ten voordeele van de markt. Dog het elshoud dat op
het dijkjen groeit is ten voordeele van Hendrik van der Zande.
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Presenten.
E. G. Straatman, weegens den Hoovenk.
J.D. Hoovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevles.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaaten.
A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaaten.
J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.

De heer Jan van Delden, weegens den Schokkenkamp.
De heer Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
Absenten,
De freule C. van Rheede, weegens den Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1812 den 25ste Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na voorgaande aansage door den scheuter
op order van de heer R.H.J Veeren, als markenrichter van de Teugse of Zilvolder markt ten huijze van E. J.
Brink in de Zwaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1811 meerder ontfangen als uijtgegeven is
gelijk bij slot van voorige rekening blijkt.
f. 75=1=14
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1812:
Jan Koekoek
f. 3=0=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
f. 92=5=14
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Transport f. 92=5=14
De weduwe Jan Hessels
3=0=0
Aard Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Steeven Riks
0=12=0
f. 100=1=14
Restanten,
Van de freule C. vsn Rheede, weegens absentie den 10de Junij 1811
1=8=0
En voor de armen
0=6=0
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Transport
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
E.J. Brink voor verteeringe den 28ste Maij 1812 op de vergaderinge
Markenrichters Jura
Aan den scheuter voor het aanseggen der meijjers,
dat de vergaderinge van de markt den 28ste maij zou geschieden
Aan Lammert Harms voor 10 dagen arbeidsloon ad. 10 st. aan den nieuwen dijk
Aan den zelven nog voor het wenden in het Teugse veld, 25 dagen ad.10st.
Nog 16 ½ dag ad. 8st.
Nog 21 dagen ad. 8 st.
Nog 29 dagen ad. 6st.
Nog 10 dagen ad. 6 st.
Nog 6 dagen ad. 8 st.
Lammert Jansen nog 17 dagen gewent, gaten gegraven,
peppelen gepoot en doorns omgebonden ad. 10 st. daags
Hendrik Sprokhold 12 dagen gepoot en doorns omgebonden ad. 10 st.

f. 12=4=0
5=0=0
0=8=0
5=0=0
12=10=0
6=12=0
8=8=0
8=14=0
3=0=0
2=8=0
8=10=0
6=0=0

f. 152=1=14

J.J. Bredenoort voor leveranrie van 193 stuks Cannadassen peppelen en
36 bos doorns, volgens kwitantie

41=4=0
f. 119=18=0
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Bij de plakdeelinge verteerd
De scheuter voor een nieuwen hoed
Aan de persepteur Hassel voor 12 maand grondlasten
ad. 15 ½ st. per maand over 1812
Garde Jan Peters te Twello
De persepteut te Apeldoorn1812
Garde Jan Peter te Apeldoorn met de kosten
Aan de maire P.P. Evers voor stellen zegel en de extracten

Transport f. 119=18=0
3=2=0
2=0=0

9=6=0
0=11=7
1=0=4
0=6=10
1=9=0
Uijtgaaf f. 137=13=5
Ontfangst f. 100=1=14
f. 37=11=7
Zoo dat meerder uitgegeeven als ontvangen is een somma van zeeven en dertig gulden, elf stuivers en zeeven
penningen.
Welke door den markenschrijver in eene volgende reekeninge voor uijtgaaf zal inbrengen.
Ook is geresolveerd door de erfgenamen dat de pagters of huurders van de landerijen van de markt, als Jan
Koekoek 3 gld. Jan Koekoek en de weduwe Hendrik Stokking 4 gld. Dries Jansen Scheuter 8 gld. de weduwe
Jan Hessels 3 gld. Jan Jansen in de Gansevles 3 gld. te samen 21 gld. met 5 stuv. per gld. is verhoogt, weegens
de opgesetten verpondinge.
Ook is geresolveerd dat de erfgenamen weegens de meerder uijtgaaf als ontfangst op een volgend jaar op de
vergaderinge voor ieder whare door de erfgenamen zal worden betaald eene gulden.
Ook is geresolveerd dat de volgende vergaderingen ’s jaars volgens ouder gewoonte op den 2 de maandag na
Pinksteren zal geschieden sonder publiceren of aanseggen.
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Ook hebben de erfgenamen markenrichter versogt om met de maire van Twello mondeling te spreken over de
splitsing der markengronden welke onder Apeldoorn is getrokken.
Presenten.
E. G. Straatman, weegens den Hoovenk.
J.D. Hoovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevles.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaaten.
A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaaten.
J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.
De heer Jan van Delden, weegens den Schokkenkamp.
De heer Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
De freule C.W. van Raede, weegens den Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1813 den 14de Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouder gewoonte de erfgenamen van de
Teugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1812 meerder uijtgegeven als ontfangen
was gelijk uit slot van voorgaande rekening blijkt, een somma van
f. 37=11=7
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1813:

Jan Koekoek
5 st. per gulden
Dries Jansen
Peter van Til
Berend Jansen van Hoorn.
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
5 st. per gulden
Jan Jansen in de Gansevles
Dries Jansen scheuter
5 st. per gulden
De weduwe Jan Hessels
5 st. per gulden
Aard Groothedde
Evert Jan Brink

f. 3=0=0
0=15=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
1=0=0
0=8=0
8=0=0
2=0=0
3=0=0
0=15=0
0=6=0
0=10=0
f. 25=10=0
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Transport f. 25=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0

Marten Bruijns
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Steeven Riks
Hendrik van der Zande
Ontfangst voor de wharen,
Eene gulden ieder als van:
Dijks eijnde, mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, Evert Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
Jochem Jacobs Stee, Garrit Wessels Overweetering
Restant de Freule van Reede, weegens absentie den 10de Junij 1811
voor de armen

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 44=5=0
f. 1=8=0
f. 0=6=0
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Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Van voorgaande rekening over de jaare 1812 was meerder uijtgegeven als
ontfangen, het welk uijt slot van voorgaande rekening blijkt een somma van
f. 37=11=7
E.J. Brink voor verteeringe den 14de Junij 1813 op de vergadering
15=6=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
Persepteur van Hasselt voor 12 maanden grondlasten ad.14 st. 4 penn. over 1813
8=11=0
aan de persepteur te Apeldoorn, grondlasten over 1813
1=16=8
Lammert harms voor 4 ½ dag arbeiden,
doorens om de peppels gebonden ad. 10st. daags
2=5=0
Uijtgaaf
f. 70=9=15
Ontfangst
f. 44=5=0
f. 26=4=15
Zoodat meerder uijgegeven als ontfangen is een somma van:
zes en twintig guldens vier stuivers en vijftien penningen.
Welke door den markenschrijver bij een volgende rekening voor uijtgaaf zal inbrengen.
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De scheuter heeft geraporteerd dat de heer Schutte, bakker te Deventer willigen boomen heeft laten pooten tegen
de bos van het Veldhoen, zijnde op grond van de Theugse markt en is goedgevonden door de heeren erfgenamen
J.J. Bredenoort en de heer A. van Delden daartoe versogt zijn, om met de heer Schutte vinaal te handelen en te
vergunnen tegen de bos van het Veldhoen verder te pooten voor zoo ver de Theugse markt strekt tegens eene
behoorlijke betalinge.
En is door ons verstaan en aan de heer Schutte aangesegt bij de oculaire inspectie gehouden op maandag den
21ste Junij 1813 dat de twee jonge schot willegen bij het hekke staande van den uijtweg van de heer Jan van
Delden anderhalve voet agterwaarts moeten versetten en de twee voorstaande aan de weg geheel moeten
weghakken of uijtstoten.
Op den 28 Junij 1813 met zijn Ed. de grond afgebaakt en afgetreden die hij bepoten wilde en zijn geaccordeert
dat voor een breedte van circa twaalf trad en een lengte van driehondert dertig trad, berekend vijf op een roeden
van twaalf voet zal mogen bepoten, zoo dat er een rijweg midden door zal gaan van tussen de negen en tien
voeten, dat het niet mag afgegraven worden maar open moet blijven liggen. waarvoor zal worden voldaan door
de heer Schutte tot eene rekognite in eens aan……
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de markt zestig gulden Hollands, te voldoen aan de markenschrijver E.J. Brink agt dagen voor Pinksteren1814 en
op den 6de Junij voldaan met 60 gld.
ook is geresolveerd dat de eenen gulden voor ieder whare op een volgend jaar wederom zal worden betaald door
de erfgenamen.
Presenten.
E. G. Straatman, weegens den Hovenk.
J.D. Hovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevlesse.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaten.
A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaten.
J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.
De heer Jan van Delden, weegens den Schokkenkamp.
De heer Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
De freule C.W. van Reede, weegens den Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1814 den 6 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouder gewoonte de erfgenamen van de
Teugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1813 meerder uijtgegeven als ontfangen
was gelijk uit slot van voorgaande rekening blijkt, een somma van
f. 26=4=15
Vorders nog ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1814:
Jan Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek en de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0

5 st. per gulden
De weduwe Jan Hessels
5 st. per gulden
Aard Groothedde
Evert Jan Brink

2=0=0
3=0=0
0=15=0
0=6=0
0=10=0
f. 25=10=0
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Transport f. 25=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0

Marten Bruijns
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Steeven Riks
Hendrik van der Zande
Ontfangst voor de wharen,
Eene gulden voor ieder als van:
Dijks Eijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, Evert Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
Jochem Jacobs Stee, Garrit Wessels Overweetering

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 44=5=0
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Transport
1814 den 6 Junij ontfangen van de heer Schutte voor eenige grond van de markt
volgens gemaakt contract bij het Velthoen
Restanten
Dee Freule van Reede, weegens absentie den 10de Junij 1811
voor de armen

f. 44=5=0
60=0=0
f. 104=5=0

f. 1=8=0
f. 0=6=0

Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
Van voorgaande rekening over de jaare 1832 was meerder uijtgegeven als
ontfangen, het welk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
E.J. Brink voor verteeringe den 6 Junij 1814 op de vergadering
Markenschrijvers jura
Verteering bij de plakdeiling
Scheuter voor een hoed
Aan de persepteur van Twello over 1814 l.q
Aan de persepteur te Apeldoorn, over 1814 l.q.
De scheuter voor 5 ¼ dag arbeiden ad. 8 st. daags
R. Buitenweerd voor morgengeld l.q
R. Buitenweerd voor morgengeld l.q
Berend ten Hooven voor leverantie en het maken van
eene steenen kom in den Kostverlooren

f. 26=4=15
17=7=0
5=0=0
3=2=0
2=0=0
8=13=4
1=11=8
2=2=0
0=8=12
0=1=9
9=8=4
f. 75=19=4
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Transport ontfangst
Transport uijtgaaf
Aan Gerrit Wessels betaald voor leverantie van hout
tot de brugge aan den nieuwen dijk

f. 104=5=0
f. 75=19=4
0=16=0

f. 76=15=4
f. 27=9=12
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van:
zeeven en twintig guldens neegen stuivers en twaalf penningen.
Welke door den markenschrijver in een volgende rekening verantwoord zullen worden.
Ook is door de erfgenamen geresolveerd dat de eene gulden voor ieder whare zal worden betaald als vooren.
Derk Smit heeft versogt aan de erfgenamen om den aanschot tegen de smitskamp af te graven om bij het
bouwland aan te maken. En is door de erfgenamen van de Theugse markt toegestaan, mits daarvan betaalende
des jaars eene gulden aan voorschreven markt voor of op den 22 februarij elk jaar, waarvan het eerste jaar zal
verscheenen zijn op den 22 februarij 1815.
De heer A. van Delden heeft aan de erfgenamen van de Theugse of Zilvolder markt versogt om eenige grond te
hebben van voorschreeven markt om te bepooten bij het erve het Hondschaten. En daartoe hebben de
erfgenamen versogt J.J. Bredenoort & Everd Straatman om zulks in ogenschijn te nemen en daar over te
raportteeren of daar finaal over te handelen tegen een jaarlijkse rekognitie.
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Ook is wegens hooge jaaren van Drie Jansen scheuter, die voor zijn scheuters ampt heeft bedankt, tot scheuter
weeder aangesteld des zelfs schoonzoon Lambert Harms.
Presente Erfgenamen,
E. G. Straatman, weegens den Hovenk.
J.D. Hovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevlesse.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaten.
De heer A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaten.
J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.
De heer Jan van Delden, weegens den Schokkenkamp.
De heer Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
De freule C.W. van Reede, weegens den Haverkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1815 den 22 Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouder gewoonte de erfgenamen van de
Teugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1814 meerder ontfangen als uijtgegeven
is, een somma van
f. 27=9=12
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1815:
Jan Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
De wed. Jan Hessels
3=0=0

5 st. per gulden
Aard Groothedde
Evert Jan Brink

0=15=0
0=6=0
0=10=0
f. 52=19=12
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Transport
Marten Bruijns
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Steeven Riks
Derk Smit
Hendrik van der Zande
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder als van:
Dijks Eijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, Evert Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
Jochem Jacobs Stee, Garrit Wessels Overweetering

f. 52=19=12
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 72=14=12
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Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
E.J. Brink voor verteeringe op de vergadering den 22 meij 1815
Markenschrijvers jura
Aan de persepteur van Twello over 1815 l.q
Aan de persepteur te Apeldoorn, over 1815 l.q.
De oorlogsbelasting over 1815 l.q
Dijklasten van 1810 tot 1814 l.q
De scheuter voor 4 dagen arbeiden ad. 10 st.

f. 13=9=0
5=0=0
8=10=0
1=1=0
1=14=0
1=13=0
2=0=0

f. 33=7=0
f. 39=7=12
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van negen en dertig gld. zeven stuijver twaalf
penningen, welke door den markenschrijver in eene volgende rekening zullen verantwoord worden.
Restanten
De freule C. W. van Rheede, weegens absentie den 10 Junij 1811
Voor de armen

f. 1=8=0
0=6=0

Ook is door de presente erfgenamen bij meerderheid van stemmen geresolveerd dat de eene gulden voor iedere
whare zal worden betaald als vooren.
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Presente Erfgenamen,
E. G. Straatman, weegens den Hovenk.
J.D. Hovenck, weegens Dijkseijnde.
Jan Kloosterboer, weegens Slijkhuis.
De heer R.H.J. Veeren, weegens den Beukelaar.
J.J. Bredenoort & E.J. Brink, weegens de Gansevles.
Hendrik Jansen Krosse, weegens Krajings Hondschaten.
J.J. Bredenoort, weegens den Bolkhorst.

De heer Jan van Delden, weegens den Schokkenkamp.
G.J. Wessels, weegens Jochem Jacobs Stee.
De freule C.W. van Reede, weegens den Haverkamp.
Absenten,
De heer A. van Delden, weegens Derk Mulders Hondschaten.
De heer van Calker, weegens de Hombrake.
De heer Steeven van Groningen, weegens den Hoogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1816 den 10 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouder gewoonte de erfgenamen van de
Teugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1815 meerder ontfangen als uijtgegeven
is, een somma van
f. 39=7=12
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1816:
Jan Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
De wed. Jan Hessels
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Aard Groothedde
0=6=0
Evert Jan Brink
0=10=0
f. 64=17=12
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Transport f. 64=17=12
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Steeven Riks
0=12=0
Hendrik van der Zande
1=0=0
Derk Smit
1=0=0
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder als van:
Dijks Eijnde, Mevrouw van Nagel
1=0=0
Slijkhuis, de Heer van Dorth
2=0=0
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
1=0=0
Haverkamp, de Freule van Reede
1=0=0
De Vlesse, J.J. Bredenoort
0=10=0
De Vlesse, E.J. Brink
0=10=0
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
1=0=0
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
1=0=0
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
1=0=0
Hoovenk, Evert Straatman
2=0=0
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
1=0=0
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
0=5=0

Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
Jochem Jacobs Stee, Garrit Wessels
Den 9 September ontfangen van H.R. Booij aannemer der straatweg van
Apeldoorn na Deventer voor het vergraven van de Theugse markt tot
verhoogings des weg 290 roeden ad. 6 st.

0=5=0
0=10=0

87=0=0
f. 171=12=12
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Ontfangst
f. 171=12=12
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
E.J. Brink voor verteeringe op de vergadering den 10 Junij 1816
f. 13=9=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
De persepteur van Twello over 1816 l.q
14=12=8
Veldwagter
0=6=6
De persepteur te Apeldoorn, over 1816 l.q.
1=0=13
Verteeringe bij de plakdeeling
3=2=0
De scheuter voor een hoet
2=0=0
De scheuter vooe slooten opgraven & het toemakenvan de Kostverloorens wange,
gewerkt 6 dagen ad. 10 st.
6=0=0
G. Kruijtbos voor het opmeeten van den berm langs de straatweg
en voor het uijtbaaken van het bepooten der bomen
4=0=0
W.J. van Enter voor verteering den 30 Januarij 1817
3=13=0
f. 56=3=11
f. 115=9=1
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van Een honder vijftien gulden neegen stuijver eene
penning, welke door den markenschrijver in eene volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Restanten, weegens absentie
De freule C. W. van Rheede, weegens absentie den 10 Junij 1811
Voor de armen
De heer A. van Delden den 22 Meij 1815 en den 10 Junij 1816
Voor de armen
De heer van Groningen, weegens den Hoogenkamp
den 22 Meij 1815 en den 10 Junij 1816
Voor de armen

f. 1=8=0
0=6=0
2=16=0
0=12=0
2=16=0
0=12=0

Ook is door de presente erfgenamen goed gevonden dat de eene gulden voor iedere whare zal worden betaald als
vooren.
Presente Erfgenamen,
Haverkamp, de Freule C.W. van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Naagel.
Kraijings Hondschaten, de heer A. lammers.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst en de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Hoovenk, E.G. Straatman.
Absente erfgenamen,
Derk Mulders Hondschaten.
De Hombrake.
Den Hoogenkamp.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1817 den 2 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1816 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van 115 gulden 9 stuiver 1 penning hetwelk uijt slot van voorgaande
rekening blijkt
f. 115=9=1
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1817:
Jan Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Berend Jansen van Hoorn.
0=8=0
Willem Jansen Blanke op Ruiterhof
0=10=0
Jan Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Dries Jansen scheuter
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
De wed. Jan Hessels
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Aard Groothedde
0=6=0
Evert Jan Brink
0=10=0
f. 140=19=1
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Transport f. 140=19=1
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Steeven Riks
0=12=0
Hendrik van der Zande
1=0=0
Derk Smit
1=0=0
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder als van:
Dijks Eijnde, Mevrouw van Nagel
1=0=0
Slijkhuis, de Heer van Dorth
2=0=0
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
1=0=0
Haverkamp, de Freule van Reede
1=0=0
De Vlesse, J.J. Bredenoort
0=10=0
De Vlesse, E.J. Brink
0=10=0
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
1=0=0
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
1=0=0
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
1=0=0
Hoovenk, Evert Straatman
2=0=0
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
1=0=0
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
0=5=0
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
0=5=0
Jochem Jacobs Stee, Garrit Wessels Overwetering
0=10=0
f. 160=14=1
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Transport f. 160=14=1
Van Jacobs Hendriks voor 2 koolhooopen branden
2=0=0
Van J.D. Hoovenk voor eenige grond van de markt voor mevrouw van Naagel,
tussen de straatweg en het erve Dijkseijnde
40=0=0
f. 202=14=1
Daar en tegens bedraagd den uitgaaf.
E.J. Brink voor verteeringe op de vergadering den 2 Junij 1817

f. 15=16=0

Markenschrijvers jura
De persepteur van Twello over 1817
Veldwagter
De persepteur te Apeldoorn, over 1817
De scheuter voor arbeiden aan den dijk 6 dagen ad. 10 st.
35 dagen ad. 8 st.
Denzelven nog voor 15 dagen ad. 6 stuiver
Harmen Waaijenberg 17 ½ dag , 8st.
Den zelven nog 17 ½ dag ad. 6 st.
Hendrik Korler 31 dagen 10 st
Nog den zelven 15 dagen 8st.
Nog 25 dagen ad. 6 st.
Aan B. Noijen voor zijn moeijte tot de schikking met Booij over het
vergraven van het Teugse veld

5=0=0
14=6=0
0=6=6
1=0=4
3=0=0
14=0=0
4=10=0
7=0=0
5=5=0
15=10=0
6=0=0
7=10=0
3=0=0
f. 102=3=10
f. 100=10=7

Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van Een honder gulden tien stuijver zeeven penningen,
welke door den markenschrijver in eene volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Restanten weegens absentie,
De freule C. van Reede, weegens absentie den 10 Junij 1811
Voor de armen
De heer A. van Delden den 22 Meij 1815 &den 10 Junij 1816
Voor de armen
De heeren Provisoren, weegens de Hombrake den 22 Meij 1815,
den 10 Junij 1816 & den 2 Junij 1817
voor den armen

f. 1=8=0
0=6=0
2=16=0
0=12=0
4=4=0
0=12=0

Ook is door de presente erfgenamen goedgevonden dat de eene gulden voor ieder whaare zal betaald worden als
vooren.
Ook is door de erfgenamen op de vergadering den 30 Januarij 1817 ten huijse van W.J. van Enter bij
meerderheid van stemmen besloten om den berm langs de straatweg te bepooten door de markt en terwijl men
daar voor geen orders van het goevernement bekoomen heeft zoo hebben de erfgenamen op eene volgende
vergadering den 2 Junij 1817 ten huijse van E.J. Brink beslooten dat ieder der erfgenamen teegen het zijne kan
bepooten en dat die geene die niet in de markt gewaard is en aanschot aan de straatweg heeft iets daarvoor
betaald aan de Teugse markt, mits het bepooten gepermiteerd word door het goevernement en meede in de
kosten van het rekwest contribueeren.
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En is meede op de vergadering beslooten dat de markt de bepooting zal doen op den berm langs de straatweg
voor zoo ver het door de heijde gaat.
Presente Erfgenamen,
Haverkamp, de Freule C.W. van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Kraijings Hondschaten, de heer A. lammers.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Hoovenk, E.G. Straatman.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Absenten

De heeren provisoren van het Groote Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1818 den 18 Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1817 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van 100 gulden 10 stuiver 7 penning hetwelk uijt slot van voorgaande
rekening blijkt
f. 100=10=7
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1818:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Beerend van Hoorn.
0=8=0
Hendrik Korler
0=10=0
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Lammert Harms scheuter
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
De wed. Jan Hessels
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Arend Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
f. 126=8=7
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Transport
f. 126=8=7
Egbert Helderman
0=12=0
Hendrik van der Zande
1=0=0
Derk Smit
1=0=0
Hendrik van der Zande voor het branden van een koolhoop
1=0=0
Van de freule C.W. van Reede voor absentie den 10 Julij 1811
1=8=0
Van de heeren provisooren van het Groote Gasthuijs te Deventer voor absentie den 22 Meij 1815,
den10 Junij 1816, den 2 Junij 1817 en den 18 Meij 1818
5=12=0
En voor intreede als nieuwe erfgenaam als provisoor van het Gasthuijs de heer J.J.Schmauss
3=0=0
Van de heer A. van Delden voor absentie den 22 Meij 1815 en den10 Junij 1816
2=16=0
Van de heer van Groningen voor absentie den 22 Meij 1815 en den 10 Junij 1816
2=16=0
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
1=0=0
Slijkhuis, de Heer van Dorth
2=0=0
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
1=0=0
Haverkamp, de Freule van Reede
1=0=0
De Vlesse, J.J. Bredenoort
0=10=0
De Vlesse, E.J. Brink
0=10=0
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
1=0=0
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
1=0=0
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
1=0=0
Hoovenk, E. G. Straatman
2=0=0
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
1=0=0

Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
Jochem Jacobs Stee, Garrit Wessels Overwetering
Ontfangen van de heer J.W. Schut voor eenige grond van de Teugse markt
tussen het Veldhoen en de straatweg
Van de heer van Groningen voor eenige grond van de Teugse markt
tussen de straatweg en den Hoogenkamp.

0=5=0
0=5=0
0=10=0
12=0=0
2=10=0
f. 173=2=7
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Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 18 Meij 1818 op de vergadering
f. 15=0=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
De persepteur van Twello over 1818 l.k.
10=8=8
De persepteur van Apeldoorn over 1818 l.k.
1=2=0
De scheuter voor een hoet
2=0=0
Verteering bij de plakdeeling
3=2=0
G.J. Wessels voor geleverde riese
0=12=0
Aan R. Buitenweerd voor het morgengeld l.k.
0=5=2
Aan A. Jacobsen voor geleverde planken l.k.
12=12=0
Aan E. M. ten Hoove voor geleverd hout en arbeidsloon l.k.
22=13=8
Isaak Zoetbrood aarde gelijkt en gegraven op den nieuwen dijk, 8 dagen ad. 10 st.
4=0=0
Hendrik Korler 6 dagen 10 st.
3=0=0
Willem maghielsen 5 dagen 10 st.
2=10=0
De scheuter voor wegmaaken en graven en toelijken aan de brugge, 9 ½ dag 10 st.
4=15=0
Harmen Waijenberg voor wegmaaken en graven aan den brugge 10 ½ dag 10 st.
5=5=0
Elsen pooten geset en boomen gesnoeijt, de scheuter 5 dagen,
Harmen Waijenberg 5 dagen en Marten Koekoek 5 ½ dag ad. 8st.
6=4=0
Voor denzelven 2800 elsen pooten geleverd ad. 6 st. de 100
8=8=0
Aan de scheuter betaald voor het veld gelijkmaken van de uijtgegraaven
grond tot het verhoogen van de straatweg
30=0=0
f. 136=17=2
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Transport Ontfangs
f. 173=2=7
Transport Uijtgaaf
f. 136=17=2
Aan de scheuter voor het omwenden op het Teugse veld voor de
steenmaate 23 roe, de roe van 16 voet ad. 16 st. de roe
18=8=0
Aan Marten Koekeok voor het wenden op de markt aan die kant langs zijn huijs
19 roeden, van de roe 12 voet ad. 10 st. de roe
9=10=0
f. 164=15=2
f. 8=7=5
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van
agt gulden zeeven stuiver & vijf penningen.
Welke door den markenschrijver in eene volgende rekening zullen verantwoord worden.
Ook is door den heer Eluard Brouwer versogt aan de erfgenamen om een dijkjen te graven van den
Kostverlooren na de straatweg langs de Veldkamp door het Teugse veld, en van de Kostverlooren na de scheuter
zijn huijs. En is door de gesamentlijke erfgenamen toegestaan.
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Presente Erfgenamen,
Haverkamp, de Freule C.W. van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Kraijings Hondschaten, de heer A. lammers.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.

Hoogenkamp, de heer van Groningen
Absenten
De heeren provisoren van het Groote Gasthuis te Deventer, weegens de Hombrake.
E.G. Straatman, weegens den Hoovenk.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1819 den 7 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1818 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van agt gulden zeeven stuiver vijf penning hetwelk uijt slot van voorgaande
rekening blijkt
f. 8=7=5
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1819:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Peter van Til
0=10=0
Beerend van Hoorn.
0=8=0
Hendrik Korler
0=10=0
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Lammert Harms scheuter
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
de wed. Arend Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
De wed.Marten Bruijns
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
f. 34=5=5
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Transport f. 34=5=5
Egbert Helderman
0=12=0
Hendrik van der Zande
1=0=0
Derk Smit
1=0=0
E.G. Straatman voor absentie den 18 Meij 1818
1=8=0
Van E.G. Straatman voor gekogte boomen van de markt
85=0=0
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hoovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0

Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

0=10=0
f. 136=5=5
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Transport
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den7 Junij 1819
Markenschrijvers jura
De persepteur van Twello over 1819 l.k.
De persepteur van Apeldoorn over 1819 l.k.
Kennis geeven van beide persepteurs
Aan de heer P.P. Evers l.k.
Aan de weduwe van Loghem voor geleverde beuken heijsters l.k.
Aan de heer Veeren voor geleverde kannadassen poten l.k
Aan Roelof Dutte voor het transporteren van de pooten
Aan Lammert Harms en Marten Koekoek voor wenden,
heijsters trekken en posten, het leveren van elsen pooten l.k.

f. 136=5=5

f. 18=6=0
5=0=0
3=18=0
1=10=12
0=2=0
14=0=8
12=15=8
26=0=0
1=0=0
32=6=0
f. 114=18=12
f. 21=6=9

Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van een en twintig gulden zes stuijvers neegen
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Presente Erfgenamen,
Haverkamp, de Freule C.W. van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Kraijings Hondschaten, de heer A. lammers.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
De heeren provisoren van het Groote Gasthuis te Deventer, weegens de Hombrake.
J .G. Straatman, weegens den Hoovenk.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1820 den 29 Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1819 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van een en twintig gulden zes st. neegen penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1820:
Marten Koekoek
5 st. per gulden
Dries Jansen
Peter van Til
Beerend van Hoorn.
Hendrik Korler
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
5 st. per gulden
Jan Jansen in de Gansevles

f. 21=6=9
f. 3=0=0
0=15=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
1=0=0
0=8=0

Lammert Harms scheuter
5 st. per gulden
de wed. Arend Groothedde
E. J. Brink
De wed.Marten Bruijns
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.

8=0=0
2=0=0
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
f. 47=4=9
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Transport
Egbert Helderman
Hendrik van der Zande
Derk Smit
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hoovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis te Deventer
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer Steeven van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

f. 47=4=9
0=12=0
1=0=0
1=0=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 62=16=9
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Transport
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 29 meij 1820
Markenschrijvers jura
De persepteur van Twello over 1820 l.k.
De persepteur van Apeldoorn over 1820 l.k.
Kennis geeven van beide persepteurs
De scheuter voor een nieuwen hoet
Aan de weduwe van Loghem voor 1 beuken heijster l.k.
E.J. Brink voor 15 Cannadaster pooten ad. 4 st.

f. 62=16=9

f. 18=10=0
5=0=0
3=18=0
1=9=10
0=2=0
2=0=0
3=8=0
3=0=0
f. 37=5=2
f. 25=11=7

Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van vijf en twintig gulden elf stuijvers zeeven
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Ook is door de erfgenamen goedgevonden dat de halve klateren scheidboom tegen den kostverlooren bij het
huijs van Marten Koekoek is aan G.J. Wessels overgegeven, mits daarvoor de kostverloorens wange tussen de
straatweg en het hoek van Breedenoorts kamp in order te maken.
Aan E. J. Brink is vergund door de erfgenamen om langs de peppels agter de oude Zwaan afte vrogten.
Presente ergfenamen.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Kraijings Hondschaten, de heer A. lammers.

Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
De Hombrake, heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
J .G. Straatman, weegens den Hovenk.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1821 den 18 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1820 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van vijf en twintig gulden elf st. zeeven penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f. 25=11=7
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1821:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Reinder van Hoorn
0=10=0
Beerend van Hoorn.
0=8=0
Hendrik Korler
0=10=0
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Lammert Harms scheuter
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
f. 46=10=7
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Transport f. 46=10=7
de wed. Arend Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Gradus Smits
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Egbert Helderman
0=12=0
Hendrik van der Zande
1=0=0
Derk Smit
1=0=0
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0

Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels
Transport
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Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 18 Junij 1821
Markenschrijvers jura
De persepteur van Twello over 1821 l.k.
De persepteur van Apeldoorn over 1821 l.k.
Kennis geeven van beide persepteurs
Morgengeld bet. te Apeldoorn
lammert Harms scheuter peppelen gepoot en met doorns bebonden,
doorns en wieden bijgedaan, togt slooten in het veld los gemaakt,
Daaraan gewerkt 11 dagen ad. 10 st.
14 dagen ad. 8 st.

1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 67=1=7
f. 67=1=7

f. 16=12=0
5=0=0
3=18=0
1=9=12
0=2=0
0=7=8

5=10=0
5=12=0
f. 38=11=4
f. 28=10=3

Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van agt en twintig gulden tien stuijvers drie penningen.
Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Ook hebben de erfgenamen goedgevonden dat Gradus Smits een behoorlijke som ineens zal betalen voor het
aangraven van markengrond bij het huijs van Marten Bruijns aangekogt, en dat vervolgens de vier stuivers als
van ouds zal worden betaald voor eenige grond bij de pomp en dat bij gebrek van dien tegen hem zal worden
geprocedeert.
Presente ergfenamen.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
De Hombrake, heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Absenten,
Mevr. de wed. Kok, weegens Kraijink Hondschaten.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1822 den 3 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1821 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van agt en twintig gulden tien st. drie penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f. 28=10=3
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1822:
Marten Koekoek
f. 3=0=0

5 st. per gulden
Dries Jansen
Reinder van Hoorn
Beerend van Hoorn.
Hendrik Korler
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
5 st. per gulden
Jan Jansen in de Gansevles
Lammert Harms scheuter
5 st. per gulden

0=15=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
1=0=0
0=8=0
8=0=0
2=0=0
f. 49=9=3
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de wed. Arend Groothedde
E. J. Brink
Gradus Smits
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Egbert Helderman
Hendrik van der Zande
Derk Smit

Transport f. 49=9=3
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0

Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, de heer A. Lamberts
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels
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Transport
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 3Junij 1822
f. 14=10=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
De persepteur van Twello over 1822 l.k.
3=18=0
De persepteur van Apeldoorn over 1822 l.k.
1=9=12
Kennis geeven van beide persepteurs
0=2=0
Bij de plakdeeling verteerd
3=2=0
De scheuter voor een hoet
2=0=0
Morgengeld te Apeldoorn over 1822 l.k
0=7=8
Morgengeld te Twello over 1822 l.k.
0=3=12
Jan Jansen Gansevles voor arbeidsloon l.k
11=0=0
G.J. Wessels voor geleverde elsen slieten voor de brugge
2=0=0
E.W. ten Hove voor reparatie aan de Comme in den Kostverlooren & leverantie l.k. 2=17=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 70=4=3
f. 70=4=3

f. 46=10=0
f. 23=14=3
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van drie en twintig gulden veertien stuijvers drie
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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J.G. Straatman wordt verschoont wegens de boete van absentie den 18 Junij 1821.
Ook is met eenparigheid van stenmmen tot scheuter aangesteld Harmanus Oostendorp op de zelfde voet als van
ouds. Als ook dat de steenen komme in de Kostverlooren moet gerepareet worden is door de erfgenamen
beslooten.
Presente ergfenamen.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
J.G. Straatman, weegens den Hovenk
Absenten,
Mevr. de wed. Kok, weegens Kraijink Hondschaten.
De Hombrake, de provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1823 den 26 Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1822 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van drie en twintig gulden veertien st. drie penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f. 23=14=3
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1823:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Reinder van Hoorn
0=10=0
Beerend van Hoorn.
0=8=0
Hendrik Korler
0=10=0
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Harman Oostendorp
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
f. 44=13=3
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Transport f. 44=13=3
de wed. Arend Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Gradus Smits
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Egbert Helderman
0=12=0
Jan de Haan
1=0=0
Derk Smit
1=0=0

Gradus Smits
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

0=4=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 65=8=3
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Transport
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den26 meij 1823
f. 16=3=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
De persepteur van Twello over 1823 l.k.
3=13=13
De persepteur van Apeldoorn over 1823 l.k.
1=9=13
Kennis geeven van beide persepteurs
0=2=0
Jan Gansevles voor arbeidsloon
2=0=0
E.W. ten Hove voor leverantie en arbeidsloon aan de comme in het Theugse veldt
12=5=0

f. 65=8=3

f. 40=13=10
f. 24=14=9
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van vier & twintig gulden veertien stuijvers neegen
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
Pag. 578
De scheuter heeft geraporteed dat de steenen komme in den Kostverlooren moet gerepareed worden en is door de
erfgenamen goedgevonden om te repareeren en wat te vergrooten. ook is goed gevonden om bij de brugge aan
den Nieuwendijk bij het huijs van Garrit Wessels vier posten te zetten.
Mevrouw de weduwe Kok is nog gecompareerd door een behoorlijke volmagt, dog twee uren te laat, dus alleen
voor een boete van zes stuijvers voor den armen, dog voor absentie den 26 Meij 1823 verschoont.
Presente ergfenamen.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Hondschaten, mevrouw Kok
Absenten,
J.G. Straatman, weegens den Hovenk
De Hombrake, de heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,

E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1824 den 14 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1823 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van vieren twintig gulden veertien st. neegen penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f. 24=14=9
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1824:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Reinder van Hoorn
0=10=0
Beerend van Hoorn.
0=8=0
Hendrik Korler
0=10=0
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Harman Oostendorp
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
f. 45=13=9
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Transport f. 45=13=9
de wed. Arend Groothedde
0=6=0
E. J. Brink
0=10=0
Gradus Smits
0=4=0
Jan Jansen in de Gansevles
3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Berend van Hoorn.
0=4=0
Egbert Helderman
0=12=0
Jan de Haan
1=0=0
Derk Smit
1=0=0
Gradus Smits
0=4=0
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 66=8=9
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Transport
f. 66=8=9
Van mevrouw Kok voor absentie op de vergadering den 18 Junij 1821 en den 3 Junij 1822
2=16=0
Van mevrouw Kok voor intrede als nieuwe erfgenaam, weegens eene whare bij het Hondschaten
3=0=0
Van de heeren provisooren van het Groote Gasthuijs te Deventer voor absentie
op de vergadering den 3 Junij 1822 en den 26 Meij 1823
2=16=0

f. 75=0=9
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 14 Junij 1824
Markenschrijvers jura
De ontvanger van Twello over 1824 l.k.
De ontvanger van Apeldoorn over 1824 l.k.
Kennis geeven van beide ontvangers
Bij deplakdeiling verteerd
De scheuter voor een hoed
E.W. ten Hoove voor geleverde posten bij de brugge l.k.

f. 17=4=0
5=0=0
3=12=2
1=8=9
0=2=0
3=2=0
2=0=0
1=16=0

f. 34=4=11
f. 40=15=14
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van veertig gulden vijftien stuijvers veertien penningen.
Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Presente ergfenamen.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Hondschaten, mevrouw Kok
De Hombrake, de heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1825 den 30 Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1824 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van vieren twintig gulden veertien st. neegen penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f.
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1825:
Marten Koekoek
5 st. per gulden
Dries Jansen
Reinder van Hoorn
Beerend van Hoorn.
Hendrik Korler
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
5 st. per gulden
Jan Jansen in de Gansevles
Harman Oostendorp
5 st. per gulden
f.
Pag. 584
Transport f.
de wed. Arend Groothedde
E. J. Brink

40=15=14
f. 3=0=0
0=15=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
1=0=0
0=8=0
8=0=0
2=0=0
61=14=14
61=14=14
0=6=0
0=10=0

Gradus Smits
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Egbert Helderman
Jan de Haan
Derk Smit
Gradus Smits
Garrit Wessels voor het elsenhoud langs de straatweg

0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0
0=4=0
4=0=0

Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 86=9=14
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Transport ontfangst
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 30 Meij1825
Markenschrijvers jura
De ontvanger van Twello over 1825 l.k.
De ontvanger van Apeldoorn over 1825 l.k.
Kennis geeven van beide ontfangers

f. 86=9=14

f. 12=18=0
5=0=0
3=6=6
1=5=12
0=2=0

f. 32=12=2
f. 63=17=12
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van drie en sestig gulden zeeventien stuijvers twaalf
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
Lambertus Oosterwijk heeft op den 30 Meij 1825 om een hoekjen veld voor zijn huijs versogt aan de
erfgenamen van de Theugse of Zilvolder markt het welk is toegestaan door de presente erfgenamen teegen
betaling van vijf en twintig stuijver jaarlijks en alle jaar op de vergadering pront te voldoen.
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Presente ergfenamen.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Absent weegens de ziekte,
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Hondschaten, mevrouw Kok
Hovenk, J.G.Straatman

Absent
De heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1826 den 22 Meij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1825 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van drie en sestig gulden zeeventien st. twaalf penning,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f.
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1826:
Marten Koekoek
5 st. per gulden
Dries Jansen
Reinder van Hoorn
Beerend van Hoorn.
Hendrik Korler
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
5 st. per gulden
Jan Jansen in de Gansevles
Harman Oostendorp
5 st. per gulden
f.
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Transport f.
de wed. Arend Groothedde
E. J. Brink
Gradus Smits
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Egbert Helderman
Jan de Haan
Derk Smit
Gradus Smits
Lambertus oosterwijk
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Jan van Delden
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

63=17=12
f. 3=0=0
0=15=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
1=0=0
0=8=0
8=0=0
2=0=0
84=16=12
84=16=12
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0
0=4=0
1=5=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 106=16=12
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Transport ontfangst
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 22 Meij1826
Markenschrijvers jura
De ontvanger van Twello over 1826 l.k.
De ontvanger van Apeldoorn over 1826 l.k.
Kennis geeven van beide ontfangers
Bij de plakdeijlinge verteerd
De scheuter voor een hoet

f. 106=16=12

f. 12=16=0
5=0=0
3=6=6
1=5=9
0=2=0
3=2=0
2=0=0

f. 27=11=15
f. 79=4=13
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van neegen en seeventig gulden vier stuijvers dertien
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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Presente ergfenamen.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Haverkamp, de Freule van Reede.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Hondschaten, mevrouw Kok
Absent,
J.G. Straatman, weegens de Hovenk.
De heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1827 den 11 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1826 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van neegen en zeeventig gulden vier stuijver dertien penningen,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f. 79=4=13
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1827:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Reinder van Hoorn
0=10=0
Beerend van Hoorn.
0=8=0
Hendrik Korler
0=10=0
Marten Koekoek & de weduwe Henrik Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen in de Gansevles
0=8=0
Harman Oostendorp
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
De heer P.P Evers als gevolmagtigde heeft betaald voor de erfgenamen van de Freule van Reede
de intreede als nieuwe erfgenamen voor eene whare bij den Haverkamp.
3=0=0

De heer Falte heeft betaald de intreede als nieuwe ergenaam van de Schokkenkamp

3=0=0
f. 106=3=13
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de wed. Arend Groothedde
E. J. Brink
Gradus Smits
Jan Jansen in de Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
Egbert Helderman
Jan de Haan
Derk Smit
Gradus Smits
Lambertus oosterwijk
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de erfgenamen van Freule van Reede
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Falte
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels

Transport f. 106=3=13
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0
0=4=0
1=5=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0
0=10=0
f. 128=3=13
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Transport ontfangst
f. 128=3=13
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering den 11 Junij 1827
f. 16=2=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
De ontvanger van Twello over 1827 l.k.
3=6=6
De ontvanger van Apeldoorn over 1827 l.k.
1=5=10
R. Buitenweerd voor morgengeld over 1823/24/25/26 l.k.
0=3=3
Jan Jansen Gansevles voor twee dagen arbeidsloon aan de weg voor de brugge
1=0=0
f. 26=17=3
f. 101=6=10
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van eenhonderd en een gulden ses stuijvers tien
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
De presente erfgenamen hebben op de vergadering den 11 Junij 1827 goedgevonden dat jan Straatman weegens
de Hoovenk geen voordeel van de markt zal genieten voor dat hij de intreede en de boeten zal hebben betaald.
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Presente ergfenamen.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Haverkamp, de heer P.P. Evers, als gevolmagtigde.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de erven van J. van Delden.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, J.J. Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.

Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
Hoogenkamp, de heer van Groningen
Hondschaten, mevrouw Kok
Absent,
J.G. Straatman, weegens de Hovenk.
De heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
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Anno 1828 den 3 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1827 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van een honderd en een gulden ses stuijver en tien penningen,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f.
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1828:
Marten Koekoek
5 st. per gulden
Dries Jansen
Reinder van Hoorn
Berend van Hoorn.
Berend Ebbenhof
Marten Koekoek & de weduwe Stokking
5 st. per gulden
Jan Jansen Gansevles
Harmanus Oostendorp
5 st. per gulden
De heer A.G.P Fatmenger heeft betaald de intrede als nieuwe erfgenaam van eene whare
in den Theugse markt bij het erve Haverkamp
f.
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Transport f.
de wed. A. Groothedde
E. J. Brink
G. Smits
Jan Jansen Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
De weduwe Egbert Helderman
Jan de Haan
Derk Smit
Gradus Smits
Lambertus oosterwijk
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de heer A.G.P. Fetmenger
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden

101=6=10
f. 3=0=0
0=15=0
0=8=0
0=10=0
0=8=0
0=10=0
4=0=0
1=0=0
0=8=0
8=0=0
2=0=0
3=0=0
125=5=10
125=5=10
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0
0=4=0
1=5=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0

Bolkhorst, J.J. Bredenoort
1=0=0
Hovenk, J. G. Straatman
2=0=0
Hombrake, Groote Gasthuis
1=0=0
Schokkenkamp, de heer Falte
0=5=0
Hoogenkamp, de heer van Groningen
0=5=0
Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels
0=10=0
Ontfangen van de heeren provisoren van het Gasthuijs te Deventer voor absentie den 30 Meij 1825 1=8=0
Voor absentie den 22 Meij 1826
1=8=0
Voor absentie den 11 Junij 1827
1=8=0
f. 151=9=10
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Transport ontfangst
f. 151=9=10
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering op en vergadering van 3 Junij 1828
f. 14=0=0
Markenschrijvers jura
5=0=0
De ontvanger van Twello over 1828 l.k.
3=5=6
De ontvanger van Apeldoorn over 1828 l.k.
1=5=6
De heer H. van Loghem voor beuken heijseters l.k
1=4=0
Aan garrit Wessels voor elsen slieten voor de brugge
0=16=0
Bij de plakdeeling verteerd
3=2=0
Marten Koekoek voor 1 ½ dag bomen snoeijen
0=15=0
f. 31=7=12
f. 120=1=14
Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van eenhonderd en twintig gulden een stuijvers veertien
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
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De erfgenamen hebben op de vergadering den 3 Junij 1828 op voordragt van J.G. Straatman weegens den
Hovenk bij meerderheid van stemmen gesloten om den markt te verdeelen.
En waren vóór de verdeeling,
J.G. Straatman weegens den Hovenk.
De heer Fetmenger weegens den Haverkamp.
G.J. Wessels weegens Jochem Jacobs Stee.
De heer Falte weegens den Schokkenkamp.
De heer Veeren weegens den Beukelaar.
Breedenoort weegens Bolkhorst en Vlesse.
E.J.Brink weegens de Vlesse.
Het Gasthuijs weegens de Hombrake.
Onvolmagtigden voor of teegen de verdeeling, en kunnen dus niet beslissen,
J.D. Hovenk weegens Dijkseinde.
Slijkhuijs dito.
Hondschaten van mevrouw Kok dito.
En is verder beslooten een kommissie te benoemen en daar toe versogt de heer A.G.P. Fetmenger, de heer
Vijfhuijs, H. Breedenoort en E.J. Brink, om in eene volgende vergadering daar van te kunnen raporteeren en een
plan van verdeeling voor te dragen.
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Presente ergfenamen.
Dijkseijnden, mevrouw van Nagel.
Haverkamp, de heer A.G.P. Fetmenger.
Jochem Jacobs stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer Falte.
Beukelaar, de heer R. H. J. Veeren.
Bolkhorst & de Vlesse, de erven Bredenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.

Hoogenkamp, de heer van Groningen
Hondschaten, mevrouw Kok
Hovenk, J.G. Straatman.
De heeren provisoren van het Gasthuis te Deventer.
Aldus gedaan op datum als vooren,
E.J. Brink, markenschrijver.
Pag. 600
Anno 1829 den 13 Junij zijnde den 2den maandag na Pinsteren zijn na ouwer gewoonte de erfgenamen van de
Theugse of Silvolder markt ten huise van E. J. Brink in de Swaan vergadert.
De erfgenamen van voorschreven markt hebben bij resumtie alle voorgaande resolutien en gebruiken opnieuw
g’arresteert en in haar volkoomen kragt en waarde gelaaten.
Den markenschrijver brengt in het geen bij de voorige reekeninge van 1828 meerder ontfangen
als uijtgegeven is, een somma van een honderd en twintig gulden een stuijver en veertien penningen,
hetwelk uijt slot van voorgaande rekening blijkt
f. 120=1=14
Ontvangen de pachten verscheenen Petrie 1829:
Marten Koekoek
f. 3=0=0
5 st. per gulden
0=15=0
Dries Jansen
0=8=0
Reinder van Hoorn
0=10=0
Berend van Hoorn.
0=8=0
Berend Ebbenhof
0=10=0
Marten Kruitbos & de weduwe Stokking
4=0=0
5 st. per gulden
1=0=0
Jan Jansen Gansevles
0=8=0
Harmanus Oostendorp
8=0=0
5 st. per gulden
2=0=0
f. 141=0=14
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de wed. A. Groothedde
E. J. Brink
G. Smits
Jan Jansen Gansevles
5 st. per gulden
Berend van Hoorn.
De weduwe Egbert Helderman
Jan de Haan
Derk Smit
Gradus Smits
Lambertus oosterwijk
Ontfangst der wharen,
Eene gulden voor ieder whaar.
Dijkseijnde, Mevrouw van Nagel
Slijkhuis, de Heer van Dorth
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren
Haverkamp, de heer A.G.P. Fetmenger
De Vlesse, J.J. Bredenoort
De Vlesse, E.J. Brink
Kraijings Hondschaten, mevrouw Kok
Derk Mulders Hondschaten, de heer A. van Delden
Bolkhorst, J.J. Bredenoort
Hovenk, J. G. Straatman
Hombrake, Groote Gasthuis
Schokkenkamp, de heer Falte
Hoogenkamp, de heer van Groningen

Transport f. 141=0=14
0=6=0
0=10=0
0=4=0
3=0=0
0=15=0
0=4=0
0=12=0
1=0=0
1=0=0
0=4=0
1=5=0

1=0=0
2=0=0
1=0=0
1=0=0
0=10=0
0=10=0
1=0=0
1=0=0
1=0=0
2=0=0
1=0=0
0=5=0
0=5=0

Jochem Jacobs Stee, G. J. Wessels
0=10=0
De heer Goldenberg heeft betaald de intrede als nieuwe erfgenaam voor een whare bij Dijkseinde
3=0=0
f. 166=0=14
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Transport ontfangst
f. 166=0=14
J.G. Straatman heeft betaald de intrede als nieuwe erfgenaam van den Hovenk voor twee whare
6=0=0
De heer Vijfhuijs heeft betaald voor een whare bij de verdeeling van het veld
bij de Hombrake gehoorende
10=0=0
Van de heer Goldenberg ontfangen voor een waare bij de verdeeling van het veld bij Dijkseinde
10=0=0
f. 192=0=14
Daar en teegen bedraagt den uijtgaaf,
E.J. Brink voor verteering op en vergadering van 15 Junij 1898
Markenschrijvers jura
De ontvanger van Twello over 1829 l.k.
De ontvanger van Apeldoorn over 1829 l.k.
Den 27 Julij bij de verdeeling van het veld verteerd
Aan de heer Vijfhuijs voor tollen als elders
Aan van Leusen l.k.
Voor port van een brief
Den 13 april voor port van een brief
Voor het overtekenen van de kaart
E.H. ten Hoove voor een post bij de deuker l.k.
Voor het afleesen van twee publicatien

f. 14=10=0
5=0=0
3=5=3
1=5=6
7=7=0
0=13=0
50=0=0
0=3=0
0=5=0
2=0=0
1=0=0
0=4=0
f. 85=12=9
f. 106=8=5
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Zoodat meerder ontfangen als uijtgegeven is een somma van eenhonderd en zes gulden agt stuijvers vijf
penningen. Welke door den markenschrijver in een volgende rekening zullen verantwoord worden.
Jan Straatman heeft op den 27 Julij 1829 bij het verdeelen van het veld versogt om van den absentie den 26 meij
1823, den 22 meij 1826, den 11 junij 1827, alsoo vier gulden 4 str. verschoont te zijn, en is besloten om op de
eerst komende vergadering den 2 den maandag na Pinsteren daar over te beslissen.
De commissie op de voorige vergadering benoemd om over de voorgestelde verdeeling der nog onverdeelde
marken gronden advis in te brengen en een plan daar toe voor te dragen, heeft de eer door te rapporteeren,
dat het haar bij in oogenschouwingen van den nog gemeen zijnde marken gronden gebleeken is dat deselve zeer
vatbaar zijn voor eene verdeeling en dat die verdeeling over alle de gronden tegelijk zal dienen plaats te hebben.
Daar de groengrond van te weinig aanbelang is om afsonderlijk te worden verdeelt.
Dat het bij opmeting van de nog onverdeelde gronden gebleken is dat deselve bedroegen zestig bunders, drie en
tagtig roeden en agtenveertig ellen, zoo dat deese over dertien waren verdeelt voor ieder zoude oplevevren
ongeveer vier bunders agtensestig roeden.
Dat egter om de ligging en verschalling der geaardheid van de grond meedebrengt dat de aandeelen niet van
gelijke groote behooren gemaakt te worden.
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Dat het de commissie bij onderzoek gebleeken is dat de markt jaarlijks tot onderhoud van weegen, bruggen,
duijkers &, gerekent word benodigt te zijn ongeveer dertig gulden, terwijl het inkomen van de markt jaarlijks na
aftrek van de meede te verdeelen pagten of uijtgangen bedraagt 27,05.
Dat zij berekent tot in order brengen der nieuwe weegen benodigt te zijn 130 gld. terwijl het haar voorkoomt
dat de in kassen zijnde gelden wel ongeveer zullen moeten besteed worden tot de kosten van opmeeting,
verdeeling &.
Dat het haar verkieselijk is voorgekomen ten eijnde de administratie in het vervolg te vereenvoudigen om alle de
kleine uijtgangen en pagten, waar in thans het inkomen van de markt bestaad, te doen uijtkoopen en het daarvan

grossueerend kapitaal behoorlijk te beleggen tot zoodanig aangevuld dat het jaarlijks eene vasten som kan
opleeveren gelijk staande met de genaamde som voor de uijtgaaven ieder jaar benodigt.
Dat zij vermeent dat het geschikter is de bomen op de te verdeelen gronden staande, alsook de uijtgangen voor
uijtweegen over deselve gaande met deselve te verdeelen dan in eijgendom bij de markt te behouden, waar door
dan gevoeglijk de ongelijkheid in grote die noodsakelijk mogte ontstaan kan vergoed worden.
Dat uijt hoofde geene der gewaardens, of genoegsaam geene landen aan de verdeelen grond heeft liggen de
verdeeling zeer geschikt door loting kan geschieden.
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Dat zij van gevoelens is dat er geen meerdeelen of loten behoeven gemaakt te worden dan er volle waren zijn, en
dat zij, die gedeelten van waren besitten, zig samen zullen moeten vereenigen en zig over de verdeeling van het
huns gezamentlijke toegevallen aandeel zullen moeten verstaan.
Dat het haar billijk is voorgekoomen dat de nieuw te maken weegen als mede de bestaande waterleidingen eerst
op kosten der mark worden in order gebragt en vervolgens door de eijgenaaren die daar aangrensende aandelen
worden onderhouden en dat de oude weegen ten laste der mark blijven even als de bruggen & kommen.
Op bovenstaande gronden heeft de commissie het volgende plan van verdeeling opgemaakt, het welk zij de eer
hebben met de kaart waarop de gronden in dertien zoo veel mogelijk egale deelen zijn verdeelt ter deliberatie aan
te bieden.
“Plan van verdeeling der nog onverdeelde gronden der Theugse of Zilvolder marke.”
Art. 1
Er zal een verdeeling plaats hebben van alle de nog gemeen zijnde markengronden, deselve in dertien aandeelen
verdeelt, zooals bij de hier bijgevoegde kaart is aangetoont, zal tussen de tien gewaarden door het lot beslist
worden welk aandeel een ieder daarvan sal ontfangen. de deel hebbers in de gesplitste waren zullen zig zamen
moeten vereenigen en zig vervolgens over de verdeeling van het hun toegevallen lot onderling moeten verstaan.
Art 2
De boomen op de aandeelen N. 1/2 en 3/4 staande worden gerekend daar bij te behooren zoo als ook bij het
aandeel N.1 gevoegd worden de uijtgangen van Dries Jansen ad. 40 c. en van de weduwe Groothedee ad. 30 c.
van Berend van Hoorn 40c. in het jaar.
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Terwijl bij N. 2 gehooren de uijtgangen ten laste van Jan Jansen Gansevles ad. 40 c. ten laste van Jan de Haan
ad. 1 gld. van Beerent Ebbenhoff 50 c. jaarlijks, terwijl bij N. 3 komt die door Beerend van Hoorn betaald
worden met 20 c. in het jaar.
Art. 3
Het onderhoud der nieuw aan te leggen weegen en de bestaande waterleidingen komt en blijft ten laste van die
gene langs of door wiens aandeel deselve lopen en wanneer twee daar aan grenzende van beide voor de
halfscheid.
Art. 4
Degeene die tans eenige pagt of uijtgang aan de marke betalen zullen die kunnen uijtkopen teegen 4 perc. tot
capitaal gebragt. Zoo zij zulks niet verkiesen, zullen de gronden ten voordele van de mark worden verkogt.
Art. 5
Tot goedmaking der noodwendige onkosten aan weegen te doen, zal voor ieder waar betaald worden tien gulden
en niemand zal in het genot van het hem toegevallen aandeel komen voordat deese ten volle betaald is.
Art. 6
Zoo lang de marke voor de belasting op den ongeboude eigendommen van de verdeelde gronden word
aangesproken, zal voor ieder aandeel aan de marke jaarlijks een dertiende gedeelte van de betaalde som moeten
worden gerestituweerd.
Art. 7

Een ieder zal de van oudsher over zijn aandeel lopende uijtweegen en voetpaden moeten gedogen en zal aan de
waterleiding geene verhindering mogen toebrengen.
Dit voorenstaande raport is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd op de vergadering den 15 Junij 1829.
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Op den 27 Julij 1800 en neegen en twintig zijn de erfgenamen van de Zilvolder of Teugse marke in de Zwaan
vergadert geweest om ingevolge het op de laast voorgaande vergadering bepaalde, overgegaan tot de verdeeling
bij wijse van looting van de nog onverdeelde marken gronden en zulks volgens het tot dat einde op de voorige
vergadering goed gekeurde ontworpen plan en de kaart daarvan opgemaakt.
Vooraf is nog bepaald dat deese verdeeling zal geschieden onder approbatie van H.E.G. Achtbaare Heeren
Gedeputeerde Staaten, en dat also niemand zal mogen beginnen met binnen graven van het hem toegevallen
aandeel van voor dat bij die approbatie daarop zal zijn gevallen, en indien deese verdeeling niet mogt worden
geapprobeerd, deselve zal worden gehouden als niet geschied.
Wijders is nog bepaald dat de dertien aandeelen waarover de loting geschied zo zijn en blijven als op de kaart
door de markenrigter en markenschrijver getekend zijn uijtgetekend en ook op het veld zijn uijtgekielspit. Welke
preseelen zijn als volgt,
Nr. 1
Aan de nieuwe dijk of weg na Vaassen waarbij behoorende de daar op staande peppelen bomen en den uijtgang
van Dries Jansen ad. veertig cent in het jaar. van Beerend van Hoorn ad. veertig cent in het jaar. Van de erven
Groothedde van dertig cent in het jaar.
Nr. 2
Langs voorschreeven weg en dijk waarbij behooren de uijtgang en weegens uijtweg over dat perseel als van Jan
de Haan eenen gulden in het jaar. Van jan Jansen Gansevles van veertig cent. Van Beerend Ebbenhof op
Ruijtershof ad. vijftig cent in het jaar.
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Met de bomen in de Slag Straate met de daarop staande bomen een hoekjen veld bij het huijs van Lindhorst, en
de beuken boomen op de straate bij het huijs van Marten Kruitbos.
Nr. 3
Langs den nieuwen dijk naar Vaassen tegen over N. 1 & 2 met de bomen hierop staande en een uijtgang van
Beerend van Hoorn ad. twintig cent in het jaar.
Nr. 4
Tussen de straatweg en Nr. 3 met de hierop staande bomen.
Nr. 5
Aan wederzijden van de weg na het Wolthuijs tussen de Straatweg en de Velt Kampen en een gedeelte over de
waterleiding den kostverlooren.
Nr. 6
Aan weeder zijden van de weg na het Wolthuijs langs het land van Oostendorp.
Nr. 7
Tussen de zoo genaamde Kostverlooren en het Apeldoornse veld.
Nr. 8
Langs de nieuwe weg en den Kostverlooren in het Apeldoornse veld.
Nr. 9
Tussen de nieuwe weg de bosgrond en wolthuijzer veld en met het einde aan de Kostverlooren.
Nr. 10
Tussen de Kostverlooren en Nr. 11.
Nr. 11
Tussen Nr. 10 en de kamp van het erve Hondschaten.
Nr. 12
Tussen de nieuwe weg en de velt kampen langs Nr. 13.
Nr. 13
Tussen de nieuwe weg en de velt kampen langs Nr. 12.
En hierna zijn dertien briefjes gemaakt waarop de nummers gesteld zijn van Nr.1 tot 13, welke briefjes in een
hoed gedaan zijnde, is door ieder der gewaarden of deselve presente gevolmagtigden ieder een briefje getrokken,
waarna gebleeken is dat de gedeelten of loten toegevallen zijn als volgt:
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Nr. 1 & 2 Aan Beerend Kloosterboer, voor de heer van Dorth bij het erve Slijkhuijs.
Nr. 3 Aan W.H. Vijfhuijs voor het Groote Gasthuijs bij de Hombrake.
Nr. 4 & 9 aan Jan Garrits Straatman bij het erve Hoovenk.
Nr. 5 Den heer van Delden bij het erve Hondschaten.
Nr. 6 De heer R.H.J. Veeren bij het erve Beukelaar.
Nr. 7 De heer A.G.P. Fetmenger bij het erve Haverkamp.
Nr. 8 Gerrit Wessels, de heer Valter, de heer van Groningen, gesamentlijk bij de erven Jochem Jacobs Stee.
Nr. 10 E.J. Brink & Jacob Breedenoort bij de erven de Vlesse.
Nr. 11 Gerrit Nuesink voor mevrouw de weduwe Kok bij het erve Hondschaten.
Nr. 12 Hendrik Breedenoort bij het erve Bolkhorst.
Nr. 13 Jochem Derks Hovenk voor de heer Goldenberg bij het erve Dijkseinde.
En verder heeft de heer merkenrigter Veeren voorgedragen dat hij uijt hoofde zijne vergevorderde jaaren
verlangde van die post ontslagen te zijn, en daartoe voordroeg den heer A.G.P. Fetmenger. Daar de heer
markenrigter, niet teegenstaande het versoek van de vergadering, dat zijn Ed. daar meede mogt blijven
continueeren op zijn ontslag bleef aandringen, heeft ons, na zijne Ed. voor zijne tot hier toe gehouden goede
administratie bedankt te hebben, is in deszelfs plaats met eenparigheid van stemmen tot……
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Markenrigter benoemd de heer A.G.P Fetmenger, en hiermeede de vergadering geeindigt zijnde hebben alle de
presente lieden getekend.
En wijders is beslooten iemand verkiesende zijn getrokken perceel of nummer af te graven, zal verpligt zijn, zijn
sloot of vrogting binnen het gemaakte kielspit te maken en dus van zijn eigen aandeel te nemen.
Was getekend.
B. Kloosterboer.
W.H. Vijfhuis.
J. Straatman.
P. van Delden.

R.H.J. Veeren.
A.G.P. Fetmenger.
G.J. Wessels.
P. Valter.

E.J. Brink.
G. Nuesink.
A. Breedenoort.
J.D. Hovenk.

Presente erfgenamen,
Dijks Einde, de heer Goldenberg.
Haverkamp, de heer A.G.P. Fetmenger.
Jochem Jacobs Stee, G.J. Wessels.
Schokkenkamp, de heer Valter.
Beukelaar, de heer R.H.J. Veeren.
Bolkhorst en de Vlesse, de erven Breedenoort.
De Vlesse, E.J. Brink.
Slijkhuis, de heer van Dorth.
Derk mulders Hondschaten, de heer A. van Delden.
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Hoogenkamp, de heer van Groningen.
Hondschaten, mevrouw Kok.
Hovenk, J.G. Straatman.
De heer Vijfhuis, bestierder van het Groote Gasthuis te Deventer, weegens de Hombrake.
Aldus gedaan op datum als vooren.
E.J. Brink, markenschrijver.
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Vergadering gehouden van de erfgenamen der Zilvolder mark aan de Zwaan op maandag den 7de Junij 1830
alwaar present,
Den markenrigter A.G.P Fetmenger, van de Haverkamp.
Den heer Goldenberg van Dijks einde.
R.H. Veeren, van den Beukelaar.
J.J. bredenoort, van de Vlesse.
E.J. Brink, markenschrijver, van de Vless.
mevr. de wed. Kok, voor Krajings Hondschaten.
Derk Mulders Hondschaten, den heer A. van Delden.

J.J. Bredenoort, voor den Bolkhorst.
J.G. Straatman,van den Hovenk.
’t Groote Gasthuis, Hombrake.
De heer Valter, Schokkenkamp.
De heer van Groningen, Hogenkamp.
Jochem Jacobs Stee, G.J.Wessels.
De notulen der vorige vergadering geresumeerd en goedgekeurd zijnde, en de rekening van den markenschrijver
afgehoord en geapprobeert gaf de markenrigter aan de vergadering kennis, dat geene van die aan de marken
uitgangen of pachten verschuldigd zijn, zich hadden gedeclareerd of zij al dan niet genegen waren deselve uit te
kopen. Waarop zijn Ed. is versogt om aan die lieden te laten aanzeggen, dat zij zich voor en door zijn Ed. te
bepalen termijn zullen moeten declareren, of zij daartoe al niet gezind zijn, en wijders geauthori- …..
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seerd om de gronden, waarvan men de uitgangen of pachten niet verkiest uit te kopen, waar omtrent men zich
voor den te bepalen tijd niet heeft gedeclareerd, ten voordele der markt publiek te doen verkopen, en wijders is
bepaald, dat de meede verdeelde uitgangen tot over 1830 ten voordele der mark zullen verblijven, vervolgens is
den heer markenrigter verzocht de noch onbetaalde schulden der mark, zoo mogelijk in der minne inte vorderen,
en geauthoriseerd om de nalatige debiteuren der mark in rechten aan te spreken.
Wijders is bepaald dat er in het vervolg slechts alle drie jaren vergadering gehouden zal worden, en is den
markenrigter gequalificeerd om jaarlijks de rekening van den markenschrijver af te horen en bij accoord
bevinding te approberen om daarvan in de eerst volgende vergadering te rapporteren.
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Vergadering gehouden door de erfgenamen der Zilvolder of Teugse mark, aan de Zwaan op maandag den 22
Augustus 1831 alwaar present:
De heeren, Vijfhuis.
Valter.
Goldenberg.
J. Bredenoort.
Hondschaten voor van Delden.
G. Wessels.
Slijkhuis van de hr. van Dorth.
Fetmenger, markenrigter.
E.J. Brink, m. schrijver.
Den markenrigter gaf den vergadering te kennen, dat de heeren gedeputeerde staten van Gelderland, van Zuijlen,
van Nijveld en Pollandt, gecommitteerden tot de opname vande Zilvolder mark op vrijdag den 6 meij j.l. aan de
Zwaan geweest waren en met den burgemeester van Twello, den heer P.P. Everts, als ook den markenrigter en
schrijver, gesamentlijk gemelde mark hadden opgenomen, daarna over de verdeling hadden gesproken, zoo als
op de vergadering van 27 Junij 1829 was vastgesteld, waarbij bepaald was, dat de bruggen, duikers, wegen en
etc., zouden onderhouden worden voor rekening der mark, welke onkosten zouden gevonden worden uit een
fonds, zamen te stellen door den verkoop van stukken gronds nu verpagt en de markt toebehorende.
Dat wijders het gehele plan van verdeling door den markenrigter, …..
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bovengenoemde Heeren Gedeputeerden was mede gedeeld.
Dat genoemde Heeren alles geapprobeerd hadden, behalve het onderhouden van bruggen, duikers, wegen etc.
voor rekening der mark, voorgevende dat de Heeren gedeputeerde Staten, op een fonds geene genoegzame
soliditeit konden stellen, het welke kan verallieneerd worden, of door tijds omstandigheden te niet geraken,
waarop door Hun Ed. Achtb. werd geproponeerd, om de wegen voor rekening der erfgenamen , ieder een eind op
zijn stuk, en de bruggen en duikers etc. op de stukken grond nu in pagt te leggen en met die last te verkopen.
Nader is door den markenrigter ontvangen een besluit van de Heeren Gedeputeerde Staten, gedagtekend den 7 de
Junij 1831 het welke voorgelezen werd.
Den markenrigter deelde de vergadering meede, dat hij den heer burgemeester P.P. Everts, als hebbende de
opname der mark bijgewoond en de stukken daarvan opgemaakt, verzocht had deeze vergadering te willen

bijwonen ten einde alle illucidatien welke mogten voorkomen, te kunnen geven, hetwelke zijn Ed. de goedheid
gehad had van aan te nemen.
Waarop door de vergadering gedelibereerd zijnde, goedgevonden en besloten werd, om den markenrigter en
schrijver te authoriseren om ingevolge besluit van Heeren ….
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Gedeputeerde Staten in dato 7 Junij 1831 te handelen, en omtrend de bepaling daarin voorkomende aangaande
de bruggen, duikers enz. zulks zoo geschikt mogelijk te regelen, als bij voorbeeld de brug naar de weg van
Vasen, te plaatsen op ’t stuk grond door Marten Kruitbosch tegenwoordig in pacht en zoo voorts.
De wegen naar Vasen en het Wolthuis in dertien zoo veel mogelijk gelijke aandelen te splitsen en op de naast bij
gelegen stukken der erfgenamen te verdelen.
De overige stukken grond aan de mark toebehorende, aan de pachters tegen vier ten honderd aan Capitaal over te
laten, en die geenen die daar niet in willen treden de stukken op te zeggen en notarieel te laten verkopen.
Verder alles wat de mark regardeerd, als ook de wegen die noch niet gemaakt zijn, uit hoofde der nattige jaren,
in order te laten brengen zodra het daartoe geschikt mogt zijn. De gelden en pretentien, die de mark te vorderen
heeft te innen, en de finale rekening op te maken, waarna eene vergadering zal belegd worden.
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Vergadering der erfgenamen van de Teugsche of Zilvolder mark aan de Zwaan op woensdag 18 julij 1832 des
namiddags om 4 uuren alwaar present,
De heer

Veeren.
Vijfhuis.
Valter.
Valter voor de heer van Groningen.
Jacob Bredenoord.
G.W. Straatman.
Teunis Lubbers. (G. Wessels)
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
De markenrigter gaf de vergadering te kennen dat door het overlijden van den markenschrijver E.J. Brink in het
voorleden jaar 1831, hij de papieren als ook de rekening van gemelde schrijver had nagegaan, dat dezelve uit
hoofde van ziekte waarschijnlijk niet waren bijgehouden, maar dat hij uit de nagelatene aantekeningen met
dezelfs zoon Berend Brink eene rekening had opgemaakt, welke hij vertrouwde, accoord was en dezelve bij
deeze de vergadering open lag.
Rekening van wijlen E.J. Brink, gewesen markenschrijver van de Teugsche of Zilvolder mark.
1830 per transport van ’t saldo in voorgaande rekening van 1829 in cas
Ontvangen van Marten Kruitbosch de pagt van Petrie1829 tot Petrie 1830
5 stuiver per gulden
Van Dries Jansen voor uitgang
Van Reinder van Hoorn voor uitgang
Van berend van Hoorn voor uitgang

f. 106,425
f. 3,00
0,75

Transporteren

3,75
0,40
0,50
0,40
f. 111,47 5
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Transport
Ontvangen van Berend Ebbenhoff voor uitgang
Van J.J. Gansevles
,,
,,
Van Marten Kruitbosch en de wed. H. Stocking voor pagt
5 stuiver per gulden
Van H. Oostendorp voor pagt
5 stuiver per gulden
Van de erven Groothedde, voor uitgang
E.J. Brink
,,
,,
Gradus Smits
,,
,,

f. 4,00
1,00
8,00
2,00

f. 111,475
0,50
0,40
5,00
10,00
0,30
0,50
0,20

J.J. Gansevles voor pagt
5 stuiver per gulden
Berend van Hoorn
,,
,,
De Wed. Helderman
,,
,,
Jan de Haan
,,
,,
Dirk Smit
Lambertus Oosterwijk voor pagt
Gerardus Smits voor uitgang
’t Betaalde door de erfgenamen f. 10,00 per waare als van;
De weduwe Kok
R.H. J.Veeren
De wed. A. van Delden
A.G.P. Fetmenger
Goldenberg
’t Gasthuis
Van Hr. van Dorth
Gerrit Wessels
E.J. Brink
P. Valter
Van Groningen
Jacob Bredenoord
Idem intrede als gewaarde

f. 3,00
0,75

1 waar
1 ,,
1 ,,
1 ,,
1 ,,
1 ,,
2 ,,
½ ,,
½ ,,
¼ ,,
¼ ,,
¾ ,,

Uitgaven.
1830
Aan Brink voor vertering der erfgenamen op de vergadering
Salaris van de markenschrijver
’t rondzeggen betaald
Transporteren

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
5,00
5,00
2,50
2,50
7,50
3,00
Totaal

3,75
0,20
0,60
1,00
1,00
1,25
0,20

105,50
241,875

f. 15,75
5,00
0, 25
f. 21,00

f. 241,875

f. 21,00

f. 241,875
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Transport

Aan grondbelasting over 1830 van de mark,
betaald aan de ontvanger van Twello en Apeldoorn
4,55
Briefport
0,25
R. Buitenweerd voor morgengeld
0,225
G. Kruitbosch volgens rekening voor werkloon van ’t maken der
wegen in de mark
148,15
E.M. ten Hoove, de timmemans rekening betaald
12,65
1831 briefpost
0,15
Vertering op de vergadering aan de Zwaan van Heeren gedeputeerde Staten 1,00
Vertering van erfgenamen op de vergadering van 22 Augustus 1831
5,00
Den ontvanger te Twello voor grondbelasting der mark van 1831, 3,27 5
Idem aan idem te Apeldoorn
1,275
4,55
Salaris van de markenschrijver 1831
5,00
J. Koppel, ontvanger der dijkpolder te Apeldoorn betaald
0,60
f. 203,125
Door den markenschrijver E.J. Brink op de rekening posten voor
ontvangen gesteld, die gebleken zijn, niet door hem te zijn ontvangen als,
Van H. Stocking van den jaar 1826 tot Petrie 1830,
dus 5 jaar á f. 3,125
f. 15,625
Hermanus Oostendorp tot Petrie 1830
10,00
G. Smits van 1820 tot 1822, dus 2 jaren á 20 cent
0,40
Dito van 1822 tot 1830, dus 8 jaren á 40 cent
3,20

29,225

232,35
Saldo f. 9,525
Zodat uit bovenstaande rekening blijkt dat de erven van den overleden markenschrijver E.J. Brink aan de mark
verschuldigt zijn ’t saldo bedragende de somma van negen gulden twee en vijftig en een halve centen.
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Door de vergadering de voorgaande rekening nagezien en goed bevonden zijnde, wierd besloten dezelve te
approberen, en goed te keuren het door den markenschrijver als ontvangen opgebragte, weder van zijne rekening
af te schrijven.
Wijders lag den markenrigter een lijst over aan de vergadering, van de presentie die de mark te vorderen heeft,
als van,
Hendr. Bredenoord voor ¾ waare in de markt á f. 10,00
f. 7,50
Voor intrede als gewaarde
3,00
f. 10,50
Van J.G. Straatman voor 2 waren á f. 10,00 in de mark
f. 20,00
3 absenten á f. 1,40
4,20
24,20
Van H. Stocking van Petrie 1826 tot Petrie 1832 dus 7 jaren pagt á f. 3,125
21,875
Van Herman Oostendorp voor pagt van Petrie 1829 tot 1832 dus 3 jaren á f.10,00
30,00
Van Marten Kruitbosch voor pagt van Petrie 1830 tot 1832 dus 2 jaren á f.3,75
f. 7,50
Dito voor een stuk grond met Hr. Stocking, zijn aandeel f. 1.875, 2 jaren
3,75
11,25
Van J.J. Gansevles voor pagt Petrie 1830 tot 1832 zijnde 2 jaren á f. 3,75
7,50
Van Lambertus Oosterwijk van Petrie 1830 tot 1832 zijnde 2 jaren á f. 1,25
2,50
Van Derk Smits voor pagt van Petrie 1830 tot 1832 zijnde 2 jaren á f. 1,00
2,00
Van de wed. Helderman van Petrie 1830 tot 1832 zijnde 2 jaren á f.0,60
1,20
Van E.J. Brink van Petrie 1830 tot 1832 zijnde 2 jaren á 50 cent
1,00
Van Gerardus Smits van Petrie 1820 tot 1822 zijnde 2 jaren á 20 cent
f. 0,40
Dito, van petrie 1822 tot 1832 zijnde 10 jaren á 40 cent
4,00
4,40
Van Reinder van Hoorn van Petrie 1830 tot 1832 zijnde 2 jaren á 50 cent
1,00
Totaal
f. 117,425
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Waarop besloten wierd, den markenrigter te verzoeken de pretentien zoo spoedig mogelijk in der minne van de
verschuldigden in te vorderen, echter bij gebrek van nalatigheid of onwilligheid, dezelve berechtelijk te
vervolgen.
Ook bragt de markenrigter ter tafel eene opgave der jaarlijkse inkomsten van de mark als ook de lasten, zijnde de
ondervolgende:
Jaarlijkse inkomsten.
Van Marten Kruitbosch
voor pagt van land
Hermanus Oostendorp
,,
Van marten Kruitbosch f. 1,875 en Hendr. Stocking f. 3,125
,,
G.J. Gansevles
,,
Lambertus Oosterwijk
,,
De wed. Helderman
,,
E.J. Brink
,,
Derk Smit
,,
Reinder van Hoorn
,,
Gerardus Smits
,,
Totaal
Lasten der mark,
Een houten brug van de Steenweg naar de weg van Vasen,
geheel te vernieuwen,
Een duiker in de kostverloren
,,
aan de scheidingspaal van de Heerlijkheid
,,
in de weg naar ’t Wolthuis
,,
in de weg naar G. Wessels meede
,,
in de weg bij Lambert Oosterwijk

geschat op
,,
,,
,,
,,
,,
Te Zamen

f. 60,00
18,00
32,00
5,00
2,00
5,00
f. 122,00

B./ de wegen tusschen gronds aan de erfgenamen ten deel gevallen zijn noch niet geheel voltooid.
Jaarlijkse lasten,
Het maken van de weg naar Vaasen.

f. 3,75
10,00
5,00
3,75
1,25
0,60
0,50
1,00
0,50
0,40
f. 26,75

Het maken van de weg naar ’t Wolthuis.
Het maken van ’t water de kostverloren.
De verponding der stukken grond door den mark verpagt.
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besloten den markenrigter te authoriseren om uit de ontfangen pretentien en jaarlijkse inkomsten der mark, de
onafgemaakte wegen te laten voltooien, als ook de brug, duikers enz.te laten vernieuwen, wanneer zijn Ed. zulks
vermeend nodig te zijn en wat verders ten laste der mark bestaat te betalen en laten onderhouden.
Door den markenrigter de vergadering te kennen gegeven zijnde , dat na veel aangewende pogingen, hij niet had
kunnen slagen om de pagters te overreden de gronden tegen vier ten honderd over te nemen, en de brug en
duikers op verscheiden stukken grond te leggen en met die last te verkopen, zoo wierd algemeen
overeengekomen, om de gronden die noch onverdeeld en nu verpagt zijn, aan de pagter op de oude voet te
verhuuren, mits zij bevorens hunne oude schuld aanzuiveren, de wegen naar Vaasen en ’t Wolthuis niet te
verdelen, maar voor rekening der mark te onderhouden. Zie vergadering 22 Augustus 1831.
Verders besloten om aan het cadaster kennis te geven van de verdeling der mark en de grote en ligging van ieder
perceel, zoo als op de aanwezige kaart is aangetekend, op dat ieder der eigenaren de verponding betalen en de
mark van die last ontheven worde.
Goedgevonden om de verdeling der mark volgends plan op den 15 Junij en 27 Julij 1829 op de vergadering
goedgekeurd, door den notaris Mr. P.P. Everts, notarieel te laten opmaken, op dat het zelve meerdere soliditeit
bekome, wordende den markenrigter versogt en geauthoriseerd, om het zelve zoo spoedig mogelijk te
bewerkstelligen.
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Rekening van Ontvangsten en Uitgaven der Teugsche of Zilvolder Mark gedurende het jaar 1832
Ontvangst
1832
Jan. Van ’t saldo van voorgaande rekening uit December 1831
Aug. Van Hermanus Oostendorp 3 jaren pagt tot Petrie 1832 ontvangen á f. 10,00
Van H. Stocking op afrekening voor verschuldigde pagt tot petri 1832 f. 21,87 5
de somma ontvangen van
Van de wed. Straatman ontvangen voor 2 waren á f. 10,00
f. 20,00
boete voor 3 absenten á f. 1,40
4,20
Sept. Van E.J. Brink voor pagt van 1830 en 1831 tot Petri 1832 ontvangen á 50 c.
Van G.J. Gansevles voor 2 jaren pagt tot Petri 1832 ontvangen á f. 3,75
De wed. Helderman voor 2 jaren pagt tot Petri 1832 ontvangen á 60 c.
Van de wed. D. Smit voor 2 jaren pagt tot Petri 1832 ontvangen á f. 1,00
Van L. Oosterwijk voor een jaar pagt tot Petri 1831 ontvangen
Oct. Van M. Kruitbosch voor 2 jaren pagt tot Petri 1832 ontvangen á f. 5,625
Dec. Van de gereformeerde Diaconij 2 jaren pagt tot Petri 1832
ontvangen á 50 c. voor Riender van Hoorn
Totaal
Uitgaven
Sept. Aan rondzeggen betaald
Saldo

f. 9,525
30,00
4,50
24,20
1,00
7,50
1,20
2,00
1,25
11,25
1,00
f. 93,425
0,125
f. 93,30

31 December 1832
A.G.P. Fertmenger, markenregter.
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Vergadering op den 9 maart 1833 ten huize van van Enter te Twello van de aandeelhebbers van de Silvolder of
Teugsche mark, bestaande uit de heeren:
R.H.J. Veeren bij ’t erve den Beukelaar, voor een aandeel Nr. 6
Berend Kloosterboer als gevolmagtigde van de baron van Dorth tot Meddler, voor twee aandelen Nr. 1 & 2 bij ’t
erve Slijkhuis.
W.H. Vijfhuis van ’t Groote Gasthuis te Deventer, voor een aandeel Nr. 3 bij ’t erve Hombrake.

A.G.P. Fetmenger als gevolmagtigde van de wed. mejuffrouw P.H. van Delden, voor een aandeel nr. 5 bij ’t erve
Hondschaten.
A.G.P. Fetmenger, voor een aandeel Nr. 7 bij ’t erve den Grooten Haverkamp.
P. Valter, J. van Groningen ing, en T. Lubbers, gezamenlijk voor een aandeel Nr. 8 bij de erven Schokkenkamp,
Hogenkamp en Jochem Jacobs Stee.
Wed. E.J. Brink, H. Bredenoord en Jacob Bredenoord, gezamenlijk voor een aandeel Nr. 10 bij de erve de
Vlesse.
W.H. Cors. Iordens als gevolmagtigde van mevr. de wed. C. Cock, voor een aandeel Nr. 11 bij ’t erve
Hondschaten.
H. Bredenoord en J. Bredenoord gezamentlijk voor een aandeel Nr. 12 bij ’t erve Bolkhorst.
J.C. Goldenberg, voor een aandeel Nr. 13 bij ’t erve Dijkseinde.
G. Straatman als gevolmagtigde van W. Bessem, voor twee aandelen Nr. 4 & 9 bij ’t erve Hofenk.
Op een vorige vergadering in dato 18 Julij 1831 aan de Zwaan gehouden ten huize van de wed. E.J. Brink, door
de erfgenamen der Silvolder of Teugse mark is goedgevonden den markenrigter te authoriseren om door……
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den notaris W.P.P. Everts te Twello, eene notarieele acte te laten opmaken, van scheiding der aandeelhebbers
van genoemde mark, welke acte door den reeds genoemden notaris in gereedheid gebragt zijnde, door den
markenrigter op heden een vergadering belegd was, op dat de acte behoorlijk door alle de aandeelhebbers zoude
getekend worden.
De markenrigter gaf de erfgenamen in overweging of de kosten der gemaakte acte van scheiding, al of niet uit de
markencas zoude betaald worden, waarop algemeen goedgevonden wierd, dat ieder der aandeelhebbers, naar
mate van zijn aandeel in de kosten van reeds gemelde acte zoude dragen, in aanmerking genomen zijnde dat de
cas reeds met het maken der wegen belast was. Waarna de markenrigter de aandeelhebbers herrinnerde dat
volgens art. 12 een ieder voor zijn aandeel aan de grondlasten moest betalen, dat dezelve bereids eenige jaren
door de marken cas was voorgeschoten, maar dat bij ’t incasseren van de acte van scheiding hij tevens de
agterstallige grondlasten zoude voegen.
Twello den 9 maart 1833.
A.G.P. Fetmenger.
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Rekening van Ontvangsten & Uitgaven der Teugsche of Silvolder Mark gedurende het jaar 1833
Ontvangst
1833
febr. 15 Door de Haan van de Roomsche Diakonij te Twello ontvangen
de pagt van 1820 en 1821 á 20c.
idem van 1822 tot en met 1832 zijn 11 jaren á 40 c.

mrt. 4
apr.5

aug. 19
24
27
sept. 1
dec. 31

f. 0,40
4,40

B./ deze bovenstaande pretentie staat bekend onder de naam van Gerardus Smits
en is de pagt van de grond waar ’t huis van Teunis Poll op staat,
thans behorende aan de R. Diakonij.
Van Lambertus Oosterwijk pagt ontvangen van den jaare 1831 tot en met 1832
Van H. Stocking pagt ontvangen, zijnde het agterstallige aangezuiverd tot Petri 1832
Van H. Bredenoord ontvangen voor ¾ waar volgens besluit vergadering
15 junij 1829 art. 5 van de verdeling
7,50
Voor intrede als gewaarde noch schuldig
3,00
Van Lambertus Oosterwijk pagt ontvangen tot Petri 1833
Van M. Kruitbosch
,,
,,
Van de wed. Helderman
,,
,,
Van de wed. Smit
,,
,,
van G.J. Gansevles
,,
,,
Van H. Oostendorp
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
’t saldo van voorgaande rekening van Ultimo December 1832
Somma

f. 4,40

1,25
17,375

10,50
1,25
5,625
0,60
1,00
3,75
10,00
0,50
93,30
f. 149,95

1833

mrt. 4
aug.

Uitgaven
Aan grondbelasting voor de mark over ’t jaar 1832,
volgens rekening betaald te Twello
f.
,,
,,
te Apeldoorn
De wed. Brink voor vertering aan de Zwaan, bij eene vergadering
Briefport en rondzeggen, betaald
een zegel voor een request aan den gouverneur, voor ’t opnemen van ’t kadaster
Transporteren
f.

2,80
3,52
1,09
1,50
0,35
0,21
9,47
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1833
Transport
f. 9,47
aug.
Aan fooij voor boodschappen en rondzeggen aan de schuldigen
0,25
sept.
Buitengewone uitzetting van de wetering onder Twello, volgens rekening
0,19
dec. 24 Den Notaris W.P.P. Everts te Twello betaald voor eene notariële acte van
scheiding der mark in dato 9 maart 1833
40,725
rondzeggen betaald
0,075
Grondbelasting betaald voor de mark over ’t jaar 1833 onder Twello,
volgens rekening
12,25
Saldo ten faveure
31 December 1833.
A.G.P. Fetmenger, markenregter.

f. 149,95

f. 149,95

f. 62,96
f. 86,99
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Rekening van Ontvangsten & Uitgaven der Teugsche of Silvolder Mark gedurende het jaar 1834
Ontvangst
1834
febr. 9 Per van de wed. van Delden voor 1/13 gedeelte der kosten van notariële acte
van scheiding en van grondbelastingder mark tot 1833 ontvangen
Idem van de wed. Cock voor 1/13 d.
Idem van den Hr. J.C. Goldenberg 1/13 d.
Idem van ’t Groote Gasthuis 1/13 d.
Idem van den Hr. A.G.P. Fetmenger 1/13 d.
Idem van den Hr. R.H.J. Veeren 1/13 d.
Idem van den Hr. van Dorth 2/13 d.
Idem van den Hr. Bessem 2/13 d.
Idem van de wed. E.J. Brink 1/26 d.
Idem van de Hr. J. van Groningen 1/52 d.
Idem van de Hr. P. Valter 1/52 d.
Van de Hr. Stocking
de pacht ontvangen tot Petri 1833
meij Van L. Oosterwijk
,,
,,
1834
sept. Van M. Kruitbosch
,,
,,
Van J.J. Gansevles
,,
,,
oct. Van Hr. Oostendorp
,,
,,
Van de wed. Helderman
,,
,,
dec. Van de hertrouwde wed. Smit
,,
,,
Van de wed. E.J. Brink
,,
,,
Saldo van voorgaande rekening van 1833

Uitgaven
1834
jan. 30 Aan briefport betaald wegens de kaart
feb. 4 Aan Haverkamp volgens rekening betaald
jun. 2 ’t belasting billet grondlasten over 1834 betaald onder Twello
oct. 6 ’t rondzeggen betaald
nov. 6 R. Buitenweerd volgens rek. het morgengeld der mark betaald
dec.31 Den timmerman A. Haverkamp volgens rek. betaald voor werkloon
aan de brug die naar de weg van Vaasen legt

f. 5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
10,69
10,69
2,67
1,34
1,34

f. 58,83
3,125
1,25
5,625
3,75
10,00
0,60
1,00
0,50
86,99
Somma f. 171,67

f. 0,15
1,50
1,22
0,15
0,385
15,07_______________

Transporteren

f. 18,475

f. 171,67
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Transport

f. 18,475

f. 171,67
1834
dec.31 Aan A.G.P. Fetmenger volgens specifique rekening voor geleverd houtwerk,
dat tot de brug gebruikt is, die naar Vaasen leid, betaald
f. 63,375
W.B. Broekhuizen volgens rek. van ’t verven der brug betaald
2,235
f. 84,085
Saldo ter faveure f. 87,585
Den 31 December 1834
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
Pag. 630
Rekening van Ontvangsten & Uitgaven der Teugsche of Silvolder Mark, gedurende het jaar 1835.
Ontvangst
1835
Jan. Per transport van ’t saldo van voorgaande rekening ultimo December 1834 ten faveure
f. 57,585
17
Van de Gereformeerde Diaconij te Twello den uitgang van ’t huis van R. van Hoorn,
van Petri1832 tot Petri 1834 zijn 2 jaren á 50 c.
1,00
21
Van de R.C. Diaconij te Twello den uitgang van ’t huis van F. Poll ontvangen van
Petri 1832 tot 1834 zijn 2 jaren á 40 c.
0,80
Aug. Van G.J. Gansevles,
de pagt ontvangen tot Petri 1835
3,75
L. Oosterwijk
,,
,,
1,25
De wed. Helderman
,,
,,
0,60
Marten Kruitbosch
,,
,,
5,625
A. Vink, getrouwd met de wed. Smit
,,
,,
1,00
De wed. Brink
,,
,,
0,50
H. Oostendorp
,,
,,
10,00
Nov. Door den notaris Mr. P.P. Everts te Twello ontvangen het verschuldigde door H. Bredenoord
voor ¾ aandeel van een ware van de acte van scheiding
4,01
Dec. De wed. J. Bredenoord voor ¾ aandeel van een ware van de acte van scheiding
4,01
Somma f. 120,13
Uitgaven
Jan.5 Aan ’t billet van grondbelasting van de mark
f. 1,09
Voor ’t rondzeggen aan de pachters, betaald
0,15
f. 1,24
Saldo ten faveure f. 118,89
Den 31 December 1835
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
Deze bovenstaande rekening nagezien en goedgekeurd zijnde. Sluitende den laatste met een saldo van
eenhonderd agtien gulden negen en tachtig centen.
Door den aanwezige erfgenamen getekend op den 25 Julij 1836.
W.H. Vijfhuis,
P. Valter.
B. Kloosterboer.
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Vergadering van de erfgenamen der Teugsche of Silvolder mark gehouden aan de herberg de Zwaan op den 25
Julij 1836 alwaar tegenwoordig waren,
de Hr. Vijhuis.
,, P. Valter in q.q. voor den heer van Groningen.
,, B. Kloosterboer q.q. voor de Hr. baron van Dorth tot Meddler.
,, F. Lubbers.
,, A.G.P. Fetmenger.

De markenregter gaf de erfgenamen te kennen dat hij deeze vergadering belegd had, om dat hij verlangde dat de
rekeningen mogten worden nagezien, die zints anno 1833 niet waren geverifieerd, hetwelke geschied zijnde,
dezelve goedbevonden en afgetekend wierden.
Wijders stelde de markenregter voor, om voortaan de wegen, waterleidingen als anderzints tot de mark
behorende te laten in orde brengen, daar de marken kas zulks nu gedoogde, echter te zorgen zoo veel als de
omstandigheden zulks toelaten dat circa de somma van een honderd gulden in kas verblijven, hetgeen algemeen
goedgevonden en besloten wierd.
Eenigen der erfgenamen geklaagd hebbende, over de slegten toestand van den duiker liggende onder de weg, die
van de chausseé naar ’t veld loopt, verzogten dat daarin mogt voorzien worden. Waarop den markenregter op
zich nam om daar naar te informeren. naderhand gebleken zijnde dat gemelde deuker het Domein aangaat is daar
geen gevolg aangegeven, als dat den markenregter den inspecteur der wegen kennis heeft gegeven van den
slegten in onbruikbaren toestand des deukers.
Door publieken aankoop is den Hr. P. Valter eigenaar geworden van de ware den Hr. Goldenberg toebehoord
hebbende, gewaard geweest bij het erve de Dijkseinde en van een gedeelte van een ware van F. Lubbers bij
Jochem Jacobs Stee.
Wijders niets meer te behandelen zijnde wierd de vergadering gesloten.
De Zwaan den 25 Julij 1836
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
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1836
Jun. 16 Per van G.J. Gansevles de pacht ontvangen voor een jaat tot Petri 1836
Jul. 16 Van den notaris P.P. Evers te Twello voor rekening van F. Lubbers voor ½ waar
en ’t aandeel van de acte van scheiding
23 H. Oostendorp
de pacht tot Petri 1836 ontvangen
Van Lambertus Oosterwijk
,,
,,
De wed. Helderman
,,
,,
De wed. E.J.Brink
,,
,,
Van Hr. Stocking twee jaren pacht ontvangenvan Petri 1833 tot Petri 1835
Marten Kruitbosch de pacht tot Petri 1836
Van Vink de pacht tot Petri 1836

1836

Transport van de balans van ult.o December 1835
Totaal
Uitgaven
Aan verponding der mark volgends billet bet.
f. 1,09
Vertering der vergadering aan de Zwaan op den 25 Julij j.l.
1,00
’t rondzeggen betaald
0,15

f. 3,75
2,67
10,00
1,25
0,60
0,50
6,25
5,625
1,00
f. 31,645
118,89
f. 150,535

2,24
Saldo ten faveure f. 148,295
Den 31 December 1836
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
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Rekening van Ontvangsten en Uitgaven der Teugsche of Silvolder mark gedurende het jaar 1837
Ontvangst
1837
Junij

Per van G.J.Gansevles
ontvangen de pacht voor een jaar tot Petri 1837
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
Van Lambertus Oosterwijk
,,
,,
Van de wed. Helderman
,,
,,
A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
Van de Gereformeerde Diaconij ontvangen 3 jaren tot petri 1837 á 50 cent jaarlijks
Den Roomsche Diaconij ontvangen 3 jaren tot Petri 1837 á 40 cent jaarlijks

f. 3,75
5,625
1,25
0,60
1,00
0,50
1,50
1,20

Transport van de balans van Ultimo December 1836
Totaal
Uitgaven
Aan Pieter voor ’t maken van de weg naar Vasen bij aanbesteding betaald
f. 4,00
Marten Kruitbosch voor de weg naar de Wolthuijzen bij aanbesteding betaald
9,00
Opzicht houden van de aanbestede wegen,inteeren van de brug enz.
1,50
6 kannen teer, waar mede de brug twee malen beteerd
1,20
grondbelasting van de markt over 1837 betaald
1,10
Saldo ten faveure

15,425
148,295
f. 163,72

f. 16,80
f. 146,92

Deventer den 31 December 1837
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
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1838

febr.

Ontvangst.
Per transport van ’t saldo Ultimo December 1837
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1838
Van de weduwe Helderman
,,
,,
Van Lambertus Oosterwijk
,,
,,
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
Van de weduwe Brink
,,
,,
Van A. Vink
,,
,,
Van H. Stocking
,,
,, 1836
Van H. Oostendorp 2 jaren
,,
,, 1838

f. 146,92
3,75
0,60
1,25
5,625
0,50
1,00
3,125
20,00
f. 182,77

Uitgaven.
Aan uitzetting van morgengelden onder Twello, volgens billet betaald
f. 0,065
Grondbelasting over 1838 volgens billet
1,09
Polderlasten over 1838
,,
0,39
’t Rondzeggen betaald
0,25
Werkloon aan de wegen
1,60
Saldo ten faveure
Deventer 31 December 1838
A.G.P. Fetmenger, markenregter.

3,395
f. 179,475
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1839

1839

Ontvangst.
Per transport van ’t saldo Ultimo December 1838
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1839
Van de weduwe Brink
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
Van H. Oostendorp
,,
,,
Van L. Oosterwijk
,,
,,
Van A. Vink
,,
,,
Van de R.C. Diaconij Twello 2 jaren
,,
,,
van de Gereformeerde Daiconij 2 jaren ,,
,,
Van Stocking
,,
,,

Uitgaven.
Aan grondbelasting over 1839 volgens billet
Polderlasten over 1839 betaald volgens billet
Arbeidsloon betaald voor ’t maken der wegen en graven van de
waterleiding in de Kostverloren 26 ¾ dagen
’t Rondzeggen betaald

f. 179,475
3,75
0,50
0,60
5,625
10,00
1,25
1,00
0,80
1,00
0,075
f. 204,075

f. 1,09
0,66
11,95
0,125

f. 13,825
31,65
f. 45,475
Saldo ten faveure f. 158,60

A. Haverkamp de timmermans rekening

Deventer 31 December 1839
A.G.P. Fetmenger,
B.

Van Stocking de pacht niet kunnende krijgen, is het land verhuurd aan Lindhorst tegen f. 4,00 in ’t jaar
ingaande met Petri 1840 zoo dat hetzelve in ’t vervolg f. 0,87 5 cent s’jaars meer opbrengt.
Om de agterstallige schuld van Stocking, bedragende f. 12,50 te innen, is het graan op ’t veld staande
verkogt, maar heeft niet gerendeerd, zoo dat die pretentie verloren is.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1840
Ontvangst.
1840
Per transport van ’t saldo Ultimo December 1839
Jun. 26 Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1840
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van Linthorst de pacgt een jaar vooruit betaald, vroeger van Stocking, tot Petri 1841
Van H. Oostendorp
de pacht ontvangen tot Petri 1840
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van den Smit, vroeger L. Oosterwijk ,,
,,
Dec.
Van A. Vink
,,
,,
Van de weduwe Brink
,,
,,
Uitgaven.
Aan de 1ste helft der Grondbelasting
f. 0,545
de
Aan de 2 helft der grondbelasting
0,545 1,09
’t Rondzeggen betaald
0,125
Tot..
0,20
Arbeidsloon van wegenmaken een sloot graven, de weg ophogen
3 ¾ dagen á 10 st. 23 d. á 8 st.
11,07
Polderlasten over 1840 betaald
0,76
Den Hr. P. Valter volgends nota voor ’t graven van slooten langs de weg 14,375
saldo ten faveure

f. 158,60
3,75
5,625
4,00
10,00
0,60
1,25
1,00
0,50
f. 185,325

f. 27,62
f. 157,705

Deventer den 31 December 1840
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1841

1841

Ontvangst.
Per transport van ’t saldo Ultimo December 1840
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1841
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van Linthorst
,,
,, 1842
Van H. Oostendorp
,,
,, 1841
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van A. Vink
,,
,,
Van de weduwe Brink
,,
,,
Van de Gereformeerde Diaconij 2 jaren á 50 cent van Petri 1839 tot Petri 1841
Van de Roomsche Diaconij 2 jaren 1841
van 1841

Uitgaven.
Aan grondbelasting volgends billet 1841
Polderlasten volgends billet 1841

f. 1,18
1,07

f. 157,705
3,75
5,625
4,00
10,00
0,60
1,00
0,50
1,00
0,80
1,25
f. 186,23

’t Rondzeggen betaald
Arbeidsloon van wegen maken, 6 dagen
Dito aan de weg naar ’t Wolthuis, Aan een werkbaas 7 dagen
Arbeidsvolk 50 ¾ dagen á 8 st.
Tot .
.
. . . .
J. de Vries volgends rekening voor ’t varen van de steen
van de kom naar de weg
P. M. Schoemaker volgends rekening voor kalk en cement betaald
A. Haverkamp volgends rekening betaald

0,125
3,10
3,55
20,30
10,00
3,70
4,10
11,775
49,00
Saldo ten faveure f. 137,23

Deventer den 31 December 1841
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Deze voorgaande rekening van ’t jaar eenduizend achthonderd eenen veertig, sluitende met een saldo ten faveure
groot een honderd zevenen dertig gulden drie en twintig centen, is door ons ondergetekenden nagezien en
getekend op den 10de Junij 1842.
J. van Delden.
P. Valter.
B. Kloosterboer.
P.W. Ijssel de Schepper.
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
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Vergadering van gewaarden der Teugsche of Silvolder mark gehouden op den 10 Junij 1842
aan de herberg de Zwaan. Tegenwoordig de heeren P.H Ijssel de Schepper en H.W. van Marle,
provisoren van ’t gasthuis, van ’t Hombrake.
1 ware Nr.3
P. Valter, van ’t Dijkseinde
1
,, 13
P. Valter, van Schokkenkamp
¼
,, 8
B. Kloosterboer van den heer van Dordt, bij ’t Slijkhuis
2
..11-2
S. van Delden, van ’t Hondschaten
1
,, 5
Scholte, van de Vlesse
½
,, 10
Bredenoord, van de Vlesse
¼
,, 10
Bredenoord, van de Bolkhorst
½
,, 12
Grashof, Jochem Jacobs Stee
½
,, 8
Oostenenk, Klein Hondschaten
1
,, 11
A.G.P. Fetmenger, Haverkamp
1
,, 7
Afwezig de Heeren,
Van Groningen, van den Hogenkamp
W. Bessem, bij den Hovenk
Idem bij den beukelaar
Idem bij de Flesse
Idem bij den Bolkhorst

¼
2
1
¼
½

,, 8
,, 4-9
,, 6
,, 10
,, 12

de markenregter lag de vergadering de reekeningen voor, die zedert 1835 niet waren nagezien en dezelven door
de Heeren Gewaarden, nagegaan zijnde en goed bevonden, zijn dezelve getekend.
De markenregter bragt ter kennisse der vergadering, dat de steenen kom, die een gedeelte van het water van de
waterleiding de Kostverloren, naar de Groote en Nieuwe Wetering afvoerde, op order van den werkbaas of
opzigter van den Dijkstoel…..
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van Veluwe, was afgebroken, dat hij zich derwaarts had begeven om zulks in oogenschouw te neemen, dat hij
bevonden had, dat gemelde kom tot in de fundamenten was uitgebroken, liggende de steenen daarbij.
Waarop zijn Ed. zich tot den heer Kerkhoven wende, toenmaals waarnemend dijkgraaf bij afwezigheid van den
Hoog Welgeboren Heer Schimmelpennink van de Pol, zich beklagende over de willekeurige wijze, waarop zulks
was geschied. Waarop zijn Ed. ter antwoord bekwam, dat de kom afgebroken was, zonder dat behoorlijk daarvan
bevorens aan de Teugsche mark kennis gegeven was.

Maar doordien het water van den Kostverloren voortaan alleen op de nieuwe Wetering zoude geloosd worden,
die kom in den vervolge onnoodig was en de mark derhalve ontslagen wierd gemelde kom te onderhouden,
waardoor gevolglijk de brug over de weg naar Faasen zoude vervallen, en in ’t vervolg bevoeglijk door een
duiker kan vervangen worden.
Ook gaf meermelden waarnemend dijkgraaf een certificaat, hetwelk bewaard blijft.
De Heeren Bestierden van ’t Gasthuis wenschende een sloot te graven in hunne waare Nr. 3 gelegen langs de
weg naar Faasen, en bereids een sloot langs de weg loopende en aan de mark behorende, benevens eenige grond
om daarmede zoo het benodigd was de weg op te hoogen, zoo verzogten hun Ed. de authorisatie om
bovengenoemde sloot te mogen opgraven en die grond daar agter voor de netheid aan de weg in hunne waare aan
te trekken, het geene na rondvraag wierd toegestaan, mits de sloot het eigendom der…..
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mark bleef voor zoo verre dezelve langs de weg opgegraven wierd.
Vervolgens gaf de markenregter aan de vergadering te kennen dat zijn Ed. door eene commissie van den
Dijkstoel van Veluwe versogt was, om met die heeren een oogenschouw te neemen, over eene nieuwe
waterleiding gedeeltelijk gegraven door ontginning die in de Apeldoornse mark hadden plaats gehad, en te
beramen hoe of gemelde waterleidingen, gedeeltelijk, het gevoeglijkste in de Kostverloren welke door de
Teugsche mark loopt, konde geleid worden. Daar ’t de markenregter voorkwam, dat gemelde plan zeer ten
nadeele van de mark zoude wezen, zoo had zijn Ed. daar tegen geprotesteerd, bewerende dat de mark te klein
was om meerdere onkosten dan zij nu reeds had te kunnen dragen en dat die waterleiding met minder
bezwaarskosten, hoogerop reeds naar de Nieuwe Wetering kan geleid worden, waarin men voornemens was haar
te brengen.
Daar niets meer voor te stellen en alles afgehandeld was, zoo versogt de markenregter, dat door zijn Ed. zoo lang
deze post had waargenomen een ander der gewaarden zijne plaats mogt vervullen. Maar zijn Ed. algemeen
versogt zijnde om als markenregter te willen blijven continueren. Zoo heeft zijn Ed. zich zulks laten welgevallen.
Waarop de vergadering gescheiden is.
Den 10 Junij 1842
A.G.P. Fetmenger, markenregter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1842

1842

Ontvangst.
Per transport van ’t saldo Ultimo December 1841
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1842
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van Linthorst
,,
,, 1843
Van H. Oostendorp
,,
,, 1842
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van A. Vink
,,
,,
Van Scholten
,,
,,
Den Smit 2 jaren á f. 1,25
,,
,,

Uitgaven.
Aan grondbelasting volgends billet 1842
Polderlasten Twello 1842
Onkosten van ’t rondzeggen, tot en gedurende 1842
Scholte voor vertering vergadering 10 Junij j.l. betaald
A. Haverkamp volgens rek. betaald
Arbeidsloon van wegen maken etc, 11 dagen á 10st. een á 12st

Deventer den 31 December 1842
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.

f. 137,23
3,75
5,625
4,00
10,00
0,60
1,00
0,50
2,50
f. 165,205

f. 1,18
0,52
0,775
2,00
4,00
5,60
f. 14,075
Saldo ten faveure f. 151,13
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1843

1843

Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1842
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1843
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van Linthorst
,,
,, 1844
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van van de Gronde
,,
,,
Van de gereformeerde Diaconij 2 jaren van petri 1841 tot Petri 1843
Van de Roomsche Diaconij 32 jaren tot 1843
Van Scholten
,,
,,
Van H. Oostendorp de helft der pacht van 1842 ontvangen

f. 151,13
3,75
5,625
4,00
0,60
1,25
1,00
0,80
0,50
5,00
f. 173,655

Uitgaven.
Aan ’t billet der grondbelasting 1843
8 ¼ dagen werkloon aan de wegen betaals
’t rondzeggen, betaald
Billet van de Polderlasten onder Twello

f. 1,18
4,20
0,125
0,55
f. 6,055
Saldo ten faveure f. 167,60

Deventer den 31 December 1843
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1844

1844

Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1843
van A. Vink ontvangen tot petri 1843
van H. Oostendorp ’t restant
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1844
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
Van Scholten
,,
,,
Van H. Oostendorp
,,
,,
van Linthorst
,,
,, 1845

f. 167,60
1,00
5,00
3,75
5,625
0,60
1,25
0,50
10,00
4,00
f. 200,325

Uitgaven.
Aan grondbelasting 1844
Polderlasten
Arbeidsloon wegen maken
’t rondzeggen, betaald

f. 1,17
0,54
3,05
0,125
4,885
Saldo ten faveure f. 195,44

Deventer den 31 December 1844
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1845

1845

Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1844
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1845

f. 195,44
3,75

Van Marten Kruitbosch
van de weduwe Helderman
Van H. Oostendorp
van A. Vink
Van van den Gronden
Van Scholten
van Linthorst
Van idem voor tiende over 1845

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

5,625
0,60
10,00
1,00
1,25
0,50
4,00
1,00
f. 223,165

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,, 1846

Uitgaven.
Aan grondbelasting over 1845 betaald
f. 1,18
Polderlasten over 1845 betaald
0,55
De uitkoop van een gedeelte der Raaij tiende, gaande uit het land in pacht
door Linthorst volgends bewiis van den Hr. van Logchem
18,40
Den timmerman A. Haverkamp, volgends bijgaande rekening betaald
0,85
14 ½ dagen arbeidsloon aan de wegen, betaald
7,40
’t rondzeggen, betaald
0,125
28,505
Saldo ten faveure f. 194,66
Deventer den 31 December 1845
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1846

1846

Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1845
Van Linthorst de pacht tot Petri 1847
Idem voor tiende van 1846
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1846
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van H. Oostendorp
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
Van Scholten
,,
,,
De GereformeerdeDiaconij 3 jaar pacht ontvangen van Petri 1843 tot Petri1846
De Roomch Katolijke Diaconij 3 jaren ontvangen van Petri 1843 tot Petri 1846

Uitgaven.
Aan Polderlasten over 1846 betaald
Grondbelasting over 1846 betaald
Arbeidsloon wegenmaken 8 dagen, betaald
’t rondzeggen, betaald

f. 194,66
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
10,00
1,00
1,25
0,50
1,50
1,20
f. 225,085

f. 1,18
0,62
4,02
0,125
6,125
Saldo ten faveure f. 218,96

Deventer den 31 December 1846
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1847
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1846
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1848
Idem voor tiende van 1847
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1847
Van Marten Kruitbosch
,,
,,

f. 218,96
4,00
1,00
3,75
5,625

van de weduwe Helderman
Van H. Oostendorp
van A. Vink
Van van den Gronden
Van Scholten

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

Uitgaven.
Aan grondbelasting over 1847 betaald
Polderlasten over 1847 betaald
Dijklasten over 1847 betaald
6 ½ dagen arbeidsloon, wegen maken en nazien
’t rondzeggen

0,60
10,00
1,00
1,25
0,50
f. 246,685

f. 1,18
0,39
0,095
3,35
0,13
5,145
Saldo ten faveure f. 241,54

Deventer den 31 December 1847
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1848
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1847
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1849
Idem voor tiende van 1848
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1848
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,

Uitgaven.
Aan grondbelasting over 1848
Polderlasten over 1848
Dijklasten over 1848
Arbeidsloon, wegen maken en nazien
’t rondzeggen betaald
Albert haverkamp de timmermans rekening betaald

f. 241,54
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,25
1,00
0,50
f. 259,265

f. 1,19
0,39
0,16
6,20
0,125
7,62
f. 15,685
Saldo ten faveure f. 243,58

Deventer den 31 December 1848
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1849
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1848
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1850
Idem voor tiende van 1849
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1849
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
van H. Oostendorp
,,
,,
Van idem op rekening 1848
Van van den Gronden
,,
,,

f. 243,58
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50
10,00
5,00
1,25

Van de Gereformeerde Diaconij tot 1849
van de Roomsche Diaconij tot 1849

1,50
1,20
f. 279,005
Uitgaven.

Aan grondbelasting over 1849
Polderlasten over 1849
Dijklasten over 1849
Arbeidsloon van wegen maken 3 ¼ dagen
’t rondzeggen betaald

f. 1,19
0,39
0,16
1,75
0,125
f. 3,615
Saldo ten faveure f. 275,39

Deventer den 31 December 1849
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1850
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1849
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1851
Idem voor tiende van 1850
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1850
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
van H. Oostendorp ’t restant tot 1849
Van idem ’t restant tot 1850
Van van den Gronden
,,
,,

Uitgaven.
Aan grondbelasting over 1850
Polderlasten over 1850
Dijklasten over 1850
Arbeidsloon van wegen maken 6 dagen betaald
’t rondzeggen betaald
A. Haverkamp van ’t repareren aan duikers enz. volgens quitantie

f. 275,39
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50
5,00
10,00
1,25
f. 308,115

f. 1,19
0,39
0,09
3,10
0,125
17,50
f. 22,395
Saldo ten faveure f. 285,72

Deventer den 31 December 1850
A.G.P. Fetmenger, markenrigter.
P. Valter.
J. van Dordt.
W. Scholten.

W. Bredenoord.
F. Greshoff.
per order, F. Slief.
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Vergadering van gewaarden in de Teugse of Silvolder mark aan de herberg de Zwaan op den 16 Junij 1851
s’middags ten 5 uuren.
Tegenwoordig den Hoog Welgeboren Heer,
1
van Dordt tot Meddeler van ’t Slijkhuis.
2
Idem
,,
,,
3
Heeren Provisoren vant Gasthuis, Hombrake (afwezig)
4
F. Slief, gemagtigde mevr. van Hövell den Hovenk.
5
Egb. Bluemink, gemagtigde vant Hondschaten.
6
F. Slief, gemagtigde heer van Hövell, Beukelaar.
7
A.G.P Fetmenger, Haverkamp.
8 ½ F. Grashoff, Jochem Jacobs Stee.

¼ P. valter, Schokkenkamp.
¼ Van Groningen, Hogenkamp (afwezig)
9
F. Slief, gemachtigde mevr. van Hövell, Hovenk.
10 ½ W. Scholten,
de Flesse.
¼ W. Bredenoord,
,,
¼ F. Slief, gemagtigde mevr. van Hövell,
,,
11 J. Oostenenk, Klein Hondschaten.
12 ½ W. Bredenopord, Bolkhorst.
½ F. Slief, gemagtigde mevr. van Hövell, Bolkenhorst.
13 ½ R. Goldstein,
Dijkseinde.
¼ B. van de Gronden,
,,
1/8 W. Scholten,
,,
1/8 C.G. Brendeke,
,,
De verdeeling der waar Nr. 13 is met goedvinden der bovengemelde vier gewaarden staande de vergadering
bepaald, en zijnde aan de heer P. Valter aan hem verkogt, en bij deze gelegenheid voorgehouden dat zij nu de
lusten genoten maar ook de lasten moesten dragen.
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Door den markenregter wierd het verhandelde op den 10 de Junij 1842 voorgelesen en de rekeningen die zedert
dientijd niet waren nagezien ter inzage aangeboden, met verzoek dat eenige heeren gewaarden dezelven
geliefden te verificeren, het welke plaats gevonden hebbende.
De laatste rekening van Ultimo December 1850 sluitende met een voordelig saldo van tweehonderd vijf
tachentig dulden twee en zeventig centen. Door den gewaarden voor accoord getekend.
De markenregter bragt ook ter kennis der vergadering dat in 1845 den heer van Lochem, de Raaij Tiende
genaamd, had gekogt waarvan een gedeelte geheven wierd uit het gepachte door Linthorst aan de mark
behoorende, dat de uitkoop van die Tiende voor de mark heeft bedragen f. 1840,00 zooals uit de rekening van
1845 blijkt. Waarvoor door gemelden Linthorst eenen gulden jaarlijksch betaald wordt, hetgeene door de
vergadering geapprobeert is.
Wijders gaf de markenregter te kennen dat door de opkomst de mark grooter was dan de behoeften, hij aan de
tegenwoordige gewaarden het voorstel deed, om voor ieder waar vijftien gulden uit te deelen, bedragende de
som van eenhonderd vijf en negentig gulden. Welk voorstel in rondvraag gebragt zijnde….
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algemeen goedgekeurd wierd. Waarna onmiddellijk tot de uitbetaling overgegaan is, blijkens de handtekening
der gewaarden voor het geen ieder toekwam ontvangen te hebben.
De markenregter, na alvorens de gewaarden gevraagd te hebben of iemand eenig voorstel te doen had, waarop
niemand het woord vroeg, stelde aan de vergadering voor iemand anders in zijn plaats tot markenregter te
benoemen, daar zijn Ed. bereids zoo veele jaren zulks had waargenomen De gewaarden verzochten zijn Ed.
echter daarmede te willen blijven voort gaan, waarmede zijn Ed. ten laatste genoegen nam. Waarna de
vergadering uit een ging.
Den 16 Junij 1851.
A.G.P Fetmenger, markenregter.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1851
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1850
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1852
Idem voor tiende van 1851
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1851
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,

f. 285,72
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50

van H. Oostendorp
Van van den Gronden

Waar nr.1 & 2
,,
3
,,
4
,,
5
,,
6
,,
7
,,
8½
,,
8¼
,,
8¼
,,
9
,,
10 ½
,,
10 ¼
,,
10 ¼

,,
,,

,,
,,

10,00
1,25
f. 313,445

Uitgaven.
á f.15,= aan de heer van Dordt tot meddeler, Slijkhuis
f. 30,00
Aan H.W. van Marle q.q. Voorster Gasthuis bij het Hombrake
15,00
F. Slief q.q. mevr va de Hövell bij den Hovenk
15,00
Bluemink, Hondschaten
15,00
F. Slief q.q. Beukelaar
15,00
A.G.P. fetmenger, bij den Haverkamp
15,00
Grashoff, Jochem Jacobs Stee
7,50
P. Valter, Schokkenkamp
3,75
J. van Groningen, Hogenkamp
3,75
F. Slief q.q. Hovenk
15,00
W. Scholten, Flesse
7,50
M. Bredenoord, Flesse
3,75
F. Slief q.q. Flesse
3,75 ________________
Transporteren f. 150,00
f. 313,445
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Per Transport f. 150,00
f. 313,445
Waar nr. 11
J. Oostenenk, Klein Hondschaten
15,00
,,
12 ½ W. Bredenoord, Bolkhorst
7,50
,,
12 ½ F. Slief q.q. Bolkhorst
7,50
,,
13 ½ R. Goldstein, Dijkseinde
7,50
,,
13 ¼ Van de Gronden, Dijkseinde
3,75
,,
13 1/8 W. Scholten, Dijkseinde
1,875
,,
13 1/8 C.G. Brendeke, Dijkseinde
1,875
J.M. Schoemaker l.q. 1850 betaald
18,20
J. Lammers l.q. voor vrachtloon
3,90
Vertering op de vergadering aan de Zwaan den 16 Junij aan W. Scholten betaald
2,00
’t Rondbrengen der briefjes voor de vergadering betaald
0,50
Arbeidsloon van wegen maken
6,70
’t Rondzeggen der verschuldigden
0,125
Aan grondbelasting over 1851
1,19
Polderlasten over 1851
0,39
Dijklasten over 1851
0,09
Den Timmerman A. Haverkamp l.q voor de brug betaald
6,42
f. 234,51
Saldo ten faveure f. 78,93
Deventer 31 December 1851
A.G.P. Fetmenger.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1852
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1851
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1853
Idem voor tiende van 1852
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1852
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
van H. Oostendorp
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
Van de Roomsche Katolijke Disconij te Twello, uitgang van 1849 tot Petri 1852
Van Eikelboom van de Gereformeerde Diacinij, uitgang van 1849 tot Petri 1852

f. 78,93
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50
10,00
1,25
1,20
1,50
f. 109,355

Uitgaven.
Aan grondbelasting betaald
Dijklasten l.q
Polderlasten
Arbeidsloon van wegen maken 4 dagen
’t rondzeggen der verschuldigden

f. 1,19
0,22
0,09
2,10
0,125
f. 3,725
Saldo ten faveure f. 285,72

Deventer den 31 December 1852
A.G.P. Fetmenger.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1853
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1852
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1854
Idem voor tiende van 1853
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1853
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
van H. Oostendorp op rekening
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
Van Eikelboom
,,
,,

f. 105,63
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50
5,00
1,25
0,50
f. 128,855

Uitgaven.
Aan grondbelasting betaald l.q.
Dijklasten l.q
Polderlasten
Arbeidsloon van wegen maken 8 ½ dagen
’t rondzeggen der verschuldigden

f. 1,23
0,29
0,09
4,25
0,125
f. 5,985
Saldo ten faveure f. 122,87

Deventer den 31 December 1853
A.G.P. Fetmenger.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1854
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1853
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1855
Idem voor tiende van 1854
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1854
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
van H. Oostendorp op rekening
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
Van Eikelboom
,,
,,

f. 122,87
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50
10,00
1,25
0,50
f. 151,095

Uitgaven.
Aan grondbelasting betaald l.q.
Dijklasten l.q

f. 1,23
0,20

Polderlasten
Arbeidsloon van wegen maken 4 dagen
’t rondzeggen betaald
A. Haverkamp aan de brug l.q.
G.H. Jansen verven l.q.

0,39
2,10
0,125
39,46
1,59
f. 45,095
Saldo ten faveure f. 106,00

Deventer den 31 December 1854
A.G.P. Fetmenger.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1855
Ontvangst.
Per transport van de balans van Ultimo December 1854
Van Linthorst
de pacht tot Petri 1856
Idem voor tiende van 1855
Van J.J. Ganzevles
de pacht ontvangen tot Petri 1855
Van Marten Kruitbosch
,,
,,
van de weduwe Helderman
,,
,,
van A. Vink
,,
,,
Van de wed. Brink
,,
,,
Van H. Oostendorp restanr van 1854
van H. Oostendorp
,,
,,
Van van den Gronden
,,
,,
De Roomsch Katolijke Diaconij, 3 jaren tot 1855 vanaf Petri 1852 á 40 centen

f. 106,00
4,00
1,00
3,75
5,625
0,60
1,00
0,50
5,00
10,00
1,25
1,20
f. 139,925

Uitgaven.
Aan grondbelasting betaald l.q. 1855
Polderlasten l.q 1854 en 1855
Dijklasten l.q.
Arbeidsloon van wegen maken 10 dagen

f. 1,23
0,65
0,09
5,20
f. 7,17
Saldo ten faveure f. 132,755

Deventer den 31 December 1855
A.G.P. Fetmenger.
Bovenstaande rekening nagezien en in orde bevonden.
Sluitende met een batig saldo van een honderd twee en dertig gulden vijf en zeventig en een halve cent.
Op de vergadering der geërfden op den zevende April achtienhonderd zes en vijftig.

W. Scholten.
W. bredenoord.
R. Goldstein.
B. van den Gronden.

J. Grashoff.
E. van den Worp.
J. Oosterik.
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Vergadering van geërfden der Teugsche of Silvolder mark op den 7 de April 1856 om 4 uur des agtermiddags aan
de herberg de Zwaan op de Teuge.
Op uitnodiging briefjes acht dagen te voren aan de ge Erfden rondgezonden met verzoek de vergadering te
willen bijwoonen, zijn verscheenen:
voor de Hombrake
Voor ’t Hondschaten
Voor den Haverkamp
Jochem Jacobs Stee
Voor de Flesse

1 waar de heer C. Slichtenbree, provisoor van ’t Groot gasthuis.
1waar, Egbert Bluemink.
1 waar A.G.P. Fetmenger.
½ waar J. grashoff.
½ waar W. Scholten en ½ waar W. Bredenoord.

Voor ’t Kleine Hondschaten 1 waar J. Oostenende.
Voor den Bolkhorst
½ waar W. Bredenoord.
Voor Dijkseinde
½ waar R. Goldstein.
,,
¼ waar B.van de Gronden.
,,
1/8 waar W. Scholten.
,,
1/8 waar Evert van de Worp.in plaats van C. G. Brendeke.
Afwezig,
Voor ’t Slijkhuis
Voor den Hovenk
Voor den Beukelaar
Voor de Flesse
Voor de Bolkhorst
Voor Jochem Jacob Stee
Voor den Schokkenkamp
Voor den Hogenkamp

2 waar de Hoog Welgeboren Heer van Dorth.
2 waar de Hoog Welgeboren Heer van Nispen.
1 waar
,,
½ waar
,,
½ waar
,,
¼ waar de heer P. Valter.
¼ waar
,,
¼ waar de heer J. van Groningen.

Het verhandelde op de vergadering van den 16 Junij 1851 voorgelezen zijnde en door niemand aanmerkingen
gemaak, waarna de rekening van het jaar 1851,1852,1853,1854 en 1855 zijn nagezien door eenig der geërfden…
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die dezelven voor accoord hebbende bevonden, de laatste rekening van 1855 hebben getekend.
De markenregter gaf vervolgens aan de vergadering te kennen, dat de erfgenamen van wijlen Oosthof hem
herhaaldelijk hadden verzogt om het huisje staand op markengrond en aan de weduwe Helderman in pacht, te
verkoopen of de grond waarop hetzelve stond van de mark uit te koopen, dat hij vergunning van den toenmalige
pachter van de markengrond in 1817 toen de Steenweg is aangelegd, eene houten keet ten dienste van ’t
werkvolk was opgeslagen, dat naderhand een huis en het eigendom van gemelden Oosthof was geworden,
waarvan hij eene pacht betaalde aan de pachter der grond van de mark.
Dat blijkens de verdeeling van de mark in het jaar 1829 artikel 4 de pachten en uitgangen aan de mark
uitkoopbaar was gesteld tegen den 25ste penning. hetwelk door besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van
Gelderland in dato 7 Junij 1831 was goed gekeurd. Zoo werd door de vergadering goedgevonden de pachter
Helderman en de erfgenamen van wijlen Oosthof die in de nabijheid bescheiden waren, te laten binnenkomen en
aan den pachter Helderman voorgesteld om zijne pacht tegen de gestelde conditie uit te koopen het geene wierd
aangenomen, waarna de erfgenamen van wijlen Oosthof aangeraden wierd zich in de minne te schikken met
Helderman.
verders werd eenparig besloten om de verdere pachters van markengrond te laten aanzeggen, dat zij hunne
pachten tegen reeds gemelde conditiën kunnen uitkoopen en het geld daarvan komende in lands effecten te
beleggen, waarmede de markenregter….
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belast wierd.
Door den markenregter werd aan de geërfden gevraagd of iemand het een of andere ten nutte der mark voor te
stellen had en niemand het woord opnemende, scheide de vergadering aan de herberg de Zwaan op den Teuge.
Den 7de April 1856
A.G.P. Fetmenger, M.r.
C. Slichtenbree.
W. Scholten.
E. Bluemink.

W. Bredenoord.
J. Greshoff.
B. van den Gronden.

E. van den Worp.
R. Goldstein.
J. Oostenenk.
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Rekening van Ontvangsten en uitgaven der Teugse of Silvoldermark gedurende het jaar 1856
Ontvangst
Per transport van de balans van Ultimo December 1855
f. 132,755
ste
Den uitkoop van een uitgang door W. Scholten, bedr. 50 ’s jaars tegen den 25 penning
12,50
,,
de door de R. Katholijke Diaconij van Twello groot 40 ’s jaars tegen 25ste penning
10,00
,,
de pacht van de wed. Helderman bedr. 60 ’s jaars tegen den 25 ste penning
15,00

,,
de van de door H. Lindhorst bedr. f.4 tegen den 25 ste penning
,,
van de tiende á f. 1
,,
de door J.J. Gansevles bedr. f. 3,75 tegen den 25ste penning
Van lindhorst voor tiende over 1856
Van J.J. Ganzevles
voor pacht tot petri 1856
Van W. Scholten
,,
Van R.K. Diaconie te Twello
,,
Van de wed. Helderman
,,
Kruitbosch
,,
H. Oostendorp
,,
Van de Gronden
,,
A. Vink ,
,,
Eikelboom
,,

100,00
25,00
93,75
1,00
3,75
0,50
0,40
0,60
5,625
10,00
1,25
1,00
1,00
f. 414,13

Uitgaaf,
Aan Grondbelasting betaald tot 1856
Polderlasten 1855 en 1856
Dijklasten
vertering vergadering van 7 April
Rondbrengen vergadering briefjes geërfden
Tollen
Arbeidsloon wegen maken 5 ½ dag

f. 1,23
0,39
0,09
2,00
0,50
0,40
2,85
f. 7,46

transporteren

f. 414,13
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transport
Aan A. Haverkamp, timmerman l.q.
Aan G.H. Jansen, schilder l.q
Aankoop Certif. WS nr.1778 á f.500,= 2 ½ %
á 62 %
Interest 3/m 17 dagen

f. 7,46
4,10
2,26

f. 414,13

f. 310,00
3,72

313,72
f. 327,54
Saldo ten faveure

f. 327,54
f. 86,59

Deventer 31 December 1856
A.G.P. Fetmenger.
De ondergetekenden verklaren bovenstaande rekening te hebben nagezien
en in orde bevonden in de vergadering van 27 Junij 1857 aan de Zwaan te Twello.
C. Slichtenbree.
H.J. Hartman.
E. Bluemink.

J. Westenenk.
W. Bredenoord.
J. Grashoff.

J. Brouwer.
W. Scholten.
H.W. van marle.
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Vergadering van geërfden der Teugsche of Silvolder markt op 27 Juni des namiddags ten vijf uren aan de
herberg op de Teuge.
tegenwoordig:
Voor de Hombrake
Voor ’t Hondschaten
Voor ’t Slijkhuis
Jiochem Jacob stee of Schokkenkamp
Voor den Haverkamp
Voor Jochem Jacob steede
Voor de Flesse
Voor de Flesse
Voor ’t Kleine Hondschaten
Voor den Bolkhorst
Voor Dijkseinde

1 waar Hr. C. Sligtenbree, provisoor van het Groote Gasthuis.
1 waar E. Bluemink.
2 waren H.J. Hartman als gemagtigde van Freule Dorth tot Meddeler.
¼ waar Jacob Brouwer als gemagtigde van de heer P. Valter.
1 waar Hr. H.W.J. van Marle voor de erven A.G.P. Fetmenger.
½ waar J. Grashoff.
½ waar W. Scholten.
¼ waar W. Bredenoord.
1 waar J. Oostenenk.
½ waar W. bredenoord.
1/8 waar W. Scholten.

Afwezig:
Voor den Hovenk
Voor den Beukelaar
Voor de Flesse
Voor de Bolkhorst
Voor den Hoogenkamp
Voor den Dijkseinde
,,
,,

2 waren Hoog Welgeb. Heer van Nispen.
1 waar
,,
¼ waar
,,
½ waar
,,
½ waar J. van Groningen.
½ waar R. Goldstein.
¼ waar B. van den Gronden.
¼ waar E. van den Worp.
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Hr. Slichtenbree neemt op zich om deze vergadering te presideren en berigt dat deze is bijeen geroepen om in
plaats van den overledenen markenregter den Heer A.G.P. Fetmenger een nieuwe te benoemen, de papieren en
gelden van den erfgenamen van den overledene over te nemen en de rekeningen van ontvangst en uitgave over
het jaar 1856 en van 1 Januarij tot 27 Junij 1857 vast te stellen.
De vergadering besluit met algemeene stemmen:
1ste
Om de genoemde rekeningen vast te stellen en goed te keuren.
2de
Om tot markenregter te benoemen W. Scholten.
Niemand verder iets voor te stellen hebbende, worden deeze notulen na goed keuring door de aanwezigen
geteekend.
C. Slichtenbree.
H.J. hartman.
E. Bluemink.

J. Oostenenk.
W. bredenoord.
J. Grashoff.

J. Brouwer.
W. Scholten.
W. M. van Marle.
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Rekening van ontvangst en uitgaven der Teugsche of Silvolder markt van 1 Januarij tot 27 Junij 1857.
Ontvangst.
Voordelig saldo der voorige rekening
Halfjaar rente van f. 500,= W.S. verschenen 1 Januarij 1857

f. 86,59
6,185
f. 92,775

Uitgaven,
Aan Grondbelasting betaald l.q. 1857
Aan Polderlasten betaald l.q. 1856 en 1857
Aan Dijklasten betaald l.q. 1857
Aan nieuw stel coupons W.S. 2 ½ %
Aan arbeidsloon, maken der wegen

f. 1,26
0,74
0,08
0,30
2,10
f. 4,48
Voordelig Saldo

f. 4,48
f. 88,295

De ondergetekenden verklaren bovenstaande rekening te hebben nagezien en in orde bevonden in de vergadering
van 27 Junij 1857 aan de Zwaan te Twello.
C. Slichtenbree.
H.J. hartman.
E. Bluemink.

J. Oostenenk.
W. bredenoord.
J. Grashoff.
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De eerstvolgende bladen bevatten de
Rekening en Verantwoording der
Ontvangsten en Uitgaven

J. Brouwer.
W. Scholten.

van de
Teugsche of Silvolder mark.
tijdens het beheer van den markenregter
W. Scholten.
Beginnende den 27 Juni 1857
en eindigend den 11 Juni 1875
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Rekening
van den 27 Juni tot den 31 Dec. 1857
Ontvangst.
Per transport van de balans van 27 Juni 1857
Van H. Oostendorp
de pacht verschenen Petri 1857
Van Berghege
,,
Van Vink
,,
Van J. van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Coupon W.S. 2 ½ % van f. 500,= verschenen 1 Juli 1857

Uitgaaf.
Aan W. Scholten voor het houden der vergadering 27 Juni 1857
Voor het wegmaken in het najaar
Voordeelig saldo den 31 Dec. 1857

f. 88,295
f. 10,00
5,625
1,00
1,25
0,50
6,185

f. 2,00
3,00

24,56
f. 112,855

5,00
f. 107,855

Over het jaar 1858.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1857
Van H. Oostendorp
de pacht verschenen Petri 1858
Van Berghege
,,
Van Vink
,,
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1858

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1858
f.
Polderlasten 1857 en 58 l.q. nr. 1
Dijklasten 1857 en 58 l.q. nr. 2
Grondlasten 1858 l.q. nr. 3
Voordelig saldo den 31 Dec. 1858

f. 107,855
f. 10,00
5,625
1,00
1,25
0,50
12,37

6,00
0,37
0,09
0,43

30,745
f. 138,60

f. 6,89
f. 131,71
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Over het jaar 1859.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1858
Van H. Oostendorp
de pacht verschenen Petri 1859
Van Berghege
,,
Van Vink
,,

f. 131,71
f. 10,00
5,625
1,00

Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1859
Van Berghege uitkoop van de erfpacht groot f. 5,62 5 tegen de penning 25,
volgens besluit van 7 April 1856

1,25
0,50
12,37
140,625 f. 171,37
f. 303,08

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1859
f. 6,00
Grondlasten 1859 l.q. nr. 4
1,38
Voordelig saldo den 31 Dec. 1859

f. 7,38
f. 295,70

Over het jaar 1860.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1859
Van J Hagen/ vroeger H. Oostendorp de pacht verschenen Petri 1860
Van Vink
,,
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1860
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1860
Van den notaris Everts vore enig in 1859 verkocht hout

f. 295,70
f. 10,00
1,00
1,25
0,50
5,625
12,37
4,60

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1860
f. 6,00
Aan A. Haverkamp, de timmermans rekening van 1859 l.q. nr. 4
21,55
Grondlasten 1860 l.q. nr. 5
1,39
Voordelig saldo den 31 Dec. 1860

f. 35,345
f. 331,045

f. 28,94
f. 302,105
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Over het jaar 1861.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1860
Van J. Hagen
de pacht verschenen Petri 1861
Van Vink
,,
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1861
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1861
Van J. Hagen uitkoop van de erfpacht groot f.10,00 tegen de penning 25,
volgens besluit van 7 April 1856

f. 302,105
f. 10,00
1,00
1,25
0,50
5,625
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1861
f. 6,00
Polderlasten 1860 en 61 l.q. nr.7
0,03
Grondlasten 1861 l.q.
1,38
Voordelig saldo den 31 Dec. 1861

Over het jaar 1862.
ontvangst.

250,00

f. 280,745
f. 582,85

f. 7,41
f. 575,44

Per transport van de balans van 31 Dec. 1861
Van Vink
de pacht verschenen Petri 1862
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1862
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1862

f. 575,44
f. 1,00
1,25
0,50
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1862
f. 6,00
Polderlasten 1861 en 62
0,03
Grondlasten 1862
1,39
Voordelig saldo den 31 Dec. 1862

30,745
f. 606,185

f. 7,42
f. 598,765
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Over het jaar 1863.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1862
Van Vink
de pacht verschenen Petri 1863
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1863
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1863

f. 598,765
f. 1,00
1,25
0,50
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1863
f. 6,00
Polderlasten 1862 en 63
0,04
Grondlasten 1863
1,18
Voordelig saldo den 31 Dec. 1863

30,745
f. 629,51

f. 7,22
f. 622,29

Over het jaar 1864.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1863
Van Vink
de pacht verschenen Petri 1864
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1864
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1864

f. 622,29
f. 1,00
1,25
0,50
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1864
f. 6,00
Polderlasten 1863 en 64
0,04
Grondlasten 1864
1,18
Voordelig saldo den 31 Dec. 1864
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Over het jaar 1865.
ontvangst.

30,745
f. 653,035

f. 7,22
f. 645,815

f. 645,815

Per transport van de balans van 31 Dec. 1864
Van Vink
de pacht verschenen Petri 1865
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1865
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1865

f. 1,00
1,25
0,50
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1865
f. 6,00
Grondlasten 1863 l.q. nr 9
1,18
Polderlasten 1864 en 65 l.q. nr. 10
0,065
Aan A. Haverkamp, timmermans rekening á 1864 l.q. nr.11
17,595
Voordelig saldo den 31 Dec. 1865

30,745
f. 676,56

f.
24,84
f. 651,72

Over het jaar 1866.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1865
Van W. Breden (vroegerVink) de pacht verschenen Petri 1866
Van van de Gronden
,,
Van Eijkelboom
,,
(N.B.in 1866 is de plaats van Eijkelboom verkocht en de volgende eigenaar
heeft geweigerd de pacht te betalen, omdat hij niet door de erfpacht daartoe
verplicht was.)
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1866
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1866

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1866
f.
Grondlasten 1866 l.q. nr. 12
Polderlasten 1865 en 66
Aan A. Haverkamp, rekening van timmeren 1866 l.q. nr. 13
Voordelig saldo den 31 Dec. 1866

f. 651,72
f. 1,00
1,25
0,50

5,625
10,00
12,37

6,00
1,21
0,035
7,20

30,745
f. 682,465

f. 14,445
f. 668,02
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Over het jaar 1867.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1866
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1866
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1867
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1867

f. 668,02
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37

30,245
f. 698,265

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1867
Grondlasten 1867 l.q. nr 14
Polderlasten 1866 en 67 l.q. nr. 15
Dijklasten 1866 en 1867 l.q. nr.16

f. 6,00
1,21
0,035
0,04
Voordelig saldo den 31 Dec. 1867

f.
7,285
f. 690,98

Over het jaar 1868.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1867
Van W. Bredenoord (vroegerVink) de pacht verschenen Petri 1868
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1868
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1868

f. 690,98
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1868
f. 6,00
Grondlasten 1868
1,21
Polderlasten 1867 en 68 l.q. nr.17
0,205
Voordelig saldo den 31 Dec. 1868

30,245
f. 721,225

7,415
f. 713,81
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Over het jaar 1869.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1868
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1869
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1869
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1869

f. 713,81
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1869
f. 6,00
Grondlasten 1869 l.q. nr 18
1,21
Polderlasten 1868 en 69 l.q. nr. 19
0,22
aan A. haverkamp, rekening van timmeren 1868 l.q. nr.20
6,145
Voordelig saldo den 31 Dec. 1869

30,245
f. 744,055

f.
13,575
f. 730,48

Over het jaar 1870.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1869
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1870
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1870
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1870
Van den notaris Everts, rekening van 1869 verkocht hout.

f. 730,48
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37
6,20

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1870
f. 6,00
Grondlasten 1870 l.q. nr. 21
1,21
(N.B. na 1870 is deTeugse mark niet meer in de grondlasten aangeslagen)
Polderlasten 1869 en 70 l.q. nr. 22
0,24
Voordelig saldo den 31 Dec. 1870
Pag. 676
Over het jaar 1871.

36,445
f. 766,925

7,45
f. 759,475

ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1870
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1871
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1871
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1871

f. 759,475
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37

30,245
f. 789,72

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1871
f. 6,00
Polderlasten 1870 en 71 l.q. nr. 20
0,24
aan A. haverkamp, rekening van timmeren 1870 l.q. nr.24
73,275
f.
Voordelig saldo den 31 Dec. 1871 f. 710,205

79,515

Over het jaar 1872.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1871
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1872
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1872
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1872

f. 710,205
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1872
f. 6,00
Polderlasten 1871 en 72 l.q. nr. 25
0,045
Voordelig saldo den 31 Dec. 1872

30,245
f. 740,45

6,045
f. 734,405
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Over het jaar 1873.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1872
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1873
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1873
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1873

f. 734,405
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1873
f. 10,80
Polderlasten 1872 en 73
0,03
aan G.H. Jansen voor het verven van palen, brug enz. l.q. nr.2t
1,70
Voordelig saldo den 31 Dec. 1873

30,245
f. 764,65

f.
12,53
f. 752,12

Over het jaar 1874.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1873
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1874

f. 752,12
f. 1,00

Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1874
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 jaar en 1 Juli 1874

1,25
5,625
10,00
12,37

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen over het jaar 1874
f. 5,40
Polderlasten 1873 en 74
0,03
Voordelig saldo den 31 Dec. 1874

30,245
f. 782,365

5,40
f. 776,935
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Over het jaar 1875.
ontvangst.
Per transport van de balans van 31 Dec. 1874
Van W. Bredenoord
de pacht verschenen Petri 1875
Van van de Gronden
,,
Rente van de uitkoop van Berghege, verschenen Petri 1875
Rente
,,
J. Hagen
,,
Coupon verschenen 1 Januari 1875

Uitgaaf.
Onderhoud der wegen van 1 Jan.tot 11 Juni 1875
f.
Polderlasten 1874 en 75 l.q nr. 27
Aan A. Haverkamp de rekening van timmeren over 1874 l.q. nr.28
Voor een nieuw stel coupons
Voordelig saldo den 31 Dec. 1875

f. 776,935
f. 1,00
1,25
5,625
10,00
6,185

5,40
0,04
6,02
0,25

24,06
f. 800,995

11,71
f. 789,285`

Tijdens het opmaken van vorenstaande rekening zijn de navolgende personen geërfden of eigenaars van de
Teugsche of Silvolder mark:
De Hoog welgeb. Heer C.A.A. Baron van Hövell,
die 4 waren of aandeelen bezit.
Gradus Ganzevles, landbouwer op de Teuge,
die 2 waren
,,
Het Groote Gasthuis te Deventer,
die 1 waar of aandeel bezit.
De wed. E. Bleumink op het Hondschaten,
die 1 ,,
,,
De erven wijlen de heer Fetmenger,
die 1 ,,
,,
H.J. Jacobs, landbouwer op het Hondschaten,
die 1 ,,
,,
De wed. W. Bredenoord op den Teuge,
die ¾ ,,
,,
De wed. W. Scholten in de Zwaan,
die 5/8 ,,
,,
E. Fransen, leraar te Kampen,
die ½ ,,
,,
R. Goldstein, molenaar op den Teuge,
die ½ ,,
,,
H. Schut, landbouwer op den Hogenkamp,
die ¼ ,,
,,
J. van den Gronden, smid op den Teuge,
die ¼ ,,
,,
Evert van de Worp, Bakker op den Teuge,
die 1/8 ,,
,,
Van deze geërfden waren den 11 Juni 1875 op de vergadering aan de Zwaan tegenwoordig:
Voor de Hombrake,
1 waar, B. Wilbrennink voor het Groote en Voorster Gasthuis.
Voor het Honschaten,
1 waar, Wed. en erven E. Bleumink.
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Voor het Slijkhuis,
Voor Jochem Jacobsstede of Schokkenkamp,
,,
,,
,,
,,
Voor Hoogenkamp,
Voor Haverkamp,
Voor de Flesse,
,,
,,

2 waren,
1 waar,
½ waar,
½ waar,
¼ waar
1 waar,
½ waar
¼ waar,
¼ waar

G. Ganzevles.
C.A.A. Baron van Hövell.
H. Groothedde.
E. Fransen.
H. Schutte.
Hr. H.W.J. van Marle, voor hem en mede eigenaren.
Erven W. Scholten.
Scholten als gemagtigde van W. Bredenoord.
C.A.A. Baron van Hövell.

Voor het Kleine Hondschaten,
Voor den Bolkhorst,
,,
Voor Dijkseinde,
,,
,,
,,
Voor den Hovenk,
Voor de Beukelaar,

1 waar,
½ waar,
½ waar,
1/8waar,
½ waar,
¼ waar,
1/8waar,
2 waren,
1 waar,

H.J. Jakobs.
Wed. W. Bredenoord.
C.A.A. Baron van Hövell.
Erven W. Scholten.
R. Goldstein.
J. van den Gronden.
E. van den Worp.
C.A.A. baron van Hövell.
,,

Zij ondergetekenden verklaren den vorenstaande rekeninge, gedaan door de erven van wijlen den markenrigter
W. Scholten, vanaf den 27ste Juni 1857 tot den 11de Juni 1875 te hebben nagezien en in orde bevonden, en hem
voor het gehouden beheer te dechargeren.
B. Wilbrennink, voor wed. en erven W. Bleumink.
H.W.J. van Marle, voor wed. en erven W. Scholten.
J.M. Scholten, voor wed. W. Bredenoord.
J. van den Gronden.
J. Bleumink.
G. Ganzevles.
Ch. van Hövell.

H. Groothedde.
H. Schutte.
J.J.J. Jacobs.
E. Van de Worp.
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De Hr. H.W.J. van Marle, door de vergadering uitgenodigd om het voorzittersschap waar te nemen, geeft te
kennen dat door het goedkeuren der rekeningen van het beheer van wijlen markenrigter Scholten, de zaak
waarvoor de gewaarden zijn bijeengeroepen is afgelopen. Dat nu echter dient bepaald te worden, hoe in dat
verder beheer moet worden voorzien, dat in de laatst gehouden vergadering den 27 ste Juni 1857 de benoemde
markenrigter op zig heeft genomen om te trachten de bestaande uitgangen afgekogt te krijgen, dat hij hierin
grootendeels is geslaagd. Dat nu naar het aandeel van den voorzitter de tijde gekomen is om te trachten dat het
onderhoud van de wegen met hunne kunstwerken niet langer in beheer bij de markt blijven maar door de
gemeente Voorst worde overgenomen en brengt daartoe het volgende voorstel in herinnering.
De ondergetekende, geërfden van den Teugsche of Silvolder mark, nemen de vrijheid zich tot den Raad der
Gemeente Voorst te wenden met het navolgende voorstel:
Sedert onheugelijke jaren bestaat op den Teuge eene afzonderlijke administratie over den Teugse markt, waartoe
voor het jaar 1833 ongeveer 60 bunder veldgrond behoorde. In het genoemde jaar zijn echter die gronden onder
de geërfden verdeeld geworden, terwijl zij gezamenlijk belast bleven met het onderhoud van den Schooiersdijk
en van den weg naar het Wolthuis, samen ongeveer ter lengte van 1800 meter, alsmede met het onderhoud van
een brug en eenige deukers , waarvan de kosten gevonden werden uit de erfpachten van eenige verhuurde
stukken grond en de rente van een certificaat 2 ½ % W.S. groot f. 500,=
Van tijd tot tijd zijn echter al deze erfgpachten uitgekocht en de geërfden achten het voor het richtige beheer der
genoemde wegen, brug en deukers wenschelijk, dat de gemeente Voorst zich daarmede belast.
Zij doen daardoor aan de gemeenteraad het voorstel, het beheer van genoemde wegen, van één steenen brug,
eene houtenen en twee steenen deukers van genoemde geërfden over te nemen.…
Pag. 681
tegen betaling van drie honderd zes en zestig gulden.
Zijnde de som waarop het gemelde onderhoud door den Gemeente Opzichter Hurenkamp blijkens nevengaande
raming is begroot.
De waterleiding, de Kostverloren is namelijk in deze overname niet begrepen, wijl die door de polder van Twello
onderhouden en geschouwd wordt.
Wanneer de Gemeenteraad dit voorstel aanneemt, zijn de geërfden der Teugsche mark bereid tegen behoorlijke
bewijs van overname gemelde som van f. 366,= aan de Gemeente Voorst uit te betalen in onze vergadering aan
de Zwaan den 11 Juni 1875.
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Bij dezen gelegenheid wordt ook met algemene stemmen aangenomen het voorstel van den voorzitter om den
uitgang, betaald door J. van de Gronden door hem te doen uitkoopen voor de som van vijftien gulden. Bij
behandeling van deze zaak had hij zich verwijderd.
Hierna geeft de voorzitter te kennen, dat blijkens een goedgekeurde rekening een som in kas is van f. 789,285
Dat nog moet ontvangen worden van wed. Bredenoord
25,00
Van J. vann den Gronden
15,00
Dat de beurswaarde van het aan de markt behoorende effecten groot f. 500,= 2 ½ % N.W.S.is
318,625
Te zamen
f. 1147,91
Waarvan aan de 13 waren elk f. 60,= kan worden toegedeeld ad.
f. 780,00
Om over te houden
367,91
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Waarvan kan betaald worden en bovengenoemde f. 366,= aan de Gemeente Voorst en eenige kleine onkosten.
Ondergetekenden verklaren elk tot hun toekomende van die uitkeering te hebben ontvangen met de som achter
hun naam uitgedrukt en elkander te waarborgen, ieder in evenredigheid van zijn aandeel in de marke. Voor de
bij- of terug betaling van al het geen voor de likwidatie der marke meer nodig mocht zijn dan de bovengenoemde
f. 367,91.
E.O. van Hövell, Twee honderd en veertig gulden.
J. Ganzevles, een honderd en twintig gulden.
B. Wilbrennink, voor het Groot en Voorster Gasthuis, zestig gulden.
Voor erven en wed. E. Bleumink en J. Bleumink, zestig gulden.
Voor de eigenaren van de Haverkamp, H.W.J. van Marle, zestig gulden.
H.J. Jacobs, zestig gulden.
Voor de wed. W. Bredenoord, vijf en veertig gulden.
Voor de wed. en erven W. Scholten zeven en dertig gulden.
J.M. Scholten, voor E. Fransen, dertig gulden.
H. Groothedde, dertig gulden.
R. Goldstein, dertig gulden.
H.Schutte, vijftien gulden.
J. van den Gronden, vijftien gulden.
E. van den Worp, zeven gulden vijftig.
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De vergadering bedankt de erven Willem Scholten, met dankbare herinnering aan wijlen den markenrichter en
den heer Keizer voor de goede voorbereiding van het in deze bijeenkomst behandelde en verzoekt den heer
Keizer bovengenoemd adres aan den Raad van Voorst te bezorgen en de overgebleven gelden voor de afrekening
met de Gemeente in bewaring te willen nemen.
Waarin hij genoegen neemt.
Niemand meer iets voor te stellen hebbende wordt de vergadering gesloten.
H.W.J. van Marle.
Nadat de Raad der Gemeente Voorst in zijn vergadering van den 19 Juni 1875 bovenstaand voorstel tot
overname van het onderhoud der brug en deukers had aangenomen, heeft de ondergetekende de aan hem ter
bewaring gegeven som van f. 366,= benevens dit grootboek en verdere documenten behorende tot de
administratie van de Teugsche mark in handen van de burgemeester der Gemeente Voorst overgegeven,
waarmede de Teugsche mark heeft opgehouden te bestaan.
Twello, den 2 Juli 1875.
G. Keijzer.

