Markeboek Voorst en Noord Empe (1601 1855)
Inleiding:
Het oudste markeboek van Voorst en Noord Empe betreft de periode van 1601 tot 1648 en
bestaat uit 25 losse bladen (archief van de mark van Voorst en Noord Empe, inv. nr. 1). De
tekst van deze bladen is overgenomen in het tweede markeboek, dat verder loopt van 1649 tot
1855 (archief van de mark van Voorst en Noord Empe, inv. nr. 2).
Het archief wordt bewaard in het gemeentearchief van Voorst en is in te zien in de studiezaal.
Het markeboek met het inventarisnummer 2 is getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve.
Wenken bij het gebruik:
De tekst in zwart is de tekst, zoals deze in de markeboeken staat opgetekend. De tekst in
blauw betreft aanvullende gegevens.
Transcriptie:
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Marckregten van Voorst en de Noord Empen.
Markendagh.
Boete voor die niet verscheijnen.
Kerckenpreeke op den geërfdendag.
Meerscheijt van stemmen gelt.
Also bij den markerigter en gemeijnde erfgenaemen der burschap Noord Empe onder den
inwoonderen, Meijers, boeren en de koeters een groot misbruijk befonden door int over
markenvelden broecken brincken, straatten, holtgewassen. Voorts aan gemeijnden en andere
gerechtigheden over burschap Noord Empe verkleijnt, verminderd en gans teniet gemaakt en
misbruijkt wort.
Soo hebben die marckrigter juister tijd en de gemeene erfgenamen omme het selve voor te
komen, haar daarop eendrachtelijk met goeden berade bedagt, daarin te verifieren en naar olde
gewoonte het oordeel te verwilligen. Dat zij alle jaar op een en gestemde gelegendag, de een
bij de ander zullen komen, te weten op maandag of als de markrigter publicatie zal laten doen,
op welke tijd. Met te doen enige principiale erfgenamen opdat des te beter aan gemeijnte in
eeren gebragt.Met de wilnis van een ieder achtervolgt en gehouden mogte worden.Zij zijn dan
erfgenoemig meijeren inwoonder of de koeter bij al sulke peenden als daar van olds
gewoontelijk en op een ieder punt beschreven staat. Daar men niemand, hij dan vindt of magt
of te arm van aanzien, van verlaten nog quietschelding en sal den
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marckerigter uit enig principiaal. Erfgenaemen sullen alle jaar kerckenpreken laten doen tegen
den meijdag in de voorbehoud dat alle deze burgers erfgenamen als den bij den andere zullen
coomen aan den burgers op eenen benoemde markedag.
Welke de meijeren jaarlijks lantheeren zullen verwittigen, bij verlos zijner gramme bij eene
peene van een heeren pont. En wie op den aangemelde dag niet kwaam en zogenaamd op een
andere wijze en rede die zijn dan in alle zaken den marke gerechtigd en men zal geboet
hebben een olde schilt en de gesworen restant en zijner zullen niet aan erf ofte goet en de door
en zal niemand van ons front keeringe tegen mogen doen en de zulle gelijk ditmaal over
stemmens verklaren hebben en de minste stemmers zullen altijd de meeste volgen.

Holt hoe en wat te houwen.
Idem wat holtgewas op brincken, steegen ende straatten staande. Zal een ieder erfgenaam zoo
daar naast bij gelandt, tot zijne schoonsten nutz ende oerber mogen genieten. met
dienverstande dat er nochthans het eijkenholt een ieder erfgenaam zijn land ernaast zal mogen
behouden zonder iemand en de wederzegging genieten. En het elzen werven en het ander
weekholt gebruiken en zal een ieder inwoonder tot behoud zijn vroegten en branding zoals
altijd. Een ieder zijn poot goet gebruiken en ander zijn goede regten voorbehouden naar olde
gewoonte.
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Boete voor die holt en tuijn dieven.
Item iemand sal sigh onderstaen, hij sij dan erffgenaem, inwoonder meijer ofde koeter in
onse gemene velden op holtbrocken enig holt klein of groot te houwen of plaggen te maaijen
of afte graven ofte steken, voor en allen bij de marckrigter en die erfgenaemen of met wil en
voorweten van selve of ene meijer in gemeene deling is toegelaten en geschat is en een ieder
zijn lot of deel ontvangen zal hebben bij verbeurte van een olde schilt. Ende en sal nogthans
dat gehouwen holt, noch placken, noch turff neijt moegen genieten naar olde gewoonte.
Of iemand bevonden wordt bij waar den erfgenamen of meijer ofte koeter die den ander sijn
holt af houwen of te steelen wie met eene holtdief weldoet hetzij met hard of week, kleijn ofte
groot zal verbeurt hebben eene olden schilt en daar benevens arbitraal gestraft worden en sal
nogtens dat gehouwen ofte gestoolen holt nijet moegen genieten.
Tuijn dieverije hoe die te straffen.
En of ook iemand bevonden wordt die van de gemeenten ofte van eenige ander kampen of
van ander luijden lant dat hem selven niet toebehooren ofte in
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pagt hadde eenige tuijn gereden nije ofte olde sal hebben gestoolen van eene heeren pont en
daer benevens arbitralijk gestraft worden en de sal nogstaand den gestoolen tuijn gerede niet
mogen genieten.
Plaggen maaijen.
Nog so sal geen uitheemse in onze buurtschap enig holt hart ofte week kleijn ofte groot
mogen houwen ook geen plaggen maaijen of turf te steken ofte graven bij een peen van drie
olde schilden. En die selve die dat gedaan mogen hebben zal nochtans dat gehouwen holt nog
plaggen nog turf niet mogen genieten. Weert sulcke dat ijemand daar over gevonden worde
ze dan geswaaren die peerd en waagen anholden, vervolgens ofte daarop mogten soo zij weg
ofte ontcoomen worden alsoo lange en tertijd toe dat hij derselve kriegen ende dat die breuck
die daar op staat betaald is.
Ook zullen aldiegene die voor een ander of uitheemden die in onse buurtschap geen waaren
hebben enige plaggen maaijen turf graven of enih holt houwen of eenig dervoors vercopen
aan uitheemse luijden Consent des markrigter en de gemeene erfgenamen also veel verbuert
hebben als de uitheemsen ofte die hem dat hebben laaten doen, te weeten drie olde schilt.
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Plaggen maijen.
Vrugt moet elk maken.
Volgens zal ook een ijeder, meijer, koeter en inwoonder zijn vrugte dat zijn landen so hij dat
in gebruik mogen hebben behoeren wel maken en holden. Soo daar eenige gebreken in
quamen zullen de gehoudende altijt en goet toesigt op hebben en behouwen.en of so ook weer
die geswaren enig gebreck in de vrugtbewaking vonden dat de selfde met graven en tuyden
niet voorzien en waar als behoorende dat zullen sij ter front gebieden te maaken alsook dat
gebeeurt zal worden. Dat daar onrecht geen schade aan geschiede bij een peene van een
heeren pont. Een weers en des andere dagen ander weers en den derden dages tweemaal op
een dag op dat die gemeente of de anderen gene schade geschieden. En weet ook ijmand weer
die sijn vrugte niet maken en wilde ende den geswooren ongehoorsaam waar soo had de
geswooren die markrigter indertijt anbrengen die sal laaten maken en penijndent voor de
dubbele straf benevens die bruchen .
Visitatie moet jaarlijks geschieden.
Die merkrigter en erffgenaemen sullen alle bijcomsten scherpe visitatie doen. Waar iets of
wat buijten consent aangegraven gepoot ende angemaakt komme den selve wederom
benevens de brucke needer geworpen te worden.
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Beesten die over de bruck sijn.
Dat het nijmand beschadige.
Schapen wie die houden mag.
Ende soo daar eenige peerden, beesten, verkens ofte ander vee waare, dat overbrucks weer
sulks dat men daarvoor qualijk vrugten conden zal den man die des toe quaam dat selve beest
alsoo versien met de juiste herkennen, of te ander daartoe duidelijke tot kennis dat het
eerstemaal, andermaal en derdemaal. En uit voortaan zal ook niemand geen schapen mogen
houden in de Voorste marke tenzij dat hij gewaart is in de selve merke, heel ofte half te
weeten ten heele waarden een heelen trop en ten halve waar een halve trop.
Hokken van de markt.
Item de erfgenaemen sien voor goet ende hebben geordonneert om oorzacke van de wolven,
dieven, schelmen en andere straatschenders die eer peisteren de peerden en beesten en de
anders verkens dan steelen en de meeneemen en de ook om dat er vee kleijn en groot op ter
steegen en straaten gaande niet mogen koomen nog vercoopen die gemerkt sijn.
Van eere dieven ofte coomen schrijven men voor alle Veluwse steden dat men daarom onze
buurtschap met hecken afsluiten sal. Soo de behoede eenijder het sijne en niet wijder het
geboefte onse buurtschap te besoeken.
Beesten op de gemeente te drijven.
Op deses artikel wort geordert dat ijder inwoonder sal moogen
opdrieven wat sij hebben sal.
Ende dat alsdat in gelijkheid en de redelijkheid te plegen een vol erf sal mogen opdrieven.
(pag.) 7

Een half erf en de een koeterstede. Ende alonder oorsaake op dat een ijder meijer sijn
lantheer en gerechtigheid verdedingen.niet om den armen te verdrukken maar soo daar eenige
armen waaren de des om godts wil begeerden sal men ’t gelegenheijd niet weijgeeren, anders
sullen op het leste de meeste wel de het minste worden en de minste wel de meeste willen
sijn.en de genieten. Welverstande dat nogtans niemand met loose paractischen eenige
aangenoomen beesten van vremden daarop sal mogen brengen bij een peene van het beest
vervallen te wesen of alsoo veels gelt daarvoor.
Item dat een ijder sijn vee leet opbranden met een merkecijfer dat den merkerigter sal holden
en daarop suleken bestemp te sijn.
Dat men ’t selve vee leet heijden met eenen gemeenen herder de welke geholden sijn de
beesten altijt op middags en avont in’t midde van de buurtschap te brengen ommet te melken
ofte te huijs te haalen.
Soo men eenige andere nabuijr beesten meer als toegelaten of op opgebrand werd of ook
vremde beesten in onse der Voorste nabuijrschap bevonde de selve sal onsen geswooren
Schutten en op een bruchen van agt stuivers en den schade soo sij het wel gedaan hadde en te
vergoeden.
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Beesten op de gemeente te drijve.
Niemand sal sijn peerden, beesten, verkens ofte ander vee mogen drijven ofte laaten drijven
voor onder nabuijren wooningen van sijne deur drijven daar hier so beholde de weijde voor
sijn deur dat eene ijder sonder de hier ofte daer her te wijsen of te stuuren bij een peene so
dickwils men ijmand daarop bevond van een heeren pont.
Verckens crammen.
Den 18 maij 1650 is bij markrigter aan geërfden geresolveert dat de verkens half maij is
gecramt en also tot Aller Heijligen gecramd blieven sullen.
Item eene ijder sal sijne verkens crammen op half Maaij en deselve gecramt houden en laaten
gaan tot st. Jacobs ommedat sij geene brucken ofte straaten omme en wroeten en geene
weijde verderven bij een peen so dickwils die in gezette tijt bevonden worden van elcks
verken agt stuivers.
Plaggen maaijen.
Straaten maken.
Wegen maken.
Straaten weegen te maacken dat men naa de velden om placken te winnen als om andere
nootdruftige geschesten aen coomen.
(pag.) 9
Schuijten niet inde beek
Item nijemand sal eenige schuijten in de beek ofte in de graven aan de beeck mogen leggen
bij een peen van een heeren pont.

Van de schuijten hebben sullende leggen in den Moolenkolck benedem de moolen op dat te
nijemant en verhinderen in sijn water of te anders.
En de nijemant sal ook nijet eenige schuijten op ofte inde beek niet mogen varen zonder
weeten en hebben consent des marckerigter en erffgenaemen of te haar gecommiteerde opdat
nijemand sigt beklage dat hem eenig holt ongerechtigt afgenoomen en weggevoert bij een
peen van heeren pont.
Bijen in de markt.
Deses artikel wort tot naader advijs uijtgestelt
Also ook merckelijke clagten gevallen dat veel immen uijt onder naabuijren dorpen en
burtschappen gebragt worden alhier in onse burschap daaruit dat onse burschap inwoonders
haar bijen geswicht en toe niets gemaackt. Overmits de vremden formeel vermijnt en de
besorgt.
Vordere willen wij dat van nu voortaan niemand eenige in onse merckt sullen gebragt worden
zonder kennis van de erffgenaemen of haare gecommiteerden.
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Togt graven en te ruijmen.
Item eenen ijderen die landen in den enck hebben en gebruijkenen de beneeden of booven
andere landen liggen sullen altijt haare landen welvoorsien en de houden met gruppen sij sint
dagelijks datte water en de op de lage ackeren voeren ofte culen mogten blieven staen die de
landen en het saat verbijten en verdrucken wel coomen afdragen en aflopen naa de veenen en
leijgraven. Daarbij eenen ganchen behooren te hebben opdat den eene nabuijr den anderen
geene schade an doet alles bij eene peen die sig hier onwilliggen maakte van een half heeren
pont soo dikwils dat geburde en oft ijmand bevonden worde de des niet doen en wilde so sal
den geswooren die marckrigter anbrengen den welke deselve gruppen sal doen laaten bij
peene daartoe staande.
Item eene ieder sal sijn togt graven dieze maaijen en den vrugt heeft also maacken en altijt
onderholden dat de landen die daar nog angelegen daarbij met bij stortinge van water ofte
anders geinteresseert en dat ze weel naar de beecken en daar bij eenen gewoonlijk loop
behooren te hebben coomen afdragen alles bij peene van een heeren pont.
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Beesten in den enck.
Item niemant sal in den enck peerden, beesten ofte varckens mogen drijven ofte laeten gaen
ofte eenigesinds doen hoeden, op sij eijgen lant nog veel weijniger op een andermants lant int
voorgaende jaar nog int naajaar op dat niemand sijn saet nog soomervoer verdorven ofte sijne
landen toegetreeden worden, dan in eeren geholden en in goeden regel gebragt mag worden
bij een peen van een peerd 10 stuijver, een koebeest 8 stuijver en een vercken 4 stuijver, eene
gans ¼ stuijver te verbeuren. Soo varcken die daarinne bevonden worden en daarneffens te
betaalen den schade soo sij gedaan sullen hebben ende dubbelt schutgelt voor de uitheemse
buiten burschap woonende.
Scheuter hoe die moet schutten.

En de of den schoter eenige peerden, beesten, verckens, schapen, gansen wolde schutten die
hem ontliepen en hij niet kriegen cont sal hij deselve vervolgen aan ’t huijs daat sij hooren en
hem sullen bucken eventueel afvoorderen en bij conte dat den schoter niet tegenwordig sal.
Eenijder des aangaende selve mogen schutten.
Peerden en vullens in den enck.
Item niemant sal peerden dan hij voor wagen ende ploeggen behoeven ofte bederven inden
enck moogen brengen, als sij daar bouwen ofte saet haelen dan soo ijmant jonge vullens bij de
merren hadde
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en hij dikwils wilde in ’t bouwen laten suijgen sal hij op sijn lant aan een pael mogen setten
op datte in niemants saet ofte soomervore an loopen alles bij peene als voorn
Beesten door den Enck drijven.
Item niemant sal met eenige peerden, beesten varckens ofte ander vee int voorjaar nog int
naajaar door den enck moogen drieven, maar de straaten buijten den enck omme holden, als
van oldes gewoontlijk.
Dan soo iemant eenige weijdeslanden in ofte ander enck hadde liggen sal sij peerden onder
anderen mogen starten en also sonder ijmant te beschadigen insijn weijde brengen bij een
peene, soo men ijmant consessie doende bevonden van een heeren pont, en daer beneffens
den schade soo hij gedaen mogten hebben te vergoeden.
Hekken van den Enck.
Item de encks hekken sal men na older gewoonte alsoo het den erffgenaemen believen en goet
duncken sal het behooren soals ook de vleugels van de hecken, een ijder aen sijn kant na older
gewoonte post daarbij.
Den encks herder sal alle dage twee ofte driemaal den enck zoover omheen gaan en wel
meerselijk toeven voor schade, en soo hij eenige schade bevond sal hij in versien vermogen
sijn last en beveel.
Bijschrift.
Iemand daaruit agt hecken in den enck gestaande tussen Wolbrinck en Barvelinck moet
Schurinck dubbel en Vernoeden het andere heck en moet Lieverinck de greppel en vrou
Wolberts gerede het 3de heck maacken, het Veen en Borninck het heck bij Hilligen geërft
goet,
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Van der beecken.
Beecken hoe gesuijvert moeten worden
Item erft is bij den marckrigter en erfgenaemen voorgoet gekent dat men de beecke weder sal
maken en daaruit afspreecken op de olde wijse en die uijt en alle holt dat daarin leijt ofte

overhangt sal men uijt en afsuijveren en daarop kerckenpraeck laten doen, dat een ieder de
sijne alsoo sal maaken.
En de merckrigters en erfgen. sijn voorgoet dat men de beecken oft 3 maal s’jaars schouwen
sal offsoo vaack als het haar belijft en noodig sal duncken toe weesen. Alles op sulke peenen
in de conditien die alsdan in der beecken uijt geroepen en gepubliceert sullen worden.
Item of den geviele dat men ijmant lant, een gat in loopen wolde daar durigs hij schade an sijn
lant mogte lijden sal hij ijtwes soo hem goet dunckt voormogen maken behelslijk dat hij wel
sal toe sijn niet in de beeck komen met eenige palen ofte anders en de beeck in haar breijte
onder nog boven niet te krenken daar uit niet het water opgekeert en sijnen cours benomen
moge worden
Item waar ijetwes verlandt ofte angelandt weer daar uit de beeck over breijt ontnomen sal men
weder afstecken op den olden bodem en op den olden breijte en ten naesten lant opwerpen.
Het bij den heck op te steeg bij Derck van Aartsenhofsted maackt Hilligen Geeste goet en
Garinck Poelwijeck goet.
Het heck bij den boerstoel maack idem passend alleen elck naeste hofstede een vleugel en den
post uit digeene die rot is. De posten hoort achter het hek tegen de spijcker naest den hoff te
voorst, ende Kolkinck en den brouwer te negelen bij een peen van een olde schilt, eenmal
gelijk bij de worgstinge als voorst.
Item soo ook ijmants an de beecke gelandt sijn lant wol te bevrugten of te bestuijven sal dat
bovenop de borg van sijn lant moeten doen en met geen holt in de beecke comen en een
schree wegens van de kant uit der vrogten claaren.
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Beecken hoe gesuijvert moeten worden.
Item alle ruyt en drek ook alle dat daar in ofte over hangt sal men daar uijt de beecke
suijveren en ten naesten land opworpen en de niet laten dieven.
Item soo wanneer den marckrigter en erffgenaemen willen schouwen, soo sal een ijder op sijn
beeck passen en daar bij blieven en de schoon en suijver holden tot dat de schouwe voorbij is
omdat sij mogen weeten of sij goet ofte quaat geschouwt worden.
Item soo ijmant waar die sijn beeck niet op angestemden schouwdag gemaackt hadde sal den
marckrigter en erfgenaemen anstonts bestaden te maacken en van den ongehoorsame dubbelt
weeder neemen neffens die bucken daarop staande.
Item waar eenige en vallen bij der beecke sijn ofte komen sal eenijder sijn landt naest mogen
genieten sonder burner van ijmant sonder dat andere dat selve voor gemeente sullen mogen
holden
Item men sal schutten zetten in der beecke sulks dat daar niet door kan loopen opdat den
eenen nabuijr den andre geen schade in sijne weij ofte hoeijlandt en doet en schutten soo wijt
maaken dat se geen water op en holden als van olts gewoontelijk.
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Vissen niet inde beek.
Item nijmant sal in onse beeke mogen vissen, dan die daar beeck hebben te maken en dat
alleen maar met waden in steckhamen en angelroeden of niet te stolpen dan niet met fuijken
of korven bij verbeurte van deselve en daar beneffens een heeren pont.
Item soo ijmant waar de aan de beeck graaft ofte gelandt waar en nogtants geen beeck
maacken, sal van sijn lant off niet mogen vissen en met worpnetten en uit steckhamen en
stolpen en anders niet ten selven beeck ook niet snijden.
Boete voor die de beecke niet maake.
Item soo wie sijn beecke niet gemaakt nae gedane kerckenprecke en daarop quaat geschouwt
wort sal gebrueckt hebben een olden schild.
Beeken hoe gekruijst moeten worden.
Item alle degene die an de beecke gelandt daar die gewoonlijk schouwe heen gaat sal elck een
gat daar men met een peert door rijden en de een vonder daar men over gaen can in sijn lant,
holden als van olts gebruijkelijk en de op ander eerder ook geschiet.
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Van de leij gravens.
Leijgraven hoe gemaekt moeten worden.
Item ijder sal sijn leijgraven maken tegen sijn lant en ook naer olde gewoonte.
Item sooe ijmant bevonden worde dat ijmant een leijgrave stopten daaruit het water sijn loop
en ganck
benomen worde sal verbuert hebben drie olde schilt.
Item nijmant sal in een leijgrave mogen eenige corven leggen ofte andersints daaruit dat water
sijn loop behindert wort bij verbuerte van een heeren pont en verloot van corven.
Item men sal de leygraven twee ofte drie maal s’jaars naa believen goet duncken van den
merckrigter en erfgenaemen schouwen ofte suijveren, en daarop schouwen naa dat des
noodigs en men gelegenheijt vint, en wie op den angestemde schouwdag sijn graven naa
vermoogen kerckenpreck niet gesuijvert hadde sulks dat hij quaat geschouwt wort sal verbuert
hebben een halve olde schilt. En sal alsdan den marckrigter en erfgenaemen de quade graven
laten maacken en van den ongehoorsamen dubbel wedernemen en met peenden laten neffens
de vervallen brucken op welcke pendinck niemant van ons ofte van den onsen pont heeringe
sal moogen genieten.
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Leijgraven hoe gemaeckt moeten worden.
Sal sigt ook een ijder op angestemden schouwdag bij sijn gemaeckte graven vinden laten
omme deselve klaer te holden en aan te sijn en aan te hooren off hij goet off quaat geschouwt
worden als bij deselve als vooren.

Boete der absente bij ’t schouwen der beecken en leijgraven.
Weert sacke dat iemand van den erfgenaemen deses wiltmer niet willig sucken en
agtervolgende en sig daar tegen oppeneerde sal verbeurt hebben tot belooft van de gemeene
erfgenaeme 10 olde schilden.
En de Weert sacke dat eenigen meijer inwoonder ofte koter den voorts wiltmer niet holden en
nacomen wolde den sal verbeurt hebben vijf olde schilden, en daar beneffens tot believen en
hier sijn lantheeren van sijne pagt versteken weesen.
Item men sal eene olde schilt betalen met 15 stuijvers en eene heeren pont met 30 stuijvers.
Betaling van brucken, pagt of uijtgangen en wie die moeten geschieden.
Alle brucken sullen betaalt worden en gevordert binnen voordat se vervallen sijn en alle onse
gemeene pagten sullen betaalt worden op dag en dato als de verpagting geschiet en dat alles
an handen marckrigter en 2 gecommiteerde erfgenaemen.
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Ende of nu die geswooren ijmant bevond die naa meldinge deser oprigte marckeseduule
ijetswes gebruckt hadde en daarom sijn wagen en peert wolde anholden of sints an ander beest
ofte gereede goederen penden wolde, daarop hen eenige weer ofte weijgeringe mogte
geschiede sulks dat hij des niet magtigt waar alleen te doen soo sal hij de naesten die daer bij
woonen anroepen en te hulpe coomen en of deselve die daar toe angeroepen worden onwillig
waar en den geswooren niet en
helpen wolden comen sullen die alsoo veel gebruckt hebben als die principiaal brouckaftigen.
Soo ook geswooren van ijmant belast worden om sijn diensten willen, sullen sij een toevlugt
hebbe totten merckrigter die hem bijstant doen sal, en duncken hem noot te weesen, soo
sullen sij nog die gemeene erfgenaemen anroepen die hem sulkx sullen helpen afdragen.
Geswooren moeten sweeren.
Item men sal die geswooren alle dese punten en artikelen voorleesen en hem beloften wel
sulks strikt nae coomen alle welke sij sullen besweeren voor den markrigter en erfgenaemen
deselve soo veel hem eenig sind mogelijk na te leven en niemant om lief en of om leet
antesien, ende des buijrschap beste te doen.
Gesworene hoe te straffen.
Oftes ook geviel dat die geswoorenden
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openlockte en angenoomen diensten meteen verwaarden, alst behoorden gelijk sij vermogens
eeren gedanen eedt schuldige medeplichtige sulkx dat daar door eenige der erfgenaemen als
ook eene pagteren in schade quamen, soo sal den marckrigter en erfgenaemen den geswooren
mogen afleeren en eenen anderen in sijn plaatse stellen mits dat den geswooren ook sal
moeten vergelden alsulkx schade als ijmant durig sijn versuijm ofte anders geleden mogten
hebben.

Dit alles voorscreven hebben diegeenen erfgenaemen op den vijfden yunij anno 1601 naa
older gewoonten ingegaan en sint dat also eendragtelijk gemijnder sint met malkander
overcoomen ende willen dat alsoo van een ijder erfgenaem, meijer, koter en inwoonders der
Voors burschap onverbreckelicken geholden hebben.
Marckenboeck moet dubbelt zijn.
Ende vant onse marckrigter met de gemeende erfgenamen desen verdags voort alle punten en
willen voors alsoo belieft sint deser marckceduul twee allens in holdende van woorde tot
woorde daar die marckrigter een en die erfgenaemen die ander van ontvangen hebben, ende
hebben die alle beijde een gelijk bij sonder met een selfs hant en schriftelijke naem
ondertekent.
Beheltlijk nogtans op die gemeijne erfgenaemen
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tot eenigen tijden, eenige punten en artikelen hier bij deden ofte afneemen sal altijt tot eeren
willen en knersten ofte te veranderen tot welvaart der gemeijne mercht.
Willem van Stenbergen in name van juf. Maria van Appeldooren sijn huijsvrou suster.
Evert van Linteloo, in name Johan van Lintloo sijns broeders.
Floris van Beughem.
Garriet Aetsack als rentmeester van wegen des clooster agter heer Hendriks huijs.
Garriet Lambersen.
Arinus van Boemel.
Derck van aarsen.
Garriet Aetsack.
Peter van Hons als volmagtiger Goddert Weijlandt, Amptman over die Prummense goederen
ende marckrigter van Noord Empe.
Evert Scharsser.
Hendrik van Wijnbergen.
Roeloff van Heeteren.
Andries van Meegen vanwegen sijn lantheeren Eerwaarde Gruijterrigter toe Keddingsen.
Andries van Meegen voor sijns selfs.
Cornelis Hebbenick.
Jan Tomaes, rentmeester van boerhoff Harmen van Mekeren.
Get. Marck van Delis Hoeberdinck.
Reijnder Willemsen.
Id. Marck van Derck Rutgers.
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Waren hoeveel en deselver namen.
Item diet naabeschreven sijn die erven die inder burschap Noort Empe gewaart sijn en waar
hebben.
Abt van Prummen inden van een hoff tot Voorst
Pastor van Voorst, item dat erf geheeten
Juffr. Polwijcks, item dat erf geheeten, Oerinck

twee waards.
heele waar
heele waar

Abt van Prummen, item dat erf geheeten, Kockink
Borenhoff binnen Empe, item dat erf geheeten. Borenhoff
Roeloff van Heekert, item dat erf geheeten, Hoetinck
Hillige Geest van Deventer, item dat erf geheetenh
Delis Hoberdinck, item dat erf geheeten, Het Veen.
Evert Schrasser, item dat erf geheeten, Borninck
Rijner ten Els, item dat erf geheeten, Lieverlink
Hendrik van Limbergen, item dat erf geheeten, Sepel
Harmen van Meekeren, item dat erf geheeten, Wolberinck
Juffr. van Staverden, item dat erf geheeten, Barvelinck
Garrarde de Gruijter, item dat erf geheeten, Schuirinck
Derck van Vermoeden, item dat erf geheeten, Vernoeden
Juffr. van der Coppel, item dat erf geheeten, Beukels Goet
Cornelis Hebbinck, item dat erf geheeten, De Perl
Andries van Megen, item dat erf geheeten, De te Noort Empe
Gerrit Kreenk, Reckenmeester te Groot huijsen
Juffr. Marij Appelt
Floris van Beijno,

heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
heele waar
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Copia
Brugge tot Voorst moet Noord Empe maken.
Anno 1602 den 6 April is bij marckerigter en geerfden goet gevonden als dat Andries van
Megen, Eijgener van den hoff To Noort Emp sal die selve van de Voorster bruge en de
gemeene weg over de Voorste beecke maaken en onderholden. Daarvoor sal hij dat Veentijen
hebben tussen sijn camp en de Schurinck en soo voor hij dat halve brugsken meteen maakt dat
daar clagten over comt sult dat veentijen den erfgenaemen weeder anvatten mogen sonder
ijemants bespieren.
Is meede eenen camp verdaen aan het goet Holt Huijsen, waartegen dat goet Voort tien
stuijver sal betalen, bij sonde van misbetalingen sullen sij dat selve weeder mogen ontvangen
ofte schade dubbelt verhaalen op het goet of de camp weeder ontvangen sonder bespied van
ijmants.
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Van dese resolutie bij marckerigter en geerfden op verscheiden hare samencomste
geresolveert en geslooten samp van andere schreften en marckeboecke aansijnde.
Waar, wie die hoort en daartoe geregtigt sig aen te geeven.
Den markrigter en erfgenaemen van Noord Empe hebben op den nije 1 meij deses bijeen allen
ingewilligt en opgerigt een marcke boecke, op dat sij alsook eene meijeren, koeteren en
gemeene inwoonders mogten weeten waar naar sij haar sonden hebben te reguleeren ende soo
volgens daarop eenen ijder sijn segel en brieve schijn aderbescheijt getoont soude hebben van
soo veel wetten ofte waaren als sij in onse marckenvelden en broecken willen seggen te
hebben, heeft deser tijt niet coomen geschien omdat den dags te cort is gevallen soo laaten wij
marckrigteren en erfgen. allen een ijder weten die enige regt der gerechtigheijt in onser
mercktevelden ofte broecken , solden willen seggen toe hebben , dat sij met haar segel en de

brief sulx sullen comen bewiesen ter eersten bijeencoomen soo wanneer den marckrigter die
erfgenaemen nu weder sal beschriven, en omme dat niemant hier van pretenderen ignorantie
sal men deses die samen daags
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nae den andere in den kercken doen publiceeren, waarnaa sig als dan eenen ijder dese
angaande mag weeten te rigten.
Actum den 7 dags des maents Junnij 1601.
Eenen ijder die bruckhastigs is ofte alsdan bij den marckrigter en erfgenaemen in eenige
brucken gekent mogte worden sal sig daar en tegen toe stellen sijn gelt veerdig te hebben ofte
sulx bij den weert daarmen ’t selve sal verteert af te spreken.
Actum ut supra.
Scheuter hoe en wat die moet schutten.
Nog begeeren den marckrigter en erfgenaemen van Noort Empe dat die van Empe haar
hecken willen hangen, en haar enckvrugs maaken haar beesten die van Noort Empe geen
schade an doen, ofte men sal veroorsaeckt worden haare beesten te laaten schutten, op alsulke
boete daar op staande sijnde die sij liever vermijt sagen.
Dat sij ook haar watergangen willen ruijmen en opmaaken, op de selve wateren weeder
leijden daar sij in vooringe tijden haaren loop heenen plagten te hebben.
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Op den 7 dags Julij anno 1607 sijn die erfgenaemen van Noort Empe door kerckenspracken
van haar marckrigter als ambtman van Prummen Goddest Weijlant verdagt en bij den anderen
vergadert geweest en hebben dese navolgende punten en artikelen eendragtelijk bij de meeste
stemmen overcoomen en geslooten als volgt.
IJn den eersten in questie gevallen belangende den eijgendom van het eijken holt staande op
die gemeente straaten, steegen ende velden.
Daarop is bij den erfgenaemen geresolveert en hebben gecommiteert, Roeloff van Heecken,
Frederick Olthoff, Harmen van Mecken ende Derck van Tartten, die ter eerste gelegenheijt
soo daanige plaatsen en de holt sullen besigten ook bij haar naaburschappen sigt vercondigen
voor en welke gestalte die selve int met haar alsulcks eijken holt holden, oock verneemen wie
het van olts alhier daaruijt is geholden maake daarvan goede aenteijkeninge van dit naeste
jaar. Het erste bijcomste den gemeenen erfgenaemen daarvan haar rapport doen de selve
erfgenaemen aldan daarinne sullen moogen ordeneeren naer behooren endat soo lange uijt
eijkenholt geen eijkenholt sal worden gehouwen volgende die resolutie verleeden jaar daarvan
bijden erfgenaemen genomen en de geteijkent worde.
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Nog in questie gevallen belangende de afgraven van ’t veen bij Andries van Megen
angegraven daarop is bij die meeste stemmen van de erfgenaemen geaccordeert en de
geslooten dat deselve Andries van Megen voor Martinij coomende het selve opgegraven
weeder needer sal doen werpen, indie sulx nijt en geschiet so geeven den marckrigter en die
erfgen. Den boerrigter uijtten gemeenen buuren volmagt en beveel het selve needer te werpen
ende dat naa inholt des marckenboecks.

Belangende die poeten bij vrou Hebbinck dogs twee ruijteren bij den gront heeft doen
afhouwen, daarop is bij den erfgenaemen voorgoet angesien dat vrou Hebbinck met haare
man Mathijs van Lubeeck ende Derrick Antjers als twee mans sullen eligeeren en de
nomineeren selve sullen neemen en laaten in inspectie van dese spracke de selve sullen bij
haar bescheijt an beijden seijden overleeveren en daar uit haar twistsaacken convitieren wes
de selve daar van werden verkennen sullen parteijen en beijden agtervolgens en daar meede
toevroeden sijn en de Matheijs van Lubeeck heeft gecoosen Andries van Megen en Delijs
Hoberdinck en de Derck Rutgers de boerrigter Garret Ariaens en de Jan Garries.
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Aangaande dat Aelbert Pouwelshuijs ten deel staand op die gemeente is hen eerstelijk vercost
voor zestien daalder het selve den erfgenaemen eendrachtelijk geconsenteert hebben. Ende
den markerigter is last gegeeven. Sampt Gerrit Jan Koers Evert van Linteloo in staet ende
noeme van sijn Ed. L. broeder Johan van Linteloo. Willem Boecker, Borgermeester van
wegen Bonhoff te Zutphen, Hendrick Sneijder, provisor van het Hillige Geest te Deventer, en
Frederick Olthoff den selve Aelbert Pouwels hiervan ’t sullen geven brieven en de segels als
dat in Veluwe nae erfhuijsregt behoort.
Sooveel belangende dat alsoo Andries van Megen segt en hem beswaart dat Jan Garries
Wever hem toe nae poet , so is bij den erfgenaemen voorgoet angesien dat parteijen
voorschreven,sulx eens sullen kiesen die daar beneffens den marckerigter sijn inspectie daar
van sullen neemen en de ewes deselve sijn en de daarvan erkennen sullen parteijen mee te
vreed sijn.
En de heeft Andries van Megen nomineert Delis Hoberdinck en Jan Garries, Derck van
Aasten, die daarvan eerst parteijen sullen hooren en haar bewijs overneemen en de als dan
doen volgens die meeninge van de erfgenaemen van Voorst.
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Die beregtigde in Roesselts hoffstede daarop heeft den boerrigter den erfgenaemen berigte dat
Roesselt bij hem was geweest en de begeert, dat men hem sijne tuijn niet en solde bederven.
Hie was willig den tuijn te stellen als hij eertijts gestaan hadde.
Aldus geresolveerd en de geslooten bij de voorige erfgenaemen van Noort Empe dat op dags
datum als boven oock ende desen bij ons onderteekent.
G.Weilant, Hendrick Sneijder, W. Beuker.
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Op den 17 dags July anno 1610 sijn de erfgenaemen van Noort Empe in den kercke tot
Voorst bij den anderen vergadert, aldaar sijn dese nae volgende artikelen voorgedraagen.
In den eersten alsoo bij den soon van Cornelis Hebbinck wort geclaagt dat Derck Rutgers
tegen haar lant eene onbillijke colck gegraven hadde door bij dat hij grootenliks geinvesteert
sijn daarop bij den erfgenaemen geresolveert is dewelke daartoe gedeputeert hebben, een
merckerigter Johan Huegen, Sweer Pothoff, Reijnder van Hecken, Jan Thomas provisor van
Bornhoff tot Zutphen, Harman van Meeckeren, Reijnder Willems, en de Delis Hobedinck,
omme ter eerste geleegenheijt de selve gravinge aldaar en voorts in geheel Noort Empe te
sullen besichtigen wes sij bevinden onbillick toe sijn dat sij daarinne magt sullen hebben toe
remedieren en de die dat niet willen volgen sullen verbuert hebben die eersten mal eene daler

En de ander maal soo hun dat beij den markrigter wort angetast en de dan niet wilde volgen ,
deselve sullen als dan in dubbelde bruecke vervallen sijn.
In den angaende uijt poeten en de afhouwing der poten (jonge aanplant bij Gijs van Luberck
gedaen ende voor hen den erffgenaemen á1607 op den 7 July geclagtig is verclaarende die
erfgenaemen dat die resolutie als dae
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genaamen alsof sal worden geaffectueerd (toegenegen zijn ende dat parteijen haar sullen
onthouden ofte hij ietwes weder toe pooten tot dat het als voorn sal geschiet sijn ende die
costen van den gedeputierden hier omme gedaan moogen worden, sullen betaalen worden bij
die geene die in den onregten worden gevonden tot kennisse van de deselve gedeputierden.
Angande die questie tussen Andries van Megen en de Johan Garries Wever belangende die
potinge en afhouwinge des holts blieven die erggenaemen bij de voorgenoomen resolutie
daarvan anno 1607 genoomen.
Wat ook verhaelt dat Hendrick Voedt sijn huijs op die gemeente te veel geset heeft is bij den
erfgenaemen toegelaaten dat het selve huijs op sijn steede sal blieven staen, maar hij sal voor
een recognitie gereede betaalen vier daelder en daar nog jaarlijks op vastenavont tot een
kentenisse geven vijf stuijvers en de den oprit voor sijn huijs staande mogen de naburen
meede gebruiken, edog die hem meede gebruiken sullen hem tot die onderhoudige weijnige te
baate coomen.
De erfgenaemen sijn te vreden dat Johan van Lengell koster tot Voorst de hofstede bij den
kerckhoff nae het aftreden van Walraven die snijder sal moogen nae hem neemen ende hem
sijn huijs tot kennisse en
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goede mannen sal betaalen, dog dat Johan van Sengell midler tijt sijn nooten onbekroest sal
moogen slaan ende lesen. Ook dat dan Johan van Sengell den pagt sal geven jaarlix als
Walraven nu doet.
Alsoo questie is gevallen opte een koeter als een bouman van een volle waar, moogen op
drieven, wert daarop bij den erfgenaemen geresolveert dat dese sacke sal blieven staen ten
naeste bij een comste van de erfgenaemen. Om als dan daar inne te ordieneren als het behoort
ende dat uijt die gemeene stemme.
Nog wort gelast dat Derck Rutgers en Andries van Meegen op die gemeente eenig eijkenholt
hebben gehouwen en sommige op die gemeente ietwat weeckholt dat hij vercogt hebben, dit
selve sullen den merckrigter en Frederick Olthoff, Andries van Meegen, Derck van Aarsen en
Harmen van Meckelen besigtigen en daar van den erfgenaemen ter naeste bij comste voor
rapport doen om daarop die bruecken geset worden als de selve bevinden te behooren
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aangaande die bedrijvenge op den enck van die beesten sal den boerrigter het olde gebruik
hiermeede volgen alsoo dat daar geen beesten in het geheele jaar in sullen coomen.
Belangende het veen bij Andries van Megen opgegraven wort bij den gesamelijcke
erfgenaemen eenpaarlijcks gesccordeert en geslooten naar den eenige huijsluijden alhier

tegenwoordig sijn die bekennen daar bij geweest te sijn, dat Megen eerst van Johan Olthoff
voor de halve Voorster bruge te maeken gevordert niet meer begeerde te hebben, dan een
plaatse soo groot door hij een berg op mogte setten en een kleijn bloick plaetsken het selve
Jan Olthoff niet alleen en heeft kunnen doen, ook gemerckt die onderteijkeninge ende
zegelatie van sijn brief. Soo hij van olts anvoort agter backs en niet op eene gemeene
boerdags gelijk van olts nae regt gebruijckelijk verkregen heeft, soo verklaaren die
gesamelijcke erfgenaemen een gesogte onderteijkeninge ende zegelatie angebooden te sijn en
dat daarom het selve veen voor gemeente sal van hem verlaaten en binnen 14 daagen
ingesmeeten worden en indien bij hem silx niet en geschiet sijn, sullen die gemeente
erfgenaemen hier meede gemagtigt sijn het selve en haar huijsluijden te doen engraven en
weeder sligten. En soo Megen daar boven doet sal bij den erfgenaemen
(pag.) 33
vervallen weesen in die peene van 11 daelders die men datelix sal escentieren en die
inwerpinge gelijckewil continueeren als voorschreeven.
Sooveel Megen pretendeert eenige onkostelijcke jaaren en die halve Voorster brugge gedaan
te willen hebben, wort verstaen dat Andries van Megen sal sulcks den marckrigter bij
partinente specificatie overgeeven tegen de welke in afslag gebragt sal moogen worden, tegen
hij Megen van het gebruickte ofte pagt ook van holt en anders mag hebben genooten. Ensoo
hem daarboven ijtwes te restieren bevonden wort, sal men hem daarvan doen behoorlijcke
contentement.
Aldus eendragtelijcke bij den erfgenaemen geresolveert en geslooten in oorconde van desen
hebben dit verbael elx met ijgenhanden onderteijckent op dag datum ut supra.
Geerlich van der Cappelle,
Johan Huijgen van wegens sijn
begenadigde:Graeffrust Casmir van Nassou,
als markrigter.
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Extract uijt verbael bij den erggenaemen Noort Empe op den 17 dags Julij 1610 tot Voorst te
samen vergadert sijnde op gerigt en gelooten hebben.
Belangende het veen bij Andries van Megen afgegraven, wort bij den samelijcke erfgenaemen
jaarlijx geaccordeert en geslooten, nadat alhier de huijsluijden bekennen die daar bij sijn
geweest. Dat Megen eerst het veen van Johan Olthoff voor dese halve brugge niet meer daar
van begeert te hebben dan een steede ofte plaatsje om een berg daarop te setten en een kleijn
bloick plaatsje, het selve Jan Olthoff niet allen heeft kunnen doen, ook gemerckt die
onderteijkeninge en zegelatij van sijn brief soo hij van elx anport agterbacks en niet op eenen
gemeenen boerdag, gelijck van olts naa regte gebruijckelijk vercregen heeft. Soo verclaaren
die te gemeentelijcke erfgenaemen uit dit gesogte onderteijckinge ende zegelatij angebooden
te sijn ende dat daar omme het selve veen voor gemeente sal van hem verlaaten en binnen 14
daagen ingesmeeten worden. Indien bij hem sulx niet ongeschiet sullen die gemeene
erfgenaemen hiermeede gemagtigt sijn het selve bij haar huijsluijden doen ingraaven en
weeder rigten en soo Megen daar en boven doet sal hij den erfgenaemen vervallen weesen
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in die peene van vijf en twintig daelder die men dadelijk op hem sal escentieren en die
inwerpinge gelijckeewil continueren als voorschreeven.
Sooveel Megen pretendeert eenige onkostelijcke jaaren en die halve Voorster brugge gedaan
te willen hebben, wort verstaen dat Andries van Megen sal sulcks den marckrigter bij
partinente specificatie overgeeven tegen de welke in afslag gebragt sal moogen worden, tegen
hij Megen van het gebruickte ofte pagt ook van holt en anders mag hebben genooten. Ensoo
hem daarboven ijtwes te restieren bevonden wort, sal men hem daarvan doen behoorlijcke
contentement.
Andries van Megens goede vrient hier nijt kunnen welverstaen, die men van de erfgenaemen,
derhalve belasten ende bij dese dat hij binnen een maant nae haar ontvanck van desen het
selve veen weeder sult doen sligten en voor gemeente sult laaten liggen, dogs bij gebreck van
dien sal ick in ex officio, dogs die huijsluijden doen needer graven en sligten daar nae hebt gij
in te rigten ende vorders uwe schade te vermijden.
Signatuur op den 22 Junij 1611.
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Verkooping van goederen tot de reparatie van de kerk.
Ick Rutgert Huijgen, rentmeester van Veluwen en Veluwensoom, burgemeester der stat
Arnhem als marckerigter te Voorst en Noort Empe. En de weij gedeputeerden erffgenaemen
deselven burtschap Noort Empe, doen kont allen luijden en de bekennen dat wij van wegen
onse burtschap voor ons en onsen erven ofte nakomelingen vercost hebben vercoopen en
trandporteeren uijt kragt deses Hr. Hendricus van Cappellen, raat van staate der vereenigde
Neederlanden en de burgemeester der stat Zutphen, en sijner erven. Een stuk lants van
gemeente geleegen uijt het gemeene velt van Noort Empe, met eene sijde westwaarts tegen
sijn Ed. huijs en erve goet ter Duijs ofte Duijsgoet. Osstwaarts naa den Voorst en suijtwaarts
langs dat onland naa den Empen marckt, alle soo dat selve vande erfgenaemen hier is
uijtgesteeken ende dat commer vrij, mits nogs een smal strepeltien lants van Mr.
Maximiliarde Schilder aan den hoff geleegen en nogs een kleijn hoescken van een onlant, soo
voor lange jaaren afgegraaven liggende agter sijn ende lant naa het garle, soo Harmen van
Meeckelen dat lange in gebruijkt heeft gehadt, ende dat voor een somma van penningen, wij
sempelicke erfgenaemen Voorst geimpliceert hebben uijt reparend en timmerem van onse
kercke tot Voorst.
(pag.) 37
Alsooe dat wij marckrigter uijt ’t ambt geerfden voornoemt bekennen dat wij van wegen onse
burtschap Voorst uijt onse erven en nacoomelingen daarven sullen onterft sijn en geen regt
nog eenige toezegging meer daar aan hebben ofte beholden in geen derlijwijs ende dat voor
gemelte Hr. Van der Cappellen en de sijne en de erven sullen daaran geerft sijn wesen en
blieven. Van nu an wes ten eeuwiijgen dagetoe, en de wij marckrigter en erfgenaemen
voornoemd, geloven in voorgaende qualiteijt voor ons onsen erven en nacoomelingen. Dese
voormeldr perceelen lant te willen vrijwagten en waaren waaren jaar en dags als erfcoop regt
is op Veluwen, en de oock hiervan ten allen tijden beter bestenissen en vorder opdragte te
willen doen alles wij of onse erven deses verkogt worden, daarmeede voornoemde Hr. Van de
Cappellen en de sijn en de erven toelant en allen regten genogs verwaart sullen sijn en
blieven,zonder argelist en oorconde der waarheijt. Soo hebben wij marckrigter en de
gedeputeerden erfgenaemen in naeme als boven deses brief voor ons of onses erven en
nacoomelingen als onse zegel beneeden en deses brief geschreeven ende met onse naam

onderteekent. Aldus geschiet te Voorst in de kercke ter presentie van de samentelijke
vergaadering van alle die erfgenaemen op dinsdag den 30 desember in het jaar 1628
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Was onderteckent,
R. Huijgens, Hendricus Schram, Otto Kleije tot Noort Empe, Lambert Jansen,
Evert Jansen van Beek,
Ende dewijl wij Lambert ende Evert geen segel gebruijcken hebben wij gebeden Hendricus
Schram en Claas Wolters deses te besegelen.
Ende was besegelt met vijf anhangende segelen in zoenen en roode wasse.
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Op huijden dato onderschrevenis bij ons onderteeckent geerfden der burtschap Noort Empe in
den dorp Voorst vergadert sijnde uit gemeene stemming geresolveerd en geslooten, dat
Marten Teunis, bouman ofte pagter van het erve Holtwick toecoomende juff. Petronella
Dorodde pretendeeren regh en geregtigheijt te hebben ommen schaap dreft op Voorster velt te
hebben, geen regh of geregtigheijt meer aan of in het Voorster velt sal hebben, als andere
nabijrs aldaar en dat hem geen schaap dreft off schaap weijde op het Voorster velt sal
toegelaaten worden ten waare sacke dat sijn lantheer met segel en brieven, ofte met goede
regte toonde daaran regt schaap dreft ofte schaap holdinge te hebben. Wort verders de
borrigter en schuters der burtschap Noort Empe gelast dat de heijsters of te jonge
eijkenboomen, soo voor de scholtis van Brummen, bij langes en in de Leeudijck ter sijde van
sijn lant de beele sijn geplant. Datelijk naa het teeckenen deser weder uijt de gront getogen en
ter neder geleijt sullen worden, sonder te gedoogen of toe te laaten dat naademaal wederom
nieuwe pootingen ofte beplantinge ter selve plaatse geschiet hebben. Verder gewilt en de
boerrigter en de scheuter voorts gelast en de bevoolen dat sij nauwe toesigt sullen holden en
de dragen dat eijken ackermaal soo dat in den Leeudijck wasset als dat door neffens bij den
predicant tot Voorst eenige
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jaaren genooten is tot profijt van de gemeene geerfden wel bewaart en genooten mag worden.
Hebben verder geresolveert en de geslooten dat alle jaars op den 3 maij an den stiel een
gemeene bij eencomste van erfgenaemen deser burtschap Noort Empe in den dorp Voorst ofte
in den burtschap sal geschieden en de dat boerrigter ofte den schoter sulx door publicatie ofte
ansegging en de bouluijden ofte pagtersen de pagters daarnaa ter goedertijt en de lantheeren
sullen anseggen en soo eenige bouluijden daar ofte kennisse hebben der lantheer den dags an
huidige en deselve op den voorschreevende dag ter scheidsplaatse met den erfgenaemen , sal
deselve ijder reijse verbeuren 28 stuijvers. Dat oock na dese nijemant het sij bij coop ofte
anstervinge voor nieuwe erfgenaemen in dese burtschap sal angenoemen ofte ingelaaten
wotden tensij dat hij in’t nieuwe merckenboeck dat eerstdaags sol oprigten worden, met sijnen
noem en toenoem als oock uijt de noem van het goet angeteeckent worden en een ancker wijn
op de samencomste van de geerfden ten sijne costen sol ingeleijt en de vereert hebben.
Weijders hebben Jan Jansen Hissinck en
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Evert Jansen van Beek angenoomen den tegenwoordige marckrigter den raatgeever Huijgens
in den in den name deser geerfden tot het teeckenen deses te versoecken en buij verweijgering
van dien, de samenlijke geerfden de kennis daarvan doen hebben omme daarna uijt gemeen

goet vinden daarin gedaan te worden, dat sij te rade vinden sullen, aldus geresolveerd en
geslooten en geteeckent bij ons ondergeschreevene op den 27 april 1647.
Jan ten Raede, Lambert Adam, Hendrik Scharff, Gerlach van der Cappellen, Johannes
Rauwes, Cesman Tijmens als provisor des Geestes Gasthuijs binnen Deventer, Goos
Hebbinck, Willem Arens, M. Cremer, Jan Jansen Hissinck, Derck Hoegen als rentmeester van
het gasthuijs binnen Zutphen.
Dit is geteeckent hantmerck T van Jan Peters als van sijn lantvrou tot dit teecken gelast sij.
Derck Garries uijt naem van sijn lantheer.
Het selfs geteeckent hantmerck Щ van Reijnt Jacobs. Garriet Bouwer.
Hantmerck van Π Derck Hoetinck.
Hantmerck van Η Jan Garres als pagter van goet Borninck als van sijn lantheer Coop
Scharffet gelast sijnde.
(pag.) 42
Brief van den erffgenaemen an den marckerigter.
Weled. Erentfest hooglagsbaare sier discrete heer.
Mijnheer.
Wij ondergeschreevene gesaamlijke geerfden der burtschap Noort Empe. Op dato
ondergeschreeven. Na voorgaande publicatie in den dorp Voorst vergadert sijn, om goede
verordenen regarde op de saacken en marckerigter deser burtschap te neemen, en daar op
nagesien en overleesen hebbende de copia van het marckboeck en die daarop gevolgde
resolutie in den jaar 1602 den 16 april gehouden en geslooten en bij eenen Andries van
Megen toenmaals marckerigter weesende en de bij de verdere samenlijke geerfden geteckent
hebben bevonden dat de goede orde en de wetten in de voorgeschreven marckeboeck
gearresteerd en geslooten, seer vervallenen de niet wel naa behooren onderhouden worden, en
dat nog geschapen staat, dat deselve niet alleen vordere misbruijkt, maar ten eenmaal in ruϊne
sullen geraaken indien bij ons ter goedertijt daarin niet behoorlijk voorzien wert welcke
misbruijken, ons bedunckers ontstaan en in swang gecoomen sijn, omdat ons weetende
seedert de bovengenoemde vergaderinge van
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marckrigters en de geerfden weinig off bijna geen vergaderinge van marckrigters ofte
geerfden wederom uijtgeschreeven of geholden is. Ende derwijl bij U Wel. G.A. het
marckeriogter anrigt en het principiaal van het marckeboeck selfs eenigen tijt herwers soo wij
verstaan is gecontinueert, sonder dat U Wel. G.A. eenige saamencomsten van geerfden uijt
geschreeven of geresticeert hebben, niet tegenstaande U Wel.Ed. het daar missieve
hiervoorens van ons genoegsaam verwittigt is, is bij deses ons onderschreeven aller versoeck,
dat U Wel. Ed. ende G.A. selfs de samencomste van de geerfden voortan gelijks bij te
woonen, en met goedvinden en op versoeck van de geerfden voortan deselve te samencomste
te verschijnen, respicteeren, en de alles in goeden staat en ordere doe onderholden waarop wij
versoecken dat binnen ses weeken missieve ofte schriftelijke antwort om ons gesonden mog
worden. Wat Wel Ed. het hierin sullen gelieven te doen, omdat gesien ons daarna rigten, ofte
bij gebreck van dien sullen genootsack sijn op het nieuwe samencomste der geerfden die in
den dorp Voorst op den 18 julij deses jaare angestemt is en geholden sal worden, twee nieuwe
marckerigters uijt ons te kriegen, ende die de last en voorsorge van marckesacken deser
burtschap laaten bevoolen sijn hier meede sullen wij U Wel. Ed. G.A.
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het inmildes in de prosejare godes, neffens toewensinge gelucksaliger regeeringen en
gesontheijt .
Actum Voorst, den 15 meij 1648 olde stiel.
U Weled. G.A.geaffectioneeren vrinden.
Hendrik Scharff. Jan van Marckell. Hendr, scharminius. Jaques Cremeer. G. van Diemen. Mel
Wijnhof. Cesman Tijmens. J. Wilberinck, wegens heer van Cappellen en de heer ontvanger
Generaal Schimmelpennick van der Oije. W. Cremer als meede lasthebber van Derck van
Munster. Jan Messemaaker als pant holder. Heron Hebbeinck. Frederik van Zuijlen Nijvelt.
Gerrit Medens. Johan Adams. Jan Jansen Hissinck. Wolter Jansen Brouwer. Willem Arentsen
Brouwer. Marten Teunissen.
Op schrifte was Weled. Erentfeste hoog achbaare heer, Discreete heer, mijnheer Rutger
Huijgens, raet van Gelders en grafschap Zutphen, resideeren in’t noordeijnde van
s’gravenhage.
(pag.) 45
Op dag en dato voorschreeven hebben de voorgeteekende erfgenaemen geresolveert en an
haare bouluijden beloofd, de naeste bijeencomste der geerfden, die op den 18 julij
erstcoomende weder an ter plaatse daargenoemd genoomen is. Sal geschieden dat se haare
lantheeren, naa dat sulx in de kerck tot Voorst gepubliceert is, sullen anseggen, dat ijder
lantheer sijn huijsvrou ofte derselven volmagten ofte schrijven van lantheerens hant ten selve
daagen verschijnen sal, ijder bij verlos der stemmen en daar booven te verbeuren de boete
hiervooren in ’t marckeboeck uijtgedrukt, en heeft voor de voorschrifte ingevolgs van de
voorgaande resolutie denselve burgemeester Marckel, betaalt een ancker wijn en Willem
Cremer inplaats van den vijf gulden, nog deselve Cremer betaalt wegens Garrit van Munster
Munningen vijf gulden van gelijken Jan Adams en sijn swager weders vijf guldenals oock
hebben Jan Frederick van Zuijlen van Nijvelt en Jurgen van Middagsten van wegens de
erfenisse van zaliger Coop Scharfferts goet Bornick betaalt vijf gulden welke wijn en peen op
de bovengenoemde te samencomste bij de erfgenaemen sijn verteert
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op den 18 julij 1648 is nae gedaane kerckespraecke de heer Everard Huygens, commisaris van
de monsteringe als voogt van de onmondige kinderen van sijn broeder de commandeur
Huygens als Marckerigter neven de samelijke erfgenaemen van Noort Empe vergadert
geweest en de hebben dese navolgende articulen eendagstelijk met de meeste stemmen
overcoomen en geslooten als volgt.
Schapen geen vreemden in de marckt brengen.
Alsoo de boerrigter claagen dat Marten Teunis vremde schaepen in het Merck hadde gebragt
en geweijdet, soo is hij daar over gecondemneert in een ton bier, en daar boven in sijn
lantheer gecondemneert, hetwelke pagter baten en op de pagt corten sal. Voor de gedaane
costen van de boerrigter op het gerigt in vier gulden en is hem Marten vannu af gelast
voortaan geen schaepen in de marckt te brengen.
Marckendag.

Is verder beraemt dat de vergaderingen van marckrigter en erfgenaemen jaarlijks na gedaane
kerckenspraeck sal gehouden worden in de kercke van Voorst op den 16 meij ofte soo die en
dags genoemd s’maandags daarnaa en sulx voor de voor de middag te negen uijren tijdelijk.
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Is meede geresolveert dat de oude noemen sullen vergaaderen op de erfgenaemen die
tegenwoordi in prossessie sijnen soo door eenige mogten sijn die waren pretendeerenden , die
in het marckeboeck niet in staan, dat deselve haar bescheijt ten naesten sullen bij brengen.
Aldus geresolveerd en geslooten en geteeckent bij ons ondergeschreevene Marckerigter en
geerfden op dag dato als boven geschreeven.
Everard Huijgens, als marckerigter.
Hendricus Schram, Pastor tot Voorst.
Jaques Cremeer.
H. van Diemen, wegens het gasthuijs binnen Zutphen.
Mel. Wijnhoff.
Johan Rauwes, wegens het Bornehoff binnen Zutphen.
Cosmen Tijmens, als provisor des geestes gasthuijses.
Nicolaus Enserinck, als volmagter Serginus Lebbinck.
N. Cremeer.
Johan Adams.
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Op den 16 meij 1649 sijn in gedaane publicatie wij onder geerfden der burschap Noort Empe
in de kercke tot Voorst in abcentie van heer commissaris Everard Huijgens, alsvan wegen sijn
zaliger broeder de commandeur Huijgens kinderen, marckerigter van Noort Empe vergadert
ende hebben bij provisie allen voor dese samencomsten, en verder niet, als gevolmagtigden
marckerigter, volgens het versoeck en schrieven van Voorst, Huijgens angenaemen de
Hendricus Scharm, pastor tot Voorst dewelke met ons geerfden deselve volgende punten en
artikelen geresolveert en geslooten hebben.
Voor eerst wort uijt oude marckeboeck op den 5 junij 1601 opgerigt bevonden dese
navolgende goederen gewaart te sijn. Waarop wij volgens de resolutie op den 18 julij 1648
genaemen, de naem van tegenwoordige eijgenaer en prossessie als volgt geset hebben.
Waaren hoeveel en derselve naemen.
De kinderen van sal. commandeur Huijgens van den hoff op Voorst,
Ende pastorij erven,

Heel waar.
Heel waar.
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Jan Jansen Hissinck, van erf Gorinck.
Willem Cremer, van erf Colkinck.
Bornhoves goet, Holtwick .
Willem Cremer, van het erf Hoetinck.
Heer Wetten goet, genaamt Schijn en Goet.
Geesten Gasthuijs goet.
Wolter Jansen, van het erf Veen.
Zuijlen van Nijvelt, van goet Borninck.
Willem Arens, van Lieverlinck.

Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar
Heel waar.

Elbertij Lubbertij, van goet de Ziepel.
Elbertij Lubbertij, van het goet Wolbrinck.
Gerrits wedens, van het goet Barvinck.
Garrit van Munster, van Schijrinck.
Garrits wedens, van Vernoeden.
Juffr. Cappel, van Bucks goet.
Harman Schimmelpenning van der oij, ontvangen van den hoff te Nort Empe.
Jan van Marckel, burgemeester, van Groot Soeren,
Juffr. Petronelle de Dodde, van erf ’t Holthuijs.
Burgemeester Diem, te Zwol, van beijnoemts goet.

Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.
Heel waar.

De Vorst Scharff van sijn goet den Ossencamp.
Voorders wort in ’t oude merckeboeck in dato als booven bevonden dat Stiers van Bommel,
in wiens plaets gefungeert is burgemeester Hendr. Scharff, alles volgens erfgenaem
geteeckent heeft waarom tot een heele waar geregtigd is.
Is ook geresolveert en gearresteert in de andere waaren als in de wijder sijds sijn is.
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Wijders hebben Leenhart Coldenbags, en Hendrik Lulofs, provisoren van het gasthuijs tot
Zutphen met zegel en brief in dato 1521 op ter Petro et Paulo avont, getoont van Harmen van
Meckeren ten behoeve van het gasthuijs goet, stapel voort gecogt te hebben wegens opdragt
twee jaaren uijt sijn goet Borninck.
Dan alsoo Meeckerens goet uijt olde boeck Wolbrinck, genaemt wort, waarbij nogs een waar
uijt olde boeck staadt te sijn. Verstaan de erfgenaemen dat ten tijdinge eijgener ter nader
bijcomsten uijt zegel en brieven rigt van waar sal bewiesen of daer af sijn versteecken.
Wijder heeft Garriet van Munster uijt zegel en brieven in dato 1549 op Ambrosijdag getoont
dat Wolbert Boutwerker van Johan van Voorst en Stijn sijn huijsvrou uijt haar goet
Vernoeden vercogt heeft een halve waar, die sij geseijt hebben in Coeverdens hoffstede, daar
nu gemelt Munster eijgener van is.
Kercken spraak van den geerfden dagh.
Wijders hebben marckerigter en geerfden geresolveert dat de naeste bijcomsten op den 16
maij 1650 drie sundaagen vercundigs en door de huijsluijden en de lantheeren sal worden
angeseijt bij peene van twee
(pag.) 51
goldgulden voor de huijsluijden des versuijmende te verbeuren, dat vorder geen boerrigte ofte
huijsluijden naa dese geen eijkenholt van de gemeente, sonder consent van de Marckerigterr
en geerfden sullenhouwen bij peene als daarover bij marckerigter en geerfden sal worden goet
gevonden, aldus geresolveert, geslooten en geteekent bij ons marckerigter en geerfden hiernaa
volgend op dags dato als boven.
Timmeren op de gemeente.

Marckrigter en geerfden hebben nogs gesolveert dat men van nu voortaan geen huijsluijden
op gemeente ofte koterijen, geen regt tot gemeente hebben sullen laten timmeren, sonder
consent en toelatinge van marckerigter en geerfden. Ensoo eenige alsoo als boven getimmert
hebben sullen sigs bij de erfgenaemen angeeven.
Hendricus Scharminius, Pastor tot Voorst als boven.
Galdenburch.
Hendrik Lulofs, wegens het gasthuijs binnen Zutphen.
Derck van Bruneschijt.
Colman Tijmens, als provisor van Geestes gasthuijs binnen Deventer.
Jan van Marckell.
Joh. Van Haessell.
Hend. Scharff.
Garriet Wedens.
N. Cremer.
Jan Jansen Hissinck.
Willem Rutgers, van Veluwen.
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Op den 16 maij 1650 is na gedaand kerckepraet de heer Evarad Huijgen, commissaris van de
Munsteringe als vogt van de onmondige kinderen van sijn saliger broeder, de commandeur
Huigen als marckerigter neffens de gesamentelijke erfgenaemen van Noort Empe in de kerck
tot Voorst vergadert en hebbe dese navolgende artikelen eendragtelijk met de gemeene
stemmen overcoomen en geslooten.
Op anclagen van den rentmeester des huijs Bornhoff, Hendrik van Bronckhorst, dat Berent
Willems Smit, een eijkenboom in Bornhoven goet geslagt en genooten hadde, is derselve
ingevolgt van het marckboeck gecondemneert in de brucke van drie olde schilden.
Verckens Crammen.
Vorders op het aangeven van boerrigter en gemeene huisluijden geresolveert, dat de verckens
in dese burschap altijt half meert gecramt en alsoo tot Allerheiligen toe gecramt sullen
onderhouden worden, bij peene ingevolg van marckeboeck verhaelt.
Dat de gemeente deser burschap op seeckeren dags bij den boerrigter ante stemmen de wegen
in de burschap maaken en jaarlix tegen S’ Jan midden soomer gedaen sullen hebben.
Bijen in de markt.
Dat niemant eenige vreemde immen in dese burschap sal moogen brengen bij peene dat
gedaene publicatie de boerrigter voor de eerste reijse het tiende part, de tweede reijse dubbelt
en de derde reijse geheel prijs sullen moogen maaken.
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Wort verstaen dat burgrmeester Scharff uijt geen waar tot sijn Ossencamp geregtigt sijn, voor
ende alleen hij sulx uijt zegelen en brieven, ten naesten bij gebrags en beweesen sal hebben.
Dat de boerrigter en gemeente huijsluijden ingevolge van de voorgaande resolutie in dato van
27 aprijl 1647 gelast wort, dat sij de pootinge of beplantinge, die heer Jacob Noordinck,

scholtis tot Brummen, bij langs sijn beele, op in den leeuwdijck in deses burschap gedaen
heeft ten dese dags of datelijk daarnaa sal uijt getoogen worden sonder nieuwe of te ander
weder plantinge ter deser plaetse te gedoogen.
Hebben marckerigter en geerfden gedeputeert Willem Arens, Willem Cremer, ende Gerart
Wedens omme op seeckeren dags, bij haar te beraemen en de boerrigteren, alle de plaatsen in
dese burschap te doorgaen, en sonder conventie of insigt van persoonen, op alle beplantingen
van gemeenten, en wat hij tegend den inholt deses marckboeck gedaen is naa regt en verders
regardt te neemen, en ten naesten daar op an marckrigter en geerfden opregt rapport te doen,
omme alsdan bij de selve daarin gedaen te worden, dat ingevolge van marckregten sal worden
bevonden te behooren, dat reeds deselve gedeputeerden sullen in conventie van gemeenten
pagten neemen en daarop rapport doen als boven.
En worden boven genoemde gecommiteerden ingelijk geautoriseert te gesigtigen die plantasij
die custer tot Voorst als die hantgeteeckent bij Arens van Appeldoorn als man en
Marckergenaeme op die iessel straete gedaan heeft en daar van mombers of juff. Petronella
De Dodde en op een naa uijt ende laeste getelde in de waaren ofte stemmen.
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Vorders alsoo voor desen geresolveert is, datsoo dunck en goet te sijn door coop ofte
versterving een nieuwe eijgenaar kriegt, deselven een ancker wijn voor marckerigter en
geerfden sou geeven, en hij in sijne en doede naem in ’t marckeboeck sou angeteeckent
worden, verstaen marckerigter en geerfden, dat soo dickwils, als hier naemaels een
rentmeester van eenige gasthuijs comt te overlijden ijder gasthuijs meede een ancker wijn, in
gevolge als booven te betaalen, sal gehouden sijn, en is meede geresolveert dat men den
ancker wijn met agt gulden betaalen sal. Aldus geresolveert, geteeckent en geslooten bij
marckerigter en geerfden ten dags en de jaar als boven orconde derselver handen.
Everard Huijgens, als marckerigter.
Hen. Scharminius, pastor in Voorst.
J. Schimmelpenninck.
H. van Appeldoren.
Garad van Cappellen.
Garriet Hebbinck.
Jan Marckell.
N. Cremer.
Garrit van Munster.
Wolter Garries van Veluwe.
Willem garrissen van Jacob van Duijsbroeck.
Jan Jansen Hissinck.
Elo Lubbertij als rentmeester van de erfgenaem van Alert van Boins
Uit het goet Ziepel.
(pag.) 55
En sijn vervallen vier anckers wijn te weeten, een an de heer Drost Arnolt Appeltorn. An de
heer Capt. Couts. An de erfgenaem van zaliger Alert van der Borgs en een an Jan Jansen
Hissinck als soone en leenbesit van zijn zaliger vaders goet Orinck.
Is betaalt deser vier anckers an den brouwer tot Voorst voor verteeringe bij marckerigter en
geerfden desen gedaen.

Post Dato.
Boerrigter en marckenschriver tractement.
Is bij de heer marckerigter en den schriver deser marck, en de anders boerrigter soo wanner
uijt Voorst of Noort Emperbroeck holt deijlinge geholden wort, voor haar respectie diensten
en de moeijten, toegeleijt en van tijt tot tijt vereerst an elx een waar tot holts.
Marckenrigter en boerrigter haer pligt.
Midts dat deselver geholden sullen sijn, goedsigt op het gemeene beste deser mercke te sullen
draagen, dat alles in conformiteijt deser marckeboecks in eeren en weerden geholden worden,
en soo der ijder wes tot nadeel deser marck bij de een ofte ander angevangen waar, dat sij
door of kennisse hebben sulx ten allen bijcomsten deser marckerigter en geerfden, an deselve
sullen hebben te rapporteeren, ten ijnde als om daarin gedaan en voorgenoemen worden, dat
nu deser voorbeschreeven marckenregten sal bevonden worden te behooren, sijnde alsoo
sesentwintig erfgenaemen, en int holtbroeck negenentwintig.
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Op den 11 junij 1651 sijn nae publicatie wij ondergeschreevenen geerfden van Voorst en
Noort Empe in de kerck tot Voorst, in abcentie van de heer marckrigter Huijgens, vergadert
en hebben volgens versoeck van de voors Huijgens, voor gevolmagtigen marckerigter
angenoemen Dom. Hendrikus Schram, pastor tot Voorst. De welke uijt ons geerfden dese
navolgende punten en artikelen geresolveert ende geslooten sijn.
Dat het holt soo tussen Willem Arens camp en den enckstrate te weeten binnenswegs tot
voordeel van de erfgenaemen sal blieven.
Alsoo op den 16 maij 1649 die eijgener van het goet Wolbrinck, sijnde de erfgenaem van
Harmen van Meeckeren, die twee waaren uijt dit goet, Gasthuijs goet Stapelvoort vercost
hadde, gelast is van nog tot een waar geregtigt te sijn. Ten naesten uijt zegel en brieven bij te
brengen ofte daaraf te sijn versteecken, heeft Jan van Duijsbargh , als cum huijs eijgener
deser belooft sulx ten naesten bij te brengen, en uijt zegel en brieven te bewiesen of daar af te
sijn versteecken.
Angande de sacken van burgemeester Scharff gepretendeerde waare blieft uijtgestelter ter
naeste bijeencomste.
Weijders verstaen marckrigter en geerfden, dat geene huijsluijden sonder speciale kennisse en
toelaating van marckrigter en geerfden ofte desselfs gecommitteerde eenih eijkeholt van de
gemeente nae desen sullen moogen houwen, en soo ijmant ter conbrarie doet, dat die an de
geerfden verbeurt sal hebben, te weeten ijder die daaran handdadigs vijf gulden en de schade
tot activen van erfgenaemen vergoeden.
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Alsoo een eijkenboom tegen Bornhovergoet door Jan Delis en in huijs afgehouwen is wort
deselve en ijder een die daar en hantdadig is gewesst gerecommandeert bij peene van drie
olde schilden, beneffens vergoeding van den boom an de geene soo daartoe geregtigt .

Hebben marckrigter en geerfden geconstenteert dat Harmen op goet Hoorninck sijn
levenlanck sal moogen gebrucken en sijn huijsvrou oock haar levenlanck als soodanen
huesken en huijsplaetsken, als hij alrede bij der kruijtbos heeft angemaekt, en daarvoor jaarlix
op te samencomste der erfgenaemen an derselve betaalen dartigs stuijver, waarop hij op dato
daar vant jaar 1650 betaalt heeft.
Hebben marckrigter en geerfden voor gecommitteerde te weeten Garrit Wedens, Willem
Cremer en Willem Arens, gelast dat se alle nogs over pagte gemeente, op seeckeren bij haar
an te stemmen ente vorders te publiceren dags int openbaer sullen verpagten aan meest
biedende.
Ytems dat de deselven gecommitteerden en Berent Brants weegens sijn vesterije van de
beplantinge op het kruitbosvelt, sullen voor eenjaarlix penning moogen accordeeren of bij
verweijgeringe van hem Berent Brants dat se soo dan ’t sijn sullen op steecken, hiervoor is
een ancker wijn belooft.
Dat deselve gecommitteerden gelast wort, de sacke waarom de scholtis van Brummen de
geerfden an het Ed. Lantrigter heeft gesiteert, op der erfgenaemen costen uijt als sulke
doctoren in regte te bepleiten ende vergoedingen als haar tot der samenlijke erfgenaemen
meesten jaare en de nijt sullen goetvinden,
Item dat sij uijt de gecommitteerden van Empe sullen na haaren believen handelen van het
maken van de wegs in de Breestraate.
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Dat het Kruijtbos en Hoeveler veltijen bijde niet sullen geplagged worden, als bij generale
afdeijlinge gelijk ook verstaen wort van de groen plaggen, in gelijk te geschieden bij peene
soo ijmant ter contraire doet, dat die tot voordeel van erfgenaemen sal verbuert hebben twee
olde schilden, beneffens vergoedinge van de plaggen.
Dat niemant voortaan van de erfgenaemen geen holtgewas, hetsij hart of weeck van de
gemeente houwen of genietensal. Wijders als die scheeren van sijn lant, naa luijt het
marckeboeck en soo ijmant ter contraire doet, dat die sal verbeuren, nae luijt het marckeboeck
eenen olde schilt en daar beneffens betaalt het gehouwen holt.
Het aremen plaetsjen op te Rijte wordt an Kruijtien haar levenlanck pro deo te gebruijken
toegestaen.
Willem Cremer heeft belooft den tuijn soo hij tot bevrijdinge van sijn hegge en beplantinge
tegen sijn lant bongart heeft geset, die vergaen is weg te neemen enne desen geen nieuwe
aldaar wederom te stellen.
Deselver Cremer als lasthebbende van de heer ontvanger Schimmelpenninck, heeft voor sijn
Ed. versogt, dat wegens sijn plantinge voor dese reijse niet solde gedaen worden dan blieven
staen ter naeste bijcomste wanneer sijn Ed. den erfgenaemen, desent selver volcoomen
contentement wilde doen.
De wijte van 7 voet gravend drie schreden.
Angande de beplantinge soo Lulofs Aelbers
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en Elbertus Lubbertie custos tot Voorst legende heeft gedaen hadden, wort verstaen dat in de
strate aldaar de plantingen op het naeste is een heijster seven of agt uijt getrocken, ingeset en
de wegs daar meede verwijdet worden endat sij doorgaens door de ruijmte is, buijten inholt
van het marckeboeck sullen moogen beplanten.
Den gaende de beplantinge van Sevenus Hebbinck wort verstaan dat die bliven staen sullen,
tot dat men sijn sal wat de heer ontvanger Schimmelpenninck die ook gelijkwels gepoot
heeft,sal wedervaren.
Dat de beplantinge soo Willem Lamberts omme sig tegen haar gemeentjen bij het goet
Leeuderlinck gedaanhebben sal blieven staen sullen doen soo nogtans dat sij geen bepootinge.
Dat juffer Arnolt van Appeltdooren drost tot wisch ten naesten sal hebben bij te brengenen
uijt zegel en brieven bewijsen dat den hoff en de bergsplaetsen an sijn Ed. goet soo de
erfgenaemen seggen haar toecoomende bij sijn Ed. voorsaten is angecogt of dat sijn Ed.
eijgener daaraf sij of bij gebreck daar sal sijn verstreecken.
Datte vonders sullen geleijt worden langs de beecke net langs een gat om door te gaan, bij de
schouwe, bij peene van een olde schilt, bij den nalatinge hierover te verbeuren.
Dat Dom. Hendricus Schram, pastor tot Voorst, sijn levenlanck wort toegestaen, het
eijkenholt, soo sijn tot nog toe op ten Leendick, tersijde pastorijenlant schouwen en genooten
heeft sonder preijuditie.
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Dat de heer marckerigter Huigens, heer van der Cappellen, burgemeester Diem tot Zwol en
jonker Arnolt van Appeldorn, drost tot Wisch, omdat haar Ed. op dags van de samencomste
niet sijn gecompareert gecommandert worden in de brucke daartoe staande.
Dat Jan Garries heeft betaalt van het gementen hoffsteetje 1650 tot 1 gulden.
Philip Hendrix van ’t gementen an den Ossencamp twee gulden van het jaar 1650.
Dat de boerrigter en de schater gelast wort plantinge te doen van de geene soo in brucken
gecondemeneert, en die te betaalen onwillig sijn.
Item alsoo klagten voorgevallen sijn dat de mulder door het opgehouwen water boven den
peijl veel landen onder laat loopen, dat de boerrigter de vrou van Nijenbeeck, als eijgenaarse
van de moolen sullen anseggen, omdaarin te sien, of dat andersind, sulx nablijvende, de
gemeene arresteerde magt sullen hebben, de moolenschutten op te trekken en water doen
afloopen.
Weijders is uijt gemeene stemmen tot die voorige gecommitteerden, op nieuw genomineert en
gecoosen Hendrik Lulofs, pastor van het gasthuijs tot Zutphen.
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Alsoo Jan van Duijsbarg nieuwe huijseijgenaar van het goet Wolbrinck, klaagen eendels door
beplanting van Garriet Wedens, anderdels door het vervallen van een togt of leijgraven
geintresseert te sijn sijnde onpartijdige gecommiteert, om oculare inspectie door af te neemen,
en ten naeste bijcomste rapport te doen an alsdan daar inte doen dat regt sal sijn.

Aldus geresolveert en geslooten en getekent bij ons onder, en de dags en de jaar als boven.
Hendricus Schram, pastor in Voorst.
Gerriet Wedens.
N. Creemer, als gevolmagtigt van welontvanger Schimmelpenninck van Oeij.
W. Creemer.
Willem Gerresen van Veluwen.
Jan van Markell als meede over provisorij van heilige geest binnen Deventer.
A.W.Koutsier.
M. Niethost, provisor huijs Bornhoff.
Jan Adam, als volmagtig borgemeester Hendrick Scharff.
Jan Jansen Hissinck.
Arnolt Lulofs, als provisor van gasthuis.
Haremen Wolters, uijt noeme van sijn swager Munster.
Walter Gerries Brouwer.
Elbertij Lubbertij, soo voor mij selfs van zegel als last hebbende van de eijgener van het goet
Borninck.
Jan van Duijsbrouwer.
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Angande de twaelf gulden trenstie soo op ten boven gesetten dag, van gementen pagt sijn
ontvangen, deselve sijn op dato deses en de brouwer tot Voorst, voor verteeringe bij de
geerfden gedaen uijtgegeeven.
Nota,
Te gedencken dat mogte worden staat te vordereneen ancker wijn van agt gulden van den
eijgenaer van het goet daarop Jan Delis woont soo onlangs gedeelt is.
Ytem van Elbertij Lubbertij custos gelijke agt gul. of een ancker wijn wegens de salweer van
de Ziepel.
Waartegen sij te vorderen heeft sijn jura van vierdiensten van samencomste der geerfden.
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Op den 8 Junij 1652 is nae gedaene kerckenspraek die Ed. Everard Huijgens, commissaris van
de monsteringe als vogt van de onmondige kinderenvan sijn saliger broeder de commandeur
Huijgens als marckerigter nevens de samentelijke erfgenaemen van Noord –Empe in de kerck
tot Voorst vergadert, en hebben dese nae volgende artikelen eendragtig uijt de gemene
stemmen geresolveert en geslooten.
Derck Garris heeft wegens sijn lantheer ontvanger Schimmelpennink, gelast sijn de uijt sijn
Ed. naem geseijt, dat sijn lantheer naesten bijcomste wegens sijn bij beplantinge in Noort
Empe de heer marckerigter en geerfden contentement sal doen.
Dat burgemeester Scharff vermits sijn en de possessie en omdat sijn voorsaaten in
marckensaacken sijn gecommitteert geweest totte waar ‘tgeadmitteeerd wort.
Den gande de afgraven aerde van Lulofs ackers in Elbertus Lubbertij Custos, is verstaen,
derwijl sij luijden de naeste aerde binnendijks hebben bepoot geset, dat men daarom de aerde

buijten heeft moeten neemen, dog wort geordonneert, daer nae geen aerde als binnendijk te
haalen.
De boomen soo beweesen worden afgehouwen te weesen met moetwil sullende moeten
weederom leveren en planten.
Angaande het huijsken op het huvelervelt getimmert wordt de boerrigter gedomeneert Jan aan
te seggen, het huijs binnen s’jaars af te breeken, of dat men ten naesten marckendags sal
laaten afbreeken.
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Den brouwer wort gelast geen huijsluijden, voortaan op gemeente costen meer te tappen.
Aldus geresolveert en geslooten bij ons onderschreven marckerigter en geerfden ten dage en
s’jaars als booven geschreeven, orconde onse onderteeckeninge.
Everard Huigens.
Hendricus Schram, pastor.
Gerrit Wedens.
W. Creemer.
Jan Adams als volmagtige als burgemeester Hendri Scharff.
Willem Gartsen.
Jan Jansen Hissinck.
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Marckt incomsten.
Register van de incomsten des goederen, soo den heer marckerigter en de gemeene
erfgenaemen toecoomen.
Op den 19 junij 1651 sijn door orde van de marckerigter en samentelijke geerfde, haare
gecommitteerde te weeten: Garriet Wedens, Willem Cremer, Willem Arents en Hendrik
Lulofs, volgens haare commissie bij een gewest en hebben dese nae volgende verpagtinge van
gemeente gedaan ingaande op petrie 1652
An Harmen op het huvel verpagt sijn huijs en hoffplaetse,
dat heerncamptien en het halve hoorn om te weijden mits
dat hij geen eijkenholt hem sal bevroeden en dit voor drije
jaaren, alle jaar op den dag an de erfgenaemen te betaalen
seven dalders á 30 stuijver is
Neffens een dalder voormeede die betaalt is.

10 10

An Klaes Wolters verpagt den hoff ende uijtdrift zes jaar
ingaande als booven,
Jaarlijks voor

2—10

An Jan Garris Scheper verpagt sijn tot nogtoe gebruickte
hoffsteede en lant voor Drije jaaren jaarlix agt dalder

12 0

Jan op het huveler voor sijn gebruijck van het huvelen,
behalven dat Harmen op het hoorn daarvan gedaan is tot

drije jaars

18 0

Jan Corts gebruick van Richelt Hissinckstede, van dat sijn
huijs ten deele op de gemeente staat, en van een
blijeckplatse tot jaars jaarlix

1 0

Beerent Smit van dat sijn smeedshuijs ten deele op het
gemeente staat voor een recognitie een van soo lang hij daar
woont een rixdalder die hij betaalt heeft
________
Laterus

44 0
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An Philips Hendricks op Scharffs goet verpagt het
gementjen aan sijn lant tot
drije jaare jaarlix voor

3—0—

Bartelt Garrit de uijtdrift van sijn twee huijsken, drije jaare
verpagt des jaars

3—0—

Beerent op Wagemansstede van sijn blijeckplaatsje en
asmaken van de gemeente tot ses jaare en s’jaars

Nog van de andere sijde hier geset
Dese pagten beloopen

0—10—
6—10—
44—0—
50—10—

Nog is Jan Jacobs den blinde sijn levenlanck om niets toegestaan te gebruijcken het haasken
bij sijn huijs tegen Colkinck.
Van gelijcken ook aan Crijne op de Rijte haar levenlanck het haasken tegen den platenbarg.
Op den 2de martij 1653 sijn die Everard Huijgens commissaris van Monsteringe als vogt van
de onmondige kinderen, van sijn saliger broeder die commandeur Huijgens als marckerigter
nevens de geerfden van Noort Empe in de kercke tot Voorst vergadert en hebben eendragte
hen geresolveert en de geslooten
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dat die voor dese gestelde gecommitteerden het eijken ackermael in den leeudijck of
Enckdijck sullen doen afhouwen en daarin coopen en de planten een deel opgaande eijken,
heijster en ackermael, ende daarmeede den geheele dijck en ook tussen de scholtis heijsters
inplanten soo nogtans dat sij seven voeten van de scholtis wal bliven.
Item hebben de custos tot Voorst nevens de boerrigter in naeme van de marckerigter en
geerfden angenoemen Goosen Claessen, dat hij sig sal onthouden eenige boomen te setten in
deses dijck, tegenover sijn lant over die weg ofte erfgenaemen sullen die doen uijtwerpen.

En de aan Harmen van Soeren, dat die sigt sal ontholden van het uijtraden van het ackermaal
in dese dijk tegenover sijn lant en dat hij den erfgenaemen vergoedinge doen sal van ’t geene
alreeds uijtgeradet is.
Item dat de custos van Voorst de erfgenaemen incomsten in 2 maanen, en daaraf de
verteeringe an den brouwer voldoen en ter naeste bijcomste reeckeninge van sijn in ontvanck
en uijtgave sal doen.
Dat hij ook meede innen en ontvangen sal van burgemeester Scharff den drost van
IJsselmuiden en van Meeckerens erfgenaem van elx eenen ancker wijn of agt gul. Soo deselve
volgens den inholt deses marckboecks schuldig sijn.
Aldus geresolveert en geslooten bij marckrigter en geerfden ten dage en jaars als voor
schreven, orconde onse onderteeckeninge.
Everard Huigens.
Gerrit Wedens.
Jan van Markel.
W. Bremer.
Hend. Lulofs, wegens het gasthuijs.
Johan Adams, als volmagtigde van
H. van Loostere.
Burgemeester Scharff.
Walter Garsen Brouwer.
Jacob van Duijseborgs.
J. Schimmelpenninck van der Oij.
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Op den 17 april 1654 sijn na gedane publicaties wij ondergesigeerden der burtschap noort3
empe in de kerck tot voorst in abcentie van de heer marckerigter Huijgens vergadert en de
hebben volgens schriftelijk versoeck van de voorschrevene Huijgens, in dato den 8 april 1654
voor gevolmagtigde Marckerigter angenoomen, die ende Garriet Wedinck de welke uijt ons
geerfden geresolveert en geslooten hebben als volgt:
Vooreerst dat men de scholtis van Brummen over de gedaane holthouwingen en beplantinge
van de Leeuwdijk mitsgaders het vernielen van de vrugt, eerdaages an de hove van Gelderlant
sal doen siteeren en dat costen van het pleijdooij uijt opcomsten van gementen, soo verre dit
lijden coomen, en het gebreeckinge bij de erfgenaemen sal verdubbelt worden, en wort dit
jaar marckrigter Huijgens en Garrit Wedens sampt en bijsonder lastgegeven, volmagt op die
Ed. Ale van der Forgerson,pastor, om diser sake in regte totter erfgenaeme costen te laaten
passeeren ontvangen en de te vervolgen.
Dat Goossen Claessen, door de boerrigter sal aangeseijt worden, om de twee heijsters soo in
den dijk geplant sijn, meeds self uijttrekken, of dat hij anders alsmeede Garriet sal geciteert
worden, is geschied.
Dat ook in oogenschijn genoemig sal worden
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sodane anmakinge als die heer Willem Cremer an sijn hof angemaaakten weg, hij wederom
van den hof daarvoor laten liggen heeft om ter naeste bijcomste daarop gedaan te worden dat
behooren sal.
Aldus gedaan geslooten en geresolveert en geteeckent, bij ons ondergeschrevene ten dage en
jaare als boven .
Garriet Wedens, ick onderschrevene ben gelast te tekenen van W. Jan van Marckel.
J. Schimmelpenninck van der Oij.

Hendrik Scharff, Provisor Cosman Tiemenss.
Garrit Wedens.
Garrit Hebbinck, als volmagt hebbende van provisor van het Bornehoff.
Hendrik Lulofs, wegens het gasthuijs.
W. Cremer.
W. Cremeer.
Willem Arens.
Jan Jansen.
Albertij Lubbertij, Als meede lasthebbende van Eijgengoet van Borninck en gelijkwels van de
Capt. Bouts.
Door begeerte van de brouwer van Wolter Jan, heb ik sijnen noeme geteeckent Wolter Jansen.
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Op huijden dato den 8 augustus 1655 sijnde heer Everard Huigens, commissaris als vogt van
de onmondige kinderen van zaliger commandeur Huigens, Marckrigter van Voorst en Noort3
Empe neffens onderschreven geerfden in de kercke tot Voorst vergadert en hebben
geresolveert als volgt:
Dat ter naeste bijcomst in handen van markrigter en geerfden sullen gelevert worden dese
navolgende ancker wijn, burgemeester Scharff drost te IJsselmuijden, Meeckeren erfgenaem
het Bornhoff tot Zutphen, Het Geestes Gasthuijs tot Deventer, gelijck de custus tot Voorst op
dato als eijgener van de Ziepel, meede een ancker wijn betaalt heeft, die hem int geene hij
voor de erfgenaemen verschooten heeft of getogen sijn en sijn hem in de pagten van de
gementen overt verleeden jaar wegens sijn vordere verlost over geweesen blijvende de
loopende pagt over het jaar 1655 tot voordeel van markerigter en erfgenaemen tot naester
bijcomste te verrekenen.
Dat de custer tot Voorst en Lulofs Aelbert ter naeste bijcomste van markrigter en geerfden
wegens het plaggen maaijen, de erfgenaemen uijt zegel en brieven contentement doen sonder
ondertussen meer te plaggen.
Weijders hebben markerigter en geerfden gecommitteert J. Hendrick Schimmelpennick,
Johannes Dapper, predicant tot Voorst, Dries Hebbinck, Hendrick Lulofs, provisor van het
gasthuijs tot Zutphen, omme an de meest biedende te vercoopen het eijken ackermaal onser
gemente. Mitsgaders meede in
oogenschijn te neemen de onmaakinge an Willem Cremers hoff, oock te besigtigen een
hoeksken an Colcincks camp en
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een hoeksken lant an burgemeester marckells bougoet en an Garrit Wedens hoff ofte bongaart
en hetselve voor dattet weerdigs is aan haar op te draagen van markerigter en geerfden te
vercoopen. En de boerrigter wort soo dikwels als hij de beeck en enck schouwen toegeseijt
voor verteeringe een rixdalder, aldus gedaan geteeckent en geslooten ten dage en jaare als
voors.
Everard Huigens.
Johannes Dapper, predicant tot Voorst.
Garrit Wedens.
Willem Arents.
Walter Garressen Brouwer.

Henr. Schimmelpennick van der Oij.
W. Cremeer.
Garriet Hebbinck.
Jan Jansen Hissinck.

Op huijden dato den lesten junij 1656 sijn wij ondergeschrevenen geerfden in de kerck tot
Voorst vergadert en hebben voor ditmaal voor gevolmagtigse marckrigter het schriftelijke
versoeck van de heer Huijgens angenoomen die heer Willem Cremer, die met ons
geresolveert en geslooten heeft als volgt dat de boumans van alle lantheeren die nog eenige
ankeren wijn schuldig sijn dat de scheuter daarvoor geexecuteert sullen worden, die heer
Garrit Wedens heeft oock op dato als nieuwe erfgenaem van ’t goet de Peerle sijn ancker wijn
aan erfgenaemen te beste gegeven.
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Wijders hebben marckrigter en geerfden vastgestelt, dat men alle jaaren des marendags voor
Hemelvaartsdag, des voormidags te negen uren vergaderinge sal houden en dat sulx van te
vooren sal worden gepubliceert, drij agter een volgende sondaagen waartoe de custer van
Voorst jaarlix last te publicatie te doen mits desen gegeeven wort en dat de huijsluijden haare
lantheeren sulx sullen anseggen bij peene daartoe staande weesende twee goltguldens.
Weijders hebben de erfgenaemen reken gedaan soo van verschooten regte costen tegen de
scholtis van Brummen, als anders van repartien pooten en planten, tot desen dags toe gedaen
dat Willem Cremeer toecomt, de somma van tweehondert sevenendertig gul. agt stuijvers.
Garriet Wedens sevenenvijftig gul. ses stuijvers en Alexander Fargenson vijfenseventig gul.
dertijn stuijvers. Nog preste an de momber Everwijn sestijn gulden behalve nog een recognitie
an sijn clerck Green tegen sijn te goede penningen daar meede Scholtis van Brummen volgens
sententie gecondemeneert is die Alexander Fargenson eerstdaags ontvangen sal, daarop ofte
naeste rekeninge gedaen sal worden, als ook de opcomsten van de gemente pagten,
waarteegen verteeringe van beeck en enck schouwen als ook reparatien aan schutschot sal
moeten afgaan.
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Gelijck meede de anckeren weijn waar aff in de laeste bijcomste den 8 auguste 1655 verhaelt
staet de gecommitteerden van de geerfden hebben oock volgens last haare meede voorige
costen vergaderinge gegeeven erstelijk vercost an Gerriet Wedens een hoexken lant van de
gemente soo sijn schoonvader Lambert Adams sal voor desen af gecost hadde en ten naesten
aan sijn bongart gelegen is, endat voor soodanige sevenenvijftig gulden ses stuijver, als sij
voor dese ten behove van de erfgenaemen verschooten heeft de absenten haar’s regt
verholden. Aldus gedaen geteekent en geslooten ten dage en jaar als booven en hebben de
erfgenaemen tot nieuwe boerrigter nevens Lulofs Aelberts in plaets van Evert van Beek
gecoosen Jan Hissinck pagter van borgemeester Markels.
A.W. Couttier. Hr. Evert Scharff. Jan van Marckell. Garriet Wedens.
Hendr. Schimmelpenninck van der Oij. J. Dapper, Pastor tot Voorst.
(pag.) 74
Op huijden dato den 17 maaij 1657 sijn de heer Rutger Huijgens, ridder in raad in Gelderlant
en rentmeester van Veluwen als vogt van onmondige kinderen van saliger Ed. heer
commandeur Huijgens, marckerigter van Voorst en Noort3Empe, neffens ondergeschreven
geerfden ten huijse van predicant tot Voorst vergadert en hebben geresolveert als volgt:
Jaarlijks het holt een jaar laaten staan het tegen het jaar selve nae voorgaande twee punten
overstaen van drie geerfden met bijweesen te vercoopen.
De heer Marckell, de heer Cremeer, De pastor in Voorst.
Elbertus Lubbertij Custor verpagt ontslagen te sijn van sijnen dienst als schriver en ontvanger
van marck, hetwelk is angenoemen.

Hier is wederom op nieuw angestelt en gegeven an Everard Wilberinck, rentmr. Van de
kinder van de heer commandeur Huijgens tot schriver en ontvanger van goederen van de
marck.
Elbertus Lubbertij heeft versogt volgens overgegeven resolutie in dato den 8 aug. 1655 een
autentijen van coops brieff in dato den 17 jan.1652 wort bij hem het lant de Halve Weegs is
vercoopt sonder mentien te maaken van plaggen te mogen maaijen.
De erfgenaemen schuldigs sijn van mijn sullen betaalen volgens voorgaande resolutie an de
rentmeester Wilberinck agt gulden van ijder ancker.
Den provisor Garriet Jorens van ’t gasthuijs te Deventer sijn ancker wijn betaalt.
Derck Scharff erfgenaem verschult twee ancker wijn soo voor hem als vanwegen sijn vader.
Everart Wilbrinck rentm. verschult wort geordieneert de publicatie te laaten doen van de
bijeencomste dinschdags voor pinsteren.
Raeckende de sacken tegen de scholtis van Brummen wort goet gevonden, de esentie van de
sententie van Ed. Hove ter excutie te stellen.
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Ende angande de oncosten die de scholtis pretendeert van de sententie bij het lantgerigt van
Veluwen geweesen, daar Alexander Fargenson wort geautoriseert ende gevolmagt naar
volgende gecommitteerden geordonneert soo nodig naar den volmagt op de selve te passeren
wort goet bevonden panther te doen, overmits declaratie van gepertendeerende oncosten
Everard van Beek en Willem Arents nog de erfgen. Als Juter venienten voor deselve niet is
ter handen gestelt ofte geinsenueert.
Dogs soo den scholtis mogte versoecken de voornoemde sacken in der minne vrintschap bij te
leggen en afdoen, worden soo tot het een als het ander gecommitteert Willem Cremer als
rentmeester, Johannes Dapper, pastor van Voorst. Burgemeester marchell. Adriaan van
Lochteren daertoe meede gebruickende de voormelde volmagt Alexander Fargenson. De
Voorsche gecommitteerden worden meede gecodieneert en versogt te verreeckenen van de
Custos over te neemen en affdoen.
De rentmeester Cremer wordt versogtde penningen tot de proceduerende jegens den scholtis
van Brummen nodig voor voort te verrigten mits gemetende de juta als tot den dag van
restitutie soo van deses als meede verschooten penningen van Derck Garries, van den hoff te
Noort3Empe wort angestelt tot boerrigter de heer Borgemeester Marchell, Willem Cremer sijn
rentmeester . De pastor Dapper, Adriaan van Lochteren worden versogt en gecommitteert om
de gemeijne landen van de marck uijt openbaar nae voorgaande publicatie te verpagten
ingaande toecoomende Petrie ten overstaan van rentmeester Wilberinck. Aldus gedaan
geslooten en getijckent bij ons ondergeschrevenen ten dage als boven.
R. Huijgens.
H. van Appeldoorn.
Jan van Marckell.
Dapper, pastor in Voorst
W. Cremer. J. Rauwers.
Jan Jansen Hissinck.

Hendr. Schimmelpenning van der Oij.
Adriaan van Loteren.
G. Zegem.
Jacob Adraans, voor sijn suster weduwe Theodora Scharff.
Garriet Jansen Brouwer.
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Op huijden dato den 25 maaij 1658 sijn nae gedane publicatie wij ondergeschr. Geerfden van
de burschap Noort3Empe in de kerck te Voorst vergadert in abcentie van hr. Marckrigter
Huijgens. Sampt de gecommitteerden over de sacke der scholtis van Brummen.

Volgens resolutie op den 12 maaij 1657 meede dese navolgende samenlijke erfgen. eendragtig
verpagt ingande 1658 en hebben de samentelijke erfgen. eendragtig geresolveert en geslooten
belangende de sacke van de scholtis van Brummen buijten de erfgen. bij de voorgaande
resolutie. Eerstelijk hebben de erfgen. de teerlinge van de custos van Voorst overgenoemen,
en tegen den anderen gelequredeert, soo dat de erfgenaem van de custus van de erfgen. van
teeckeninge als van inpost den anderen niet meer schuldig sijn.
Aan Harmen op den Heunen verpagt sijn huijs en
hoffplaetse dat Hoorncampken en het halve Hoorn om te
weijde voor drie jaaren, dat hij geen eijkenholt hem sal
beholden en aller jaar op den boerdags an erfgen. te
betaalen seven dalder, meestans een dalder voor mede
betaalt.

10—10—0

Claes Wolters en Haremen van Soeren toe gebruickte is niet
gecompereert en sal men doen anseggen, dat hij sold
betaalen of men sal den tuijn doen insmijten.
Jan Garris Scheper verpagt sijn tot nog toe gebruickte
hofsteede en de lant voor drij jaaren jaarlix voor agt dalder,
een dalder voor mede nog betaalt.
Jan op Huvelen is bij provisie toegestaan op de plaatse te
blieven sal voor de pagt betaalen jaarlix 20 gulden.
Geresolveert dat Jan op Huvelen voorschreven sigt tegen
toecomende Petrie 1660 sal hebben te versien en een ander
plaatse om te hueren om te woonen.
Jan Coerts gebruicker van huijs hoff, eerstelijk te doen
anseggen dat hij comt en betaalt of te men sal den tuijn
insmijten.
Hendrik op Scharffgoet verpagt de gemeente an sijn lant
voor drie jaars.

12—0—0
20—0—0

3—10—0

(pag.) 77
Bartolt Garries te doen an seggen ofte sijn erfgen. dat hij comt en betaalt ook dat hij geene
drifte en drijft anders sal men beesten schutten.
Beerent Wagemans te doen anseggen dat hij betaalt ofte men sal den tuijn insmijten.
Aldus geslooten en geteijckent bij ons ondergeschrevenen aan dag als booven.
Dese onderstaande paarsoonen blijven ijder erfgen. een ancker wijn verschuldig en ofte agt
gulden daarvoor te betaalen.
De Pastor Dapper. Borgemeester Scharff en Warner Weninck als rentmr.in ’t Borenhoff.
Jan Belieder rentmr. In gasthuijs. De absenten volgens resolutie sijn verschult twee
goltgulden.
De marckrigter Huijgens, Wilbrinck als volmagt.
Borgemr. Marchell bet.
Doctor Scharff bet.
De weduwe Medens bet.
De ontvanger Schimmelpenning bet.
Henr. Schimmelpenning van der Oij bet.
De Drost van Wisch bet.
Borgemr. Diemt van Swol is 10 jaaren.
Garriet Munster bet.
De provisor van Hilige geest Deventer bet.
A.W. Couttier. B.van Lochteren. W.Cremeer. Jan Jansen Hissinck.
Philip van Zuylen van Nivelt. Willem Arensen. Jan Jansen Brouwer.
Jan Hendrix in plaatse van Wanner Weninck.
Evert Wilbrinck als volmagt en rentmr. Van de kinderen van salige heer
Commandeur Huijgens.
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Op huijden den 17maaij 1659 sijn nae gedaane publicatie wij ondergeschrevenen van
geerfden der burschap Noort;Empe in de kercke te Voorst vergadert in abcentie van den heer
marckrigter Huijgens. Samp die gecommitteerden over de sacke van de Scholtis van

Brummen genoomen op den 12 maij 1657 en hebben geresolveert dat de gecommitteerden
aan den scholtis van Brummen met ten eersten bij de hand te neemen.
Door de scheuter te doen anseggen dat Jan op Huvelen volgens resolutie genoemen den 25
maij 1658 hem sal hebben te verhuijsen tegen toecoomende petrie 1660 het welk nogmaals
met generale stemmen is vast gestelt. De voorschreeven resolutie daarop huijden verpagt aan
Provisor van ’t gasthuijs voor de tijt van ses jaars jaarlix
vor
22—0—0
Nog bij resolutie van de samentelijke erfgenaemen belast de boerrigter dat hij op de leeudijk
bij den enck sullen gaan knooten en de poters langs de bandersbeel mits eene bij de grave
onbeknoot te laaten staan.
Dominee Altius, predicant te Voorst wort toegestaen het eijckenholt soo sijn weerde op den
leeuwdijk ter bij den pastoor laaten houwen heeft sal gebruijcken geduerge sijn bedienege te
Voorst.
De absente Drost van Wisch. bet.
Captain Coets met de cost van Vollenhoeve.
Borgermr. Diemt te Swoll.
Provisor vant Hilige Geest tot Deventer. bet.
Garriet van Munster. Die de ancker wijn schult sijn.
Garriet van Munster. Rest vant jaar 1658 en 1659 absent.
De predicant Altius.
Henr. Schimmelpennick van der Oij.
Jan van Marchell.
Hendr. Eckem als provisor van gasthuijs tot Zutphen.
Evert Wilberinck, als volmagt van de heer marckrigter Huijgens.
W. Cremeer.
Willem Garrit Eckem als gevolmagtige.
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Op huijden den 5 maaij 1660 sijn na gedaene publicatie wij ondergeschrevene geerfden der
burschap Noort8Empe in de kerke te Voorst vergadert in abcentie van de heer marckrigter
Huijgens. Samp gecommitteerden over de sacke van de scholtis van Brummen angande het
het proces met ten eersten te vorderen.
De sacke van Jan op Heuver wegens het afhouwen van de boomen geschut int aftrecken van
het Voors goet wort in confederatie geholden.
De gecommitteerden plaese dat dominee Dapper in sijn leven geweest is weederom gestelt
dominee Altius predicant tot Voorst.
Is bij de samentelijke erfgen. toegestaen dat ingeval die sbcent sijn, sal met een brief of met
een volmagt als de persoonen niet commen bij brengen te comperen nae gedaene publicatie
geen brucke sullen betaalen.
De boerrigter is gelast de muller op nieuwbeeck te doen anseggen dat hij de beecke niet sal
opholden volgens voorgaande resolutie. Op ditto bestemt bij de samentelijke erfgen. dat nae
gedaane publicatie van de boerrigter diegeene in gebreecken blieft van te ruijmen van de
beeck en opholden van water sal betaalende somma van twee g. gulden, waarvan mulder
Evert Everts heeft handtastinge gedaan in presentie van de samentelijke erfgenaemen.
Absenten.
Captain Coets. Drost van Vollenhoeve. Garrit van Munster.

Borgemeester Diem te Swoll nu erfgenaem.
Het goet van drost van Wisch is verkogt int jaar 1659 geene holthuijs an Peter Claesen en bij
coopsedulle dato den 16 august 1659.
Everard Wilbrinck als gevolmagt van heer Huijgens.
Hendr. Schimmelpenninck van der Oij.
Gerrit Jurdens.
Hendr. van Loockeren.
Jacob Adams als volmagt van sijn suster.
Jan van Marckel. Willem Hendrik Bessem als, gevolmagtigde.
W. Cremer.
(pag.) 80
Op huijden den 28 maay 1661 sijn na gedaane publicatie van ondergeschrevene geerfden. Van
den burschap Noort4Empe in de kercke van Voorst vergadert in abcentie van heer marckrigter
Huijgens. Sampt gecommitteerden over de sacke van de scholtis van Brummen dat die met
ten ernsten sullen bij den hand genoomen wordenom een ijder van te hebben, de sacke van
Jan Huveler wegens het afhouwen van boomen blijft nog in consideratie als verleeden jaar dat
men hem daar voor anmaninge sal doen.
Angaande de abcentie van borgemeester Diem nu erfgenaemde ancker wijns daarvoor sal men
den pagter anspreecken en de pagt penningen aan den pagter doen arresteeren om tot
betaaling te coomen.
Is toegestaen een campt in den enckdijcke te laaten leggen.
Ende geresolveert dat het maaken van leeuwendijck het holt dat daartoe gebruijckt sal worden
heeft Jan Garries belooft te leeveren de wijmholts tegen drie gulden neeffens een half vat bier.
Het schuttenschot sal verset worden op een plaats daar het de heer Buttenhand Huijgens sal
goet vinden ende met sampte stemmen toe gestaen, dat Peter Claesen sal genieten een
hoecksken lant aan de Voornhorst geleegen bij het hooge vonder.
Absente.
De heer Buttenhand Schimmelpenning.
Borgemeester Diem te Swoll.
Gerrit Jordens.
Everard Wilbrinck, als gevolmagt van de heer marckrigter Huijgens.
Theodorus Scharff.
Hendrick ten Broeck.
Jan Wilbrinck van het Bornhoff.
Hendrik Scharff.
W. Creemer.
Hermanus Altius, pastoor te Voorst.
Jan jansen Hissinck.
Peter Claesen.
Willem Arents.
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Op huijden dato 13 maay 1662 sijn na gedaane publicatie wij onderschrevenen geerfden der
burschap Noort4Empe in de kercke tot Voorst vergadert in abcentie van de heer marckrigter
Huigens. Sampte de gecommitteerden over de sacke van de scholtis van Brummen tot de

taxatie metten ernsten van het proces magte Ed. Hove ingelevert worden om tot een ijder te
coomen.
Alsoo daar clagten dagelijks coomen over de verkens die schade doen wordt volgens
voorgaande resolutie nogmaels belast de verkens te crammen op half meert tot alderhilligen
toenaest coomende.
De heijsters aan leenevendijck gesnoit door de heer borgemeester Kreijck sal de sententie
geligt worden en de gecommitteerden haar daar naa te regulaeren hebben, door overgestelt als
volmagt monsieur Cremer en Andries Pleger, volgens inholt de sententie.
Wort belangt het huijs geset bij Hoetincks Hoogercamp, een twee ten deele op de gemente bij
Rijck Hendriks gedaan is voor ditmael toegestaen bij provisie dat het voors huijsken sal
bliven staen, daar hij sal bijgraven een putte aan Hoetincks lant en anders niet. Ook indien het
bevonden wort de voors Rijcks Hendriks hij off den sijnen qualijk aldaar competeerden in
eenige sacken hoe het sij bevonden wort. Soo sal men het huijs ten eenmal affbreecken ten
aller tijden.
De heer Schimmelpennink van der Oij Butterhand heeft op huijden als boven gepersuadeert
dat de erfgenaemen solde een eijs doen van de planterie gedaen bij sijn Wel Ed. heer vader
saliger in Noort4Empe het welk alle jaar bij de vergaderinge is een memorie gemaakt om in
vrintschap te accordeeren, waarvoor de erfgenaemen een reijs hebben gedaen voor een vijftig
gulden.
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Wat belangt de plantinge bij de lijfrentmeester Cremer gedaan op het heuveler velt, dat sijn de
plantinge aldaer gedaen buijten kennis van de erfgenaemen dat tot sijn ende voors planting
sal doen optrecken in den herfst voor den twee september 1662. Soo niet sal men de
voorschreven poters aan de grond doen afhouwen waartoe gecommitteert sijn Hendrick ter
Borg, Doctor Scharff en Peter Claesen die de plantasie sullen besigtigen en daarover oordeel
stellen en bij foute dat den eijgenaer die niet uijttrecken sullen de voorschreven
gecommitteerden poter an grond doen afhouwen en de brucke bijvolgens voorgaende resolutie
betaalen.
De marckrigter sampt de gecommitteerden als boven sullen gaen visiteeren verteringe dagen
voor de naeste bijeencomste de geheele marck door en de besigtigen van planten meede van
de heer drost van Vollenhoeve sijn Wel Ed. Goet en de daar van rapport te doen in de naeste
vergaderinge of te bij een comste op dat het marckrigters Ampt wederin goede staat mag
becoomen.
Is toegestaen volgens versoecke van Cappiteijn Coets om sijn Ed, Goet, genaamt “Heijden
Goet”, aan de kolck bij sijn Ed. huijs genoemt “De Maije”, die neffens sijn Ed. huijs leijdt om
daar van drie roeden aan te graaven tot verseeckeringe van het huijs voor afsacken en sincken
in de kolck.
A.W. Couttier. Henr. Schimmelpennink van der Oij. Everard Wilberinck,als gevolmagtigt
van Huijgens.
Johan van Bockoll. Philip van Zuylen van Nijvelt.
Theodorus Scharff. Hendrick ten Broeck. Andries Pleger. Pieter Jansen. Elbertus Lubbertij.
Willem Lambers, momb. Van zaliger Beerent Willems onmondige kinderen.

Jan Jansen Hissinck.
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Op huijden 2 juny 1663 gedaane publicatie wij onder geschreven geerfden , burschap Noort4
Empe in de kercke te Voorst vergadert in abcentie van de heer marckrigter Huijgens. Sampt
de gecommitteerden angande de sacke van de scholtis te Brummen om te vorderen wort
gecommitteert Everard Wilberinck en Arens van Arentshoff om de sententie van taxatie van
costen te ligten.
De heer Adriaan van Lochteren, lijfrentmeester Cremer hebben op justerele geligt van de
rentmeester uijt Bornhoff in dato den 26 juny 1659 van een somme van twee goltgulden ad.
gepresenteert jaarlix en de heer van Lochteren en lijfrentmeester Cremer niet weer wolde de
obligatie op haare noeme hebben staen soo hebben de samentelijke erfgen. haar beide van
ontslaagen en een nieuwe obligatie laeten schrieven die door order aan de samentelijke ad.
vijf precent jaarlix.
Nog een obligatie van Willem Cremer ad. Een hondert tachtentig guld. Geteijckent door order
als boven van Everard Wilberinck wegens verschooten penningen voor de erfgen.
geinployeerd tot proces en andere oncosten overrente jaarlix vijf precent, en ten allen tijden de
penningen weedre cunnen affleggen en die obligatie geteijckent op den 2 july 1663
anvanckneemende.
Wort gecommitteert Jan Garries boerrigter het holt staende op den Leeuwendijck dat hij sal
laaten snoyen de heijsters op den voorsdijck staende soo ver sal laaten snoyen als de geerfden
naar geregtigheijt sterckt meede door goede sigt op sal neemen datten geene holt in die
voorsdijck mag geholden worden.
Everard Wilberinck, als gevolmagtigt van marckrigter Huijgens.
Henr. Schimmelpenninck.
Hendrik ten Broek. Theodorus Scharff. Hendrik Heijbers. Jacob Adams. Peter Claesen.
Willem Bessem als volmagt. B. Rauwers. Garriet Jordens. B.V. Boeckholt.
Jan jansen Hissinck. Wolter Jansen Brouwer. Willem Arens.
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Op huijden den 24 maay 1664 sijn na gedaene publicatie wij onder geerfden der burschap
Noort4Empe in de kercke te Voorst vergadert in abcentie van de heer marckrigter Huijgens
sampt en gecommitteerden.
Eerstelijk de sacke van scholtis van Brummen die met ten ersten sal gesedeert worden, omdat
daervan een ijder te becoomen.
Jan Garries wort belast bij de eijgenaer op het Kruitbos woonende doen anseggen dat de
geerfde ofte inwoonders te Voorst haar luijden niet sullen mogelijk vallen, om eenige
penningen te versacken sullen haar selven met haar kinderen te ennestrueren in de marck, soo
het anders bevonden wort sal men de huijs afbreecken en de luijden doen vertrecken en in de
Voorsmarcke geen Huijsken meer moogen setten sonder consent van samenlijke
erfgenaemen.
Evert van Beek heeft twee rijden peppelen geplant bij de veltcamp genaamt op de strate wort
angeseijt dat de voors Evert van Beek de peppelen gepoet sijnde buijten de lemijten, dat hij

voorts van Beek de peppelen sal doen uijttrecken sonder eenige proffessie te moogen hebben
soo niet sullen de erfgenaemen op sijn coste het selve laeten doen.
Wat angaat W. Cremer sijn plantinge van de mullen bij sijn goet, sullen gevisinteert worden
bij gecommitteerden en indien de passage van de weg niet belet is sullen blieven staen dogs
sonder prejuditie van de geintresseerde.
Jan Garries wort belast dat hij de erfgenaemen sal doen anseggen en Beumer de
Hengelerstraat dat de samentelijke geerfden de Voorsterstraate sullen opmaecken, diegeene
die daartoe geregtigt sijnde sullen voor ijder waar selven tot mackinge van de dijck een vijm
holt.
(pag.) 85
De geene meijnten langs de beecke is van de samentelijke erfgen. geresolveert die te sullen
placken die dan geplackt sijn de den anderen sullen waarschouwen om deselve samentelijke te
deijlen ijder naa dat sij luijden gewaart sijn.
De samentelijke geerfden belasten en doen belasten mits desen an Jacob Hendriks scheuter
dat hij doen sal een toecoomende sondag van de custor te Voorst in de kercke doen
publiceeren dat de verkens die niet gecramt sijn, naa vier dagen de publicatie gedaen haar
verken sullen crammen indien contraij bevonden wort sal den voorschreven scheuter die
verkens moogen schutten.
Docter ten Broeck presenteert tegens anstaende vergaderinge te coomen zegelen brieven
angande het huijsvelt te pretenderen hebben –een halve waar.
Is geresolveert neffens gecommitteerden geen doots Hendrick ter Borge ende hem Doctor
Scharff tegen toecoomende jaar 1665 int openbaar te vercoopen het holtgewas staende op den
Leeuwendijck.
Nog met den samentelijke erfgenaemen is toegestemt de vergaderinge te doen te voorts als
huijden over drie jaaren sijnde den dinschdags voor pinsteren als men schrieft het jaar onse
heeren 1667.
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Nog is geresolveert dat Jan van den Borg te Westevelt wegens sijn abcentie in de
vergaderinge te Voorst volgende publicatie daar gedaan sijnde, sal hebben te betaalen, de
erfgenaemen pertentie binnen de tijt van ses weecken ofte anders sinds sal men procediens
volgens marckregt rigten om tot betaaling te becoomen.
Everard Wilberinck, als volmagt van de marckrigter Huijgens.
Hendr. Schimmelpennink van der Oij.
Theodorus Scharff.
J. ten Broeck.
Philip van Zuylen van Nievelt.
Garriet Jordens.
Hermanus Altius, pastoor in Voorst.
Elbertus Lubbertij.
Peter Garsen.Willem Arents.
Jacob Adams, als volmagtigde van de weduwe Wedens.

B.V.Bockholt wegens de weduwe van de ontvanger Bockholt zaliger.
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Op huijden den 25 maay 1667 sijn na gedaane publicatie wij ondergeschreven geerfden der
burschap Noort4Empe in de kercke te Voorst vergadert in abcentie van de heer marckrigter
Huijgens samt gecommitteerden over de sacke hier onderschreven.
Wegens Evert van beek het planten van de rijden peppelen worden de hier gecommitteerden
versogt met de geinteresseerden daarbij te neemen en te gaan visiteeren het planten in
oogenschien daarvan te neemen het geen buijten de lemijten staat naar bevindigen te doen.
Wegens W. Cremeer sijn plantinge van wilijgen gedaen bij de gecommitteerden oogenschien
genoemen wel bevonden, dat wat angaet de grootte sullen bij de partijen gaan visiteeren en de
met den ander overeen coomen soo veel het beste te vinden is.
Van de plaggen nu langs de beecke wort gelaaten soo staat en de huijsluijden sullen daarin
doen als het haar goetdunckt tot den besten van de geerfde.
Het crammen van de vereckens blijft in voorige staet.
Hendrik ter Borg heeft getoont van ¾ waar geregtigt te sijn, volgens gesegelde brieven in dato
de jaar 1479 en de sal worden uijt marckerboecke gestelt, wegens het goet Heusvelt.
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Wegens den Leuwendijck is geresolveert het holtgewas daarop staande te gaan visiteeren
ende oogenschijn te neemen van een rije heijsters die de borgemeester Kerinck heeft ofte
vereijste te pretendeeren, om volgens sententie die de erfgenaemen hebben van Ed. Hove te
sijn is om dat in vrintschap bij te leggen ende te middelsdat gedaen sijnde het voorste holt
dadelijk bij branden keerse te vercoopen of het jaar daar anvolgende.
De samentelijke erfgenaemen hebben toegestaen die bijeencomste van de vergaderinge te
holden tot Voorst bij provisie op toecooment jaar op dinsedag voor pinsteren 1668 en geen
verteeringe daar te doen, als een ancker wijn en een schinck met broot daarbij.
De nieuwe erfgenaemen hieronder staand hebben de geregtigheijt betaalt, is agt gulden.
Eerstelijk de heer borgemeester Stenbergen. bet.
Garrad van muestelen. bet.
Derck Cremer. bet.
Everard Wilberinck als volmagt van de heer marckrigter Huigens.
Theodorus Scharff.
H. ter Borg.
B. Stenbergen.
Harmannus Altus, pastoor in Voorst.
G. Rauwers, als provisor. Peter Clasen.
Mijnheers van Eijssel.
Gerrit Jordens.
Walter Jansen Brouwer.
Willem arents.
Willem van Hoevel, uijtnoem van zijn neeff.
Jan Jansen Hissinck.
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Op huijden den 5 maay 1668 sijn na gedaene publicatie wij onderschreven geerfden der
burschap Noort4Empe in de kercke tot Voorst vergadert in abcentie van de heer marckrigter
Huijgens. Sampt gecommitteerden over de sacken onder geresolveert.
Eerstelijk wegens de plantinge van weduwe Wedens op Vernoen de brucke staande ende van
weegs daarin geplant is sal haar opneemen ende uijttrecken dat de weg ten eenmal geruijmt is
tot contentement van de geerfden. Ende sal van haar plantinge die gepoet is tot dato betaalen
een hondert gulden die welke geimplaijert sullen worden om de opgenoomen penningen te
betaalen en sal naa dato niet meer moogen planten en alsoo in staat blieven sonder prejuditie
van ijmant sijn. bet.
Jan Jansen heeft een huijsken geset op de Hooge Camp genaamt waarover wort verstaan dat
hij geen uitdrifte sal hebben ook sal de eijgener Lambert Jacobs borge stellen dat men
voornoemde Jan Jansen nog sijn huijs gesien de gemente wegs overlapt sal doen diergelijck
wort meede verstaen van des erfgenaem vant Kruijtbos Antony Brant.
Evert Wilbrinck als volmagtigt van de heer marckrigter Huijgens.
Absente.
Captain Couttier.
De erfgenaemen van Deutigem.
De Drost van Vollenhove.
De provisor van Deventer.
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Op huijden den 5 maaij 1669 des dinsedags voor pinsteren en sijn na gedaene publicatie wij
ondergeschrevene geerfden van de burschap Noort4Empe in de kercke tot Voorst vergadert in
abcentie van de heer marckriger Huijgens. Sampt de gecommitteerdenover de sacke onder
geresolveert.
De erfgenaemen blieven bij de voorgaende genoomen resolutie gelijk oock in de kercke is
gepubliceert dat eenijder sijn verckens sal doen crammen en wort den scheuter met belast dat
hij goede opsigt sal holden aan alle de verckens die hij bevint in de burschap Noort4Empe
ongecramt loopen. Sal hij dadelijk int schutschot brengen en vast toe sluijten. De sluttel bij
hem holden en nijmant anders over te doen. Indien het contraire bevonden wort sal men den
scheuter doen offeren en een ander in de plaatse stellen.
Het schutschot sal men doen repareren. De scheuter volgens sijn bedieninge eenige peerde
koeije verckens en ander beesten uijt schutschot te leijden en daer wolde sig ijmant tegen
stellen om te beletten soo sal den scheuter die selvijge doen beclaegen aan de heer
marckerigter en de gecommitteerden die daarin sullen doen naa behooren.
Everard Wilberinck, als volmagtigt van de heer marckrigter Huijgens.
Het 8 hecken in spieker marckt den hoff tot Voorst en holt men de brouwer de nagels bij peen
van olde schilt.
Den 29 juny is geconvineert en overgedraagen de samentelijke gedeputeerden sullen
comperens om beplantinge tussen Noort4Empe te stellen met de heer Groot huijs.

Absent.
Den heer Captain Schimmelpennink van der Oij, van het huijs ter Veld, ancker wijn.
De heer Commandeur Loetijn, de rentmeester int Bornhoff.
Steenbergen, de rentmeester uijt gasthuijs Zutphen.
Drost van Vollenhoeve.
Munster van Nimweegen.
Reijnder Willemsen, erfgen.
(pag.) 91
En is op den 28 july 1669 de bijeencomste geholden ten huijse van Peter Claesen in precentie
van de heer Grootenhuijs, Berent Cremer, Jan Garries, Everard Wilberinck, Hendrik Wauner
en Peter Claesen ter ander ende die beplantinge met ten anderen hebben gevonden en die rije
lant gemackt geset in sesaerde hollen die oncosten ijder half.
Ophuijden den 17 maay 1670 des dinsedags voor Pinsterdag naa gedaene publicatie waaren
de geerfden der burschap Noort4Empe in de kercke te Voorst vergadert in abcentie van de
heer marckrigter Huijgens en alsoo de heer gedeputeerde van Deventer doe eenige belett
arriveerde wat laat in de kercke daarom verscheijnden erfgenaemen sijn de verstaacken, soo
datter geene ander resolutie is genoemen als dat de geerfden beliefden te compereeren op de
olde gewoonte sijn op voor de middags des dinsedags voor pinsteren deser jaars maij 1672.
De heer Everard Kreijinck, borgemeester der stadt Zutpgen heeft op den 17 may 1670
vertoont voor de geerfden een opdragt brief van een gecogte goet genaamt Wolberinck, waar
bij hoort een geheel waar, en heeft ditte betaalt de geregtigheijt sijnde een agt gulden voor een
ancker wijn.
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Anteijckeninge van soodanige heijsen als buijten de tweede rijge in Noord4Empe sijn
bevonden en waar van stuck 1 ½ sal betaalt worden tot afdoening der lasten van de Voorse
Marckt volgens resolutie de erfgenaemen genoomen op den 17 october 1668 waaronder
nogtans de goederen Vernoen en Perl niet sijn begreepen nog het goet van de heer
Schimmelpennink van de Oij haar geplant hebben geredineert die twee eersten met 100 en het
laste met viftig gulden .
De goederen Vernoen en Perl
Schimmelpenninck van der Oij
Reijnder Willemsen Heijster
De drost van Vollenhoeve
Munstergoet, nu den laesten
Willem Arents Hoffsteed
Scheunincks Kempke
Wolter Jansen
Lamberts Plaatse, Capt. Schimmelpenninck
Elbertus Lubbertij Custos
Jan Gerries weijde
Vrou van Markel
Jacob Evers
Antonij Brand
Gasthuijs an schiphove
Wolter Jansen an Kikannie

45
220
172
41
151
101
180
41
36
94
208
48
38
28

100—0—0
50—0—0
3—7—6
16—10—0
12—8—0
3—1—6
11—6—8
7—11—6
13—10—0
3—1—6
2—9—0
29—11—0
15—12—0
3—12—0
2—17—0
2—2—0

Deselver voor weijde
Gasthuijs
Doctor Scharff
Bornhoff
Capitain Couttier
Lijfrentmeester Cremer
Vrou van Steenberge
Onderderteijckent,
Meijnneert van Tijs als provisor.
Wolter Jansen Brouwer.
Peter Claesen.
Willem Bessem.
Reijnder Willemsen.
Elbertus Lubbertij.
Jan Jansen Hissinck.
H. ter Borg.
C.S. Scharff.
J. van Suchtelen.
R. Meghen als provisor.

37
79
113
140
100
7
24

2—15—6
5—18—6
8—9—6
10—10—0
7—10—0
5—17—0
1—10—0
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Ontvanck van dese overstande rekeninge op den 25 maay 1669 te Voorst.
Vrou van Sucktelen van Vernoen en Perl
100—0
De heer Schimmelpennink van der Oij
3—7—6
Rijnder Jansen Willemsen
De Drost van Vollenhove
16—10—0
Munstergoet nu custus te voorst
vereerst voor en glaes in sijn huis
12—18—0
Willem Arens hoffsteede
3—1—6
Jacob Adams hoffsteede
18—0
Schurincks campken nu Hendr. Jansen
11—6—6
Walter Jansen
7—11—6
Lamberts plaetscamp Schumnep
13—10
Elbertus Lubbertij vereerst voor een moyten
3—1—6
Jan Garries weijde
2—19
Vrou van Markell
29—11—0
Jacob Evers
15—12—0
Antoin Brand
3—12—0
Het gasthuis schiphove
2—17—0
Wolter Jansen an Lijckamp
2—2—0
Deselve Wolter weijde
2—15—6
Gasthuijs
5—18—6
Bornhoff
10—10—0
Doctor Scharff
8—9—8
Capteijn Coets
7—10—0
Lijfrentmeester Cremer
5—17—0
Vrou van Steenbergen
1—16—0
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Op huijden den dato 21 maay 1672 des dinsedags voor pinsteren sijn na gedaene publicatie
wij ondergeschrevene geerfden der burschap Noord4Empe in de kercke te Voorst vergadert in
precentie van de heer Willem Huijgens, samt gecommitteerden over de sacke hier
onderstaende geresolveert.
Is voor gecoomen dat Hendrik Jansen tot Voorst bij sijn huijs aldaar een hofken liggende het
geene hij heeft vergroot en de weg daarmeede heeft verkleijnt is, welke men sal besigtigen,
soo het bevonden wort datter ijemant bij geintersseert is, sal hij het selve moeten intrecken en
in de selvijge staet leeveren als het voor deses geweest is.
Aalsoo de gecommitteerde van Deventer met en sijn gecompareert, soo hebben de precente
erfgenaemen geresolveert dat men op tijt en dag van vergadering sal men compareeren des
voor de middag voor elf uuren sal betaalen in de kercke die geene die dan niet comparent op
voorsetijt en ure sal betaalen ses stuijvers voor den arem en die compareert sal betaalen
volgens voorgande resolutie sijn de op een dinsedags voor pinsteren.
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Op huijden de 18 maay 1675 des dinsedags voor pinsteren sijn de nae gedaene publicatie wij
ondergeschrevene geerfden de burschap Noord4Empe in de kercke te Voorst vergadert vooe
elf uren in presentie van de heer marckerigter Willem Huijgens, sampt gecommitteerden over
de sacke hier onder geresolveert.
Eerstelijk Jan Jacobs buerman toegestaen sijn leven lanck een stucks landts van gemente sal
gebruijcken waarvan de lijfrentmeester Cremer heeft tegen sijn landt an het geene
geresolveert is, en toegestaen dat den voornoemde Cremer sal betaalen en bij de man jaarlix
10 stuijvers s’jaars gedricks van gelijke tegen sijn land aan, daar hij ook sal betaalen aan de
blinde man jaarlix 15 stuijvers,
De provisors van Bornhoff hebben versogt wanneer die gecommitteerden sullen gaan
besigtigen de plantasij van de rekenmeester Cremer aldaar sullen gecommitteerden believen te
besigtigen de plantasij op het velt en meer het graven soo weel van de een als de ander.
Wort geordeneert Peter Claesen dat hij het schutschot sal doen maacken dat het goet is en sal
ten naeste de reeckeninge daarvan overleeveren.
Willem Bessem als pagter van het Heuvelen wort toegestaen over de pagt van het jaar 1672
ten eenemal quiet gescholden en over dat jaar 1673 deselfse van pagt mits dat de voorgaande
pagter precijs sal btaalt worden. Vorders gecontineert in de pagt van het heuvelen voor de tijt
van ses jaar ingaande 1675 den jaar voor solanck op petrie de verpondinge neemen de
eijgenaers tot haare lasten jaarlix.
De ordinaire gecommitteerden worden geautoriseert en de gepresieert een tijt te setten aan alle
de goederen toecoomende de marckt in het openbaar te sullen verpagten mits eerst de
publicatie doen daarvan te publiceren.
W. Huigens. Jan Jansen Hissinck. Reijnder Willems.
Hendrick ten Broeck. W.R. Scharff. Hubert Tonijse .
R. Steenbergen. Lambert Abbinck, als volmagtigde van Beels IJsselmuiden.
B. Omegroeve. Willem Bessem.
W. Cremer.
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Op huijden 9 mey 1676 des dinsedags voor pinsteren sijn nae gedaene publicatie wij
ondergeschrevene geerfden der burschap Noord4Empe in de kercke tot Voorst vergadert voor
elf uren in presentie van de marckrigter Willem Huigens tot Voorst. Sampt de
gecommitteerden was hierna volgende geresolveert.
Opregt van de samentelijke nabuijren van Voorst versoeckende tot reparatie van de tooren het
selve staande op de Leeuwendijck te moogen worden toegeseijt, is omdat het hout nog niet
houwen ende marck geseet schulden heeft afgeslaagen.
Hendrik jansen heeft ingeplant en de reeckeninge presenteeren gesedert anno 1663 tot dat
deser bedragende 240 gulden, 4 stuijver. Van de marckeschrijver gelast deselve te betaalen
die hem in reckeninge sal worden geleden.
Op propisitie dat de gecommitteerden op de commissie soo groote verteeringe deede, is
geresolveert dat niet meer de tot de laste van de marck sullen verteeren als alleen ijder eene ’n
rijxdallder en de dat als wanneer de marck te gaan besigtigen.
Wort samentelijk verstaen dat vannu voortaan altijt een gecommitteerde sal weesen van
Deventer en van Zutphen en de een van Voorst. Die continu weesen sullen den tijt van drie
jaaren. Affgande alle jaars eenen en de nu gecommitterde de heer Scharff en Peter Claesen nu
op nieuwer gewinnen eeijnder van Meegen van Zutphen.
De reeckninge van de marck wort Wilberinck geordonneert, deselve binnen agt daagen an de
heer Scharff over te senden om nog gesien hebbende deselve te sturen.
Is vertoont het restant van de obligatie van de heer Cremer meede de obligatie ten profijt van
Bornhoff versoeckende betalinge van de intresse capitalle.
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Wort verstaen dat naa dat de gecommitteerden de reeckeningen van Wilbrinck hebben
oversien en geslooten daarop meede sal worden geresolveert.
Alsoo gecommitteerden en geerfden soo laet in de vergaderinge coomenwort verstaen dat een
ijeder een naa gedaane publicatie sullen sijn precijs ten negen uren in de kercke tot Voorst bij
penne van een goeltgul. Op tien uren niet in de kerck sijn.
Op den besigtinge van de dijck op Kruijtbos wort op geresolveert om de heer Cremer en
erfgenaemen en geerfden soo veel mogelijk sien te vergelijken wort geautoseert de ordinair
gecommitteerde om met de samentelijke geinteresseerden tegen wounsedag na pinsteren
s’middags ten twee uren presijse op de plaats den requestie te verschijnen om de sacke tot een
ijeder commeijt. Soo mag scheijt te vergeleijcken onvermindert een ijeders goet hebbende
regt.
Aldus geresolveert bij ons onderschrevenen op dat als voorschreven.
W. Huijgen. Scharff. Garrit Kreijinck. W. Cremer. W. Cremeer. B. Cremer, provisor van
Bornhoff. R.V. Meeghen als provisor gasthuijs. Jasper van Marchell. B. Omegroius.
Huibert Tonijsen. Lambert Hebbinck als volm. van G.M. jonkheer Hendrick van
IJsselmuiden. Jan Jansen Hissinck. Willem Bessem. Elbertus Lubbertij soo voor hem self als
voor Peter Claesen.
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Op de resolutie genoomen den 9 may 1676 artikrln sijn op den 28 juny 1676 de erfgenaemen
en de gedeputeerden in de karcke weedre vergadert geweest en aldaar dit volgende
geresolveert.
Alsoo tussen geerfden van Noord4Empe en de heer Johan Cremer van de stad Zutphen, meede
geerfden verschult was over een dijck op het kruijtbosvelt aan gemeente Cremers land
uijtloopende waar off de geerfden tot nog toe intussinge verdags in possessie sijn geweest, die
soodanige te onderholden dat daardoor haar landen gebeneficeert en bij natte jaaren van oude
looping van water bevrijt worden welke dijck verschillen weg te neemen nae voorgaande
kerckespraak tot Voorst. En bij gemelte Cremer an sijn lantdoorgegraaven, en daar ordr van
de geinteresseerden geerfden weder opgemaackt ende alsoo in verschult gebleeven sijnde soo
sijn op dato onderschreven op hope van Voorst gedaan, die Everard Wilberinck als
gevolmagtige marckerigter met de ondergeschrevene geerfden aldaar in locatie verscheenen
en hebben nu genomen oculair inspectie goet gevonden en gearresteert die beecke volgens
gestelde bocke op het kruitbosvelt bij het Bornhoven leengoet in de oude beecke in de rigte
heen te leijden op hoop dat het hem hemelwater daardoor beter ganck krijgende. Dit verschil
daar meede genoemde den dijck te stouwen van dien daar af minder last en hooger sal
behoeven, en heeft Peter Claesen angenomen de voorse beecke ter plaatse hem angeweesen
ter breete van tien voeten ender ter behoorlijke diepte tot inde oude beecke te doen graven. En
de aerde naa de sijde van het Bornhoven leengoet op te werpen en op sijn costen te leggen
ente onderholden waarvoor mitsgaaders voor het nieuwe bij hem gemackte schutschot,
genoemde Peter Claesen voor hem en sijne erfgenaemen eerstelijk toegestaen het hoesken van
de gemeijnte, tussen die oude en en die voorste nieuwe graven beecke en het vonder aldaar
over de beecke liggende geleegen
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blievende. Inmildens de dijck op het Kruitbosvelt en Cremer en Bornhoven landen voor
beholden elck sijn regt, soo lange dijck vast en in staat, als die van olds geweest sijn, ter tijt
totdat men sal gesien hebben off die nieuwe beecke sustisant sal sijn om der geinteresseerdens
geerfden landen van den vorderen overloop van het water te beijde ontlasten dat men de
heijsteren bij de secretaris Cremer soo aan beijde sijden van sijn nieuwe gemackte dijcken, als
elders geplant meede ter geseijde tijt sullen blieven staan soo nog tans sonder pretentie van
possessie.
Heeren gecommitteerden hebben verwit gedaan, besig tegen dit volgende overlangt en de op
ijeder post geresolveert als ondergeschreven.
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1677. op huijden 29 maaij den dinsedags voor pinsteren sijn na gedaane publicatie wij
onderschrevenen geerfden van Voorst en Noord4Empe in de kercke vergadert voor tien uren
ten presentie van de marckerigter Willem Huijgens. Sampt de gecommitteerden en de alhier
volgende geresolveert.
Heeren gecommitteeerden hebben verwits gedaan besig tegen dit volgende overlangt en de op
eijder post geresolveert als onder geschreven.
Op den 14 maaij 1677 hebben de tijt dese gecommitteeerden van Voorst ende Noord4Empe de
marerck gevisiteert en bevonden als volgt.

Op licentmeester Cremersgoet geremarqueert dat sijn den tuijn van den hoff, Hoe langer hoe
verder, van jaar tot jaar uijtset, is bij den gecommitteerden verstaen den selver weder op den
oudenvoet uijt te trecken ofte ander an de erfgenaemen cintantement te geven. Wat angoet die
tillmijn bij den colck bij sijn goet sal op marckerigter nagesien worden, wat quantiteijt sijn en
toe super prise betalt heeft, alsoo de gecommitteerden bespeuren dat sijn vant jaar tot jaar
meerder tellingen comt te pooten.
Wij overstemmingen geresolveert dat de tellingen bevonden gepoot boven het getal int
marckeboeck fol.46 en 23 sullen betaalen worden aanderhalve stuijver het stuck.
De heer vant Velde heeft opnieuw gepoot 63 tellingen en wort swaarigheijt gemaackt dat sijn
hooger en de vier treeden buijten sijn poetbrinck gepot heeft.
Wort verstaen dat de heer vant Velde sal betaalen de tellingen bij hem ende sijn hooger ende
verder gepoot buijten de drie treeden tegen aanderhalve stuijver het stuck.
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Secertaris Cremer heeft opnieuw gepoot 48 tellingen op het velt ende hebben langes sijn landt
drie rigen vrij gekent.
Hetgeen bevonden wort buijten de drie treden van sijn landt gepoot te sijn sal betaalen
anderhalve stuijver het stuck.
Hendrick Jansen heeft den vier bij den uwelen brugge opgegraven, soo datter nauwelijks arde
te becoomen is om de brugge bijdensijts op te hoogen.
Wort verstaen dat de heer vant Velde de aerde sal doen haelen daar se voor dese gehaalt is.
Hendrik op ’t goet Duiskens is bij de gecommitteerden angeseijt sijn Grave sijnde een beecke
voor sijn huijs op te maaken alsoo daar veele luijden bij geintresseert sijn.
Daaren booven is de boerrigter gelast hem an te seggen dat de boecke op maacke tot
voorcoominge van schade.
De inwoonders van Noord4Empe klagen over die van Loenen dat dages haare beesten geschut
worden omdat behoorlijk is dan die van Loenen haare vrogt behooren op te maaken tot voor
coominge van schade.
De heer Cremer, de Custos en de Peter Claesen worden geautoriseerd om met de heer
marckerigter van Loenen hierover te handelen ende ten beste te schicken.
De hutte opgeslaagen op den brinck van de gemente van Noord4Empe sonder kennisse daar
over wort geprotesteert.
De gecommitteerden worden geautoriseert de hutte indesen gemelt naa verloop van ses
weecken afte breecken ende ter oorsaacke van de armoede is sijn levenlanck toegestaen de
vrogten van het heuvelen.
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Is meede bij de gecommitteerden verstaen en de invisiteeren van de marck bevonden, dat
menigs van tellingen sijn te schande gemackt met inhouwen den bast ofte schellen en die

regel eijken ongeregelt gelden meer soo is onder goet vinden verstaen kerckepraek daar over
te doen en een verclaring an den anbrenger te geven en den misdadiger daarover te straffen.
Is geaccordeert en belast de publicatie ten ernsten te verwordingen. Aan Peter Claesens huijs
wort bevonden sijn tuijn omtrent den berg 7 á 8 voet uijtgeset te hebben en 120
tellingenopnieuw op den brinck bij de hutte gepoot.
Peter Claesen sal weegens de heijdters betaalen gelijk de anderen en wegens het uijtsetten van
den tuijn wort om Reede geaccordeert dags sonder cinsequenties.
De nieuwe scheuter van het schutten over het schutten en de pandt haelen van de verkens , sal
in alle voorvallen gelegenheijt de steun van worden gebooden en hem wel expresse gelast
niemant in het schutten te outsien.
Hendrick jansen versoecke te coopen Marry Tappers hofken ende den uijtgang van dien.
Wort uijtgestelt tot het naeste jaar.
Op het versoeck van de boerrigters dat inhoele van de bijen vanwege resolutie den 16 maij
1650 genoomen mogen worden gemanitieert.
Dit gehouwen instaat tot dat beweesen wort dat de landen vremde bijen gestaen hebben onder
de marck behooren . ordonneeren vorders dat de articulen weerde vremde bijen genomen
stichte te agtervolgen
De pompe van den bovendijck op die tans en gemackt is ten eenemaal vergaan, en moet
nootsackelijk weder gerepareert worden.
De boerrigteren worden gelast te bestellen dat gemackt moet worden op de minste costen.
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Garrit aan Suchtelen, paetbrinck eenige wilgen te buijten gepoot.
De boerrigteren sullen aan Suchtelen waarschouwen de wilgen voort uijt te trecken met een
houteijt om des selve anders uijt te smiten met een dat sig voortaan sal wagten sonder consent
verder te pooten.
Is bekent gemaakt dat verscheijden pagten vervallen brucken en de heijster onbetalt blieven,
waarmeede men de schulden wel soude afdoen wat middel tot dwinge.
De boerigteren worden gelast dat na ontvangen restanten deselve sal moeten vorderen binnen
de tijt van 4 weecken bij peene van cassatie.
Op de rekening van Jan Jansen Hissinck pretendeert 14 jaaren schougelt ter som van
153—10—0
De gecommitteerden worden geautoriseert de rekeningen naa te sien en naa bevindingen te
doen.
Ende is verder geresolveert dat sig na desen niemant sal verstouten pooten hetsij hart of
weeckholt buijten den pootbrinck ofte de gewoontelijke sijnde drie schreeden sonder kennisse
en consent van de marcke bij de peene van tien goltgulden.

In plaats van de heer Scharff wort genoomen tot gecommitteerde de heer Hopman Jaspers
Marckell.
Tot betaalinge van de capitalen en verloopen intresse sal men deboor doen om de restanten
innen soo mooge daaruijt betaalinge doen andersins een ordinaire uijtsettinge int werck sal
worden gestelt.
De rekeningen van Wilberinck worden gecommitteerden versogt ten eersten te sluijten.
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Dom. Ommegroeve, predicant tot Voorst ware toegestaen als sijn voorsaten te sijn in de
marckboeck fol.39 het eijkeholt van het achtertijen landt op den kleijnen Eenck
conssijuentie.
De tijt van de vergaderinge van de marck tegens toecomende jaar is vastgestelt op maendag
voor pinsteren.
De heeren gecommitteerden worden geautoriseert de besigtingen van de marckt ten eersten
met toedeon van de heer licentmeester Cremer te doen.
En de soo eenige parcelen van het halve als landt bevonden geoordeelt wort te vercoopen en
op de naeste bijeencomste bekent te maaken.
Absenten:
Garrit van Suchtelen, absent de provisor van het gasthuijs van Deventer.
Aldus geresolveert bij ons ondergeschreven op dato als voren geseijt.
Willem Huijgens. G. Kreijnck. Hendr. Schimmelpenninck van der Oij. B. Scharff.
Willem Cremer. G.van Suchtelen. Gor. Cremer. Peter Claesen. Wijnholt Bomel.
Godfr. Scheers. Elbertus Lubbertij.
Gijsbert Tonijsse. Johan Rijckers, wegens het geestes gasthuijs te Deventer.
Reijnder Willems, dese onderteken is eerst op den 25 meij 1680 gedaan.
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Op huijden den 13 meij 1679 deser woensdag voor pinsteren, sijn naa gedaene publicatie wij
onderschrevenen geerfden van Voorst en Noord4Empe inde kercke tot Voorst vergadert ter
presentie van Johan Wilbrinck als volmagtigde van de heer marckrigter en de het volgende
geresolveert.
Vermits het minder getaal der erfgenaemen en de sijn geene andere resolutie genoemen daar
dat het houtgewas staande op den leeuwdijck toecoomende winter sal worden vercogt ter
offdoe eenige van de marckschulden. Aldus geresolveert.
Johan Wilbrinck, Marckrigter. qq.
B. Ommegroeve, Pastoor in Voorst.
Hen. Kreijnck, tot Beele.
Wijnhout van Eck, als provisor van het Bornhoff.
Jan Jansen Hissinck. Elbertus Lubbertij. Reijnder Willems. Gijsbert Tonijsse.
Gewaart een Jan evers wegens Capitel.
Jan Arens wegens Hendr. Wern van Nijmags.
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Op huijden den 25 maay 1680 des dinsdags voor pinsteren sijn na gedaane publicatie wij
onderschrevenen geerfden van Voorst en Noord4Empe in de kercke tot Voorst vergadert in
presentie van Johan Wilberinck als volmagtigde van de heer marckrigter en de het volgende
geresolveert.
De heeren gecommitteerden worden versogt de tellingen bij de heer Schimmelpenninck en
secretaris Cremer gepoot in haar presentie buijten de drie rijgen gepoot te tellen die sij alsdan
aanneemen om te betaalen.
De putte van de hutte ten eersten int werck te stellen.
De heeren gecommitteerden worden versogt met die van Loenen te handelen over de
affrastinge soo als het ’t last en de tot minste schade sullen goet vinden.
Peter Claesen een ijpenboom gehouwen en vercogt voor twee gulden en de marcke te
betaalen.
Den dag van de jaar bijeencomste wort alsnog vast gestelt op dinsdag voor pinsteren,
s’morgens pecijs ten 9 uren bij peene van twaalf stuivers dadelijk te betaalen.
De licent meester Cremer sal van de 64 gepoot heijsters betaalen anderhalve stuijver het
stuck.
Den berg door Jan Hendriks geset op de gemeente wort verstaan dat ingebrocken moet
worden ’t welke hem de boerrigter sullen anseggen.
Het gepoot bij de sneijder op Ossencamp wort alnu gepasseert, mits dat aan vijf gulden een
recognitie sal geven, dog wort bij desen meede verstaan dat nijmant die niet gewaart is sal
moogen pooten.
Op den 17 meij 1681 wort in dood en afsterven van de heer Huijgens alnogs in staat
gehouden.
In plaats Jan Garries boerrigter wort bij provisie op het voordraagen vinden van de
marckrigter dat hem in toecomende een te kiesen, bijprovisie genomineert hadde Hendrik
Beumer sullen toecomende jaar daar alsdan naader over worden geresolveert aangaande het
regt van de verkiesinge.
Peter Claesen wort alnog die jaar gecontijnueert als gecommitteerde.
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De boerrigters sullende de restanten haar ter handen gestelt worden met boeregs gebruikelijk
te executeren zonder ansien.
De scheuter wort toegestaen te coopen een pijenrock.
Aldus geresolveert op dags en datum als boven.
Johan Wilberinck. G Kreijnck. Henr. Schimmelpenninck van der Oij.
Godfriet Scheers. Scharff. Gijsbert Tonijsse. G. van Suchtelen. Peter Claesen. Jod, Cremer.
Wijnholt van Til. Elbertus Lubbertij. Reijnder Willems. Dom. Ommegroeve. De weduwe
Couttie. De licentie meester Cremer. De weduwe van Jan van Marckell.
Van IJsselmuiden hebben haar buerluiden excuseren en de pagter inplaatse gesonden.
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Op huijden den 17 maay 1681 des dinsedags voor pinsteren sijn na gedane publicatie wij
onderschrevene geerfden van Voorst en Noord4Empe in de kercke te Voorst vergadert ter
presentie van Johan Wilberinck qq. (Als gevolmagt. van wed. Huijgens ter minlijke
gepasseert op den 28 april 1681 en de het volgende geresolveert.
Accoort tussen de marcken van Loenen, Empe en de Noord4Empe, dat den 13 july 1680 hier
vervolgens wort bij desen in allen deelen geapporteert.
De excutie van de hutte te doen,wort alsnog gerenoveert.
Jan Hendriks moet alsnog worden angeseijt enboegl in te trecken ten waar hij net de heeren
gecommitteerden daar over genoem te accordere, die daartoe worden geautoriseert.
De resolutie voorleeden jaar genoomen weegens het gepoot van Sneijder op Ossencamp wort
alnogs geinheerd ende de scheuter gelast die ter excutie te stellen.
De restanten sullen de boerrigter ter spoedigsen in vorderen met boerregs als gebruickelijk is.
Tot het maacke van de breede straate tegen Blockenbrinck ter eendick, worden geinteresseert
toe geseijt een tons bier tot ses gulden.
Inplaats van Reijnder van Megen wort wederom angestelt tot gecommitteerde voor drie jaaren
de heer Jodicus Cremer.
Aldus geresolveert op dag en datum als boven.
Johan Wilbrinck. Qq
JanJansen Hissinck.
G.Kreijnck.
B. Cremer in noeme van de weduwe licentmr.
Scharff.
En sijn vader Sed. Cremer.
G. van Suchtelen.
B. Ommegroeve, pastoor in Voorst.
J. van Hasselt.
Antoni Steenbergen, uijtnoeme van de weduwe
B. Lulofs.
Van sal. Burgemr. Jan van Marckell.
Peter Claessen.
Henr. Van Marckell, uijtnoeme van broer
burgemr
W. van Harell, uijtnoeme van Boemers.
Van Marckell. Johan Kreijken wgens geestes4
Elbertus Lubbertij.
Gasthuis tot Deventer.
Reijnder Willem.
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Copia
Op huijden dato onderschreven is tussen Hoog Welgeb. Heer Alandt Hackfort, heer van de
Horst wegens de geerfden van Loenen, Elbertij Lubbertij Custos tot Voorst en de Peter
Claesen als gecommitteerden van de geerfden der burschap Empe en Noord4Empe op
apperbatie van de respective geerfden bovengenoemen naa voor verschijnen voorgaande
gehouden comparcitien, bij inminels accoort, in der vrinschap geaccordeert en overcoomen
dat op de luuijt scheidinge van Loenen, Emp en Noord –Empe een grave van seven voeten
wijt.geleijt naadt Loense sijde sal opwerpen, bij die van Loenen voor dardendeel bij die van
Empe en de Noord4Empe voor tweedarde deelen voor de ernstenmaal besigtig, en daar naar

bij de buijtenschappen Empe en Noord4Empe onder holden en toegenoem vrogten van tijt tot
tijt sal geholpen worden, mits dat de onderholders van de graven de vrogtinge van tijt tot tijt
het holt op de wal in de graven opslaande ofte geplant worden sullen genieten, en de dat naa
gedaane apperlatie in de naeste dorpen bij publicatie te doen, de gemelde graven op costen als
boven, aan de geene die het voor de minste prijse bij de roede sal believen ante neemen, te
bestoeden welke bestadinge binnen een maant tijts naa dat dese sal geschieden. Dit alles
sonder argelist in waaren en outs deser bij ons in boven voorschreven qualiteijt geteeckent
actum Loenen den 13 July 1680 Hackfort ter Horst.
Elbertus Lubbertij.
Peter Claesen.
Is op den 17 maay 1681 nog geresolveert dat men inplaats van negen uren voortaan precijs op
tien uren in de kercke naa voorgaande publicatie moet weesen bij de brucke a 1680 genomen.
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Op huijden den 30 maay 1682 des dinsdags voor pinsterenzijn na gedaane publicatie wij
onderschreven geerfden van Voorst en Noord4Empe in de kercke van Voorst vergadert ter
presentie van Johan Wilbrinck qq en de het volgende geresolveert.
De resolutie over afbreecken van de hutte in 1677 blieft alsnog in staat.
Jan Hendriks sal alnogs angeseijt worden den berg in te trecken ten waar hij met heeren
gecommitteerden voor een recognitie en dat de weg ten sijnen costen wel onderholden quaam
te accordeeren.
De boerrigters worden alnogs gelast op te alderspoedigste de restanten met boerregs sonder
ansien in te vorderen.
De heer van Velde heeft angenoomen gelijk sijn Hoog Welgeb. doet bij deses onder kennisse
Voorste brugge op huijden te doen betraden dat ewel en de na behooren gemaackt sal worden
ende tot het anhoopen van de weg, sal de aerde mogen gehaelt worden uijt de vijver van
Hendrik Jansen als voor desen gebruijckelijk is.
De resolutie over het kiesen van den boerrigter in 1680 genoomen blieft alnog in staat.
Inplaats van de heer Jasper van Marckell wort wederom als gecommitteerde angestelt de heer
Garrit van Suchtelen van Deventer voor drie jaar. aldus geresolveert op dags datum als boven.
Johan Wilberinck. G Kreijnck. Jod. Cremer. Henr. Schimmelpenninck van der Oij. J. van
Scharff. Ommegroeve, pastoor in Voorst. Henr. Van Marckell. W. van Havell. Joan Bijcker.
Wijnhant van Til. Elbertus Lubbertij. Jan Evers, wegens de weduwe Coertius.
Peter Claesen. Reijnder Willems. Jan Jansen Hissinck. Licentie meester Cremer, als gevolm.
van de weduwe van de licentiemeester.
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Op huijden den 30 july 1685 op dinsdag sijn na gedaane publicatie wij onderschreven
geerfden van Voorst en Noord4Empe in de kercke te Voorst vergadert geweest ter presentie
van Johan Wilbrinck qq en is het volgende geresolveert.
De resolutie word affbreecken van de hutte in 1677 genoomen blieft nog in staat.

Gelijck oock de resolutie over het intrecken van de berg van Jan Hendriks sal worden
oversien.
De halve Voorster brugge uijt last van den hoff van Noord4Empe sullen de boerrigters de
eijgenaars anseggen dat ten eersten wel en naa behooren gemaakt worden of datte bij
weijgeringe het landt bij de erfgenaemen wederom ingetrocken sal worden.
Tot het sluiten en hooren van Wilberincks rekeningen worden versogt de gecommitteerden de
ordienaars gecommitteerden, en de sullen de boerrigters gelast worden daar tegen de restanten
met alle ijver soo wel mogelijk te innen.
De rekeningen van de oncosten over het graven en de planten op het heuveler in 1684 en 1685
ter somma van tweehondert en elf gulden en 8 penningen sal Wilberinck kunnen verrekenen.
Ende is geresolveert nog eendarde van het geheele heuveler te bepooten en de wort daartoe
uijtgeset ses gulden op ijder waar, uijtgesondert die van de predicant.
Dat een ijder erfgenaem op het eerste aannoemen door ordere van de heeren gecommitteerden
die versogt worden moeten an te neemen van dit alles te besweeren sonder eenige woorden,
eerste sullen en de belooven te betaalen bij prate excutie.
(pag.) 111
En de wort bij dese meede gelast nijmant sig te verstouten eenige plaggen te maaijen bij
peene van twee heerenponden of ijmant te distutie van de marckrigter en gecommitteerden.
Jan Hendriks sal worden angeseijt dat hij sijnen sloot an de tuijnen wederom sal herstellen als
voordeses is geweest, ofdat andersints het sijner laste sal gedaen worden.
De ordinaarse bijeencomste wort wederom vastgestelt jaarlijks op dinsdag voor pinsteren op
de peene van boete daartoe staande des s’morgens precijs ten tijen uren.
De boerrigten worden geordieneert en de vastgestelt Hendrik Beumer en Willem Bessem.
De ordienaars gecommitteerden werden voordeses jaare alnogs gecontineert.
Aldus gedaan en geresolveert op dags en datum als boven.
G.Kreinnck.
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Op huijden den 18 maay 1686 op dinsdag voor pinsteren sijn na gedane publicatie wij
onderschreven geerfden van Voorst en Noord4Empe in de kercke van Voorst vergadert
geweest ter presentie van Johan Wilbrinck qq en de het navolgende geresolveert.
Vermits het minder getal der erfgenaemen, door abuijs alhier niet gecompareert, is alleen op
het noodige geresolveert.
Dat de boerrigter gelast wort te tellen de tellingen staande op de plaats van Gerrit Egbers
Ook tegen de hutte bij Peter Claesen geplant, als meede die van Jacob Evers.
Den boerrigter Hendrik Beumer wort gelast te versorgen dat de noodige graven en slooten van
het heuveler op gegraven wordenen de ingevolge van de resolutie van voorleden jaar ten
eerste invorderende ses gulden op ijder waar, omme daartoe als mede omme te bepooten
gebruickt te worden.

Jan Hendriks sal alnogs angeseijt worden dat hij sijn wilgen pooten, berg, sloot en tuijnsal
weg doen ofte dat andersins de boerrigter gelast wort het selve ten sijne lasten te doen.
Aldus geresolveert op dag en datum als boven en de rest uijtgestelt tot eene nader
uijtschrievinge bijeencomste.
(pag.) 113
Op huijden den 10 augustus 1686 sijn naa gedaane publicatie wij onderschrevenen geerfden
bvan Voorst en Noord4Empe extra in de kercke tot Voorst vergadert geweest ter presentie van
Johan Wilberinck qq en het navolgende geresolveert.
De resolutie bij de presente erfgenaemen op den 18 meij 1686 genoemen worden
geapportbeert.
Ende compareeren Jan Hendrix en de belooft ten eersten die resolutie hem angaande van den
bergh zelfs off op sijn camp te moogen doen en de te requanderen van de pooten hem
onderwerpen de te maacken regt.
De resolutie van maacken van de voorster brugge voorleeden jaar genoomen wort alhier
geinhereert.
De heeren gecommitteerden rapport doen aan de gedaane rekeningen van de marck worden
bij dese voor de meijn bedanckt en de versogt te continueeren en uijt toecomende voor de
pagter en borg te stellen.
De restanten van de absentien tot dato worden goet gevonden, niet te vorderen, hem de
gecuseert geresolveert dat int toecoomende die resolutie van de absenten stricktelijk
geexcuteert sal worden.
Ende restanten van de anckers wijns ten eersten in der minne of met prate excutie te neemen.
De gecommitteerden van voorleeden jaar worden alsnog versogt te contiueeren.
Aldus geresolveert.
Johan Wilbrinck. G. Kreijnck. Scharff. Hendrik van Markell. W. van Gastell. Huijbert
Tonijsen. Hendrik Evers. Willem Bessem, meede voor Garritjen Lamberts. Jodicus Cremer.
G. van Suchtelen. Peter Arens. D.Dapper als provisor. B. Lulofs wegens Bornhoff. Reijnder
Willems. J. Hendriks wegens den heer van Hoogencamp.
(pag.) 114
Op huijden den 10 maij 1687 sijn op dinsdags voor pinsteren naa gedaane publicatie sijn na
ondergeschrevenen geerfden van Voorst en Noord Empe in de kercke tot Voorst vergadert
geweest ter presentie van dr. Wilbrinck qq en de het volgende geresolveert.
De volmagt van Mee Vrouw Huijgens tot op Voorst lande op dr. Wilberinck novende het
adminstreere van het marckrigter ampt wort geapprobeert.
Dat diegeene die katerstede hebben in toecoomende niet meer sullen poeten dan het gepoot is,
sal blieven staan mits betaalen de voor ijder stuck 1 ½ stuijver en de sullende daar onder
meede gestelt worden die twee rijgen over de graven.
De heeren erfgenaemen in heerende de resolutie de dato den 18 maij en 10 augustus 1886
angaande het rooijen van de bergh en tuijn van Jan Hendriks mits dat hem nogmaels sal

angeseijt worden anstonts sulx te doen of te sullen bij fouten van dien de Heeren
gecommitteerden geautoriseert sijn des anders dagen sulx op sijn costen te doen.
Hendrik Jansen wort gelast de wilgen in de leegte van sijn huijs staande te rooijen teneinde de
aerde tot opmaackingen van de brugge kan bequamelijk daaruijt worden gehalt.
De resolutie van de jaaren 85 en 86 nopende het pos van de marcke daartoe sijnde uijtgeset
ses gulden op ijder waar, worden verhoogt met 2 gulden soo dat ijder waar nu sal geven in
plaatse van ses gulden de somma van 8 gulden, die de heeren erfgenaemen belooven anstonts
naa anmaninge te betaalen.
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De resolutie van den 85 nopende het maacken van de halve Voorster brugge wort geinsereert
en dat die selve omtrent twee voeten mags worden leeger gemaack met de leuning daar op
staande.
In den overleeden plaats van de heer secret Cremer wort genomineert de heer secret Brale
Cremer en de heer Peter Claessen worden naa gecontinueert.
Angaande de bijeencomste van samentelijke geerfden de worden vastgestelt precijs op tijen
uuren voor de middag des dinsdags voor pinsteren aldus gearesteert op den datun als boven.
Stephanus Wilberinck. J van Hasselt. Huijbert tonijsse. Reijnder Willems.Willem Bessem.
Henr. Van Marchell. B. Cremer. Peter Claessen. Jan Hendrix. G. Kreijnck. Scharff.
Beerent Dapper. B. Lulofs wegens Bornhoff. Joan Rijcken. B.Omgroeve Pastoor.
Garrit Lambers. De heer raadsheer De Groot is gecompareert door sijn meijer Jan Jansen.
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Op huijden den 25 junij 1689 sijn naa gedaane publicatie wij onderschrevenen geerfden van
Voorst en Noord Empe extra in de kercke van Voorst vergadert geweest ter presentie van
Stephanus Wilberinck qq en de is het volgende geresolveert.
De nieuwe gepaeter en de geteld tellingen sullen conform de resolutie anno 1687 binnen de
tijt van een half jaar na dato deses betaalt worden of te sullen bij manquement van dien
gerenoveert worden.
De heer burgemeester Suchtelen, Secret Cremer en Peter Claesssen als gecommitteerde van
de marck Voorst en de Noord Empe op den 1 augustus 1687 in oogenschien genoomen
hebbende de limieten van de Voorster marck en de onderandere willende ter executie
stellende resolutie van de samenlijke erfgenaemen op laeste leden bijeencomste genoemen
ende onder andere mede die tegens Jan hendrikx soo heeft deselve tot voorcoominge van dien
sigt gesubmitteerttot nader decisie, dat in cas de erfgenaemen ter naesten bijeencomste
mogten verstaan dat het afhouwen van de eerste rijge willingen pooten niet en schade voldaan
dat hij vorders sal afwagten, wat de erfgenaemen dien angande sullen resolveren als oock
meede van den Bergh, soo nu alledag staat te verganck en de bij verplaatsinge niet weerdig sal
sijn met wijders beloften, dat sij geen possessie van het een ofte ander sal pretendeeren, ofte
sig van eenige andere als marckeregs sal bedienen en belangende het renoveeren van de tuijn,
soo presenteert Jan Hendrix dien angande tot voorkominge van sulx en de erkentenisse van
het eerst van de erfgenaemen grond jaarlix tot een recognitie te sullen betaalen vier stuijvers
of te sooveel min ofte meer als de erfgenaemen vergadert
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sijnde in redelijkheid sullen behooren, in waarheijts orconde is dese bij Jan Hendrix
ijgenhandig onderteeckent,
Actum ut supra.
Onderstant, Jan Hendrix, Teunidken Luigs. B. Ommegroeve, Dom. tot Voorst als getuige.
De resolutie van Hendrik Jansen voorleeden jaar wegens het pooten van de willigen
genoomen wort geinhereert en de den eijgendom van dien bij de erfgenaemen gehouden ofte
anders gehouden te sijn, de nodige aerde daartoe ante wiesen met een andere bequaeme
plaatse.
De sloot in de straate langs den dijk van Lambert van Souren over het nutveld, sal ingeligt
worden en de gemelte dijck niet moogen gepoot worden ingevolg resolutie de anno 1687.
Wort bij provisie gecroideert dat de boerrigter sullen moogen anseggen op een behoorlijke tijt
de ingezetenen van Noord Empe te coomen arbeiden in tijt van nood den enckdijck en
binnenweegen bij een kerckesprake ofte anseggen door den scheuter, op boete van de
absenten ¼ deel biers ende voor de laatcoomers 1 stuijver.
De Hutte blieft nog in staat.
De heer van Suchtelen wort nog om rednen op een jaar gecommitteert, en inplaats van den
ander Peter Claessen is genomineert dominee Ommegroeve. De raatsheer De Groote, de heer
Kreijnck, Gerrit Cremer, de vrou Coutis, De heer Cremer en de Rollenkaten absenten sijn
worden geexcuteert.
G. van Suchtelen. Henr. Van Markel. Beerent Dapper. B. Biloss. Steph. Wilberinck qq.
Bernardus Ommegroeve. Dom. Tot Voorst.
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Ende is nog op die selve maandag geresolveert dese volgende posten te betaalen.
An het gasthuijs te Zutphen volgens rekeninge
Burgemeester Markell
De rentmr. Megen wegens verschot en verteringe
De kerckmr. Beumer nog een restant van het pooten en de graven
Int Hoorn ende het heuvelen ad.
Den selven wegens het schouwen van den enckbeeck en de leijgrave
gedaan in de jaaren 1687 en 88 ende 1689 tot de 25 junij incluis ad.
Alsmeede nog de weduwe Cremer de rest van een obligatie ter somma
van 180 gulden capitool de som van 34 gulden waarmeede alleen
tijdens ten wedersijden sullen sijn gemortiseert dus
Steph. Wilberinck qq.
W. Valck.
Bernardus Ommegroeve.
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Op den 3 junij 1690 sijn de dinsdag voor pinsteren naar gedaane publicatie sijn wij
onderschreven geerfden van Voorst en Noord Empe in de kercke te Voorst vergadert geweest
ter presentie van Stephan Wilberinck qq en de het volgende geresolveert.
De weduwe van Peter Claessen met haar soon en de Willem Bessem belooven anstonds te
eerste het regs van de nieuw gepooten heijsten aan de marcke te voldoen, worden vorders de
boerrigters belast de gebreeckinge pratelijk daarvoor te excuteeren.
Maister Jan Meilinck Smit in Twello wort om redenen toegestaan drie rijgen van sijn gepoote
heijsters te laaten staan, mits betaalend de gergtigheijt van den, en de hembelast de twee
buijten rijgen te removeeren en de te royeeren, edogs sonder consequentie, blievende egter de
resolutie vandien van de jaare 1687 en 1688 in sijn volle weerde, wegens Lambert van
Loenen.
De resolutie van de sloot van de jaar 1689 wort geinhereert en de dat met een gepooten sal
worden geremoveert ook de boerrigter belast het selve ter executie te seggen.
De boerigters worden gelast de erfgenaemen an te seggen de tacken hangende booven de en
over de weegen af te houwen bij peene dat de boeren het selve moogen afhouwen ende het
holt daarvan komende na sig trecken.
Willem Bessem wort geremitteert een jaar pagt van de drie pagtjaaren verscheenen petrie
1687 en 88 en de 1689 van het goet Heuvelen wegens het pooten, alsmmede de weduwe van
Peter Claessen ook een jaar wegens het goet Hoorn om deselve reeden.
De heeren gecommitteerden worden versogt om de goedere het Heuvelen en de het Hoorn
genaemt met de tegenwoordige pagten dit loopent jaar te accordeeren en de vervolgens de
andere jaaren an de voorschreeven pagten ofte an ander te verpagten.
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De heeren gecommitteerden worden voor dit jaar gecontinueert.
De raatsheer De Groot. De weduwe Courtis. De heer van het Velde. De heer Suchtelen.
Wolter Jansen van het veen sijn geexecuteert. Steph. Wilbrinck.qq. G.Kreijnck. Henr.
Markell.
Jacob Marienbarg, als provisor. B.Lulofs. B.Ommegroeve. Huijbert Tonijsse. W.Valck. Joan
Scharff. Jan Jansen hissinck. Reijnder Willemsen.
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Op den 2 junij 1691 sijnde dinsdags na pinsteren sijn wij onderschreven geerfden van Voorst
en Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest ter presentie
van de heer Wilbrinck qq en is het navolgende geresolveert.
Dat de jaarlijkse comparitie van den marckedag sal gehouden worden de eerste dinsdag naa
pinsteren voor de middag de klocke 10 uuren op de ordinaire boete van 12 stuijvers, voor het
te laar coomen, abcentie als vanouts sullen de geen excuses worden angenoomen, als die
geen, die in dat selve jaar sijn geschreven, tensij compareerden met een gerigtig volmagt, mits
dat de absenten sig sullen submitteeren, het geene presente erfgenaemen hebben geresolveert.

Alsoo Jan Meilinck volgens resolutie van den jaar 1690 is belast de twee buijtense rijgen van
de gepoote heijsters te removerenende hij daarin is in gebreecke gebleeven soo hebben heer
erfgen. geresolveert, dat die vierde rijge maar sal blieven staan tot de ancoomende herfst, als
wanneer die selve sal worden geroyeert, daarvoor sig tot borg gestelt Roeloffs Willems op
Holthuijs, om alle hinder en schade op hem te sullen verhalen.
Willem Bessem wort geanordeert vant goet Heuvelaar jaarlix de pagt te geven de somma van
tijen gulden anvanck nemende petrie 1684 eijndigen petrie 1694 waarmeede de resolutie
wegens de quijtslag de anno 90 genomenis gemortificeert, mits aanneemende de vrugt an de
cingel binnenlants jaarlix te onderholden, en beneden in de sloot met stapkuilen wel te
voorsien.
Roeloffs Willems wort verpagt ’t goet Hoorn voor een somma van agt gulden jaarlix den tient
van drie jaaren ontvangende petrie 1690 en eijndigen petrie 1694 mits dat pagter sal
onderholden de vrogten an de nieuwe plantagie sullen daartoe mogen houwen het werven en
ander onholt int bos van het Heuvelaar.
’t Geen het huijs Bornhoff int Hoorne heeft gepoot namens an de heeren Provisooren met de
heeren erfgenaemen over de coop van de gront te accordeeren waartoe geautoriseert sijn de
heeren gecommitteerden van de marckt dat op behaegen van de erfgenaemen.
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Over de quade betalingen van Hendrik Jansen, worden de gecommitteerden van de marcke
geautoriseert om een gerigtelijke volmagt te posseren op heer Wilberinck ten eijnde men
betalinge can becoomen wegens het gecoste holt op den leeuwdijck in den jaare 1689.
De rekeninge die gehouden sullen worden wegens den ontvanck en uijtgaef van de marck
sullen in een behoorlijk besonder boeck geschreeven worden, welk boeck bij het
marckenboeck in Voorst sal berusten.
Het gepoot van Lambertus van Soeren binnensloots in de straat ad 54 pooters sal blieven staan
mits dat voornoemde Lambert sal hebben te vullen de graven in de straat aan den dijck en
voor ijeder heijster betaalen 2 stuijver edogs sonder consequentie worden hen vorders de
boerrigters belast sonder uijtstel de plantagien, die hier naemaals de katersteden souden willen
ondernemen, anstonts te moeten removeren bij penne van 2 stuijver op ijeder tellinge die sij
laten staan, ende gecommitteerden 4 stuijver.
Volgende namen van de tegenwoordige possenseurs ende eijgenaars van de goederen en
erven van de marcke vide fol. 25 en 28.
Den hoff te Voorst Twee geheele waarden.
d’Pastorij, heele waar.
Jan Jansen Hissinck van ’t erve Orinck, heele waar.
Raatsheer de Groot van ’t erve Kolkinck, heele waar.
Het Bornhof te Zutphen van goet Holtwijk, heele waar.
Raatsheer de Groot van goet Hoetinck, heele waar.
Coetis van ’t st. Meijn goet, heele waar.
Heijlige Geest te Deventer, heele waar.
Huijbert Tunnis van erve het Veen, heele waar.
Zuijlen van Nijvelt en Middagten van erve Borninck, heele waar.

Reijnder Willems van erve Lieverinck, heele waar.
De erfgen. van Elbertus Lubbertij van goet Ziepel, heele waae.
De heer borgemr. Keijnck van goet Wolberinck, heele waar.
De heer borgemr. Suchtelen van goet Barvelinck, heele waar.
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De heer Suchtelen van goet Schurinck, heele waar.
De heer Suchtelen van goet Vernoeden, heele waae.
Heer van IJsselmuiden van erve De Beele, heele waar.
De heer Schimmelpenninck van Velde den hof Noord4Empe, heele waar.
De erfgen. Markell van erve Groot Soeren, heele waar.
De weduwe van Peter Claessen van goet Holthuijs heele waar.
De weduwe van Ceriest Cremer van goet De Voort, heele waar.
Jan Scharff van goet den Ossencamp, heele waar.
Gasthuijs van zutphen van erve Stapelvoort, heele waar.
Stephanus Wilberinck. J. van Suchtelen. Dom. Ommegroeven. B. Lulofs.
Jan Jansen Hissinck. Huijbert Teunisse. Johan Faber. Berent Cremeer.
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Op den 6 juny 1693 sijnde dinsedag nae pinsteren sijn wij ondergeschreven geerfden van
Voorst ende Noord Empe. Na gedaene publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ter presentie van de heer Wilberinck qq en de is het volgende geresolveert.
De heeren gecommitteerden relateren, dat de buijtense rijge van de heijsters van Jan Meilinck
is geremoveert.
Geresolveert dat het Bornhoff wegens de coop van de gront sal geven an de marcke de somma
van tien gulden dog alles om redenen en sonder consequenties.
De marckerigter of Dominee B. Ommegroeve en Jan Jansen Hissinck worden geautoriseert te
compareeren, voor den scholtus in loco, ende aldaar volmagt te passeeren, ten einde men de
hooge penningen van het vercogte holt van den Leeuwendijck in den jaare 1689 gedaan van
Hendrik Jansen koper neffens sijn borge op het alderspoedigse mogte becoomen.
De rekeninge wegens de revenuen en de incomsten van de marcke sal ten naeste vergaderinge
geholden worden. Daartoe de gecommitteerden worden geautoriseert om die selve te hooren
en daarvan rapport te doen.
De resolutie van den jaare 1687 en 1691 wegens het gepoot en de insmijten van de graeff van
Lambert van Soeren blieft alsnog gearresteert.
Conform de resolutie van den jaar 1687 en 1691 sal het gepoot van Lambert van Soeren aan
de Leeuwendijck worden geremoveert met ten ernsten,
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Over het geaccordeerde van den blinde man in den jaar 1675, nu gestorven sijnde, neemen het
selve de heeren geerfden tot profijt van de marcke wederom aan haar worden diemarckerigter
en gecommitteerden geautoriseert om de weg daaruijt te verbeteren, ende het overige te
verpagten op behagen van de heeren geerfden.
De restanten van de recognitie wegens eden uijtdriff van Lap Jan jaarlix ad 1 gulden 5 stuijver
sijnde seven geremitteert en de soo vervolgens gedurende sijn sieckte.

De hutte opgeslagen op den brinck van de gemente van Noord Empe is verstaan, dat die an de
vrouw Garritijn, haar levenlanck sal blieven woonen waarvan bieder te sijn fol .52 verso.
Die Pagt van den arme vrouw Derksen weduwe van Scheper Garriet wort geremitteert en
quijt gescolden die als meede de verpondinge ter somma van 4 gulden 13 stuijver, die den
nieuwe meijer sal betaalen in mindering van sijn pagt.
De heeren gecommitteerden van Suchtelen, Kremer en Ommegroeve worden gecommitteert.
Steph. Wilberinck qq.
Bernardus Ommegroeve, pastoor in Voorst.
B. Cremer. Berent Dapper. Joan Volmeester.
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Alsoo dieverse erfgenaemen op den dags comparitie die den 9 junij is geweest des jaars 1696
niet presenten waaren, soo is om reden den dags van nieuwe comparitie wegens de marck
gearresteert en vastgestelt tegen den 7 julij toecoomende daarvan publicatie sal worden
gedaan. Actum den 9 junij 1696.
Ingevolge van bovenstaande resolutie sijn de erfgenaemen op den 7 julij nae voorgaende
publicatie gecompareet en hebben het navolgende ter presentie van Steph. Wilberinck qq
geresolveert.
Geapporbeert dat het gepoot ende het gepoote insmieten van de graeff van Lambert van
Soeren van selfs coomt te vervallen.
’t Gepoot van Lambert van Soeren in de Leeuwdijck sal blieven staan, om mogelijkheijt voor
te coomend een dat het weinigs van belang is en worden de boerrigters nae dese geordineert,
daarop agt te neemen en het selfs de sato voor te removeren off weg te neemen.
Vandaags nae de middags te compareeren in loco weegens het lant van den blinde man ende
neemen ocularie inspectie om alsdan verder daar in te doen het geene volgens resolutie van
den jaare 1693 genoomen behooren sal.
De weduwe van Lap Jan sal weeder betaalen de oude geregtigheijt van 1 gulden 5 stuijver
wegens den uijtdriff dat anvanck sal neemen petrij 1696.
De heeren gecommitteerden worden om reeden nog een jaar gecontinueert. Het gepoot op het
einde van Nuetveld op het Heuveler veltijen sal worden ingevolge resolutie van 1691
geremoveert en omdat de eijgenaars het gepoot der boomen moogen profiteeren, wort haar
daartoe vergunt den tijt van drie maenden.
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Het gepoot van Jan van Beek op de straat van de Veltcamp sal worden geremoveert volgens
de voormelde resolutie binnen de tijt van 3 á 4 maenden. Het gepoot van Gerrit Egbers met
sijn meede erfgenaemen bestaande in twee rijgen van 29 eijken heijsters sal worden
geremoveert, ingevolge de resolutie en daarbij gestelde tijt.
Het ackermael van ’t Hoorn ende Heuveleer is geresolveert te vercoopen toecoomende maart
des jaars 1697 maar de opgaande boomen, daar men eenig profijt van siet sullen blieven staen.

Meede een goede vrugt te maacken, ten einde de beesten daar niet inloopen om de jonge
looten te bederven, waarvan de bestadinge van het graven bij de vercoopinge van het holt sal
geschieden.
Angaande het violeren ofte kragtdadigen geweelt gedaen ant schutschot door de magt van de
vrou van de Beele is door dominee Groeve aan de marcke voorgedraagen en de geseit, dat het
selve haar ende leet was, sulx te sijn geschiet tot dien einde belovende en de scheuter alles
hantelijkheijt gedaan te repareeren, ook te geeven aan den armen….ende sig sal hebben te
wagten, na deses sulx meer te onderneemen.
Garrit Camphorst wort tot scheuter van dese marcke angestelt.
Alsoo de pagt van het Heuveler ende het Hoorn petrij 1694 is genoomen soo is de
voornoemde pagt tot petrij 1697 gecontinueert.
Steph. Wilberinck qq.
G. van Suchtelen. B. Ommegroeve. B. Cremer. Willem Bessem. Jan Bartels.
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Op den 25 maaij 1697 sijnde dinsedags nae pinsteren sijn wij ondergeschreven geerfden van
Voorst en Noord Empe nae gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest ter
presentie van Steph. Wilberinck qq en is het navolgende geresolveert.
De heeren gecommitteerden hebben oculaire inspectie genoomen wegens het lant van den
blinde man Jacob Hartgers, ende daarvan eene bepalinge gemaackt, dat over het weinige dat
de erfgen. mogten toecoomen is geaccordeert, dat sij daar voor sal geeven 10 gulden gelijk hij
heeft angenoomen en geaccordeert is en verder niet meer te pooten daar de wilgen gestaan
hebben nog eenige graven te maacken.
’t Gepoot van Lambert van Soeren aangaande de peppelen dat men die bij vergunninge sal
laaten staan en daarover te accordeere, ende hem verders die boomen afgehouwen off
uijtgedaan sijnde daar niet weder uijtpooten, nopende het gepoot van Jan van Beek daarvan te
spreecken om op de beste wiese daar over te accordeere, en dat bij vergunninge sonder
prejuditie van de marcke int toecoomende.
Garrit Egbers sal het gepoot betaalen nae marckeregten, sonder ijets meer te pooten. Het
ackermael van het Hoorn en de het Heuveler alsmeed eden Leeuwendijck, sal toecoomende
jaar 1698 in de maend van maart vercogt worden ten overstaen van de gecommitteerden
publicq tot profijt van de marckt en sal Wijnolt Jansen voor vrugten en graven van het Hoorn
en ’t Heuvelen hebben en genieten de somma van 3 gulden tot dato gerapporteert, dat de vrou
van de Beele de resolutie van voorleeden jaar heeft voldaan.
(pag.) 129
De schuter bevinden eenige paarden ofte beesten in den enck, sal die selve voort schutten,
ende of het geburde, dat hem de beesten ontliepen, off andere die selve wegjoegden sal hij die
vermoogen te halen van de huijsen.
Angaande de rekeninge van de marcke blijft bij de voorgaande resolutie om ten naesten
daarvan rapport te doen.

De heeren gecommitteerden worden versogt om een caert te laaten maacken van ’t Hoorn,
Heuveler en de de hoffsteede om ter naesten de vergaderinge te vertoonen.
’t Gepoot naest Lambert van Soeren an de Gravenhoffsteede sal worden geremoveert sonder
uijtstel ten overstaen van marckerigter, gecommitteerden en boerrigter.
Het gepoot van Egbert Arens naest het huijs van Warner Wouwenbarg op de steeg sal ook
worden geremoveert.
Wegens ’t gepoot van de erfgen. van Willem Arens kinderen onder Loenen woonende te
spreecken, en vorders te verneemen of sij daar ook weijder uijtgesprongen sijn, en te
verbieden niet verder te pooten, indien geen regt daartoe hebben en anders afdragt te
maacken.
Steph. Wilberinck qq.
G. van Suchtelen. B. Ommegroeve. B. Cremer. Willem Bessem. Henr. Velthuijs.
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Op den 14 junij 1698 sijnde dinsedags nae pinsterensijn wij ondergeschrevene geerfden van
Voorst en Noord Empe na gedaane publicatie vergadert geweest in de kercke tot Voorst ter
presentie Steph. Wilberinck qq en aldaar het volgende geresolveert.
Jan van Beek is geaccordeert, dat van ijder heijster, sal geven die staen wassen en nog sullen
gepoot worden inplaats van die uijtgegaan sijn 2 stuijver sonder dat hij meer sal moogen
pooten en de dat selve sal op sijn costen uijtgetrocken worden, selfs ook de twee rijgen langs
de kant.
De resolutie van Lambert van Soeren wort gehouden in staat.
De resolutie van dat de katersteeden niet meer moogen pootenwort geinhereest, ende de
boerrigter belast die selve stricktelijk te agtervolgen, bij peene van de oude boeten volgens
resolutie van ’91.
Angaande de resolutie van de rekeninge te doen blijft in staat, ende de vicemarckerigter neemt
aan, om de volgende jaaren soo van pagten als het vercogte holt, toecoomende jaar te sullen
verrekenen, om aan de gecommitteerden overgenoomen en geexamineert sijnde dan de
marcke ten naesten vergaderinge voor te dragenen dat hem verders de rekeningen van dese
marcke alle drie jaar sal gedaan worden.
Ende over een weeck á vier, wegens het hooren van de rekeninge bij den ander te coomen
inmiddels het lant van ’t Hoorn ende het Heuvelaar te laaten meeten, en daar van een caert te
maacken om over te neemen, en dan te overleggen hoe men het daar meede maacken sal ten
profijt van de marcke , mits dat daar geen katersteeden sullen moogen worden gemaackt, als
alleen tot Bosch te laaten maacken.
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De drie gepoote peppelen van Wander Hendriks opde plaats daar se voorleeden jaargehouwen
sijn sullen worden sonder uijtstel geremoveert.
’t Vrogten tot het maaken van graven en snoeijen van het bossen int Hoorn met wat
aerdebedecken wort gestelt tot disposie van de hr. Gecommitteerden, de weg lanck 40 roeden
in de Hengeler straat tussen Henrij Markell en Hengelaar.

De geerfden worden belast tot afleiding van ’t water, kommen te leggen om bequaeme wegen
te maacken, door de dijcken van haar plantagien daar het van nooden sal sijn waar van die
directie sal worden gelaaten aan hr. Gecommitteerden.
Wort gestelt in de plaats van de overleeden boerrigter Hendrik Bomeer, deselves soon Lulofs
Bomeer op het “Groot Hoen” tot boerrigter.
De schuter en Winnolt Jansen sullen elck genieten wegens het vercoopen van het holt 4
gulden maar sullen de erfgen. bij dese gestelde voorwaarden bedongen nog bij leggen twee
gulden sonder consequenties.
Beerent Albers timmerman een huijsken hebben geset op sijn goet, sal wegens de uijtdrift met
de erfgen. afdragt maacken ofte sullen bij manqument van dien beesten worden geschut.
Steph. Wilberinck qq.
G. van Suchtelen. B. Ommegroeve. B. Cremer. Hendrik van Velthuijsen. Willem Bessem.
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Extra ordinaars vergaderinge van 22 augustus 1698.
Ingecoomen sijn de karte wegens de bossen van het Heuvelaar en de Hoorn is in conformitte
van de voorgaende resolutie geresolveert dat men het Heuveleer in een perceel ende ’t Hoorn
in 2 perceelen sal leggen, om een onlesbaare erfpagt, in drie voegen int openbaar te vercoopen
tot een onlesbare erfpagt in drie voegen dat daarop geen katersteeden sullen moogen worden
geset, maar te laaten tot weijde ofte boss.
Tot beramingen van dien dags van vercoopinge is vast gestelt den darden dag van
toecoomende maend october deses jaare 1698 naade middag, om voor de middag bij den
ander te coomen, over het Hoorn van de rekeninge ende het beraamen van de voorwaerden en
sal men de ordonnatie van de 50 ste penning meede brengen om op de poorten van Deventer,
Zutphen en Voorst te laaten slaan, veertien dagen voor de vercoopingsdag.
’t Gepoot van de weduwe Blaeck sal blieven staan tot toecoomende vergaderinge, mits
daarvan geen possesie sal worden gepretendeert, dat bij de soon Frederick Bessem is worden
angenoemen.
Extra ordinaars vergaderinge van 30 october 1698 geresolveert dat men het Hoorn ende het
Heuvelaer sal publieq vercoopen ende daaruijt bedingen een jaarlix rente tot profijt van de
marckt, ende sal men het selve in 2 perceelen vercoopen.
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Tegen welke vercoopinge den vicemarcktrigter een brief van protesse van mee vrou Huijgens
aan hem geschreven heeft vertoont die oock is gelesen in de vergaderinge luidende van wort
tot wort als volgt:
Mijnheer Wilberinck,
Verstaan hebbende dat de erfgen. van Voorst en Noord Empe hebben in de maende van junij
deses jaare 1698 geresolveert, dat de bossen het Hoorn ende het Heuvelaer onder onse marckt
soteerende soude toecoomende jaar worden vercogt. Het welck tot merckelijk naadeel van de
marckt soude strecken, ook het selve niet souden kunnen verantwoorden. Soo dat ick wegens
mij soon die nog onmondig is ankommende maij nog geen jaar daar in niet con de sien, en
begeere dat U.Edele daarover sult protesteeren, als meede nog over de vercoopinge ofte

transport van die voornoemde landerien te staen. Ende dat dit in het marckeboeck mag
worden geregistreert, waar meede verblieve Mijn Heer.
Amst. 19 aug. 1698
U.Edele dinstwillige dienaars,
Catharina van Bronckhorst
Weduwe van Willem Huijgens.
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Op den 30 maaij 1699 sijn wij ondergeschreven geerfden van Voorst ende Noord Empe nae
gedaene publicatie in de kercke tot Voorst vergadert gewesst ter presentie van de Heer
Marckerigter Diderick Huijgens tot Hoencoop, ende is het volgende geresolveert.
Is bevonden op het erf van Jan van Beek gepoot sijnde ’t getal van hondert een en sestig
heijsters.
Het gepoot van de kinderen en de erfgen. Hendrik Bessem sal volgens resolutie geremoveert
worden. Dogs is sonder consequenties nader verstaan, dewiel dat eenige boomen te vooren
hebben gestaan sijnde twee rijgen, omdat andere twee rijgen sullen staan ter dispositie van de
heeren erfgen. om daar over te accordeeren ofte removeeren.
De last op de uijtgangen worden geoordeelt rech te sien.
Jan Meilinck sal worden belast door de boerrigters het regt van de gepoote heijsters te
betaalen ofte sal bij verwijgeringe van dien geexcuteert worden.
Is bij ons bevonden het schrieven van de boerrigters over de jaren ’95 en 1696 tweemal
betaalt sijn.
“t heerstedegelt moet komen tot lasten van Jan Wijnolts derwijl het sijn eijgen huijs is.
An de scriba wort voor ijder extra ordinairs vergaderinge in den jaare 1698 gehouden
toegeseijt de somma van vijf gulden en de soo volgens sonder ijets anders tot lasten van de
marckt te moogen brengen, blievende het ordinaars van olts.
Aangaande nu de costen van de heeren gecommitteerden wegens het visiteren van de marckt,
worden die selve vermeerdert met een rixdaelder ingevolg van nu voortaan sullen sijn vier
rixedaelder, ende dan nog een halve rixdaeldervoor het voeren van de waegen, dat sijn
aanvanck sal neemen in den jaar 1699.
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De resolutie van de kommen te maacke anno 1698 genoomen blieft instaat.
De resolutie van Beerent Albers wort geinsereert ende de boerrigter belast hem ante4
meridiem, opdat sijn beesten van de marckt moogen afgeweest worden.
De conditiën en de voorwaarden van de vercoopinge van de bossen ’t Hoorn ende Heuvelen te
registreeren.
Tot het doen van de opdragt wegens die vercogte sercrtaris Cremer en dominee Ommegroeve
int geheel ofte de meeste van dien.
Theodorus Huijgens. Hendrik van Velthuijsen.
G. van Suchtelen. Willem Bessem.
B. Ommegroeve. B. Cremer.
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Conditien en voorwaarden waarna de gesamentelijke geerfden van ’t kerspel Voorst ende
Noord Empe voorneems sijn op den 3de october deses loopend jaar 1698 sijnde maendags
agtermiddag om twee uren ten huijse van Jan Hendriks in den Beer int openbaar willen
ophangen en an de meest biedende vercoopen haar eijgendomselijke landerijen, het Hengelaer
ende het Hoorn genaamt in de voorschreven burschap Noord Empe en de sulkx in perceelen
als naeder sal worden uijtgedrukt.
De insettingen sal geschieden met het schrieven onder een teljaar bij guldens, ad 20 stuijvers
’t stuck.
En sal den hoogsten schriever van ijder perceel van dien en een ducaton en de van ijder
hooger 1 stuijver welcke beiden bij den geene soo den slag becomt ende behout onvermindert
den hoogpenningen gereede betaalen worden.
Dese perceelen worden vercogt mits dat geene van deselve sullen moogen gebouwet ofte
daarop huijsen ofte hutten om te bewoonen opgeslaagen worden. Maar ent weder tot weijde
als tot dus verre geschiet is, gebrueckte ofte geplant te worden. Tot keur van cooperen ofte
sijnen erfgen. ofte nacoominge toegeplante te worden, en bij aldien ’t eenigen tijt de Voors
perceelen anders gebrueckt , ofte oock eenige getimmer daarop gemaackt mag worden.Sullen
geerfden ten alle tijden vermoogen, soodanig huijsbruick te doen afschaffen ende alle
getimmer defacto removeren sonder dat de cooper sulkx daartegen met fait ofte regt sullen
moogen opposeeren ook geen jaar of dagelix possessie nog eenige proscriptie selfs niet
longissinnie Temporis moogen alle jaaren daarvan bij de onderteckeninge deses voorjaar
ende haare erven expresselijk renucierende.
Het eerste perceel sal in de ordinaire verpondinge hebben te draagen 1 gulden drie stuijvers en
het tweede 2 gulden en 6stuijvers en wat verders tegen alle verwachtingen daarop nog mogte
geset worden sullen aanvanck neemen met den ernsten jaar 1699 dan de aanvaardinge van de
possessie sal geschieden met Martien anstaende.
Den 50ste penningen sal bij den cooper alleen moeten betalt worden, gelijk oock de costen van
opdragt met ten anblieven van dien.
(pag.) 137
De betalinge van den cooppenninge sal geschieden in een onverdeelde termijn, op de eerste
ordinaire vergaderinge naa pinsteren in den anstaende jaare 1699 met dese verstande
nogstaans dat het vierde part van dien sal blieven staen, in sulke voegen, dat des wgens een
antoebaar en jaarlix erfrente van tegen vijf ten hondert op de geseide ordinaire vergaderinge
bij den kooperen en de haare sun essecure sal moeten betaalt worden waarvoor de vercogte
perceelen loco pignoris sullen verbonden blijven, ende sal de ersten erfrente verscheenen
weesen, in den jaar 1700 sulkx dat deselve sonder de minste kortinge van den 14, 20
meerderen oftte mindere penninck albereijts daarop geset ende nog te setten waarvan bij de
onderteeckening dese sal worden gerenuntieertbetalt moeten worden.
Na betalinge van den cooppenningen, sal aan de respectiev cooperen opdragt gedaan worden,
waar meede naa lantregt van Veluwe sullen weesen verwaart ende silkx door
gecommitteerden van dese marckt alsdan daartoe te autoriseeren.
Tot betalinge van de cooppenningen ende onderholdenvan dese voorwaarden sullen de
respectieve cooperen stellen 2 susperante borgen tot genoegen van de vercooperen, die oock
eene vooral ende alle voor eene en tot de volle betalinge toe verbonden sullen sijn en

verblijven onder renuciatie van alle exceptieën en beneficiëns regtens, deseseenigssints ten
contraire dienende, ende in specie van de exceptie van order en divisie.
Als dese perceelen alle ofte eenige van dien, soo hooge niet mogte coomen, dat de geerfde
ofte vercooper daaran genoegen, soo sullen die selve vrij staan dese te alle ofte eenige van
dien aan haar te beholden, als wanneer vant opgeholdene geen insaet op de hooggelt betalt sal
worden waarvan binnen de tijd van 2 uren ofte eerder in der laesten de toeslag verklaringe sal
gedaan worden. Ende soo het bod mogte worden angenoomen, sal dese met een behoorlijke
lantregt , dat meede tot lasten van cooperen sal sijn geunniceert, ende weijders dese
voorwaarden bij de respectieve coopers en borgen eijgenhandig onderteeckent worden onder
submissie
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van der selve respectieve persoonen en goederen ter judicatie en ze van alle heeren hoven
rigters en gerigten en in specie den weledele hove van Gelderlant. Wien volgens voor het
eerste perceel wort opgehangen het Heuveler bestaande in weijlant ende een ackermaals bos,
door welcke weijlant het gasthuijs van Zutphen wegens haar Kruitbos naa ’t Heuveler velt den
uijtweg heeft.
En ingeset bij,
Dom.Ommegroeve 605 gul.
Jacob Crijns 5,=
Gehoogt
5,=
Jan Jansen
10,=
De raat heer Groot
5,=
Jacob Crijns 10,=
Jan Jansen
10,=
Jan Bartels
20,=
Jacob Crijns
5,=
Jacob Crijns 5,=
B.Ommegroeve
5,=
Jan Jansen
5,=
Jan Bartels
20,=
Crijns
5,=
B.Ommegroeve
10,=
Het Gasthuijs 5,=
Jacob Crijns
10,=
Jan Jansen
5,=
B.Ommegroeve
20,=
Crijns
5,=
Jan Bartels
10,=
Jan Jansen
5,=
Jan Jansen
20,=
rijns
5,=
730,=
gelaaten
105,=
Was onderteeckent Jacob Crijns.
Voor het 2de perceel het Hoorn soo weijlandt als een bos met ackermaal beplant.
Is ingeset bij.
Jan Jansen
750,=
Jan Bartels
10,=
Gehoogt
5,=
Jan Jansen
5,=
Secretaris Cremer
20,=
Jan Bartels
5,=
Jan Jansen
20,=
Jan Jansen
5,=
Jan Bartels
25,=
Jan Bartels
5,=
Jan Jansen
5,=
Jan Jansen Bresser
5,=
Kerckmr. Valck
5,=
Jan Bartels
10,=
Jan Bartels
5,=
Jan Bartels
15,=
Jan Jansen
5,=
Jan Jansen
10,= 840,=
840,=
70,=
70,=
Gelaaten voor
910,=
Was met verscheijden handen onderteeckent,

Jan Bartels meede voor moeder als cooper en Jan Bartels als borge.
Wendele Roelofs als cooperse.
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Op den 21 maaij 1700 sijn wij ondergeschrevenen geerfden van Voorst en Noord Empe naa
gedaane publicatie in de kercke van Voorst vergadert geweest ter presentie van de heer
marcktrigter Diederich Huijgens tot Hoencoop en den is ’t volgende geresolveert.
De kinderen en erfgenamen van Bessem presenteeren van ijder heijster te betaalen 2 stuijver
ingevolg van de voorgaande resolutie van den jaar 1699 te weeten de gedeelde nieuwe
plantagie, daar te vooren geen plantagie is geweest. Vorders verseeckeren sij in toecoomende
niet meer te pooten met submissie van de wet van 10 gulden te betaalen.
De boerrigters worden belast, de coopers van de plaatse van Jan Meilinck aan te maanen, ofte
seggen dat sij tussen ofte binnen de tijt van ses maenden sullen hebben te betalen het regt van
de gepoote tellingen, of te sullen bij gebreck van dien geremoveert worden.
De eijgenaers aan te seggen dat sij kommen laaten maaken ofte dat sij bij gebreck van dien de
marckt die selve sal laaten maaken op de wederpenninck.
De opdrag van het vercogte Hoorn en ’t Heuvelaar is gepasseert op den 2 maaij 1700 voor
Lulofs Boomer en Jan van Beek als geerfden van Veluwe, van de heeren gecommitteerden als
de heer Huijgens als marcktrigter, de borgemeester van Suchtelen, secretaris Cremer en
dominee B.Ommegroeve, volgens resolutie van den 30 maaij 1699.
Hendrik Velthuijsen wort geseit aan de heijsters tegenover de smitscamp staande binnen de
schou vrugt te removeren, ofte de kop af te slaan om tot ackermaal te laaten staan.
Wegens Waender Hendriks sal men de plantie removeren tensij dat hij anneemt de orde oude
wegh te maaken.
De vier peppelen van de smit inde straate agter den Beer gepoot worden de boerrigter belast,
om anstonts de facto uijt te werpen ofte afhouwen.
’t Gepoot van de weduwe van Peeter Claessen, tegen de havencamp sal anstonts worden
geremoveert
Volgens de resolutie van 1691 en 1698.
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De heeren gecommitteerden rapporteeren dat haar Edele de heijsters van Gerrit Egbers
hebben uijtgetrocken, en sijn berigt, dat sij Egbers hebben ondernoemen het uijtgetrockene
weder uijt te pooten, sullen die selve alsnog worden geremoveert. En derwijl sij die pooten
tegen order weer hebben uijtgepoot soo worden de voornoemde Egbers gecondemneert in de
boete van 10 goudgulden, volgens resolutie van 1677 houdend geinheert de resolutie van
1697 wgens het gepoot van de selve.
De resolutie van het plaggen maaijen als onder fol. 2 recto geregistreert, wort geinheert en in
volle weerde geholden, met die extensie angaande de boete van inplaats een olde schilt, is
worden verhoogt op twee olde schilden. Wordt van de boerrigter voorgestelt om te moogen
plaggen het Heuvelervelteijn, ende des wegens een verdeilinge onder de gewaarde
erfgenaemen te maacken, is dat selve bij deliberatie geaccordeert.

Terwijl dat die van Empe haare scheijdt polders hebben vernieuwt sal Wijnolt Jansen, die
over die andersijt staande polders, wegens dese marckt oock vernieuwen.
Is goet gevonden wegens de vercogte perceelen soo gront als holt te verdeilen, na waartal met
het geene de marcktrigter mogte schuldig blieven, soo op een voorraem wort gestelt op 853
gulden 17 stuiver en daar bij gevoegt de penningen onder de secretaris Cremer berustende ter
goeder rekeninge ter somma van 1309 gulden 15 stuijver. Wegens het vercogte Hoorn en het
Heuvelaar alsoo tesamen 2162 gulden 13 stuijver. Dog sal dese verdeilinge geschieden onder
afkortinge van ’t geene een ijder wegens novitiaten absentie, pooten van de heijsters als
andersints schuldig bliven, waarvan bij de eerste rekeninge sal worden gedaan
verantwoordinge bij ontvanck en sijn tot dese verdeilinge gecommitteert, de marcktrigter, van
Suchtelen, Cremer, Ommegroeve, die bij desen gehout worden an de verdeilinge tegen 81
gulden op ijder waar te mogen aanslaan.
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Op de 10 maay 1701 sijn de geerfden van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in
de kercke van Voorst vergadert geweest ter presentie van de Heer Marckerigter Theodorus
Huijgens tot Hoencoop ende is het volgende geresolveert.
De resolutie van ’t gepoot van de erfgenaem Bessem blijft in staat, sonder nadeel van de
marckt en worden de heeren gecommitteerden die selve te stellen.
De boerrigter wort belast de coopers van de hoffsteede van Johan Meilinck ten overvloet an te
seggen, dat hij het regt van de gepoote heijsters ad 6 gul. 4 stuijver. 8 penn. Binnen de tijt van
ses weecken sullen betaalen, bij peene dat sij bij gebreck vandien anstonts sullen worden
gerooyeert. De resolutie van de commen te maacken van voorleeden jaar wort geinheert,
endat sij nog van dese boomen sullen betaalen en laaten maacken, op de boete ofte
wederpenninck als vooren.
De resolutie van de weg te maacken van Hendrik Wouners blieft in staat volgens de resolutie
van 1700.
De resolutie van het gepoot van de weduwe van Peeter Claasen wort geinheert,ende haar nog
ten overvloet an te seggen dat hij die selve anstonts sullen afhouwen, ofte dat de boerrigter dat
selve sullen doen.
Rijnder Jansen neemt aan so voor hem self als meede voor sijn meede consorter Garrit Egbers
het laste gepoot uijt te rooijen.
De poolders van de lunijt scheidinge weegens dese marckt bepoten, De secretaris Cremer
heeft overgegeeven een memorie van sijn ontvanck en uijtgaaf weegens de vercogte bossen,
waarvan den ontvack is de somma van 1308 –15,4 en nog 88 gul. en 8 st. te samen
monteerende de somma van 1397 gul. 3 stuijver.
Daarteegen den uijtgaff bedraagt 1357—13.
Sulx dat nog overgeschoten is 39—10, die welke sijn overgestelt nevens de quitantie van
dien.
’t Gepoot van de heer van Suchtelen sal blieven insulx en soo, en sullen de erfgenaemen ofte
de gecommitterden compareeren in loco, alwaar de voornoemde van Suchtelen de
gecommitteerden goede onderrigtingen ofte anwiesingen sal doen. Waar van op den naeste bij
eencomste rapport sal worden gedaan, wanner als dan daar in gedaan sal worden, wat
behooren sal.

Theodorus Huijgens. Berent Cremer. J.Th. Faber. B.Ommegroeve. Kreijinck. Bernard Lulofs,
provisor.G. van Suchtelen. Jacob Groote.
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Op huijden den 6 juny 1702 sijn de dinsedags nae pincksteren, sijn wij ondergeschreven
geerfden van Voorst en de Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst
vergadert geweest, ten overstaan van de marckerigter Diderich Huijgens tot Hoencoop ende is
het volgende geresolveert.
Het gepoot van de erfgenaem Bessem is bevonden te sijn het getal van 87 heijsters te betaalen
volgens de resolutie van 1699 en 1700 ad 2 stuijver het stuck.
De kerckemeester Lulofs Boomeer neemt aan te betaelen het regt van de gepoote heijsters van
Meilinck ad gulden 48.
De resolutie van de commen te maacken wort alsnog geinheert ende nogmaals belaast dat
deselve binnen den tijt van ses weecken sullen sijn gemaackt op den boete als vooren sonder
eenige de minste uijtstee.
Weegens de weg te maacken van Wander Hendriks hebben de erfgenaemen geresolveert, dat
hij in gevolge van de voorgaande resolutie de aerde sal hebben te leeveren, ofte bij
manquement van dien het rott sal hebben inte tassen aldaar ter plaatse daar se de aerde van te
vooren hebben gehalt.
’t Gepoot van de weduwe van P. Claessen is bijcans int geheel dood en teniet gegaan,
sullende die andere die nog staan worden uijtgeroeijt.
’t Gepoot van Reijnder Jansen is uijgeroeijt. De polders van de limiet scheidinge deser marckt
is bepoot.
De rekeninge van de hoog penningen van de vercogte bossen wegens den ontvanck en uijtgaff
van de secretaris Cremer sal met ten eersten in de gemeine rekeningen van de marckt gestelt
worden.
Wegens het gepoot van de heer van Suchtelen is geresolveert, dat het sal blieven staan en dat
sijn Ed. dien angande an de marckt sal geeven contentement endat in posterum niet meer
gepoot sal worden als 2 rijgen, enso daar meer gepoot wort als twee rijgen
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sal defacto geroijt worden, ofte blieven staan tot profijt van de marckt. Daar benevens runieert
ijder erfgenaem van het regt van prescriptie, en sal sijn Ed. geven een somma van 10 silveren
Ductons.
De verteeringe van de heeren gecommitteerden gedaan in julij 98 ter huijse van de kerckemr.
Bomeer ter somma van drie rixdalder sal worden betalt.
De boerrigters worden belast ’t gepoot van Jan Claessen de facto te rooijen in gevolg der
resolutie van 1698 sijn gecogte lant van Jan Meilinck smitd.
“t gepoot van D. Dapper tegen sijn bosch de Borne sal oock worden gerooyeert.

Willem Bessem wort om reeden dien Ziep dat die sijn enog van de pagt schuldig is
geremitteert het hoescken tegen Bessem veen tussen het erve het veen end ehofsteede van de
heer van Suchtelen wort W. Bessem den jongen, geaccordeert voor een ducaton, mits dat de
eijgenaers van ’t veen haar geregtigheijt souden houden aan de vier willingen daarop staande,
en dat het met geen eijkeboomen mag gepoot worden.
De erfgenaem Markels absent.
T. Huijgens. B. Ommegroeve. J.Groote. Kreijnck. Berent Cremer. J. Faber. B.Lulofs. J.
Schier.
H.van Velthuijsen.
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Op den 29 maaij 1703 sijnd dinsedags nae pinsteren sijn wij ondergeschreven geerfden van
Voorst en Noord Empe nae publicatie vergadert geweest in de kerkcke tot Voorst, ten
overstaen van de Steph. Wilberinck qq, ende is het volgende geresolveert.
De commen sullen in de maendt van july gemaackt worden en sullen bij gebreck van dien op
de peene door de marckerigter gemaakt en bestelt worden ende dat op costen van de
gebreckhastigen.
De rekeninge wegens de marcktsal voor de bijeencomste van de heeren erfgenaemen van ’t
volgent jaar 1704 overgelevert worden.
Inplaats van de overleeden Willem Bessem als boerrigter hebben de heeren erfgenaemen
verder gestelt tot boerrigter Willem Bessem desselves soon.
De resolutie van van den jaar 1700 van plaggen maaijen wort geinheert ende boerrigter belast
die boeten inte vorderen ten profijte van de marckt.
De heeren erfgenaemen hebben Garrit Kamphorst, scheuter van de marckt, uijt liberaliteijt
toegeseijt een pije rock ter somma van 10 gulden met conditie dat hij sijn functie wel en
behooren sal waarneemen, dat daarop niet sal vallen te seggen.
De heer erfgenaem IJsselmuijden absent.
Steph. Wilberinck qq. G. van Suchtelen. B. Ommegroeve. B. Cremeer. D. Dapper. Kreijnck.
Faber. Bernet Cremer. Hendrik van Velthuijsen. Willem Bessem. Jacob Marienbarg.
B.Lulofs. J. Schier als rentmr.
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Den 13 maay 1704 sijnde dinsedags nae pinsteren sijn wij onderschrevene geerfden van
Voorst ende Noord Empe nae gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest,
ten overstaan van de heer marckerigter ende is het volgende geresolveert.
De voorgaande resolutie van de commen blijft in staat op peene daar vermelt, ;t welke in de
mandt julij 1704 sal geschieden.
De heer marckerigter Wilberinck belooft sijn rekeninge te doen in de mandt of junij of int
begin julij deses jaare 1704. Deselves over te geven in de handen van de heeren
gecommitteerden gelijk de heer marckerigter heeft berigt uijt sijn noem waartoe deselve
specialijk gecommitterrt sijn uijt deses.
De heer Carel Willem Creijnck, Vaandrig, Novitius.
De heer van IJsselmuijden meede Novitius.
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De heeren erfgenaemen van de Claese meede Novitius.
Rapporteeren de heeren gecommitteerden ons dat in haar visitatie dat de steenen commen aan
de geene sijde van ’t goet het veen, diendegerepareert te worden, waarop geresolveert is dat
haar Ed. sullen gelieven te laaten repareeren, indien nae ondersoeck bevinden dat sulx sal
staan tot laste van de gemeintelijke erfgenaemen als meede het houten commitjen aan
Schuerlijkscamp.
Th. Huijgens. G. van Suchtelen. B. ommegroeve, pastoor te Voorst. Jacob Groot. Hendr.
Velthuijsen.
Hendr. Jansen. Beerent Cremer. Delles Brouwer. Garrit Jansen Roelofs. Schier, als rentmr.
v.h.gasthuijs. H.V. Zelemals, rentmr. v.d. Cloes. Mattijs Heijl. Willem bessem. J. Beek.
Tomes Hendriks.
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Op huijdige 2 junij 1705 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ten overstaan van de marckerigter en is het volgende geresolveert.
Wat angaet van de commen te maacken is naader goet gevonden, de heeren committeerden te
versoecken, dat naukeurig agt gelieven te neemen, waar ze sullen goet vonden, dat eenige
commen sullen gemaackt werden. En dan bevonden hebbende waar ze noodig waaren, soo
gelieven de heeren gecommitteerden de erfgenaemen specialijke ansegginge te doen, van soo
datelijke te laaten maacken op peene en boete daartoe vermelt in de voorgaande resolutie.
Belangende de rekeninge van de marckt, en is die nog niet overgesonde, dogs neemt de heer
marckerigter aan de heer Wilberinck te versoecken dat deselve ten spoedigsten an den
committeerden belieft over te senden.
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Wegens het maacken van de steenen en houten commen, vermelt in de resolutie van het
voorgaande jaar, is bevonden dat sulx komt tot last van de gemeene erfgenaemen. Is derhalve
goet gevonden de commen voormelt met den eersten te laaten maacken.
Rapporteeren de heeren gecommitteerden het aangraaven van Wander Hendriks
Wouwenbarg, weeder verstaan dat de boerrigters worden gelast hem aan te seggen dat hij het
selve binnen 14 dagen sal hebben te removeeren en alles in voorige staat te brengen sso en als
het geweest is en bij verweijgeringe van dien worden de boerrigters gelast, het selve op sijn
costen te removeren, insgelijks werde berigt, dat de heer van Suchtelen ijets op het nieuw
gepoot heeft ’t welk op sijn Ed. schriftelijk versoeck sonder wedersijts prejuditie sal in staat
blieven tot op ’t ander jaar.
Th. Huijgens. B.Ommegroeve. Jacob Groot. Hendr. Velthuijsen. Schier. Mattijs Heijl. Willem
Bessem. H.Assinck. Frederick Hendrick Bessem.
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Op den 5 maaij 1706 sijnde dinsedags na pinsteren sijn wij onderschrevene geerfden van
Voorst en Noord Empe naa gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest ten
overstaan van de marckerigter ende is het volgende geresolveert.
Wegens de commen in de voorgaande resolutie vermelt, neemen de heeren gecommitteerden
aan in de aanstaande maent juny werckstellige te maacken.
Wat aangoet de derde rekeninge van de heer burgemr. Wilberinck is die overgegaan in handen
van de heer B. Ommegroeve, diese wederom op versoeckt van de secretaris W. Bessem in
desselfs handen heeft gegeven, en heeft sijn Ed. daarop eenige remarkes gemaakt . Welke
voor de erfgenaemen gelesen sijn, is goet bevonden dat men daarvan aan de hr. Burgemr.
Wilberinck copia sal geven.
Wegens de steenen en houten com. Werdt aan de boerrigters gelast deselve soo haast
doendelijk is, te betaalen en laaten maacken.
Zakende de resolutie van Wander Hendriks aangegraven, heeft hij belooft, aerde te sullen
leeveren, en bij mankement van die hij mag lieden dat de aerde gehalt werde van het
aangegravene.
(pag.) 150
Rapporteeren de heeren gecommitteerden wegens het gepoot van de heer van Suchtelen dat
het van weinig belang is, waarvan de van Suchteleen berigt gedaen heeft aan de erfgenaemen
die daarop contentement genomen hebben.
De heeren erfgenaemen hebben aan Arend Dercks uijt consideratie die op het velt een hutte
geslagen hebben, omtrent het geselve van de Emper Marckt, toegesagt en toegestaen om haar
soo lang te laaten woonen als de heeren erfgenaemen sal believen, en nae haar goetvinden
sulx altijt te sullen mogen removeren.
Van den hoff Noord Empe, absent.
Het goet Borninck, voor de halfschijt absent.
Th. Huigens. G. van Suchtelen. B. Ommegroeve. Jacob Groote. D. Dapper. Hendr. Van
Velthuisen. J. Faber.
B.Lulofs. H. van Soutvelt.
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Op huijdige 17 junij 1707 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ten overstaan van de marckerigter en is het volgende geresolveert.
Aangaande het visiteeren van de plaatsen der commen door de gecommitteerden,
rapporteerden de heer marckerigter die neffens de gecommitteerden int visiteern van de
marckt is om gevaaren, dat neffens de boerrigters oordeelen dat het leggen van de commen
vrugteloos souden sijn, maar dat de weegen souden kunnen verbeetert worden door dijken
ofte door het needer werpen van de hoogten om daarmeede de leegten te vullen, werden de
boerrigters gelast dag en tijt uijt te kiesen die sij oordeelen bequaem te sijn en om tegen
dieselve alle meijers en ceuters aan te seggen te doen om te voorschien te coomen om
soodanige straate ofte weg die sij bij lottinge erst sullen maacken off sooveel sij sullen kunnen
doen van den ersten tot den leste straat goet te maacken.
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Dat derhalve elck lantheer sijn meijer en ceuter sal hebben te gebieden en bij gebrek van non4
comparatie sal de boerrigter een man een man de plaats kriegen, ten laste van lantheer, meijer
of ceuter.
Vervolgens is bij nader deliberatie in overleg genoomen dat wanneer de meijers en ceuters de
drie onbruckbaare straaten naar behooren wel quaemen te repareeren en in staat te brengen,
dat de erfgenaemen nae gedaene visitatie en wel bevinden haar uijt een vrijwillige liberaliteijt
souden laaten toecoomen een premie van 30 gulden. Derwijl bij in dispositie van de heer
Suchtelen en de absentie van de heer secretaris Cremer die genootsaackt was om naa den
lantdag te gaan, hebben wij de rekeninge van de heer Wilberinck niet kunnen sluiten.
Weerden derhalve de heeren gecommitteerden nogmaals geautoriseert om de rekeninge na te
sijn en ter eersten occasij te sluiten en voorts deselve in handen te stellen van de heer
burgemeester Wilberick die hier in loco verscheenen is en geerne gesien dat de rekeninge
geslooten was.
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Rapporteeren de heeren gecommitteerden, dat de steenen en houten com gemaackt is.
De resolutie van Arent Dercks blijft in staat wegens sijn opgeslaagen hut en aangegraaven
hofjen.
Aangaande het gepoot van de weduwe van Vernoen, sal dit jaar blieven staan sonder eenige
precriptie te predendeeren, weerden ondertussen de erfgenaemen versogt om voor de naeste
bijeencomste oculaire inspectie te neemen.
De scheuter wort gelast dat die geene die beesten, peerden, schaapen, verkens op de straaten
hebben loopen sonder hoeder, dat sij deselve sal hebben te schutten volgens het olde gebruckt.
De heer de Groot absent.
Th. Huijgens. B. Ommegroeve. G. Suchtelen qq. Hendr. Van Velthuijsen. J.Faber. B. Lulofs.
J. Schier.
B. Cremer.
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Op huijdige 29 maaij 1708 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene
geerfden van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst
vergadert geweest ten overstaan van de marckerigter en is het volgende geresolveert.
De resolutie van het maacken van de straate, werd in staat gehouden, en de boerrigter naader
gelast deselve werckstellige te maaken en bij al dien de ceuters onwillig sijn om behulpsaem
te weese, soo worden de boerrigter gelast haar beesten van de gemeente aff te haalen om daar
uijt haar betalinge te hebben.
De heeren gecommitteerden worden geautoriseert om de rekeninge van de heer burgemr.
Wilberinck te sluijten, edog de erfgen. behouden haare actie volgens de remackers als over
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de Ziepel minder ontvangen 16 gulden, idem van Lieverinck te kort ontvangen 10 gulden16
stuijver. En aan den hoff van Noord Empe 2 gulden 16 stuijver, maacken te samen 29—12.

De resolutie van Arent Dercks wegens de hut inde jaare 1706 genoomen blieft in staat.
Wegens het gepoot van de weduwe van Vernoen sal moeten betaalt worden 2 stuijver van
ijder boom buiten de 2 rijgen, vermits haar gesustineerde poot bruche off anders het selve
geremoveert volgens resolutie 1702.
De scheuter wort uijt liberaliteijd toegeseijt nog een, dog sonder consequenties, een pijerock
ter somma van 10 gulden, mits sijn functie wel waarneemen en speciaal op sondag agt geven
op ’t raasen van de jonges door inwerpen van glaasen, off ander moetwilligheijt.
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De heer de Groot absent van het goet Kolkinck.
Nog van ’t goet Hoetinck.
De heer v.d. Cloese als nije erfgenaem wegens het goet Noord Empe.
Th. Huigens. G. van Suchtelen. B.Ommegroeve. Hendr. Van Velthuijsen. J. Faber. B. Lulofs.
M. Heijl.
J. Schier. B. Cremer. H.J. Raad.
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Op huijdige 21 maaij 1709 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene
geerfden van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst
vergadert geweest ter presentie van de heer marckerigter Steph. Wilberinck en is het
volgende geresolveert.
Dewijl de resolutie van het maken van straaten, niet ter executie is gestelt, soo blijft deselve in
staat en alsoo de boerrigter daar geen raad toe sijn sal het selve door de heer marckerigter ter
executie gestelt worden.
De heeren gecommitteerden hebben dese rekeninge van de heer burgrmr. Wilberinck
geslooten ten sine examinatie als meede 2 quitantien ijder van 10 gulden die in de rekeninge
sijn vergeeten.
De resolutei van ’t jaar 1708 van de weduwe van Vernoen weegens haar gepoot wort
geinhereert en worden de gecommitteerden versogt daarvan inspectie te neemen ter presentie
van de voormelde weduwe en meteen de boomen te tellen.
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De heeren gecommitteerden rapporteeren dat Jan Tunnis wat te veel gepoot heeft, worden de
heeren gecom. Versogt daarover oculaire inspectie te neemen in presentie van Jan Tunnis
voorn. en nae bevinden van sacke te doen nae behooren.
Verder is geresolveert dat diegeene die voorneemens sijn haar pootbrinck toe te pooten,
souden sullen sijn het selve bekant te maacken aan de gecom. Ofte de boerrigter om oculaire
inspectie in loco te neemen, tot voorcoominge van alle questies.
Dersken Bessem als nije erfgenaem van ’t goet Siepel ofte Heese.
Jan Tunnis als nije erfgenaem van ’t goet Noord Empe.
Mattijs Heijl en Hendrik Crisman, kerckmr. tot Loenen, als nije erfgenaemen van ’t goet
Holthuijsen.

J. Wilberinck. B. Groev. Jacob Groote. Hendrik Scharff. J. Faber. Hendr. van Velthuijsen.
Harman Haak. Jan Tunnis. Willem Bessem.
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Op huijdige 10 junij 1710 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ter predentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer marckerigter, en is het
volgende geresolveert.
Weegens de resolutie van het maaken van der straate is geresolveert, datse de middelse straate
het erste sullen hebben te maaken, sijnde de Hengelerstraat, en worden de boerrigter gelast de
boeren en ceuters daartoe te booden en indien er onwilligen mogten sijn, anderen in deselve
plaatsen te neemen en die costen van de onwillige met pendinge op het geereede afhaalen.
Zakende de rekeninge van de heer burgemr. Wilberinck heeft Beumer daarover gerapporteert
dat de heer burgemr. een nader rekeninge had aan hem geschreeven, waarop geresolveert dat
aan voorm. Wilberinck souden worden geschreeven en versogt om die rekeninge aan dominee
Ommegroeve als gecommitteerde over te senden, teneinde die met de andere heeren gecom.
Te communiceeren en nae bevind van zaken of een voortijen daarover van de erfgenaemen
doen of sulx ter naesten vergaderinge sal staan.
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De heeren gecommitterrden rapporteeren dat het gepoot van de weduwe op Vernoen sijn
bevonden omtrent 60 boomen en werden het selve ten versoecke van voorn. weduwe en in
staat gehouden, om nader met de heeren gecom. te spreecken en die saacke te accomodeeren.
Alsmeede werd in staat gehouden het gepoot van Jan Tunnis sonder possessie te hebben en sal
op scherendag angestelt worden dat Jan Tunnis de heeren gecom. sal hebben tegen te koomen
bij het gepoot op een peene van een olde schilt.
Voorts heeft Jan Tunnis aan de heeren gecom. bekent gemaakt dat hij van meening is om den
brinck agter het huijs toe te pooten, en ook om de weijde heen daartoe oude stompen
angeweesen, hoe ver sijn regt is om te pooten, dog dewijl hij van gedagten is, verder te pooten
als de oude stompen sijn angeweesen heeft Jan Tunnis angenoomen attestatien in forma uijt
te leeveren, waarbij ten genoegen der erfgenaemen ofte derselve gecommitteerden sal blijken
dat voor hem sooe vere boomen hebben gestaan, als hij nu gedenckt te pooten, inmiddels het
gepoote en verder pooten in status quo latende.
De heer de Groot absent.
Henr, Jansen als nije erfgen. van ’t goet Lieverlinck.
G. Verstege. B. Groev pastoor in Voorst. G. van Suchtelen. Hendr. Scharff. J. Faber. H van
Velthuijsen. W. Bessem. J van Beek qq.
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Op huijdige 26maaij 1711 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer erffmarckerigter, en is het
volgende geresolveert.
Wegens het maacken van de straate blijft in staat volgens resolutie van den 10 junij 1710
enter oorsacke het selve om het vallen van eenige boomen in den voorleeden jaare niet heeft

kunnen geschieden, soo weerden de boerrigter gelaast het selve al nu ten ersten sonder tijt
versuijm werkstellige te maacken soo en als bij voors resolutie is vastgestelt.
Verder is geresolveert dat de heer burgemeester Wilberinck sijn rekeninge sal hebben over te
stuuren aan de heer B. Groeve en werd de marckeschriver gelast de resolutie van het jaar 1710
aan sijn Weled. Over te stuuren soo bij desen geinhereert wertover het gepoot van de weduwe
van Vernoen is geresolveert dat voorm. Weduwe voor het voors gepoot te sou betaalen 6 guld.
En dewijl de soon van de weduwe heeft verclaart de gemelde 6 guld. Niet te willen geven, soo
is geresolveert dat de eijken tegen soo buijtense vier rijgen gepoot sijn souden worden
geremoveert. Worden de boerrigter en scheutergelast het selve binnen den tijt van veertijen
daagen te doen.
Het gepoot van Jan Tunnis is afgedaan.
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Wegens het gepoot van Derck Slickhuijs is geresolveert, dewijl een ceuter geen regt heeft om
te moogen pooten op den gemeente, en dat de pootiinge te ver is uijtgestreckt, dat de gepoote
peppelen sullen werden geremoveert en werden de boerrigter het selve gelast om het
werkstellige te maacken op vertoninge van van Willen Bessem in de Voorst versoeckinge om
een streeptien landt te moogen hebben. Soo reets door de heeren gecommitteerden in
oogenschien was genomen en aan denselve op approbatie van de erfgenaemen voor hondert
vijftig gulden gelaaten en bij den selven 125 gebooden. Daarover de heeren gecom. Gelast
naa dat bij omvraaginge gebleeken was dat geene der erfgenaemen bij gemelde vercoop eenig
nadeel quaamen te lijden, dat ook het streeptien land weijnig dienst aan de marcke diende.
Om het voors streeptien land ten meeste voordeele te vercoopen en sorge te draagen dat de
uijt gravinge nijet verder als voor geslaagen come te geschieden.
De marckeschriver werd gelast om tegen anstaande maeckendags sijn rekeninge te doen dog
dat hij eerst en bevoorens ten siene van de examinatie
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die aan de marktrigter en gecommitteerden ses weecken voor de ordinaire vergaderinge sal ter
handt stellen om daar van te kunnen rapporteeren.
De boerrigter wordt gelast de commen aan Schurinckscamp wat lager te leggen en soo te
maacken dat het water beter kan afdragen.
De scheuter wordt uijt liberaliteijt toegeseijt nog eens een pijerock edogt sonder consequentie
ter somma van 10 gulden mits sijn functie wel waar te neemen.
G Versteege qq. B. Ommegroeve, Pastoor in Voorst. Arnolt Weerts qq. Joh. Faber, majoor.
H.Velthuijsen. Matijs Heijl. Hendr. Jansen.
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Op huijdige 17 maaij 1712 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene
geerfden van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst
vergadert geweest ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer
erffmarckerigter, en is het volgende geresolveert.
Wegens het maacken van de straate is voor een gedeelte geschiet en verders sal het overige
door de boerrigter werden gedaan volgens de voorgaande resolutie.

Angaande de rekeninge van de heer burgemeester Wilberinck heeft dominee B. Ommegroeve
gerapporteert dat sijn Ed. gesproocken had en van den selven verstaan dat de reeckeninge aan
een der heeren gecom. had overgegeven, dog dewijl deselve absent sijn soo wert de heer
Groev e versogt sigt daarover bij de andere heeren gecom. te willen informeeren, om die
reeckeninge bekoomen hebbende deselve te samen te examineeren en aff te doen.
De soon van de weduwe Vernoen neemt aan te betaalen de ses gulden wegens haar gepoot.
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Het gepoot van Derck Slickhuijs sal worden geremoveert, en werden de boerrigter en scheuter
gelast, het selve van desen dag werkstellige te maacken.
Het streeptien landts bij Dusken geleegen van Willem in den Voort betreffende, hebben de
heeren gecom. gerapporteert het selve aan hem vercogt te hebben van hondertvijfendertig Car.
Guldens, soo door de erfgen. is gerapporteert sullen hem van dese resolutie extract gegeven
worden, om daar naa te betaalen den 50 penn. en sal hij Willem in de Voort 6 weecken naa
dato dese het selve aan de marckeschriver sal hebben te betaalen.
De rekeninge van de marckeschriver, sal door de gecom. Worden geexamineert en bij de
naaste vergaderinge daarvan te rapporteeren.
Dr gecommitteerden is gerapporteert dat voor het huijs van goedt Groot Lieverlinck een
schuer op de gemeente geset had en daar op gehooit.
De eijgenaer van voormeld goedt is op derselver versoeck verstaan, dat dese sake
ongeprejudiceert sou blijven in staat.
En dat sij aannaamen aan de erfgenaemen offte deselve gecommitteerden te bewijsen, dat
voor eenige jaaren op deselfde plaats een schuer gestaan had,en sij daartoe berigtigt waaren
om aldaar een schuer te setten.
(pag.) 166
Op ’t voorstel van Lulofs Boomer over het verplegen van de gecommitteerden wert deselve
toegeseijt jaarlijks een ducaat meerder als voor deesen.
Nog hebben de heeren gecom. gerapporteert dat de weg in de Hengelerstraate door het leggen
van een kleijne brugge marckelijke soude worden verbetert, waarop de erfgen. verstaan dat de
geseijde brugge sou werden geleijt, en is deselve daarop aan de minst aanneemende bestad
hebbende Willem Bessem die op sijne costen voor veertijen guld.en tijen stuiver volgens een
voorgeschreeven besteck.
Na gedaane bedankinge van de heer secretaris Cremer , welke de marckt meer als 25 jaar als
gecom. Had bediend is wederom versogt Jan Tunnis als gecommitteerde.
De heer de Groot, absent.
Jan Bresser, absent en meede als nije erfgen.
G. Versteege qq. B. Ommegroeve. Hendr. Jansen. Jan Tunnis Brouwer. Willem Bessem.
Arnolt Weerts. Hendr. Velthuisen. Joh. Schier. Mattijs Heijl. J.van Beek qq. J. Faber.
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Op huijdige 6 maaij 1713 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer erffmarckerigter, en is het
volgende geresolveert.
Wegens het maacken van de weg hebben de boerrigters hetselve angenoomenen soodra
doenlijk is het selve aff te doen.
Wegens bereeckeninge van de heer Wilberinck heeft de Weled. Ommegroeve gerapporteert,
dat deselve nog nijet heeft konnen affdoen, gebreck van gecommitteerden en werdt
vervolgens versogt van de heeren erfgen. het selve aff te doen.
En is vervolgens geresolveert dat de marckeschrijver alle jaar rekeninge sal hebben te doen,
en de restanten opgeven soo hij gerecommandeert wort met ijver en ten spoedigsten te innen,
dewijl den marckeschrijver wegens het doen van sijn reeckeninge ingebrecke is gebleeven, de
resolutie van het voorige jaar te voldoen. Maar alnu eerst gemelte sijne reckeninge aan de
heeren erfgen. heeft overgegeven, is geresolveert dat deselve door de gewaars heeren
geexamineert en
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geslooten, en daarvan ten naasten vergaderinge gerapporteert als meed edat den
marckeschrijver de penningen soo hij mogte schuldig blijven onder sig sal behouden, mits
daarvan intresse tegen 5pc 100 betaalende van Pinsteren 1713 afgereekent totter tijt de
marckt daarover anders gedisponeert heeft.
Wegens de schuer voor ’t goedt Lieverlinck is afgedaan.
De angenoomen brugge van Willem Bessem in de Hengelerstraate werdt den selven gelast
deselve met den ernsten te maacken.
De heeren gecom. rapporteeren dat Hendr. Jansen soude teveel gepoot hebben ackermaal,
tegen sijn landt Lieverlinck en neemt hij Hendr. Jansen aan het selve ackermaal voor den
aanstaande marckedag te removeeren.
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Is meede voorgedragen dat door Reinder Boerrigter sijn gepoot en peppelen voor den
kattendans, en is verstaan dat deselve sullen werden geremoveert en werdt de boerrigter gelast
het selve werkstellige te maaken.
Dewijl de sluijs omtrent het veen begint te vervallen, soo werden de boerrigter gelast deselve
te laaten maacken.
De heer de Groot absent.
Jan van Beek, als nije erfgen. van ’t goet de Heese of te Seepel.
De juffr. Coets, als nije erfgen. van het goet Heijen.
G. Versteege qq. B. Ommegroeve. B. Cremer. Jan Tunnis Brouwer. J. Faber. H. Crisman. W.
Bessem.
J. Schier. Jan van Beek. H. Scharff. H. Velthuijsen.
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Op huijdige 22 maaij 1714 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene
geerfden van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst
vergadert geweest ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer
erffmarckerigter, en is het volgende geresolveert.
Wegens het maaken van de weegen sullen de boerrigters met den ersten, soo gauw de drogte
het toelaat het selve werkstellige te maacken.
Raakende de reckeninge van de heer burgemeester Wilberinck hebben de heer Groeve en
aandere heeren gecom. Gerapporteert dat deselve de reeckeninge van de heer burgemr.
Wilberinck in die staad niet hadden gevonden om deselve te kunnen aff doen. Ter oorsacke de
uijtgave met
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geene behoorlijke quitantie was gemunieert als om andere redenenmeer, waarop gedelibeert
sijnde, hebben de heeren erfgen. verstaan dat aan heer Wilberinck de voorgeschreeven
reeckeninge met bijgaande stucken souden worden te rugge gesonden, met versoeck dat sijn
Edele een specifieke reeckeninge van ontvancks en uijtgave gelieve te coucheren en die van
de heer Versteege als vice marckerigter toe senden. Dat de posten van uijtgave met
behoorlijke quitantie gelieve te muneeren, dat soo doenlijk de voorshreven reeckeninge
binnen de tijt van 4 weecken mogen worden overgesonden, teneinde den selven als dan de
andere heeren gecom. Van de marckt moge verschrieven om alte reeckeningen te
examineeren en naa te sien, en daarvan ter naaste vergaderinge te rapporteeren.
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Weerdende de heeren marckerigter en gecom. Versogt om naa examinatie van de
overgesonden reeckeninge de heer Wilberinck te willen schriven ten eijnde om op
seeckerendag daarover bij den anderen te coomen en de differentiale punten soo daar eenige
mogten sijn ,soo doenlijk uijt de weg te neemen en sal hiervan extrackt gemakt en sal de aan
de heer Wilberinck toegesonden werden.
Over de reeckeninge van de markenschriver van Beek is met inhosie van vooringe resolutie
verstaan en bij den voorschreven markenschriver angenoemen, dat hij binnen den tijd van een
maent van heden aft gerekent behoorlijk reckeninge van ’t ontvangst en uijtgave an handen
van de heer vice marckerigter Versteege sal overgeeven, dat hij de posten van uijtgave naa
behooren met quitantie sal verifieeren,
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dat in cas hij voorschr. reeckeninge binnen dien tijd niet comt overtegeven ofte eenige posten
van ontvangst mogte verswijgen ofte sijn uijtgave invoegen als gemelt verificeeren dat hij als
dan sal vervallen weesen gelijk hij bij desen aan neemt in eenige boete van vijfentwintig
gulden ten profijte van den armen tot Voorst en 50 gulden in cas het selve tot het uijteinde van
het jaar blieft staan.
Weerdende den selven erstigs gerecommandeert om de nog open staande restanten met
eigener te innen en ten einde het selve met een goet effect moge geschieden soo word hij
geauthoriseert om met ophaalinge van panden hetsij paarden oft beesten tegen de naalaatinge
schuldenaaren te procedeeren.
De resolutie van het voorgaande jaar over het maaken van de brugge in de Hengelerstraadt
wordt geinhereert .
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Omtrent het gepoot van Hendrik Jansen tegen Lieverlinck hebben de heeren gecom.
gerapporteert dat het selve door Hendrik Jansen niet was geremoveert, is daarom verstaan en
worden de boerrigters bij desen gelast om het selve, nieuwe gepoote uijtgesondert, 2 rijgen
naest aan sijn landt staande met de schuppe de wortelen uijt te roeijen. Dewijl midden in de
Hengelerstraad veel opslag van doornen eijken als anders is waardoor de pasage seer weerdt
belemmert. Is verstaan dat het selve sal uijtgeroeijt en de wegs bequaem gemaakt worden, en
worden de boerrigters geauthoriseert sulx ten ersten werkstellige te maaken.
De peppelen voor den Kattendans sijn geremoveert.
De resolutie omtrent het maaken van de sluijs bij het veen wordt geinhereert.
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Wegens het gepoot van Hendrik Jansen en Jan van Beek tegen den veltcampt waarvan de
heeren gecom. hebben raport gedaan, is verstaan dat het gewas meeder als twee rijgen is
gepotet. Dat het selve sal worden geremoveert, en worden de boerrigters daartoe
geauthoriseert.
Dewijl bij de resolutie in 1701 genoomen is vast gestelt geworden dat ijder der erfgen. tegen
sijn land op de gemeente sou mogen poten twee rijgen boomen, edog niet vastgestelt tot
hoeverre ijmandt op de gemente sou mogen opspringen soo is bij desen geresolveert dat
niemant vorder op gemeente die voorschrevene twee rijgen sal mogen poten als agtien voet en
van sijn wal afgerekent.
Vorder is al meede verstaan, dat niemant de voorschreven twee oft eene rijge op de gemene
wegen sal mogen setten ten waare de weg op sijn midden kan breet bliven.
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Vierentwintig voeten, soo op sijn nauste voor de weg sullen moeten verbliven, edog dit als
onvermindert het geene reets gepot en waar van de eijgenaers in rustige possessie desen ter
contraire sijn.
Geresolveert dat de schotwilligen tegen Clumperssteede op de gemeente gesteelt, sullen
geremoveert worden. En werden de boerrigters daartoe geauthoriseert.
Gelijk meede dat niemant der erfgenaemen eijken sal mogen poten daarvoor heen willigen oft
peppelen op de gemeente buijten de agtien voeten van ijders wal gerekent gestaan hebben,
maar sal daar wederom willende poten wilgen oft peppelen moeten setten soo als voorheenen
gestaan hebben.
Nogs geresolveert dat de hutte agter int velt naa het Loense Broeck ten ersten door de
boerrigters sal werden geremoveert
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en werden de heeren marckenrigter en gecommitteerden versogt te willen besorgen dat dese
resolutie sijn effect moge sorteren.
Vervolgens is gerapporteert dat Willem Bessem op den Saleweert meede een hutte soude
hebben geset, dog sustineert die op sijn eijgen gront gestelt te sijn. Maar dewijl aan deselve

hutte geen uijtdrift competeert, soo weerdt den scheuter bij desen ernstig gelast dat in val uijt
voorschreven hutte eenige uijtdrift moge geschieden dat hij de beesten aanstonts sal hebben te
schutten bij verlos van sijn schaatersplaatse in geval hij daarin comt te manqueren.
Presenten:
Oerdinck. H. geest. Het Veen. Borninck. Lieverlinck. Sepel. Wolberinck. Suchtelen. Noord4
Empe.
Holt Huisen
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Willem Kersten als nije erfgen. De heer de Groot absent.
IJsselmuijden, kaptein en getrouwt sijnde, is nije erfgen. en een nije volmagt moet
overstueren.
Doen innoeme en op expres versoeck van de voorstaande presente leden, welck om de
verlopen tijd niet langer konden vertoeven getekent bij ons ondergeschrevenen.
G. Versteege qq. B. Ommegroeve, dominee tot Voorst. Jan Tunnis Brouwer. Arnolts Weerts.
Hendr. Velthuijsen. Willem Bessem. Garrit Jansen. Jan van Beek. Hendr. Krisman.
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Op huijdige 11 maij 1715 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer erffmarckerigter, als
wanneer de heeren gecommitteerden hebben gerapportteert wegens het maaken van de wegen,
dat deselve reedeliker wiese gemaakt waren en worden de boerrigters vervolgens gelast die
naa behoren te onderholden.
Gelijk meee door den heere marcktrigter en andere heeren gecommitteerden gerapporteert is
omtrent de reeckeninge van de heer burgemeester Wilberinck, dat gemelde reeckeninge
vermits de absentie van de heer burgemeester Sugtelen tendage der verschrijvinge, als meede
van de heer secretaris Cremer niet heeft kunnen geexamineert en afgedaan worden.
Vervolgens de heeren erfgenaemen inhereeren haar voorgaande resolutie met speciaal
versoeck , dat de heeren voorts op seeckeren dag ten einde voorgemelt specialiken sullen
gelieven te vacers de resolutie wegens het maaken van de brugge in de Hengeleerstraat is
volgens het rapport der heeren gecommitteerden agtervolgt en die brugge gemaakt. Over de
resolutie op voorleeden jaar genoomen betreffende de reeckeninge van de marckeschriver van
Beek heeft de heer burgemr. Versteege gerapportteert dat hem geen reeckeninge tot nu toe in
conformiete
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voorschreeven resolutie is ter hand gestelt., waarop dan vervolgens gedelibereert sijnde,
hebben de heeren erfgen. verstaan, dat aan de diaconie van Voorst voortaan sal gegeven
worden van de resolutie van het voorgaande jaar, ten einde om de aangenomen boete van
vijftig gulden van den voornoemden Jacob van Beek te kunnen vorderen.
Dat vervolgens door een der boerrigters aan den selven sittende dese vergadering sal worden
aangelegt, om alsnog binnen den tijt van vier weecken, van dato dese tijt afgereekent, aan
handen van de heer burgemeester Versteege invoegen als bij de resolutie op lastleden
marckedag genoomen. De Voors reeckeninge ter hand te stellen, gelijk meede de penn. welke
hij meede heeft ontvangen als uijtgegeven, met den beloofde intresse. Bij ontstentenisse van
sulcks, dat door gemelden heer burgemeester Versteege dese sacke sal mogen worden
overgegeven in handen van een procureur, ten einde om den selve van Beek tot het een en

ander door middelen regtens te constrigeren, waartoe den selven bij dese geauthoriseert
wordt.
Wegens het gepoot van Hendr. Jansen tegen Beverlings is de resolutie der erfgen. voldaan
gelijk mede dat van de Hengelerstraat en van de huijs bij het Veen.
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Wegens het gepoote van Hendr. Jansen en Jan van Beek hebben de heeren erfgen.
geaccordeert dat de gepoote heijsters, soo als deselve nu staan sullen bliven, mits dat deselve
persoon ter platse daar nu maar een rijge staat, geen meerdere sullen stellen.
De schotwilgen op Clumperssteede sijn geremoveert, dewijl de hutte agter in ’t velt naa het
Loenense broeck niet is afgebrocken, ter orsacke dat den setter van dien Ariaen Hendriks
eerstelijk quame te versoecken, dat de selve nog eenige tijd mogte bliven staen, soo hebben de
erfgen. haar resolutie van het voorleden jaar in soo verre verandert, dat naementlijk hij
Adriaen Hendriks de voorschrevene hutte tussen dit en den aanstaande ervendag selfs sal
mogen en moeten removeren. Het welk te doenden selve bij hanttastinge heeft aangegeven.
Eijntelijk hebebn de heeren gecommitteerden gerapporteert, dat sij bij visitatie van de marckt
hadden bevonden, dat Doctor Dapper van Deventer geen gewaart erfgenaem sijnde, tegen sijn
weijde “Papijen bosjen” genaamt, langs de beecke op de gemmente hadden gepoot, omtrent
hondert en twintig peppelen. Voorts datter bleeck dat omtrent agt ad tien oude peppelen
voorheenaldaar gestaan hadden, waarop gedelibreert sijnde. Is geresolveert dat deselve
peppelen sullen worden geremoveert, uijtgenomen soodanen aantall, als comt te bliken dat
voorheen daar gestaan hebben en worden de boerrigters gelast sulx werkstellige te maacken.
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Vervolgens is geresolveert, dat den enck geene beesten in het toecoomende sullen worden
gehoedet, enop dat sulx effect moge sorteeren, soo wordt den scheuter gelast alle beesten
welke in het vervolgens aldaar gehoedet worden, werckelicken te schutten.
G. Versteege qq. R.G. van IJsselmuijden. Henr. Scharff. H. van Velthuijsen. Valentijn Faber.
H.A. Hissinck. Everh. Op Gelderen. W. Bessem. Jan van Beek. Henr, Crisman. Jan Tunnis .
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Op huijdige 2junij 1716 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene geerfden
van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst vergadert geweest
ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer erffmarckerigter, als
wanneer de heeren erfgn. angaande de reeckeninge van de heer burgemeester Wilberinck haar
resolutie van het voorgaande jaar hebben geinhoreert ende dat ten sine van examinatie der
selven de heeren gecom. Willen gelieven een seeckeren dag te respicieren ende sulx
voorgaande sijnde heer burgemr. Wilberinck naar bevindinge van sacke te verschrieven.
Concernerende de rekening van de custos J. van Beek hebben de heeren erfgen. gesustineert
de selve niet in debite forma te sijn ten welke is in handen van de custos met de quitantie
weder is overgegeven, en de vervolgens den selve gelast om ten allen eersten de selve
behoorlijker gemunieert te redresseren, met opgevinge van alle de restanten, welke ten
voordeele van de marckt jaarlix coomen en dat hij deselve gedurende de tijt van desselfs
administratie sal hebben inte vorderen, ende sulx op de boete bij voorgaande resolutie
gearresteert. Verders hebben de heeren erffgen. geresolveert dat de custos van Beek een

staaltjen sal worden gegeven van de incomsten van de marckt om de restanten in conformite
van dien te kunnen in vorderen, ende vervolgens den selven geauthoriseert om na voorgaande
2 publicaties den schuter tot eenigen der
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selven te moogen emploijeren ende dat de gebrekhastige aan den custer voor ijder dag
wegens jura sal hebben te betalen 12 stuivers der resolutie van de erfgen. belangende de
gepoote peppelen van dr. Dapper is voldaan.
En belangende de hutte is geresolveert dat die bij provisie gedurende de tijd van een jaar om
redenen sal bliven staan. Vervolgens hebben de heeren gecom. gerecommandert an den
scheuter om int vervolg het intres van de marckt naar behooren waar te neemen, en de aan den
selve de som van tien gulden geaccordeert tot een nieuwe rock.
Bij resolutie het gedelibreerde van der rekeninge van de custos van Beek hebben de heeren
erfgen. haare vorige resolutie geinhereert specialiken om in cas van geene voldoening dat den
marckerigter wort geauthoriseert om het in handen van een procureur te geven om hem daar
middels regten daar toe te constringeren, en de dat vervolgens aan de diaconie een extract sal
worden gegeven om de boetes derselve te kunnen vorderen.
De heer IJsselmuijden van Beenkesgoet als nije geerfde.
(pag.) 185
Jacob Hissinck als nije geerfde van ’t Veen.
De erfgenaem van wijlen de heer secretaris Cremer als nije geerfde van ’t erve de Voorst.
Absenten. De heer Groote van Kolkinck. Vrou Gertrudis van Marchell. Weduwe Steenbergen
G. Versteege qq. R.G. van IJsselmuijden. Henr. Scharff. H. van Velthuijsen. Valentijn Faber.
H.A. Hissinck. Everh. Op Gelderen. W. Bessem. Jan van Beek. Henr, Crisman. Jan Tunnis .
Arnolt Weerts. B. Lulofs. Garriet Jansen.
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Op huijdige 18 maaij 1717 sijnde de dinsedag na pinsteren sijn wij ondergeschrevene
geerfden van Voorst ende Noord Empe na gedaane publicatie in de kercke tot Voorst
vergadert geweest ter presentie van de heer doctor Versteege, volmagte van de heer
erffmarckerigter, als wanneer geldheer Versteege heeft bekent gemaakt, dat vermits de
menigvuldige occupatien van de heer van Suchtelen active over de rekeninge van de heer
burgemr. Wilberinck niet heeft kunnen bij de hand genoemen worden, dien volgens is de
resolutie van de heeren erfgen.voorleeden jaar genoemen inhereert en daarbij gepressisteert.
Gelijk meede de sacke over de rekeninge van den custos van Beek welke deselve op heden
met de quitantie daartoe specteerende ten handen van de heer G.Versteege overgegeven, en
de is geldheer versogt deselve met de andere heeren gecommitteerden, ten eersten te willen
examineeren ende de selve met de custos van Beek te sluijten, vervolgens heeft de heer
Versteege bekent gemaakt, dat ten behoeve van de marckt voor desen eenige uijtdriften
waaren verpagt en waarvan het voordeel tot de jaaren 1696 en 1697 was ingekoomen. Edog
dat al nu de pagteren van de geauthoriseerde
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uijtdriften weijgerig waaren deselven te betaalen en heeft de heer burgemr. Versteege
daarover versogt het goet agter de heeren erfgenaemen hoe sig daar omtrent te gedraagen, en
is daarop geresolveert dat de heerengecom. Bij de naeste samencomste diens wegen souden
geliven te inspecteeren, hoe het daaromtrent gelegen en daarvan vervolgens de heeren erfgen.
ter naeste vergaderinge rapport doen om daar over naader te disponeeren.
Vervolgens heeft de heer burgemr. Versteege predijte de heeren erfgen. voorgedragen dat hij
bij het visiteeren van de marckt hadde bevonden dat de erfgen. van het goet Heijinck
verscheijdeneheijsters op de gemeente hebben gepoot boven het aantal datter voor dese
hadden gestaan, en is daarop bij de erfgen.geresolveert datte selve souden worden
geremoveert ten waare de eijgenaar daarover behoorlijk afdrag quamen te maaken.
Door het overlijden van wijlen de heer predicant Groeve is de heer predicant van Moiser bij
de heeren erfgen. tot nieuwe gecommitteerde van de marckt angestelt.
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De predicant Moiser als nieuwe gecommitteerde conierenerende het ackermaals hout op den
Leeuwdijck staande is bij de heeren erfgen. geresolveert dat het selve aan Willem Bessem
mogte worden vercogt en gelaaten voor de som van hondert daalder, en dat hij het selve
anstonts sal mogen houwen en tegen st Jacobs anstaande den cooppenningen betaalen en de
dat na ontvanck der selve daarvan eenen ducaat an den arem sal worden gegeven.
Angaande de hutte wort bij provisie wederom geaccordeert dat voor den tijt van een jaar sal
mogen bliven staan.
De predicant Moiser als nije geerfde. Jan Jansen van de Ossencamp als nije geerfde.
De erfgenaem cremer, van de Voorst absent.
G.Versteege qq. Henr. Scarff. A.F.Moiser. Jan Tunnis. Joan Marienbarg. Joan van Meeghen.
Henr. Crisman. Henr. van Velthuijsen. Johan Faber. Willem Bessm. J. van Beek. Garriet
Jansen.
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Op den 7 junij des jaars 1718 sijnde dinsedag na pinsteren, sijn de erfgenaemen van Voorst
enede Noort Empe des s’morgens tien uren in de kercke tot Voorst ten overstaan van doctor
Harmen Hasebroeck senior in Gelderlant, als volm. Van de erfmarckerigter de heer
Theodorus Huijgens kragt volm. Op den 29 meij 1718 voor schepenen van Amsterdam
gepasseert en door geerfden gesien en geleesen, vergadert geweest en hebben het volgende
geresolveert.
Erstelijk voor de reckeninge van de heer Wilberinck dat boven de ordinaire gecommitteerde
van de markt de heer de Groote en Crisman worden geauthoriseert om gemelte heer
Wilberinck in den minne tot ’t sluijten van sijn reckeninge te gaan begroeten of ook bij wijse
van compositie ten meeste voordeele van de marckt, die reckeninge ofte doen sonder dat die
gecom. de marckt voor haar moeite iets in rekeninge sullen kunnen brengen.
Over de reckeninge van den custor van Beek hebben geerfd. geresolveert dat der selve sal
overgeven een restant cedul van de incomsten van de marckt tot ’t jaar incluis dat hij sijn
schrievers en ontvangers plaats van de marckt heeft verlaaten, wordende Willem Bessem
gerecommandeert hem daar in de behulpsame hant te bieden om na overgave van dien
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door gecom. Daartoe in voorige genomineert finaal te kunnen geslooten en afgedaan worden.
Welke daarvan toecoomende marckevergaderinge behoorlijk rapport te sullen doen over de
uijtdrift van de weduwe mulders. Wegens Hendrik Jansen hofsteede is geresolveert dat
gemelde weduwe Mulders als besitterse geschreven plaatsjen de jaarlijkse reco genite van
eene gulden en 10 stuivers voor den uijtdrift op de marckt toegestaan en cedeert ’t jaar 1697
verschuldt sal opleggen en betaalen en bijn verweijgering wordt den scheuter gelast naa
merckeregt tegen deselve te procedeeren.
En wordt voor het toecoomende gemelte weduwe Mulders als possesseurse van het plaatsjen
boven gemelt verboden haar vee op den marckt te drieven op peene van schuttinge.
Over Hendrik Rijcks uijtdrift van de eerste Bessebinders hoffsteede hebben geerfden
geresolveert dat sij neffens sijn vrou van de jaarlijkse uijtdrift van voorschreven plaatsjen
verschult voor haar levenslanck sullen bevrit weesen soo nogtaans dat in case enige luijden
het sij kinderen ofte ouderen bij haar in woonen die en beesten op de marckt drivende de
jaarlijkse recogenitie van 1 gulden en 10 stuivers sullen betaalen.
(pag.) 191
Over de tweede Bessebindershoffsteede uijt de eerste Bessebindershoffsteede afgedeeldet en
bij de weduwe Rademaakers bewoont en beseeten word de resolutie over de
Bessebindersplaatsjen gerepeteert en het selve bij geerfden daarover geresolveert, over den
moespot bij Evert Boom beseeten hebben geerfd. geresolveert dat de verschuldige recognitie
van een gulden en 10 stuivers ’t selver het jaar 1697 tot nu toe verscheenen om reedenen
angeschrevenen Evert Boom sullen sijn geremitteert. Dog dat de tegenwoordige besitter van
nu voortaan ’t selve alle marckedaagen sullen moeten betaalen.
Over Lap Jans hoffsteedebij meester Bartelt Timmerman beseeten worde de resolutie over de
eertse Bessebindersplats genoomen gerepeteert en alhier geinhereert.
Nog hebben de bouluijden bekent gemaakt dat op de marckt uijtdriven, Jan van Gelderen op
sijn eijgen woonende. Derck Bartels op den Kruitbos. Aret Derck Grobbe genaamt op
erfgenamige gront woonende uijt de gemeente gegraven. Jan Beerents. Arent van Gelderen
op erfgenaemen gront woonende. Garriet Smits, dog worde geseijt nijet uijt te driven. Jan
Dercks Wolberinck.
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Over welke persoonen de gecom. Over ’t sluijten van de custos van Beeks reeckeninge
genomineert gerecommendeert wordt bij die occasie sig naader informeeren en daar van ten
naesten te rapporteeren over het gepoote op ’t goet Heijinck hebben geerfd. Geresolveert, dat
de eijgenaaren deselve ten getale van 30 stuckt soo op de merckt boven de oude afgehouwen
sijn geplant, met 2 stuiver sullen redresseren, soo nogtans dat de eijgenaeren van gemelte erve
aan ’t brinckjen tussen de gepoote heijsters en ’t weitjen daarover geen eijgendom sullen
sustineeren kunnen of met eijken heijsters int vervolg mogen toeplanten.
En hebben geerfd. bij edie occasie eenparig geresolveert, dat in toecoomende niemant eenige
boomen op de merckt buijten ’t getaal als vooringe resolutie premitteeren, sal mogen planten
en geplant sijnde anstonts defacto sullen mogen geremoveert worden sonder dat deselve met
een dubbeltjen per stuckt sullen kunnen geredineert worden.

Op propisitie van Willem Bessem sustineerende dat hij het houdt op den Leeuwendijk
gewassen
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te duer hadde gecogt en geabuseert was geweest, hebben geerfden geresolveert dat die
koopstand gerijpen en houde en dat der selve bedongen coopspenningen ten eersten soude
moeten opleggen en betaalen.
Vervolgens is geresolveert dat van nu voortaan geen beesten binnen de heckens van den
Voorster Enck en den Leeuwendijck sullen mogen weijden of dat de scheuter de selve sal
mogen schutten en sal hier van tot waarschouwinge den anstaande sondag publicatie gedaan
worden.
Ook hebben geerfden geresolveert dat de boulieden haare verkens sullen krammen, of
juckken, ende sogen soo lange jonge verkens hebbende. Van de gemeinte souden en wort de
scheuter gelaast den geene soo desen mogten contravenieren haare verkens te schutten en sal
hiervan mede publicatie tot waarschouwinge gedaan worden.
Inplaats van Lulofs Boomer is desselfs soon Peter Boomer tot boerrigter aangestelt.
Over de nalatigheijt van den scheuter en ingecomen klagten van dien hebben geerfden
geresolveert dat in cas dit jaar niet beter komt op te passen op de minste klagten van sijn
functie sal worden ontsett.
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Over de nieuwe geerfden is geresolveert dat het regt daarop staande tussen dese en
toecoomende ordinaire merckendag sullen moeten betaalen of andersints geen sessie sullen
kunnen hebben.
Harm Hasebroeck, senior. Als gevolm. Van de heer Huijgens. Jacob Groote. J Verhoef qq.
Johan van Meeghen qq. H.J. Groethe. Willem Wentholt qq. Joan Marienburgh qq. Berent
Dapper qq. A.F. Moiser V.D.M. Henr. Krisman. L.W. Eck. Willem Bessem. Joh. Faber. Jan
Tunnis Brouwer.
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Op den 30 meij 1719 sijn de erfgen. van Voorst en Noort Empe naa voorgaande publicatie ten
overstaan van de heer Harmen Hasebroeck senior als volm. van den erfmarckrigter in de
kercke tot Voorst vergadert geweest en is her volgende geresolveert.
Erstelijk dat de heer Wilberick nogmaals door een minnelijke brief over desselve rekeninge
sal worden angemaent en bij geen voldoeninge door een gereigtelijke summatie tot het
poesteren van dien, sal worden gesummeert, wordende den over marckerigter tot uijtvoeringe
van ’t een en ander noemens de samentelijke erfgen. geauthoriseert.
En vermits de custos van Beek de resolutie in vooringe vergaderinge genoemen niet heeft
nagecoomen, ook door Willem Bessem in de vergaderinge is verklaart dat geen stucken de
markt rakende onder de boedelpappieren van de custos gevonden heeft, niet in staat is
geweest des custos reeckeninge te redresseren of een restant cedul van de inkomsten der
merckt te kunnen overgeven, hebben de geerfd. Goet gevonden bij provisie dese sack in staat
te laaten ten tijd wijlders uijt der reeckeninge van de heer Wilberinck sij bebleeken waarmede
de custos sijn administratie heeft gegonnen, om vervolgens soo weldoentelijk de reeckeninge

van de custos daar uijt op te maaken en als dan ’t slot van die afgetrocken uijtgaven van de
erfgnaeme van Beek te vorderen.
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De weduwe Mulder over de betalinge van heer recognitie wegens den uijtdriftop de markt
sedert 1697 verschult op niet reverende, hebben de erfgen. goet gevonden dat dit mede in stat
te laaten ten tijt en wijlen uit de bovengenoemde reeckeninge van Wilberinck en van Bek is
gebleeken ex quo capite en met wat bewijs tegen de weduwe Mulder soo kunnen geprocedeert
worden.
Inmiddels wort de schueter nogmaals scherp gelast de beesten van haar op de merckt komen
anstonts te schutten.
De weduwe Rademaakers op de tweede bessebinders plaatsje aan Jan Wolkerink weder
getrouwt sijnde sal haar recognitie ad 1 gulden 10 stuiver voor den uijtdrift vannu voortaan
moeten betaalen, en sal het eerste jaar met petrie 1720 verscheenen sijn.
Evert Booms dochter heeft haar recognitie op petrie 1719 vervallen betaalt.
Jan van Beek als eijgenaar van de Cruijtbos neemt mede aan sijn recognitie van nu voortaan
jaarlijks te betaalen mits het oude wort geremitteert en dat alle andere mede tot dusdanige
recognitiën verpligtigt op een gelijke voet met hem sullen getracteert worden.
Over den uijtdrift van meester Bartelt timmerman
Jan van Gelderen.
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Arent Dercks Grobbe.
Ariaen van Gelderen.
Garrit Smit.
Jan Dercks Voelbuijs .
Jan Beerens.
Garrit Kamphorst.
Blauwen Beerent.
Beerent Hendricks.
Is bij de erfgenaemen geresolveert dat de schuter haare beesten soo op de merckt mogten
uijtdriven soo lange sal schutten, ter tijd en wijle sij met de erfgen. wegens haar recognitie
afdrag hebben gemaakt.
Over de nootsacken is nogmaals geresolveert haar verschult ancker wijn te betaalen bij peene
van geene sessie op de merckt te sullen hebben, en geeft Jan van Beek ’t selve met tien gulden
an handen van de marckenrigter betaalt.
Op propositie van de marckeschriver dat verschijden restanten van de marckt incomsten nog
uijtstaande waaren, en dat de debiteuren van dien het selve verweigerden uijt te reiken, op
voorgeven, dat sij mede in dese marckt gewaart, en gevolglijkt for quato tot de revenus van
dien geregtigt ’t selve op haar waaren souden corten en resconteeren voor soo veere het
streckte, Gesuiverde mede reeckeninge van ’t hebben van ’t vooringe een en bevoorens sij
haar schult souden betaalen, hebben geerfden geresolveert dat een ijkder het geen hij an de

merckt verschult is an handen van den administratie van dien promt sal hebben op te leggen
en betaalen
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sonder dat dusdaenen kortinge op sijn waar plaats sal mogen hebben.
En sal de marckeschriver of administrator op aanstaande merckevergaderinge van sijn
ontvangs en uijtgave een behoorlijke staat aan geerfden overgeven en vervolgens met het
overholt van dien te doen na rade.
Doctor Willem Welmers in vooringe administrator des mercksinkomsten heeft een staat van
sijn ontvangs en uijtgave overgegeven, waar bij schuldig blijft een peene van 69 guldenen is
daarover geresolveert, dat deselven om redenen tot het uijtreiken van een handschrift ten so
gemelt met stipulatie van intresse sal worden gesommeert, en vervolgens om ten eersten de
voldoeninge daar van te besorgen.
Blacken Jan wort om redenen gepermitteert tussen de twee heckens te mogen hoeden mits dat
besorge dat niemant schade deswijlen komt te lijden, of clagten te vallen en sulks met verder
voor hem alleen, sonder consequentie en tot wederopsegging.
Op propositie van de gecom. Tot het visiteeren van de marckt dat Reijnder Willems de
pampiermaaker niet gewaart in de marckt , in plaats van afgehouwen wilgen tegen sijne
weijde, aan de eene sijde twee rijgen en ander sijde een rijge heijsters hadde geplant.
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Presenteeren daarvoor op sijn eijgen costen te leggen en altoos te onderhouwen 2 kommen of
soodaane watergangen waardoor het water dat andersins op de weg moes bliven staan naa de
daarbij lijggende late kost afloopen, en waar over het vee gemakkelijk naa het velt konde
passeeren hebben de geerfden naa ingenoome verklaaringe van de presente bouluijden dat
sulks seer dreustig en noodig voor de weg was, het selve aangenoemd eReijnder Willems op
sijn geproponeerde conditiën geaccordeert, dog sonder consequentie voor ijmant anders.
De meeste erfgen. sijn ditmaal present geweest.
Harm Hasebroeck qq.
B. Cremeer.
Jacob Groote (Grothe
Joan Marienburgh.
G.W. Suchtelen.qq.
Van Meeghen.
Joh Ph. Faber, maijor.
Hendrick Crisman.
Willem Bessem.
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Op den 2 maaij 1720 sijnde den ernsten dinsedag naa pinsteren sijn de erfgen. van Voorst na
voorgaande publicatie in de kerck ten overstaan van de marckerigter vergadert geweest en
hebben de volgende resolutie genoemen.
Eerstelijk dat burgemr. Wilberinck vermits voorleden jaar aan de marckerigter premissie
hadde belooft en angenoomen met de merckt effeninge te willen maaken en daarin tot nog
toe hadde gemanqueert door burgemr. Groote en docter Harm Hasebroeck minnelijk souden

worden gesummeert om binnen schriven tijd sijn reeckeninge te extraheren, om met de
gecom. Van de marckt die te examineren. Welke ten naaste vergaderinge daar van openinge
en rapport te doen. Voorts mede dat docter Hasebroeck soude sijn geauthoriseert om naems de
marck den selven in regten te trecken en tot uijtrekeninge van dien voorts te doen van
rekeninge en door middelen regtens te constringeren.
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De resolutie voor de reeckeninge van de custos van Beek als meede van de weduwe Mulders
over aar uijtdriften wordt geinhereert en gerepeteert.
Evert Boom van dit jaar weijgeringe de betaalinge voor sijn uijtdrift, sal naa
merckeregdaarvoor worden geexcuteert en vervolgens wordt de schueter gelast sijn vee op de
marckt koomen te schutten.
De resolutie voor die geene welke op de merckt drijven sonder regt of premissie wordt
geinhereert.
Over de novitiaeten is de resolutie door docter Cremer met betaalinge van dien voldaan.
En hebben Jan Teunissen van Noord4Empe, Jacob Hissinck van het Veen , Teunis Hendriks
van Beukers goet en Jan Ossencamp van de Ossencamp angenoomen binnen vertiendagen
haare nooitie gelden te betaalen.
Den administrator van de merckeincomsten met sijne reckeninge vervat sijnde is tot het afdoe
en sluiten van dien gecommitteerden, Dominee Moiser, docter van Meegen, Servismeester
Willinck en Krisman, welke gecommitterrden mede worden gelast het overschot van dien
onder de gewaarde erfgenaemen te verdeilen.
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Docter Welmers voorgande administrator sal nogmaels door de vicemarckerigter tot
voldoening worden angesproken, en in cas met geen penningen mogte voortstelt sijn, worden
selven gelast een handschrift alwaar ’t ook sonder stipulatie van intresse te vorderen.
De scheuter is een nieuwe rock gelijk voor voorig jaar is geschiet toegeseijt, en wort den
administrator van den marckeincomsten geordonneert tien gulden daarvoor uijt te keeren.
Bloemenkolck en Gerrit Kamphorst eischende van de marckt belaalinge ijder van tien gulden
voor ’t op maaken der wegen voor eenige jaaren geschiet. Is bij de marckt geresolveert dat de
gecommitteerden tot het afhoren van de reeckeninge bij die occasie sulkx examineeren, off
die possen bij resolutie van de marckt haar competeeren of niet.
De marckerigter en gecommitteerden bij ’t visiteeren der merckt bevonden hebbende dat
docter Cremer door ’t aanleggen van sijn planten gepoot omtrent ’t goet den Voort alwaar in
vooringe boom gestaan hadden, de weg seer on bruickelijk hadde gelaaten
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door nogtans sijn voorsaten’t beplanten van dien geaccordeert mits deselven in staat te houden
dat die bequamelijk konde gebruijckt worden. Naa verhooringe van gemelte docter Cremer
welke sustineerde tot het onderholden van dien niet verpligt te sijn, dog in cas hem sulkx
konde worden gedoceert, dat sig daartoe gewillig soude tonen, versoeckende verder in cas
hem dusdanen verpligtonge niet incombeerde dat seeker dreefjen omtrent die weg gelegen

mog te beplanten daar tegen canne men de die eergenoemde weg in volkomen staat te brengen
en ’t ander holden door de erfgen. geresolveert.
Dat de gecom. tot het aff hooren van de reeckeninge bij die occasie sig sonen sacke ’t
informeeren of dusdaanen verpligtinge op docter Cremer uijt voorschoote leijde en in cas van
neen dat het gemelte dreefjen souden examineerenuijt bekennen, en op sijn geproponeerde
conditiën an docter Cremer toestaan en accordeeren.
De marckerigter mede gerapporteert hebbende dat het nieuwe gepoote omtrent de weijde van
’t Bornhoff op de eene hoek sig verder extendeerde als daarin voorige de oude boomen
hadden gestaan is geresolveert de naaste daar men geerfden speculatie daarvoor in te wagten
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of daardoor ook benadelt waaren en in cas van neen dat het gepoote sullen kunnen bliven of
anders sints geremoveert sal worden.
Over het gepoote van de weduwe van Dueren is geresolveert, het advies ’t Bornhoff daar
tegen over gewaart in te neemen off ook de publijque weg daar door soude benadeelt sijn, om
in cas van jae toecomstige vergaderinge de boomen te removeeren.
Den markerigter verder genotificeert hebbende dat de boulieden tegen merckeresolutie int
broeck waaren gevallen en daar plaggen hadden gemaaijt, waarvoor verscheijden haar boeten
hadden betaalt, en dan Jan Ossencamp, Hendrik Bessem, Jan Hendriks en boer Evert niet
tegenstaande bij handschult de voldoeninge hadden angenoomen alsnu verweigeringe
betaalinge te doen, is door de erfgenaemen geresolveert naa marckeregte tegen deselve
aangegaan en in cas van eenige oppositie ordinaire middelen regtens tegen de gebruijcker,
wordende docter Hasebroeck geautoriseert in soo daanen cas de selve in regten te trecken.
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En in cas eerder geresolveert dat nijemant int Broeck plaggen sal moogen majen, dat den
contraventuer met een boete van tien gulden voor dit jaar sal worden gestraeft naa marckeregt.
’t Innen wort den marckeschriver gelast daarvan tot een ijder sijn waarschouwingenpublicatie
te laaten doen.
Jan Ossencamp brengt de erfgenaemen aan dat Jacob Hissinck en Derck Tunnis voorleeden
jaar in ’t Broeck hadden geplagget.
Absenten,
De Seepel, dog door een simpel briefjen present.
Wolberinck.
Deukes goet, mede door een briefjen present.
Groot Soeren, mede door een briefjen present.
Harm. Hasebroek qq. J. van Suchtelen. Jacob Groothe. A.F. Moiser. Willem Wentholt.
Willem Kersten. Joh Faber. J.W. Beek qq.
Dit heeft V Ossencamp getrocken.
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Op den 3 junij 1721 sijnde dinsedags naa pinsteren sijnde geerfden van Voorst ten overstaan
van Docter Harm Hasebroek senior in geldige volm. Van den W. Ed. heer Theodorus

Huijgens als erfmarckerigter van Voorst naa voorgaande publcatie in de kerck van Voorst
vergadert geweest en is het volgende geresolveert.
Eerstelijk vermits de reeckeninge van burgem. Wilberinck is in gekoomen en bevonden
verscheijden restanten dat die soo veel mogelijk sullen geinnet worden.
Ook bij den selven een nadere rekeninge waarbij verscheijden erreuren in vooringe bij eene
worden angeweesen, overgegeven sijnde , is geresolveert dat aan de heer Wilberinck sou
worden geschreven op vrijedag in persoon sijn Boeke orgieneel en overgemelte voor te
brengen om als dan door de marckerigter en gecom. Burgemr van Suchtelen en Dominee
Moiser geexamineert te worden en den naasten te rapporteeren.
De bovenstaande gecom. Sullen mede de reeckeninge van de custos uijt Wilberincks
reckeninge tragten op te maaken.
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Vermits de scheuter de marckeresoluties door het schutten van het vee door verscheijdenen
persoonen tegen marckeregten op de gemeente geweit niet heeft geexcuteert wordt an
deselven voor een jaar van sijn sanitie gespendeert, en sal de marckerigter een persoon
daartoe uijtvragen om midlerwijl de functie waat te neemen en met bovenstaande gecom.
daar voor ten naasten overleg te maaken.
Jacob Hissinck voor 2/3 eijgenaar geworden sijnde van ’t goet Veen en sustineerende geen
geheel nivitiaat te moeten betaalen, is geresolveert van jaa, vermits ook van 1/3 waar op de
merckt kon gecomporeert worden.
Ter occasie dat de administrator des mercks incomsten in sijn rekenigen hadde ingebragt een
eijkenholt tot wagenvragt voor de gecommitteerden tot het visiteeren, om het streckent landts
soo docter Cremer bij den Voort voorleden vergaderinge versogt hadde ante graven is bij de
geerfden geresolveert, dat van nu voortaan bij ’t visiteren van een extra ordinaire commissie
aanstonts een seker tantum sal worden gespecificeert, wat de gecom. voor wagenvragten
sullen kunnen inbrengen.
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In den jaar 1719 door de bouluijden in ’t Broeck wederregtelijk geplagget sijnde, en dat de
boerrigter daarvoor seer veel moijte hadde gehad,sustinerende dat de boete daarvoor bedragen
tot haar profitie mogte verstercken, is verstaan dat die na ouder gewoonten ingevolge de
wetten van de marckt pag 9 te sien anhanden van de marckenrigtter ten voordeele van d
egemeine erven sullen verblijven.
Door de heer van Suchtelen ter occasie den administrator des inkomst in sijne rekeninge tien
gulden jaars inbrengt als uijtgave aan de marckeschriver voor sijn sulkx in twijfelinge gebragt
sijnde vermits den marckerigter den schriba allen sustineerende te kunnen anstellen off die in
uijtgave konden gelden worden. Is door den vicemarckerigter sonder dat hij daar eenige
prejudicare voor sijn principaal wilde bij den angenomen daarover te schrieven. En ten naaste
rapport te doen, vervolgens sijn den overschot van den marckeincomsten naar waartal verdeelt
en bij een ijder nae sig genoemen, waarmede dese reekeninge is geslooten in gevolgh dato als
boven.
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Door de gecommitteerden tot het visiteeren van ’t Marckeboeck of bij den Voort dusdanen
belastinge tot het maaken van de publijque weg sig bevont gerapporteert sijnde dat voor als
nog geen aanteeckeninge daarvan gevonden hadden als meede over de gesteltheijt van ’t
streeppien lant soo den eijgenaer van den Voort docter Cremer bij vooringe vergaderinge
geordeelt hadde verslag gedaan sijnde feeht docter Cremer een en de voor dese sacke in
omvrage weeder gebragt van sijn versoeck gereunitieert sig met geen belastinge tot het
maaken des weg willende sorgen.
Over ’t geplante van ’t Bornhoff voorledige vergaderinge door gecom. Tot het visiteeren der
marckt ingebragt sijnde is geen beswaar ingekoomen.
Dog sal het geplante van de weduwe van Dueren en moeten worden geremoveert.
Evert Bessem en Jan Hendriks op Kolkinck betaalinge van haare boeten over het plaggen in ’t
Broeck in des jaare 1719 verweigeerende sullen door een procurator in regten worden
getrocken en tot betaalinge van haar handschuld, eerst daarover gepasseert en geconstringeert
worden
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Hendrik Barmentloo vier a vijf peppelen agter sijn huijs op de gemeinte gepoot hebbende
sullen ingevolg wedertijts willekeuringe aldoor mogen verbliven mits het gewas blijven ten
voordeel der marckt.
En is eindelijk geresolveert het marckenboeck te doen dubbelen om eene onder de
marckerigter en eene in’t ambt te laaten berusten, en sal den marckerigter met ijmant ten
naesten prijse te selve bedingen.
Harm Hasebroeck senior qq. Van Suchtelen. Jacob Groothe. A.F. Moiser.J.Cremer. B.Dapper.
Joh. Faber.
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Op den 26 maij 1722 sijnde dinsedags naa pinsteren sijnde geerfden van Voorst ten overstaan
van Docter Harm Hasebroek senior in geldige volm. Van den W. Ed. heer Theodorus
Huijgens als erfmarckerigter van Voorst naa voorgaande publcatie in de kerck van Voorst
vergadert geweest en is het volgende geresolveert.
Door de gecom. der mercke gerapporteert sijnde dat over den ontvangst en uijtgave der
marckt incomsten bij de burgemr. Steph. Wilberinck geadministreert bij wijse van compositie
was gehandelt en geaccordeert dat hem burgemr. Wilberinck als nog per resto aan de marckt
soude verschulden eene som van vijfensestig gulden: segge 65—0. Is het selve vooe de
samentlijke erfgen. geapprobeert en voorgoed erkent, ende penningen aan handen van den
administrator overgetelt.
De scheuter is wederom voor een jaar gecontinueert.
Vervolgens is bij den geerfd. in consideratie gekomen off oock van ½ waar off meerder op de
marckt vergaderinge konden worden gecompareert, en is daarop verstaan van jae, mits dat als
dan oock van ½ waar, het gehele novitiaat sal worden betaalt, gelijk sulkx Jacob Hissinck van
’t Veen voor 2/3 eijgenaar heeft aangenoomen te voldoen.
Den articul over ’t regt van ’t aanstellen der marckenschriver op voorleden vergaderinge door
de heer van Suchtelen is geoppert en daarover de vicemarckerigter gerapporteert sijnde, dat
sijn heer principael persisteerde daartoe bevestigt te sijn, word in staat gehouden.

Op het versoeck van docter Cremer om een kleijn dreefjen lant, om tot het maaken van sijn
allee is geresolveert, burgemr. J van Sack de Groothe en de heeren Beeren Dapper het selve in
ogenschien te vernemen en daarvan ter naeste rapport soud afdoen.
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Over ’t gepote van de wed. van Duren is de scheuter nogmaelen geordonneert die te
removeren.
De resolutie over ’t betaelen der boeten bij Hendrik op Kolkinck verschult wort geinhereert.
Door de markenschrijver ingebraght zijnde dat ingevolgh voorige resolutie het marckenboek
hadde doen copieren, en daarvoor betaeltvijftien gulden, is sulcks geapprobeert, en weder
verstaen dat het selve sal worden gecollationeert en authentijcgemaeckt, oock een kasjen in de
kerck te doen maken, om alsaer ’t merkenboeck te bewaren, wordende dominee Moiser
geauthoriseert daerover met een timmerman te accorderen.
Vervolgens door de gecom. der merckt gerapporteert sijnde , dat Jacob Zurijns wederregtelijk
op ’t hovelaer een hutte hadde doen bouwen, id bij de geerfden geresolveert, bij gerightelijke
summatie de remotie te doen.
Door de gecom. Mede ingebraght sijnde dat Jan Barthels als eijgenaer van ’t Holthuijs eenige
eiken op de gemeinte geplant hadde, sustinerende dat wel een peppelen aldaer hadden
gestaen, is geresolveert de merckt resolutie over ’t planten genomen te mainteneren, en hem
gelastet die bomen te removeren, gelijk sulcks bij sijn Ed. is aengenomen, mits hem
gepermitteert hij deselve soo langh te mogen laten staen, tot dat het sap uijt deselve is en
gevoeghlijck kunnen verplant worden.
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Ariaen van Helderen sijn gegraven op de merkt sal worden ingelijk, en het gepotende van
Gerhardus op Does sal worden geremoveert.
Voorts is geresolveert dat de beek beter sal moeten geschouwt worden en sal Jacob Hissinck
sijn broeder Willem Bessem den anderen boerrigter daer in provisie assisteren, En eijndelijck
dat het hout op den Leeuwdijk bij de nieuwe sal worden opgesnoijt en voor ’t inleggen van
eenige tacken, de ledige plaetsjen gesuppleert.
A.F. Moiser. Groothe. J. van Beek qq.
Wllem kersten.
Op den 18 maij 1723.
1 Dat de rekeninge van den gewesen marckenschrijver van Beek door den heer Marckenrigter
en
ordinaire gecom. sal worden geexamineert, om daer van op de aenstaende geërfdendag
verslagh
te doen.
2 De scheuter wort weder voor een jaer gecontinueert, en is aen denselven tien gulden
toegeleijt,
om dies te beter te vigileren.
3 De resolutie dat ijmant van ½ waare of 2/3 op de marckts vergaderinge magh compareeren
blijft
gearresteert mits daarvan betalende het volle novitiaat ’t welck Jacob Hissinck nogmaels
aenneemt te sullen doen.
4 Den articul over het aenstellen van den marckenschrijver word levendig gehouden.

5 Rakende het versoeck van de heer Docter J.Cremer om een kleijn dreefjen landt tot het
regulier
maken van sijn allee is gesolveert, dat
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De heeren Burgemr. J.Grothe, Garrit van Suchtelen en Berent Dapper het selve in oogenschijn
sullen neemen, en daarvan ten naasten rapport doen.
6 Het gepotede van de weuwe van Duuren sal aenstonts door den scheuter worden
geremoveert.
7 De resolutie over ’t betaelen der boecken bij Jan Hendricks op Kolkinck verschuldt word
geinhereert
8 Oock is door de gesmentlijke erfgenamen vast gestelt, dat het markenboeck sal worden
gecollationeert en autentijcq gemaakt en dat het autentijcque marckenboeck tot Voorst bij de
erfgenamen sal worden bewaerd.
9 De kiste waar in de papieren rakende den marck sullen bewaard worden is gemaakt en door
Dom.
A.F. Moiser bedongen voor 2 gulden.
10 Jacob Crijns heeft sijne hutte selfs geremoveert.
11 Door gecommitteerden berigt sijnde dat Jan Barthols sijne gepotede eijken op de gemeinte
heeft
laten staan tegen de resolutie van het voorige jaar is daarop geresolveert dat die selver heeren
gecommitteerden die het dreefjen land van den heer Cremer versogt, in oogenschijn sullen
nemen, dese eijken oock nogh eens sullen besigtegen, dogh soo dat Jan Barthels in dese volle
marcksvergaderinge renuntieert van het regt van possessie, voornoemde Jan Barthels heeft als
nieuwe geërfde van het goet Holthuijs sijnnovitiaat betaalt met 10 gulden.
12. Het gegravene van Heeckeren is ingelijckt en wierde bij dese gelegenheijt door gecom.
Gerapporteert hoe sij bij het visiteren van de marck bevonden hadden, dat voornoemde Ariaen
Een nieuwe hutte op de gemeente, voor sijn oude hadde opgeslagen waerop is geresolveert,
dat
De hr. Markenrigter
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met gecom.Ariaen van Heeckeren sullen ontbieden en met hem ten beste
profijt van de marckt over de hutte te handelen, Dat hij ten minsten op sig sal nemen, om de
halve
vrugt tussen het Voorster en Loenense te macken en te onderhouden, en bij verweijgeringe
van
dit de hutte aenstonts te removeren. En dat aen Jan van Helderen en Ariaen Derck door voorn.
Marckerigter en gecom. sal worden gelast om de andere helfte van de vrugte tot haeren laste
te
neemen, voor ’t geene sij van de gemeente profiteren.
13 Het gepotede van Garrit op Doex is geremoveert
14 Willem Kersten is aengestelt tot boerrigter in plaetse van wijlen Willem Bessem. Gelijck
mede de
heer Garrit van Suchtelen verkoosen is tot gecommitteerde van de marckt en indien sijn
Wel.Ed.
toecomende jaer als geerfde niet mogte verschijnen kunnen, sal dien heer dien de goederen tot
Voorst te beurte vallen, hem uijt cragt van deselve verkiesinge oock succederen in dese
commissie.
15 Nopens het hout in de Leeuwendijck, blijft de voorgaende resolutie in staet.

16 Den heer secretaris Wentholt word toe gestaen, langs sijn nieuwe geptende eijken boomen
in de
Bredestraete te mogen uijtwerpen en graven á3 of 3 ½ voeten, mits sigh verbindende een
spijkje
te leggen en vonders of graafjens wel te onderhouden tot gemack van de voetgangers.oock
word
aen Lammert …… (moet zijn Jacob Biesser. Zie pag. 218 nr.14) toegestaen twee van sijn
bergroeden op de
gemeente te mogen setten, dogh soo dat
hij den wegh daerdoor niet benadeelt, de comme sal door gecom. besien worden.
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Op den 6 junij 1724 Dinsedagh naa Pinsteren is de ordinaire markendagh binnen Voorst
gehouden en het volgende geresolveert.
1 Op den eersten april bij voorige vergaderinge geresolveert gerapporteert sijnde is bij de
geerfden verstaan, dat aanneemende merkt van de pretentie tegens de erfgen., van de custos
van Beek wegens sijn administratie der merckte incomsten sal afsien mits dat deselve de
kosten ten profijte der armen bij voorige resolutie op het niet extraderen van die rekeninge
gestelt komen te betaalen ten welke eijnde extractie daar van an de tijdelijke diaconije van
Voorst sullen worden uijtgekeert.
2 Den scheuter over nijteloosheijt is gesomeert sijnde, wordt eerstelijk gerecommandeert sijn
functie beeter waar te neemen.
3 Jacob Hissinck als nogh als nieuwe geerfde van 2/3 van het Veen sijn novitiaet niet betaalt
hebbende en derhalve sijn comprositie gecontenteert werdende, heeft het selve stande de
vergaderinge betaalt en vervolgens gecommitteert.
4 Docter Cremer eijgenaer van den Voort versoeckende een streetjen lants om een allee te
mogen maaken beplantensijnde ongeveer twee of driehondert treeden is sijn Ed. sulks
jureedeert, mits het selve niet weerde afgevrugt, en dat sonde conteijntie voor anderen
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5 De resolutie over het betaalen der boeten bij Jan Hendricks op Kolkinck verschult word
geinhereert.
6 Vermits in het nieuwe erfgen. afgeschreven marckenboeck veel vouten sigh bevinden, word
dominee Moiser versogt het selve tegen het oude collationeeren en aanteijkeninge te doen
maaken, en een register van het geheele markenboek voornaamste resolutien te formeeren,
waarvoor sijn Eerw. Een ½ aem franse wijn tot een recompens sijner moeijte, door den
administrator der merksincomsten sal worden gehouden.
7 De boomen van Jan Bartels sullen verblieven mits dat aldaar nogh omtrent de weijde waar
geen boomen gestaan hebben, niet verder nog afvruht.
8 Adriaen van Helderen heeft bij missieve aan dominee Moiser geschreven aan om de vrucht
tussen de Voorster en Loense broeck te maaken en sullen de boerrigters de schuter daar over
bij ’t peene dat in cas het selve niet naa behooren magh gemaakt sijn het selve op kosten van
genoemde van Helderen sal worden voltrocken.
9 De resolutie van Jan van Helderen en Ariaen Dercks word geinhereert.
10 De Leeuwdijck opgesnoeijt door de schuter word hem het hout daarvan gecoomen vereert.
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11 Over de comme van het Bornhoff in de Breedestraat genaemt geleght, de rentmr. van
gasthuijs Bloemenkolk en andere gehoort sijnde is bij provisie verstaen noop dat de loop en
toghgraven sullen worden opgeruijmt om te sijn off daardoor het waater beeter sal afftrecken.

12 Sal vervolgens twee geerfden naa ontvangen rapport sullen worden geauthoriseert om een
speciaal visitatie daarover te doen en daarvan ten naesten verslagh doen, neemende die van ’t
Bornhoff aan in cas mogte bevonden worden, voor de merk prejudicabel te sijn, doe comme
anstonts te removeren en sigh van geen rech van possessie te bedienen.
13 Docter Cremer klagende dat de loopgraven ook de beeke niet naa behooren worden
geruijmt, is geresolveert en bij desen aan de boerrigters en scheuter gelastet en daarover
driemaal des jaars een nauekeurige schouw te doen, en de gebreekige sonder conniventie
haare boeten ten doen betaalen. Dat bij manquement van dien de boerrigters en schuter van
hare funtiën sullen sijn ontset.
14 Jacob Biesser versoeckende dat twee van sijn bergh roeden agter sijn huijs op de straate
magh geset worden, en dat een boom van de geerfden hem daartoe een weijnig in de wegh
staande magh worden geremoveert, is hem het selve geaccordeert en den boom gebruijcken,
mits betalend een ¼ bier aan de bouwluijden om sigh vrolijk te maaken.
Jan Meijnders word meede sulks geaccordeert mits beijde andere passage van de wegh geen
hinder daardoor anbrengende.
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15 Door gecommitteerden gerapporteert sijnde dat omtrent de weijde van de heer van
IJsselmuiden veel waater op de wegh in de breedestraate bleeff staan is geresolveert daar een
comme te leggen.
16 De weduwe van Hr. Liecentmeester Arent van Suchtelen als nieuwe geerfde van het goet
de Perle heeft haar nivitiaat betaalt met tien gulden.
Harm. Hasebroek qq.
A.F. Moiser. Jacob Groohte. C.W.Willinck. J.B.Cremer. Jan Bartels. Gard. Iordens.
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Op den 22 junij 1725 sujnde dinsedags naa pinsteren sijn de geeerfden van Voorst vergadert
geweest en hebben het volgende geresolveert.
1 Eerstelijk hebben de erfgenamen van de custos van Beek de boete soo haar bij vooringe
resolutie was opgelecht volgens rapport aan de diaken betaalt.
2 De schuter is voor dese maal tien gulden toegelech met recommendatie dat hij op de minste
in coomende klagten dat hij sijn functie niet naar behooren waar neemt in het toecoomende
sal worden ontset.
3 Kolkinck bij vooringe resolutie in een boete gecondemneert sijnde heeft al nu de betaalinge
te doen anneemen.
4 Dom. Moiser door de erfgenamen versoght sijnde ’t markenboeck naa te sijen en daarvan
een register te maaken, voorts het nieuwe markenboeck tegens het andere te collationeeren
gerapporteert hebbende, dat daar aan veel meerder moeijte bevondet als in vooringe hadeen
vermient, en derhalve vooralsnogh sulks niet hebbende kunnen in het werck te stellen, is
inplaats van ½ aem franse wijn een ½ aem moesel wijn daar voor geaccordeert. Neemende
vervolgens aan tegens aanstande vergaderinge sigh met het eene en andere veerdigh te
maaken.
5 Het hout op Leeuwdijck staande word geoordeelt aanstaande jaar vercogt te moeten worden
en worden daartoe den merkenrigter neffens gecommitteerden geauthoriseert gelijk meede Jan
Tunnissen versogt te repareeren en in een goede staat te brengen.
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6 De comme in de 11de Artl van voorgaande recht besogne vervattet en volgens ingecoomen
ad devijes streckende de prejudicatie van de merck, is geresolveert.

7 De heer Cuper als nije geerfde van het goet Vernoen Burwolde ect. neemt aan sijn novitiaat
conform merck resolutien te betaalen.
8 Over het nije gepoode van de erfgenaemen van Suchtelen costes sijn de ontstaan hebben
genoemde erfgen. angenoomen 13 a14 boomen staande op de wegh van de Perle naar ’t
boemenkolk schietende tegen naa jaar op te neemen sullende het overige verschil tussen de
heer Cuper en de heer van Suchtelen bij minnelijke compolitie worden geassoporeert.
9 Den dijck soo bij het erve Hissinck is angegraven word den eijgenaer gerecommandeert die
weeder in te dijken blievende bij onstentenis van dien sulks op den weerpenninck bij de
erfgen. worden gedaan.
Harm Hasebroek. qq. Willem Kersten. Jacob Groothe. Casper van Holthuijsen. Jan Bartels.
Jan Tunnis Brouwer. Jacob van Beek qq. Jacob Hissinck. M. Cremer. Teunis Hendriks.
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Den ……….1726 sijnde de geerfden van Voorst naa olde gewoonte binnen de kerck van
Voorst vergadert geweest en hebben het volgende geresolveert.
1 Tegen de scheuter van dit jaar geen klagten van consideratie ingecomen sijnde, is den
selven bij de geerfden gecontinueert.
2 Dom. Moiser bij voorige vergaderinge angenoomen hebbende een formeel register op het
marckenboeck te maacken en sulks tegen ’t genot eenen halve aem reinse wijn heeft ’t selve
ter vergaderinge alnu overgegeven en is na prestatie van de genoemd ewijn voor sijn
aangewente moeijte bedankt ook vervolgens geresolveert om dit register met een leesbaar
hand te doen afschrieven en in het merckenboeck te placeren.
3 Gerapporteert sijnde bij de heer markenrigter dat het houd op de Leeuwdijk staande ter som
van hondert vijf en twintig gulden aan de heer Hereford was vercoght is bij de erfgen. en de
heer markenrigter en gecom. Voorhaar moeijte bedanckt.
(pag.) 223
4 Alsoo den Leeuwdijk door verloop van tijt merckelijk waar verergert soodanige dat daar het
weeder inpooten van nieuwe ackemaels telgen tot hooger wardij souden worden gebrach is bij
de heeren erfgen. geresolveert ter eerste sulks in het werck te stellen wordende Jan Tunnis
Brouwer meede ergfenaam versoght die moeijte op sigh te neemen, gelijk den delven dan
sulks te doen heeft aangenoomen als meede om ten naesten daar van verslagh te doen.
5 De resolutie over het removeren der commen in de breede straate Artl 6 van vooringe
vergadert geinhereeert wordt nogmaals vernieuwt en sijn tot de remotie van de
gecommitteerden de heer markenrigter en de heer burgemeester de Groothe en twee
boerrigters.
6 Door verscheijdene geerfden gerapporteert sijnde dat bij het removeren der commmen haar
boven genoemd epassage aldaar seer discreete soude worden, is bij de erfgen. geresolveert de
wegh op kosten van de Merck soo langk te verhoogen, dat de meijers aff en aan kunnen
komen.
7 De Cuper neemt nogmaalen aan sijn nivitiaat te betaalen.
8 Over het verschil tussen de heer Cupper en Suchtelen is geresolveert, het gepotede door de
boerrigters soo verre te doen removeren als van te vooren geplant is geweest, ten welke eijnde
de boerrigters door twee geerfden bloemenkolk en den ouden bouman sigh sullen doen
informeren, hoe verre ’t selve van te vooren bepoot is geweest, om als van portien, soo daar
present willen weesen te kunnen doen.
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9 Bij de erfgenamen in naadere deliberatie genomen sijnde te geresolveerde bij de 9 Artl van
vooringe marken resolutie en bevonden sijnde dat het gepoode bij gesegde artikel vervattet,
van seer weijnigh belangh en tot geen prejuditie des mercks was streeckende , is goet
gevonden de vooringe daar van genoemen resolutie te casseren en te annuleren.
10 De heeren gecom. Tot het visiteren van de merkgerapporteert hebben,
Alsmeede dat door de weduwe van Duren bij Peter Boleren bij den Kijkencamp en
Lieverlinck eenige boomen op de gemente waren geplant is geresolveert de selve te doen
removeren, ten hij konde aantoonen met oude stompen, dat van te vooren en aldaar boomen
gestaan hadden.
11 Door de volmach van de heer van IJsselmuijden geproponeert sijnde en an de geerfden
versogt sijnde het alleetje omtrent der selves erve te mogen verlengen, met presentatie om
daartegen weeder om sooveel van sijn eijgen gront te profijte van de markt te laaten liggen, is
door de geerfden daarop geresolveert dat de heer van IJsselmuijden eerst en vooraff sal doen
uijtbakenen wat soud hij van de gemente pretenderen en wat daartegenweeder sal laaten
liggen en sulks voor gegaan sijn de, dat de heeren erfmarckrigter en gecom. tot ’t visiteren,
den merckt daarvan een klaar inspectie sullen neemen, om als dan naa gedane rapport ten
naasten vergaderinge van finaal te resolveren.
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12 Geproponeert en in consideratie gebracht sijnde dat de merckt ten hoogsten ware
geinteresseert aan de opruijminge van de beeck en dat sulks niet naa behooren wierde gedaan,
is bij de geerfden geresolveert, dat een eijder sijne portie in de beeck niet alleen van de
vrugtens sal suiveren, neen maar dat daar en boven door ingestorte landen sullen hebben op te
ruijmen, soodanig dat den ouden bodem daarvan weederom wierde geblotet, en dat ten dien
eijnde ten overstaan van Roebert van Beek en Jan Willemsen, door de boerrigter naa
voorgaande publicatie de ordinaire schouw sal worden gedaan en ten naasten daar van
rapporteren.
Harm Hasebroek qq. J.B.Cremer. Bern. Dapper. Cuper van Holthuijsen. T. van Suchtelen.
Jan van Beek qq. Jan Bartels.
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Op den 13 junij 1727 sijnde dinsedag naa pinsteren sijn de geerfden van Voorst naa
voorgaande publicatie en ouder gewoonte in de kercke van Voorst vergadert geweest en
hebben het naavolgende geresolveert.
1 Jan Tunnis Brouwer ingevolgh voorgaande mercks vergaderinge geauthoriseert sijnde om
den leeuwdijck met behoorlijk nieuw plantsoen te vervullen en daarvan op huiden een
rekeninge ter som van 41 gulden ingebracht hebbende, is geresolveert deselve te betaalen, en
sijn Ed. voor sijn moeijte een ancker franse wijn toe te leggen en verder voor sijn angewente
vlijt te bedancken. Wordende den administrator der marckeincomsten geordonneert de
betalinge van het een en ander te besorgen.
2 Den sesden Artl van voorige mercks resolutie wordt in staat gehouden.
3 Den sevende Artl wordt nog in allen geinhereert.
4 De heer van Suchtelen nogmalen gerecommandeert sijnde geworden om sigh met de heer
Cuper over sijn nieuwe gepotede te bevredigen, heeft aangenoomen de removatie der boomen
te doen in die voegen als het selve van te vooren is geweest.
5 Over ’t gepoot van Leverlinck Artl 10, vervat is geresolveert dat de ordinaire
gecommitteerden met assistentie van Roebert van Beek het selve naader sullen examineren,
off die plantinge op olt4wenigh landt is geschiet off niet om daarvan ten naasten te rapporteren
neemende leverlinck aan om sigh onder wijlen met gene possessie te behelpen.
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6 Door de heer van IJsselmuijden Artl 11 van vooringe mercksresolutie gerapporteert sijnde
om een streepken landts tegen een stuckjen eigdomslijk landt van de mercke te mogen
aanhangende, mits dat vooraff sulks soude wesen uijtgebracht en bij gecom. der marck
gevisiteert en dese uijtbakeninge niet sijnde geschiet, is de sacke buijten resolutie gebleven en
geinhereert.
7 Den Artl12 noghmalen geinhereert en soo ijmant mogte sustineren dat het selve niet moghte
sijn agtervolght, wordt versoght sulks de merckemet schijnbaar bewijs aan te toonen en
daarover te doleren
8 Door Jan Tunnis Brouwer namens sijn Hoog Welgeboren Gestrenge heer Golsteen als
eijgenaer van het goet Boorninck geproponeert sijn de dat voorleden jaar uit een en te langes
den hoff schietende naa den Brinck eenige peppelen hadden doen houwen, en van
voornemens was die gronden weederom met eijkenboomen te beplanten, is sijn H.W.G. sulks
bij de geerf. geaccordeert en toegestaan.
9 Bij de gecommitteerden gerapporteert sijnde dat bij de Roscam op gronden van de gemeinte
was gepoot, is geresolveert, en de eijgenaer gelast, het selve te removeren, worden den selve
egter vergunt om het geplante tot het naajaar te mogen laten staan.
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10 Jan Goossens in gevolgh rapport der gecom. Eenige weijgeringe eijken in plaats van
afgehouwen peppelen geplant hebbende, is dit voor dese reis edogh sonder consequentie
gepasseert.
11 Docter Cremer versoeckende een kleijn streeptien lands omtrent het goet De Voort van de
gemeinte te mogen bepooten, is bij de geerfden daarop geresolveert, dat de ordieneere
gecommitteerden des mercke het selve sullen in ogenschien neemen om ten naeste
rapporteeren off de beplanting van dien ook tot naadeel der merck soude verstrecken en de
dat als dan daarover worden gedesponeert wat ’t meeste nutte der merckt sal vereijsen.
Harm Hasebroek. A.F. Moiser. Jacob Groothe. Cremer. Faber. J.T.Brouwer. Jacob van Beek
qq.
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Op den 19 maij 1728 sijnde dinsedags naa pinsteren sijn de geerfden van Voorst naa
voorgaande publicatie in de kercke naa ouder gewoonte vergadert geweest, resolverende als
volgt,
1 In consideratie gebragt sijnde dat de wegen hier en daat in de marckt seer onbruijckbaar
waaren, is bij de geerfden geresolveert dat deselve in behoorlijke staat gebraght sullen
worden, speciaal in de breede straate. Beginnende van de Peerle tot aan het velt, soo in de
hengelerstraate beginnende van het veen, derdens in de straate beginnende van de
Zwanencamp tot op het velt.
Wordende de boerrigters geordonneert daartoe de behoorlijke opsigte te neemenn, vorders
den rentmeester van het Bornhoff versogt daar over eenigsints het oogh te willen houden en
sullen de bouluijden nae gedane werck uijt des merckeincomsten voor ijder straate genieten
drie rijksdaelder,alsoo te samen twee en twintig gulden 10 stuivers.
2 Omtrent het different tussen de heer Cuiper en de heeren van Suchtelen bij iteratieve
merckevergaderinge sub. speconcordie instaat gehouden, hebben laats genoemde heeren alnu
aangenoemen de remotie der questieuse boomen te doen requirerende dat de heer Cuper maar
gelieve aanwiesinge te doen of te laaten doen, hoe verre des eremotie pretendeert enin cas
parthien over dequantiteijt der boomen niet mogten kunnen eens worden sullen sigh des

wegen ten naeste weeder aan de merckevergaderinge mogen addersseeren blievende alles
inmiddels in staat en sonder prejuditie van parthien.
3 Gerapporteert sijnde dat de plantagie, Artl 5 van vooringe vergaderinge vervast is gedaan op
eijgen gronts is dese Artl daar meede voor afgedaan gehouden.
4 Artl 9 van vooringe vergaderinge is voldaan.
5 Over het dreefjen gronts, Artl 11 van vooringe vergaderinge, bij de heer Docter Cremer
versogt, gehoort het rapport der gecommitteerden, voorsts de remonstratie der boulieden, en
diverse geerfden is in deselfs versoeck gedifficulteert, gelijk gedaan wordt mits desen.
6 Verder drei gecommitteerden gerapporteert sijnde dat de heer Cremer diverse nooteboomen
omtrent sijn goet op de mercke gronden hadde geplantet, en daarop gehoort ’t mondelinge
berighvan genoemde heer Cremer verklaarde dat nae beste weeten, aldaar weleer
eijkenboomen hadden gestaan, hebben de heeren geerfd. verstaan dat die nooteboomen sullen
mogen blieven staan.
7 Door den administrator des merckeincomsten geproponeert sijnde, dat sijn Wel Edele niet
langer tot het waarnemen van dien konde vaceren, dat met sijn rekeninge des weges vervast
was, versoeckende afhooringe en sluitinge van dien, de gecom. Heeren versogt en
geauthoriseert, gelijk gedaan wordt bij en mits desen.
8 De schuter is toegeseijt een nieuwe rock uit mercks incomsten te voldoen.
T. Huijgens. A.F. Moiser. Jacob Groothe. Fred. Christ. Coets.
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Cuper van Holthuijsen. Jan Lulofs. Jan van Beek. H.Wijmelinck.
Den 7 junij 1729 sijn de geerfd. Van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie in de
kercke tot voorst vergadert geweest ter presentie van Wel. Ed. Gestrenge heer erfmarcktrigter
Theodorus Huijgens. En is door sijn W.E. aan de heeren erfgen. bekent gemaakt hoe dat sijn
W.E. van voorneemens was in het toecomend sijn marckerigters plaats selfs waar te neemen,
maar bij onverhoopte beletsel den heer A. Fred. Moiser, predicant tot Voorst dese post soude
waarneemen. Vervolgens heeft de voorschreven merckerigter gerapporteert dat de heer
Hasebroek desselfs belang niet verder sou waarneemen en heeft daartoe voorgestelt den
custus tot Voorst, van Beek als markenschriver waarop dit naa volgende is geresolveert.
1 Dat de custus alle drie jaar een exacte reckening sal hebben te verveerdigen, en de laatste
geslooten reckening in een boek te coopijeerenen soo vervolgens alle ontvangck en uijtgave te
boecken.
2 Noopens het maacken van de wegen in voorgaende resolutie worden de boerrigters gelast
deselve soodanigh ten eersten te maacken en sal geen betalinge alvoorens gedaan worden, nog
hierbij geresolveert om de boomen die den wegh van boven benouwen op te snoeijen.
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3 Artl volgens rapport van de heer Cuijper hadden de heeren van Suchtelen aangenomen sijn
Ed. genoegen te geven.
4 De heeren gecom. gevolmachtigh Artl 7 van voorgaande vergaderinge tot examineeren en
sluijten der rekeninge van den voorgaande merkenschriever rapporteeren deselve ondersogt
en geslooten te hebben, dat den ontvanck is geweest 437 gulden 7 stuijver. En den uijtgave
454 gulden 10 stuijver. Soo dat de uijtgave meer is 17 gulden 3 stuijver. Gelijk oock is
gebleeken uijt de overgave van de ondergetekende rekening.
5 Vervolgens hebben gecom. Tot het viesieteeren van de Merck gerapporteert, voor eerst hoe
dat Hendrik Barmentloo wederom van sjaars vier peppelen boomen hadde gepoot. Hierop is

geresolveert dat deselve mogen blieven staan op voorwaarde van de resolutie genoomen in het
jaar 1721 den 3 junij
Bij mercks vergaderinge.
6 Ten tweede hoe dat de brugh in de hengelerstraate heel en dal was ingestort, derhalve
diende met den eersten gerepareert te worden, hebben de erfgen. hierop geresolveert deselve
aanstonts te laaten maaken volgens overgeven van bestek, als ook het schutschot te repareeren
welke beijde de boerrigters gelast wordt.
7 Ten derden, eijndelijk maaken gecom. Bekent hoe datse op het versoeck van de heer Fred.
Christ. Coets in ogenschien hadden genoomen om voor sijn erf het Holthuijs, van het
eijkenbusken tot de groote boomen van De Voort twee rijgen eijken boomen te moogen
pooten is bij de erfgen. sulks toegestaan, onder bedinck dat de heer Koets den wegh door dese
allee wel sal onderhouden, vooral sorge draagen dat het waater sijn behoorlijke voortganck
uijt het velt kan hebben, en dat bij gebreck van dit de boomen tot profijt van de mark sullen
sijn.
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De heer Fred. Christ. Koets, nije geerfde van het goet Holthuijsen. Sijn novitiaet betaalt 10
gulden.
Alle geerfden present, behalven de heeren van Suchtelen.
A.F. Moiser. Jacob Grothe. Arnold van Suchtelen. H.W.Willinck. J.T. Brouwer.
H.Wijmelinck. W.Kersten. J. van Beek qq.
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1730 Den….junij sijnde geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie in de
kercke tot Voorst vergadert geweest ter presentie van A.F.Moiser, predicant tot Voorst vice
merckenrigter en het navolgende geresolveert.
Den eersten Artl sal achtervolgt worden.
Artl 2 weegens het maaken van de weegen dat deselve in het toecoomende sullen gemaakt
worden, de boerrigters worden gelast om nieuwe opsigters daar op te neemen, en de
erfgenaemen sullen ijder haar bouluijden daartoe aansetten dat deselve in behoorlijk staat
worden gemaakt, en de wegen gemaakt sijnde sullen de bouluijden van ijder straate hebben
een tonne bier.
Artl 3 blieft leevendigh.
Artl vier betreffende de rekening van den geweesen heer merckenschriever, word aan de
heeren erfgen. bericht, dat eenige posten vergeeten sijn, waarop de samentelijke erfgen.
geresolveert hebben, den tegens wordinge merckenschriever te belasten om alsoo daane
posten naa te sijn, om den geweesen heer merckenschriever daar over te spreecken, en de
aanstaande merckenvergaderinge aan de heeren erfgen. verslagh te doen.
Artl vijf blieft in staat.
Artl 6 De brugge in de Hengelerstraate is gemaakt met het schuschot.
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Veerders rapporteerende de heeren gecommitteerden van de Merck, dat op Stapelvoort eenige
eijken heijsters tegens het haverkemken sijn gepoot, en het selve haverkemkendor het
gasthuijs van Zutphen op nieuw is aangecogt, waarop door de ergfgen. is geresolveert, dat
elck der erfgenaemen ijets coopende dat van te vooren niet gewaart is, twee rijen heijsters sal
mogen pooten, mits dat de weegen niet worden benauwet.

De heer burgemester de Groohte aan de erfgenaemen bekent gemaakt hebben, dat de brugge
over leijgrave bij het vonder over de beeke heel en al is vervallen, is geresolveert dat de
brugge sal worden gemaakt, de boerrigters worden gelast deselve naa behooren te laaten
maaken, en met den timmerman Peeter Jansen daarover te accordeeren.
De heer Coets van het goet Holthuijsen absent.
A.F. Moiser qq. Cuper van Holthuijsen. Jan Lulofs. J.T.Brouwer. J. van Beek qq.
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1731 den 15 maij sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie in
de kercke van Voorst vergadert geweest ter presentie van de heer A.F.Moiser predicant tot
Voorst, vice merckenrigter en het naavolgende geresolveert.
Artl: 1 Blijft in staat volgens resolutie genoomen in het jaar 1729.
Artl 2 Wegens het maaken van de wegen sal achtervolgt worden, dat deselve worden gemaakt
van den eersten maij tot den 15 maij, blievende boeten dien aangaande in sijn volle kracht, de
boerrigters worden meede gelast de straate bij Ankersmitshujs te maaken.
Artl 3 Blijft in staat van het jaar 1729.
Artl 4 Sal achtervolgt worden om den geweesen heer merckeschriever te spreeken.
Artl 5 Rapporteeren de heeren gecom. Van de Merck, hoete bevonden hadden datter eenige
eijken heijsters gepoot waaren bij den Oelenbos, door slijkhuijs van Wilp, inplaats van wilgen
off peppelen, waarop geresolveert is dat de gepoote heijsters sullen blieven staan, mits
daarvan betaalende voor ijeder stuck twee stuivers, de wilgen over de wegh staan sullen
worden geremoveert.
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De bijen van Bartelt Hissinck sullen moeten van de plaats verset worden.
De schuter sal een nijen rock hebben.
A.F. Moiser qq. G. van Suchtelen. Cuper van Holthuijsen. Ds. Van Sanderen qq. J.van Beek
qq.
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1732 den 3 junij sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie in de
kercke van Voorst vergadert geweest ter presentie van de heer A.F.Moiser predicant tot
Voorst, vice merckenrigter en het naavolgende geresolveert.
1 Den merckenschriever sal aanstaande mercks viesietatie voor de ordienaare gecom. Van
den Merck sijn rekeninge doen
Artl 2 is bij den erff.gen. eenpaarlijk geresolveert, dat de boerrigters ten eersten, en geene
uijtgesondert, de weegen in eenen goeden staat sullen hebben te laaten maaken, en dat voor
den meijbos, de onwillige aan te tekenen, en deselve telkens in een boete van een rixdaelder
vervallen sullen sijn.
Artl: 3 dewijl in het gepasseerde jaar slijkhuijs van Wilpe aangenoomen heeft te betaalen voor
ijder heijster twee stuiver, voor het pooten van de eijkenboomen, en daarbij aangenomen de
wilgen tegen den Oelenbos over de wegh staande te removeren, soo sal deselve dit op sigh
genomen hebbende. volbrengen.
De heeren gecom. Van de Merck gerapporteert hoese bevonden hebben dat de heeren van het
gasthuijs bij den Stapelvoort, en Jan Ossencamp tegen sijn gecogte weijde, de weg door het
pooten te nau hebben gemaakt, waarop de heeren van het gasthuijs en Jan Ossencamp
aangenoomen hebben, de weg ijder de sijne , sijn volkoomen breete te geeven, te weeten
vierentwintig voet.

Verders berichtende gecom. hoe bij den Kruitbos en bij Bartelt in de boomen eenige eijken
boomen gepoot waaren, door den Bresser en Evert Roomijn , daar te vooren geen gestaan
hadden, hierop is geresolveert naukuerrig te ondersoecken hoe verre de oude boomen gestaan
hebben, en als dan die geene die te verre gepoot sijn te removeeren.
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Eijndelijk maaken gecom. bekent hoe bij De Voort, soo het schijnt, eenige eijkenboomen
verder gepoot waaren, als te vooren, hierop heeft de heer Wentholt aangenoomen alle die
boomen de welke kunnen worden aangetoont verder gepoot te sijn als van outs te sullen
wegneemen.
Jan Bresser Brouwerversoeckt aan de erfgen. dat hij de kneut wilgen tegen sijn landt staande
mag afhouwen en uijtroeijen en te lande maaken, het welke de erffgen. Hem hebben
toegestaan mits dat hij de weg niet te nau maaken sal, en niet weeder aldaar te pooten, maar
hier en daar eenige van de oude stompen laaten staan.
A.F. Moiser qq. Jacob Groothe. Willem Wentholt. Verstege. Jan Tunnis Brouwer. Willem
Kersten.
J. van Beek qq.
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1733 de 26 maij sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie ter
presentie van A.F. Moiser, predicant tot Voorst, vice merckrigter, en het naa volgende
geresolveert.
Artl 1 Den merckenschriever heeft sijn rekeninge gedaan voor de ordienaare gecommitteerde,
dog door deselve niet onderteekent alsoo de heer van Suchtelen niet present was.
Artl 2 De erffgen. Blieven nogmaals geresolveert dat alle de weegen in het gemeen sullen
gemaakt worden, dat de inwilligen telkens een rixdaelder sullen verbueren, worden de
merckenrigter en gecom. versogt, den boerrigters jaarlix aan te wijsen wat wegen sullen
gemaakt worden.
Artl 3 Slijkhuijs heeft de gepoote heijsters bij den Oelenbos betaalt, het stuck met twee
stuiver, dog de wilgen waaren al te maal niet geremoveert.
Artl 4 Verders berigtende gecom. Dat van dit jaar niets nieuws in de Merck is voorgevallen,
als dat Jan Ossencamp haar Ed. versogt heeft, om den gesamentlijke erfgenamen voor te
dragen, dat hij wel geneegen was het meentijen te coopen, waarop geresolveert is, niet te
vercoopen en is Ossencamp duijdelijk aangesegt dat hij sig in het toecoomende geen boomen
meer sal hebben te kruenen, maar dat alle de boomen daar reets staande off nog gepoot
wordende tot profijt van de markt sullen sijn en blieven.
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Artl 5 De boerrigters klagende dat sommige breuckhaftigen wegens het ruijmen van de beeke
en leijgraven de boete weijgeren te betaalen, is hierop geresolveert de onwillige te sommeeren
en verder weijgerende te betalen voor het gerichte te Cietteren.
Den scheuter sal een nieuwe rock hebben, mits dat hij sijn ampt beeter sal waarnemen.
A.F. Moiser qq. J. van Suchtelen qq. Jan van Beek qq. Roebert van Beek. Willem Kersten.
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Op den 15 junij 1734 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
ter presentie van A.F. Moiser, predicant tot Voorst, vice merckrigter, en het naa volgende
geresolveert.

Artl 1
Noopens de uijtdriften inheeren de erffgenaemen hssr resolutie genoomen in het jaar 1719
Artl 2
Des merckenschrievers reeckeninge J. van Beek is in de presentie van de erfgenaemen
onderteeckent in de kercke.
Artl 3
Betreffen het weegen maaken klagt het gasthuis van Zutphen dat omtrent Stapelvoort daar
niets in gedaan was, de erfgenaemen houdensigh nogmaals bij de voorgaande genoomen
resolutie in het jaar 1733.
Artl 4
Aangaande de wilgen bij het Oelenbos vernieuwen de erffegenaemen haar resolutie
genoomen in den jaar 1731 Artl 5 dat deselve sullen worden geremoveert.
Artl 5
De heeren gecommitteerden berichten dat haar Ed. niet nieuws in dese mercke viesietatie is
voorgekoomen.
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Artl 6
De samentelijke erfgenaemen hebben geresolveert dat het holt in de leeuwdijk sal worden
vercogt, door merckenrigter en gecommitteerden om te vallen tegen maij 1735.
Artl 7
Eindelijk hebben de erfgenamen meede geresolveert dat er een hecke sal worden gemaakt om
het selve te hangen bij het erve Holtwijk het welke den merckeschriever wordt aan bevoolen
te besorgen.
A.F. Moiser qq.
J. van Beek.
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Op den 31 maij 1735 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van A.F. Moiser, predicant tot Voorst,
vice merckrigter, en het naa volgende geresolveert.
Artl 1
Noopende de uijtdriften sal door der scheuter geexecuteert worden.
Artl 2
Is voldaan.
Artl 3
De weegen sullen in het alle gemeen gemaakt worden.
Artl 4
De wilgen bij het Oelenbos is geresolveert door de erffgenaemen dat deselve n ten eersten
sullen worden geremoveert.
Artl 5
De gecom. berichten datter een eijkenboom en eenige wilgen van nieuws sijn gepoot op den
Oelenhoff, is door de gesametelijke erfgen. geresolveert dat deselven sullen worden
geremoveert. De nooteboomen bij Bessebindershoffstee sullen ook worden geremoveert, den
scheuter
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sal het den mannis anseggen.

Ten derden berichten de gecom. dat Gerrit Jansen versoeckt aan de heeren erfgen. om de
eijkenstruijken uit te rooijen tegen het Heesenstraatijen, is door de erfgen. geresolveert, sulks
toegestaan, mits dat de wegh sijn behoorlijk breete houden.
De erffgen. hebben bij haar resolutie genoomen wegens het hecke gepersisteert, waar tegen de
heren provisoren van het Bornhoff protesteren.
De heer burgemeester de Groothe bericht aan de erffgen. dat de wegh agter ’t brugsken bij
het kraanenhuesken moet verhoogt worden, wordt gestelt bij de gemeene weegen, ook bericht
den
Scheuter dat de komme bij den Zwanencamp ingestort is, door de erffgen. Geresolveert dat
deselve ten eersten sal worden hermaakt, is ook geresilveert dat de wegh bij de Perle sal
worden gemaakt, en anders met een kommeken voor sijn vaelt, soo der nijmant van den
erffgen. ijets tegen heeft.
Het erffgenaemen hout in de Leeuwdijk is vercogt den 2 feb. 1735 in gevolg voorwaarden aan
Jan Bresser Brouwer, voor de somma van f.68.4:4
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De scheuter sal een nieuwe rock hebben ad. 10 gulden als naa olt gebruijk.
W. Huijgens tot Opvoort. Jacob Groothe. A.F. Moiser.
Jan Verstege. qq. J. van Beek. qq.
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Op den 22 maij 1736 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens tot
Opvoort. en het naa volgende geresolveert.
Noopens de uijtdriften sullen door de boerrigters en scheuter ten eersten geexecuteert worden
en de agtersteedinge uijtdriften ingevordert worden.
De heer marckerigter wordt versogt om sigh te informeeren over de wegh agter de Stapelvoort
off het een gemeene plage wegh is of niet, of een andere nooddruftige gescheften, soo jaa,
een gemeene wegh dan te laaten maaken.
Artl 4 is voldaan.
Artl 5 is voldaan.
De nooteboomen bij bessebindershoffsteede te betaalen van ijeder drie stuivers met
renovitatie van de possessie en anders te removeren.
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Het hecke betreffende de erffgen. Blieven bij haar olde resolutie, egter sal de heer
merckerigter met de gecommitteerden spreecken of het hecke op een ander plaats kan
gehangen worden sonder ijemant prejudicitie en oude possessie te verliesen.
De comme bij de Zwaenencampten eerste te laaten maaken uijt de penningen van de marck
ter minste costen, op ordere van de heer merckerigter.
De weg bij de Perle betreffende wordt alsnog buijten consequentie gehouden, om absentie van
de heeren eijgenaeren.
De wegh bij de geleghde comme bij het cranenhuesken sal ten eerste gemaakt worden.
De erffgen. versoeken datter een middel mogte bedagt worden ten eijnde dat onse buerschap
mogte ontlast worden van de rueken off kraijen die in groote meenigte hier nestelen om die te
removeren. En is de heer predicant Moiser versogt om de Hoog Welgebooren Edel Gestrenge
heer baron Wijnbergen, heer van beide Pollen, meede hierover te begroeten, ten eijnde sulks
gepurieert en uijtgevoert worden en daarvan rapport te doen.
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A.F.Moiser. Jacob Groothe. Ds. Van Landeren qq.
Cuper van Holthuijsen. J. van Beek qq.
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Op den 11 junij 1737 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van A.F. Moiser, predicant tot Voorst,
vice merckrigter, en het naa volgende geresolveert.
Den eerste artl blieft levendig.
Den tweede artl blieft nog staande gehouden.
Den derde artl is voldaan door Evert van Beek.
Den vierde artl blieft levendig.
De heer merckerigter wordt versogt van de erffgenaemen van Voorst en Noord Empe een
request te presenteren dat de rueken mogen geremoveert worden.
De heeren gecom. gerapporteert hebbende dat het gepoote busken op het kruitbosvelt word
afgegraven, is bij de erfgen. geresolveert dat het selve weer sal worden ingelijckt.
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De weduwe van de overleden scheuter wordt bij provisie voor een jaar gelaaten.
Bevonden sijnde dat bij den Zwaenencamp een kielspit is gemaakt, is verstaan bij de erffgen.
dat wanneer een gewaarde goet heer ijets coopt dat niet gewaart is twee riege boomen mag
pooten, mits de weg niet te benauwen en daar boomen gestaan hebben, op die plaatse nieuwe
te pooten en het kielspit te removeren sonder prejuditie in gevolg resolutie in het jaar 1730
genoomen.
W.Huigens tot Opvoorst. Jacob Groothe. J.Schomaker. W.J. Holtstein. J. Wentholt.
J. Brouwer. Roebert van Beek.
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Op den 22 maij 1738 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens tot
Opvoort. en het naa volgende geresolveert.
Artl 1 Bij voorgaande resolutie noopens de uijtdriften blieft levendig.
Artl 2 Noopens het maaken van de weegen is bij de erffgen. eenpaarlijk geresolveert dat die
sullen door de boeren gemaakt worden. Op de bequaamste tijd van het jaar sullen door de
boerrichters geexcuteert worden ten overstaan van de heer merckerichter en gecommitteerden,
een naa voorgaande publicatie. IJeder lantheer sal voor sijn bouman moeten instaan in val de
bouluijden in gebreecken blieven en sulks op den weerpenning.
Artl 3 blieft levendig gehouden.
Artl 4 blieft nog staande gehouden.
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Artl 5 Is bij de erffgen. tot scheuter angestelt Lambert Camphorst, mits sijn eet te doen.
Artl 6 Aangaande de plantie bij den Zwaenencamp is bij de groote meerderheijt bij de
erffgenaemen verstaan datter niet meer als twee riegen boomen souden behooren blieven
staan, endat vervolgens behooren ondersogt worden waar en hoeveel boomen te vooren
daaromtrent mogte gestaan hebben. Dog heeft den heer markenrigter versogt en bij de
erffgenamen toegestaan dat door de gecommitteerden en geintresseerden het geene
voorschrevene in ogenschien te neemen op de 4 julij 1738 alles sonder regt van possessie te
verkriegen.

Artl 7 In plaats van de heer Moiser wordt aangestelt tot gecommitteerde de Hoog Welgeboren
Edel Gestrenge heer P.H. Goltstein en in absentie van de heer van Suchtelen sullen de gecom.
een andere bij haar neemen.
Artl 8 De boerrigters worden gelast de oude beecke te schouwen soo verre die schouw gaat bij
peene van den weerpenning in val niet schouwbaar gelevert wort.
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Artl 9 Is bij de heeren erfgenamen tot boerrigter aangestelt Willem Bessem, en is verders
geresolveert dat voortaan, wanneer Willem Kersten geen boerrigter meer sal sijn , van die tijt
de boer van het Hoen boerrigter sal sijn.
W. Huigens tot Opvoorst. Jan versteege qq P.H. Goltstein. Willem Wentholt.
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Op den 19 maij 1739 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens tot
Opvoort. en het naa volgende geresolveert.
Artl 1
De scheuter sal den merkenschriever de uijtdrievers opgeeven die aan de boerrigters een
motie sal overgeven om te weeten watter moet ingevordert worden op dat dan door de
boerrigter de executie geschiede.
Artl 2
Artl 2 van der jaar 1738 blieft levendig.
Artl 3
Is verders geresolveert dat de tog en loopgraven door de gansche mark sullen worden
opgeruijmt en dat de vonders en schouwpaeden naa behooren sal worden gemaakt, op de
boete daatoe staande.
Artl 4
Artl 4 van der jaar 1737 blieft levendig.
Artl 5
Artl 6 van der jaar 1738 blieft levendig.
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Artl 6
De heeren gecom. gerapporteert hebbende dat Tunnis Pluim onwillig geweest is om de beeke
schoon te maaken, is bij de heeren erffgen. geresolveert dat deselve op den weerpenning sal
worden gemaakt.
Artl 7
Het hecke bij den Beer sal worden geremoveert en door den merckeschriever worden vercogt.
Artl 8
Is bij de erffgenamen geresolveertdat den merkenschriever den incomsten en novitiaten sal
innen en daarvan behoorlijk reeckeninge doen aan de heeren gecommitteerden op approbatie
van de merck.
Artl 9
Is verders geresolveert dat die de bijen uijt een ander mercke naa buerschap op sijn landt niet
sal mogen setten op de boete daartoe staande.
Goltstein. J. van Beek. W. van Suchteren. Jan Versteege qq.
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1740 den 4 junij sijn de geerffden van Voorst en Noort Empe naa voorgaande publicatie
vergadert geweest in de kercke tot Voorst ter presentie van de Hoog Ed. Heer Pabet, en het
navolgende geresolveert.
Volgens den artl 1739.
De heer merkenrigter met de heeren gecommitteerden van de merck de reekeninge van den
merckenschriever hebben opgenoomen en naa gesien en bevonden dat deselve meer
ontfangen heeft als uijt gegeven.
De somma van ƒ 534948
Die in de volgende reekeninge voor ontfank sullen worden ingebragt.
Artl 1
Artl 1 van den jaar 1739 blieft levendig, sullen door de boerrigters en scheuter worden
geexcuteert.
Artl 2
Noopens het maaken van de weegen is bij de erffgenamen geresolveert dat op ijder waar geset
wordt twee gulden die binnen een maent sullen worden betaalt aan den merkenschriever,
worden voor den tijd van een jaar gecommitteerde. Den rentmeester van het gasthuijs en de
merkenschriever neffens de ordienaare boerrigters, op sigt te neemen dat deselve behoorlijk
worden gemaakt en het gelt ordentelijk besteed wordt.
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Artl 3
De vervallen comme bij den schurinckscamp sal worden gemaakt. De gecommitteerden van
de weegen sullen het op sigt daar over neemen.
Artl 4
Artl van den jaar 1738 blieft levendig.
Artl 5
Tunnis Pluim wordt geordoneert sijn beeke te maaken als de boerrigter Kersten spraeke laaten
doen om te schouwen, op de boete daartoe staande . Is verders geresolveert dat de beeke daar
te nau is op
19 á 20 voet breet sal worden gemaakt, dat het waater sijn behoorlijke aff tog kan hebben. Die
in gebreeken blieft sal op den weerpenning gemaakt worden. De oude beeke sal naa behooren
gemaakt en geschout worden.
Artl 6
De tacken van de boomen boven de weegen hangende sullen opgesnoeijt worden tegen de
aanstaande schouwe. Dat bij gebreck van dien door de erffgen. sullen gedaan worden.
Artl 7
Artl 9 van den jaar 1739 blieft levendig.
Nije erffgenaem, Wijest Hoff Enck van de Seepel.
Nije erffgenaem, De weesen tot Arnhem van het goet Holthuijsen.
W. Huijgens tot Opvoorst. Goltstein. Ds. Van Landeren. J. Schomaker J. Groothe.
J. van Beek. Cuper van Holthuijsen.
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Waaren.
De heer Willem Huijgens, de hoff op Voorst.
De pastorie van Voorst.
Willem Kersten, het erff Oerinck.
De heer de Groothe. ’t erff Kolkinck.
Bornhoff te Zutphen. ’t erff Holtwijk.

2 waaren
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar

De heer de Groot. Het erff Hoetinck.
De heer van Eck. Heijengoet.
Het Heijlige Geest te Deventer.
Jacob Hissinck. ’t erff het Veen.
De Baron Goltstein. ‘t erff Borninck.
Garrit Jansen van ‘t erff Lieverlinck.
Wijert Hoff Enck. De Seepel.
Mevrouw Kreijninck. ’t erff Wolberinck.
De heer burgemr. Cuijper. ’t erff Barvelinck.
De heer van Suchtelen. ’t erff Schurinck.
De heer burgemr. Cuijper. ’t erff Vernoen.
De heer van IJsselmuijden. ’t erff Beenkesgoet.
De heer van Suchtelen. ’t erff de Perle.
Harmen Heijderick. De hoff Noort Empe.
Juffrou van Markel. ’t erff Groot Soeren.
Kinderhuijs te Arnhem.’t goet Holthuijs.
De heer Rauwes. ’t goet De Voort.
Jan Jansen. ’t goet Ossencamp.
Gasthuijs van Zutphen. Stapelvoort.

1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1½ waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
2 waaren
26½ waar

(pag.) 259
Op den 23 maij 1741 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens, en
het naa volgende geresolveert.
Artl 1
Noopens het maaken van de weegen is bij den heeren erffgenaemen geresolveert dat dit jaar
nog op ijeder waar twee gulden sal worden geset, sonder consequentie worden tot
gecommitteerden gecontinueert. De rentmeester van het gasthuijs en de custos tot Voorst is
belast om het restant van de weegen op een behoorlijke wijse te maaken en het gelt
ordentelijk te besteeden en wel sorge dragen dat niemandts land vergraven wordt. Verders dat
jaarlijks twee maal momentlijk in de maent maeij en september de spooren van de nieuwe
gemaakte weegen aan geroud worden. Waarvan de sorge aan de boerrigters soo van outs
bevoolen wodt.
Artl 2
Artl 3 van het jaar 1740 blieft levendigh.
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Artl 3
Artl 5 bij voorgaande resolutie van den jaar 1740 blieft levendig.
Den rentmr. van het Bornhoff wordt versogt om op de merckendag van Appen, Tunnis Pluim
te constrengeren sijn beeke te maaken als de boerrigters kerckenspraek laaten doen om te
schouwen.
Artl 4
Tot ampliatie van den 6 Artl 1740 is verstaan dat de tacken van de boomen boven de gemeene
wegen tot naadeel van deselve hangende sullen door de eijgenaaren worden ingecort.
Artl 5
Wordt gelast den scheuter en boerrigter dat het vee het welke op de binnen campen de
ackermaals heggen koomt te benaadelen ten eersten te schutten en aan de eijgenaaren bekent
te maaken.
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De heer merkerigter en gecommitteerden hebben ter vergaderinge gerapporteert dat Willem
Bessem, boerrigter in Noord Empe sig bij haar Edele hadde vervoegt te kennen gevende dat
Albert Hissinck tot verscheijde maelen hadde verweijgert op te maaken en na behoren te
ruijmen sijne broek beeke soo dat de schouwe daar over kosten gaan. en dat de boerrigter hem
daarover al tot tweemaal toe hadde gepant, edog dat deselve sig hadde vertoont telkens het
gepande goet met gewelt wederom te haelen en sig het selve wederom aan te matiegen en
weigeringe bleef de verschulde boete te betaalen als meede sijn beeke naa behooren op te
maaken, soo hebben de heeren merckenrigter en gecommitteerden sig ter plaatse vervoegt en
aldaar den geseijde Albert Hissinck voor sig laaten koomen en hem het gepasseerde voor
gehouden en te reede gestelt, waarop sijne schulde bekennede versogt in accoort te mogen
koomen met hem geconventieert en geaccordeert dat weegens het gepasseerde soude betaalen,
een boete van vijfentwintigh gulden, en dat vorders aannam binnen den tijd van agt daegen
sijne beeke naa behooren op te maaken en schouwbaar te leveren, en dat voor het
toecoomende niet meer in gebreeken soude blieven en hebben vorders de heeren merckerigter
en gecommitteerden goet gevonden om aan Willem Bessem boerrigter van Noord Empe voor
sijne vigilantie extraordinaere aangewende moeijte toe te seggen de somma van tien gulden,
sullende de overige vijftien gulden geemployeert worden tot verbeteringe van weegen die ter
dien op huijden aan den merckenschriever sijn overgestelt.
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Al het welke de heeren erffgen. geapporbeert en merckenrigter en gecommitteerden
bedankthebben voor haar moeijte en viegelantie.
W.H.Huigens. P.H.Goltstein. Ds. van Landeren. Jannes Brouwer. J.T.Brouwer. J. van Beek
qq.
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Op den 15 maij 1742 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens, en
het naa volgende geresolveert.
Artl 1
Artl 3 van voorgaande resolutie wordt in staat gehouden.
Artl 2
Artl 4 van voorgaande resolutie blieft levendigh.
Artl 3
De weduwe van Garrit Jansen heeft aangenomen om de eijcken heijsters tegen den
Stapelvoort gepoot in te trecken tot genoegen van de heeren provisoren van het gasthuijs van
Zutphen.
Artl 4
De burgermeester in de Beer wordt gelast de eene riegewilgen wegh te neemen en van de
andere riege te betaalen volgens merkenresolutie drie stuijver op peene van remotie.
Artl 5
De heeren erfgenaemnen hebben aan Jan Barloo toegestaan om de gepoote wilgen agter sijn
huijs daar te behouden mits daarvoor te betaalen aan de Merck voor het recht van pooten drie
ducaaten.
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Artl 6

Op propositie van de heeren gecommitteerden is geresolveert dat de verteeringe van de
gecommitteerden sal worden afgeschaft, mits dat de boerrichters alle twee jaaren daar voor
sullen behouden ses gulden en is verder geresolveertdat de merckedaghalle twee jaar van nu
voortaan sal gebhouden worden. Ten waare den merckenrigter anders noodsaekelijk mogte
oordeelen, sullen naa desen den eersten geerfdendagh gehouden worden 1744 op den dagh als
van outs gebruijckelijk.
Artl 7
Is bij den erfgenaemen geresolveert, het holt in de Leeuwendijck en de peppelen boomen bij
den Ossencamp in het meentijn staande en ook de peppelen bij wien olt Jansen plaatse in het
openbaar tegen aanstaande maandagh de 21 maaij 1742 de twee peppelen in Ossencamps
schuere staande sijn aan hem vercogt voor 4 gulden. De voorschrevenen publike vercoopinge
sal gedaan worden door den merckeschriever ten overstaan van de gecom. Jan Tunnis
Brouwer.
Artl 8
Nog is geresolvertdat de boerrigters voor ijeder reijs datse ijemant verschoonen sullen
betaalen drie gulden waarvan de eene helfte sal weeten voor den armen, en de andere helfte
voor den anbrenger.
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Artl 9
Den merckenschriever wordt gelast den daelder van den kruitbosch in te vorderen, en bij
verweijgeringe van dien sal de heer marckenrigter en gecommitteerden soodaane middelen
regtens te gebruijkenals men sal meenente behooren van hem daartoe te constringeren.
W.J. Huijgens. Arn. Van Suchtelen. Goldstein. Willem Wentholt.
J. van Heuvel. Ds. Van Lanteren.
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Op den 26 maij 1744 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens, en
het naa volgende geresolveert.
Artl 8 blieft levendigh.
Artl 9 blieft levendigh
De scheuter wordt gelast sijn post voortaan wel waar te neemen op peene van remotie.
Nout Heijdrick word aangestelt tot gecommitteerde in plaats van sijn overleden vader
Jan Tunnis Brouwer.
W. Huijgens. W. van Kersten. B.H. Rauwerts. H. Heijlingh. J.A. Willinck . T.G. Plegher.
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Op den 31 maij 1746 sijn de geerfden van Voorst en Noord Empe naa voorgaande publicatie
in de kercke tot Voorst vergadert geweest, ter presentie van de Wel. Ed. heer W. Huijgens, en
het naa volgende geresolveert.
Artl 1
De merckenschriever sal binnen 14 dagen in vorderen de recontie tegen een daelder s’jaars
voor de uijtdrift van den cruijtbos die de meijer verscholt is, bij verweijgeringe van de
betalinge word de scheuter gelast om in mediaat het vee van de voornoemde meijer te
schutten en te houden tot dat de recognitie ten volle sal betaalt weesen.
Artl 2

Wijders word de scheuter gelast om binnen 14 dagen een lijst van de uijtdrievers aan de
boerrigter op te geven, die dan gehouden sullen sijn om de uijtdrievers te waarschouwen van
haar beesten in te halen tensij dat sij meede jaarlijks een daelder willen betaalen en sal met
deselve voortaan worden gehandelt als met de meijer van den cruijtbos en remitteerden de
geerfden het geene dat men van de uijtdrievers nog soude kunnen vorderen en sal men ten
opsigte van alle uijtdrievers voortaan van jaar tot jaar op deese wijse handelen op peene dat de
scheuter sal betaalen voor die geene die hij niet heeft opgegeven off geschut ingevolg de
scheuter eenig resistentie leed sullen de boerrigters gehouden zijn de selve te admiteerden.
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Artl 3
De heeren gecommitteerden werden versogt neevens den merckeschriever om het nieuwe
gepoot van de heer Rauwerts bij den Voort in ogenschien te neemen en daar van bij naaste
vergaderinge rapport te doen, sonder dat den eijgenaer eenige possessie sal kunnen
sustineeren.
Artl 4
Den merckenschriever word gelast om aan de heeren gecommitteerden sijn rekeninge te doen
die daar van versogt worden bij de naaste vergaderinge rapport te doen.
Getekent den 4 junij 1748.
J. Schomaker bij absentie van den heer markenrigter met goedvinden en op authorisatie van
de heeren geerfden. Gerh. Joh. Opgelder, in qualiteit als provisor des huises Bornhoff.
DGB van Hasselt in qualiteit als provisor van het oude en nieuwe gasthuijs
Harm Heijtingh. Willem Kersten. Jannes Brouwer.
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1748 den 31 maij sijn de erfgenaemen van Voorst ende Noord Empe in de kercke van Voorst
vergadert geweest nae voorgaande publicatie ter presentie van de heer J.Schomaker als bij
absentie van de heer erfmarkrigter Huijgens tot het respicieren van deses merkendag
geauthoriseert merkenrigter, en het navolgende geresolveert.
Artl 1 blieft levendigh.
Eenparig bij de erfgenaemen beslooten dat den artikel bij den scheuter sijn pligt bij het
opgeven van de uijtdrievers sal in staat blijven.volgens de resolutie van twee jaaren 1746 en
heeft den scheuter aangenoomen dat te volbrengen binnen veertijen dagen en de lijsten
daarvan aan de boerrigter over te geven.
Aangaande het gepoot bij den Voort, is op rapport van de gecom. verstaan dat het selve als
sijnde bij de oude bepalinge gebleven, sal aldaar kunnen blijven staan.
Artl 4 van den markeschrijver blijft levendig.
Inplaats van de heer van Suchtelen is angestelt tot gecommitteerde J. van Beek.
Angaande de wegen word de gecommitteerden gelast daar over het opsigt te hebben.
Angaande de brugge over de Voorster beeke, die tot laste van het ampt Voorst nu is en blijft.
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De erfgenaemen hebben aan de gecom. J.van beek en Antonij Ebbekink geaccordeert en
toegelegt boven het verschot ad. Twee gulden zeventien stuiver, voor vacatie des roiementen,
versuimen in 1740 en 1741 ad 28 dagen te samen twee en veertig gulden over haar opsigt en
bestel van het maken der wegen etc. breder bij overgegevene rekeninge vermelt.
Getekent den 19 maij 1750.
J. Schomaker. Jacob Grothe.

D.G.B.van Hasselt.
B.H. Rauwerts.
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1750 den 19 maij sijn de erfgenaemen van Voorst ende Noord Empe in de kercke van Voorst
vergadert geweest nae voorgaande publicatie ter presentie van de heer Drs. J.Schomaker als
bij absentie van de heer erfmarkrigter Willem Huijgens tot het waarnemen van deses
merkendag geauthoriseert, en het navolgende geresolveert.
Artl 1 word alsnog levendig gehouden.
Artl 2
Aangaande de afhoringe van de rekeninge van den merkenschriever sijn neffens den heer van
Goltstein en harmen Heijtinck daartoe gecommitteert een van de tijdelijke provisoren van het
gasthuijs en Bornhoff binnen Zutphen, gelijk mede het doen verkopen van ackermaals hout op
den Louwensedijk onder Voorst, om de kooppenningen daarvan provenierende alsdan te
gelijke meede te verrekenen.
Den Artl 3 over het opsigt van het maken van de wegen blijft in staat en word
gerecommandeert behoorlijk deselve in order te houden.
Ten welke einde de gecommitteerden na voorgaande publicatie en visitatie worden
geauthoriseert om de gebrekhaftigen te doen opleggen de boete van een daelder.
Absenten:
Den eijgenaers van ’t goet Barvelinck, Schurinck, perle.
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Op propositie van de muldersche over het maken of schouwen van de needer beeke is bij de
heeren erfgenaemen verstaan dat de vorige resolutieen die aangaande sullen worden nagesien
en de vervolgens de heeren gecom. versogt om sig daar over te informeren en rapport daar
van aan de mark te doen.
Getekent den 23 maij 1752.
J. Schomaker, als volm. Van de heer erfmarkrigter.
B. H. Rauwerts. Joh. Alb. Willink. Harm. Heijtingh.
J. van Beek.
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1752 den 23 maij sijn de erfgenaemen van Voorst ende Noord Empe in de kercke van Voorst
vergadert geweest nae voorgaande publicatie ter presentie van de Wel.Ed.heer, de heer Doctor
Schomaker als bij absentie van de Wel. Ed. Gestr.heer, de heer Willem Huijgens
erfmarkrigter tot het waarnemen van deses merkendag geauthoriseert, en het navolgende
geresolveert.
Is bij de geerfden geinhereert de resolutie van de 27 april1647 omtrent de absentie om die in
het vervolg strickte te observeeren.
Artl 1
Opzigt hebbende tot de uijtdriften word levendig gehouden invoegen als bij de resolutie van
het jaar het negentien, tegen de ongequalificeerden.
Inhereerende de resolutie nivitiaten omtrent den anker wijn of 10 gulden, en zijn bevonden
noviten of nieuwe geerfden.
Betaald, de heer secr. de Grothe wegens beide erven Hoetink en Kolkink.
Betaald, De heeren off erfgen. van mevr. Cuper wegens Venoeden en Barvelink.

Betaald, Derk Joghems wegens de Zepel.
Betaald, IJsselmuijden wegens Beukes goet.
Betaald, rentmr. van het borgerweeshuijs tot Arnhem wegens Holthuijsen.
Betaald, Lindeman te Deventer van de Parle per resto 5 gulden.
Artl 2
Bij de heeren geerfden geexamineert zijn de rekeninge van de merkenschrijver zedert den 7
junij 1740 tot 1751 incluis wegens ontvanck sig bedragende f.907=4=4 en wegens uijtgave
over het jaar 1739 en zovervolgens tot den jaare 1752 de 17 maij incluis f.855=7=0 bevind sij
also meer ontvangen als uitgegeven te zijn de somma van f.51=17=4
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breder bij de rekeninge geslooten den 18 maij 1752 te vernemen , hebbende oversulks die
voorschrevene rekeninge geapprobeert en de heeren gecommitteerden bedankt voor haare
moeite.
Artl 3
Den Artl 3 over het opsigt van het maken der wegen word in staat gehouden dat den weg en
het kerkpad na Willem Bessem huijs naa genomene en goedvinden van den gecommitteerden
versogt om almeede te visiteren de strate, de gravenstraate genaamt, en na bevind van sacken
deselve mede te repareren.
Artl 4
Aangaande het schouwen off maken van de onderbeeke worden alnog bij de heeren gecom.
Over de propositie van de muldersche des wegen gedaan exactelijk te informeren en daar van
aan de merkt rapport te doen.
Artl 5
Evert Hendriks Nijboer zal jaarlijks betalen voor het land van de gemeente, daar vooren de
hutte van Adriaan van Helderen gestaan heeft en door hem nu een huisje op zijn eigen kosten
gezet is, de somma van zes gulden, en sulks voor dem tijd van twaalf jaar, beginnende met
Petrie 1752 en eindigen met Petrie 1764 voor welke jaeren het voorste land aan Evert
Hendriks verpagt wordt.
Artl 6
Dat de hutte daar Bijl Derks ingewoond heeft en door de merk is aangekogt zal worden
verkogt en geremoveerd en het land van de gemeente in het openbaar aan de meest biedende
verpagt zonder weeder een getimmer off hutte daarop weder geset aan Harmen Jansen uit
consideratie geaccordeert daarop te blijven tot Petrie 1753 en niet langer zonder ontgeltenisse.
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Artl 7
Wegens het gesustineerde gepoot van Harmen Wenink in de kruisstrate schietende in de
bredestrate worden de heeren gecom. Versogt om ten overstaan van gemelte Harmen
Weenink nevens de geïnteresseerde erfgenamen daar omtrent met haere landen gelegen
geauthoriseert het zelve in ogenschijn te nemen en te doen zo en als buiten prejuditie van de
erfgenamen, zal bevonden worden te behoren, doende van alles rapport aan de erfgenamen of
aan de merkt.
Artl 8
De weduwe Camphorst is tot weder seggens geaccordeert haren met een afdak gesetten berg
op de gemeente omtrent het goet van het H.Geest gratis te bewonen.
Artl 9
De reparatie van de comme bij den swanencamp word gerecommandeert ten eerste gedaan te
worden.

Jan Barloo word mits dezen aangestelt tot scheuter op de profijten daar toe staande en zulks
tot wederseggen, mits dat den selven goede zorge zal dragen dat de kinderen niet graven off
roeijen op de scheidsvoren, paarden en beesten en schapen uit den enk gehouden worden.
Getekent 4 junij 1754.
B.H. Rauwertz, als volm. Van den heer erfmarkrigter.
Gerh.Joh. Opgelder. D.G.B.van Hasselt. Lambertus Lindeman. Jacobus van de Poll.
Albert Jan Verbeek. Derk Lindeman.
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1754 den 4 junij zijn de heeren erfgenamen van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie vergadert geweest ter gewone plaats ter presentie van de heer B.H. Rauwers bij
absentie van de heer Wel. Ed. Gestrenge Heer Willem Huijgens als erfmarkenrigter tot het
waarnemen van dese merkendag door de gesamentlijke erfgenamen speciaal geauthoriseert en
daartoe versogt en het navolgende geresolveert.
Nadat door de present qq. de presente erfgenamen voor haare tijdige comparitie bedankt was
en is.
Artl 1
Door de heeren gecommitteerden gerapportteert dat ingevolge resolutie op den laatst
gehouden ervendag, de vervallen commenin de Gravenstrate bij Bessems huijs en de zaalweer
weder vernieuwd en in order gebragt zijn, de heeren gecom. Voor haare moeijte bedankt.
Artl 2
Op propositie van de gecommitteerden zijn deselve door de erfgenamen versogt om het
weertijen van Ossencamp met peppelen ten voordele van de markt te bepoten en de daar in de
weg staande essen en andere willigen bomen te removeren en zijn deselve geauthoriseert die
ten voordeel van de merkt te verkopen.
Artl 3
Door de gecommitteerden ter vergadering gerapporteert dat het land daar de hutte van Giel
Derks opgestaan heeft ingevolge resolutie van den 23 maij 1752 ten behoeve van dese merkt
door haar verpagt waar, aan Wienelt Jansen jaarlijks voor zeven gulden 2 stuivers en zulks
voor den tijd van zes jaeren, met drie jaeren ten weder opzeggen aangaande met petrie 1753
mits alle jaar betalende , zullen anders van de pagt
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versteeken weesen. Ingevolg daarvan gemaakt pagt cedulle den 14 febr. 1753. Voorts
geresolveert dat den kooppenningen van die in het publijck verkogte hutte renderende eene
somma van 5 gulden en 12 penningen bij den merkenschrijver ontvangen, bij zijne te doene
rekeninge zal verantwoort worden.
Artl 4
Aangaande het poten van Harmen Weenink tegen zijn landt en op zijne where inde sluijsstrate
is door de gecom. aan dese vergadering gerapporteert, dat geene van de erfgen. over het al te
na pooten quamen te klagen, over sulks , dese merk konde lijden, dat voor dit maal die
gepoote en wassende heijsters zouden kunnen blijven staan, zonder dat daarvoor vorige
resolutie van dese merkt verbiedende het bepooten aan gemeene straten, gealtereert en door
andere in consequentie zoude mogen getrokken worden, blijvende deselve voorts in zijn volle
kragt.
Artl 5
De verleende premissie van dese merkt aan de weduwe Camphorst van een gemaakte afdak
aen haeren saatbarg onder haar huis voorhene ware afgebrand blijft tot wederzeggen als nog
geaccordeert.

Artl 6
Op propositie van de gecom. zijn deselve door de erfgen. geauthoriseert de comme bij den
Zwanencamp neffens de herstellinge van de hoofden van de brugge bij Stapelvoort aalsmeede
de comme in den Romerdijk neffens de brugge in de Hengelderstraate ten alder eerste te doen
repareren en is sulks deselve aangenomen.
Artl 7
Als door de boerrigters en scheuter geklaagt werd, dat op veele plaatsen in dese merkt de
leijgraven geen behoorlijke diepte hadden off dat die door ruimen als anders verhindert
wierden dat het water geen behoorlijke aftog konde hebben, is door de gesamentlijke erfgen.
geresolveert, dat alle leijgraven op den bodem tenminste drie voet breet zullen moeten zijn,
waardoor den aftog behoorlijk kan bevordert worden, zonder dat deselve door tuinen off
anders zullen mogen benadeelt worden. Alles op een boete van een old schilt gereckent tegen
15 stuiver en bij heerloos twee olde schilden, worden de boerrigters en scheuter gelast dit
extract zonder conniventie te excuteren.
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Artl 8
Door dien meede geklaagt word dat de vrocht tussen de Loenense en Voorster merk niet
behoorlijk gemaakt wierde, is door de heeren erfgenamen geresolveert dat in het vervolg die
geene die met haar vee uitdrieven, en geen regt hebben, verpligt sullen zijn boven deseide
vrocht, bij verdeilinge, op aanwijsinge van de scheuter zal moeten gemaakt en in order
gehouden worden. Zullende bij onwilligheid deselve anders voordien uitdrift voor ijder beest
als van ouds daar voor aan de merke moeten betaalen eene gulden. Wordende de scheuter
gelast dit extract te excuteren.
Artl 9
Voorts mede zullen deselve uitdrievers en die ongewaart zijn, mede verpligt weesen den
leijgraven bij den essenkamp bij peene als vooren in goede vrocht te houden, zoals door de
boerrigter en scheuter bij verdeilinge zal aangeweesen worden.
Voorts is daarop dese vergaderinge gedissolveert en gescheiden, sedert laatst gehouden merk
vergaderinge aangetekent waeren.
Betaalt de heer van de Poll, predicant te Voorst, wegens de pastorije.
Betaalt Jan Hissink van het erf Oerink.
Van Leeurink, Vernoen en Wolbrink zijn de erfgenamen nog niet opgegeven, zullen de dit bij
volgende vergaderinge nader geschieden.
Betaalt wegens de halve waar van de heer Lindeman te Deventer van het erve, voor het
novitiaat betaalt 5 gulden is voldaan. Getekent den 15 junij 1756 na gedane resumptie.
T. Gutberleth. B. Pleger. Derk Lindeman. J. van Beek. D.G.B. Hasselt. J Schomaker.
Albert Jan Verbeek.
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1756 den 15 junij zijn de heeren erfgenamen van Voorst en Noord Empe naa voorgaande
publicatie in de kerk van Voorst vergadert geweest en brief van de Hoog Wel Geboren Heer
baron van Lijnden, Heer van den Zwanenbargh als erfmarkrigter, is gelesen waarbij de heer
Doc. Pleger is geauthoriseert om de geerfden dag voor zijn Hoog Wel Geborene waar te
nemen, het welke in ommevraag gebragt is. En hebben de geerfden verstaan dat de brief in het
markenboek zal worden gebragt en als den ten eerste aan mr. Noortwijk weder ter hand
gesteld worden.
Volgt de brieff:

Monsiezer Noordwijk.
Weest zo goed om voor mij den geerfden dagbij te wonen in persoon of daartoe iemant te
versoeken die namens mij compareert om te doen en laten het geene ten meesten nutte van het
ampt Voorst zouden moeten gedaan off gelaaten worden zo en als zelve present zijnde zouden
kunnen op mogen doen.
Wijders versoeke U Ed. off den geenen namens mij zal compareren aan de mede geerfden te
versoeken dat alles mag in orde gebragt en geliquideert worden en den merkenschrijver off
boekhouder geordonneert worden om rekeninge te doen en zijne betalinge met quitantie of
goede bewijsen aan te tonen om dat niet gaarn een beslommerde staat zoude willen aanvatten.
Waar mede blijve met alle toegenegenheid Uw. Ed. toegenegen Dr. en vrindt
D. van Lijnden, gen. Aspremont tot den Zwanenbargh.
Swanenbargh, den 3. junij 1756.
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Artl 1
Bij voorgaande resolutie is voldaan
Artl 2
Bij gaande resolutie van het mentijn bij den Ossenkamp wegens de oud willingen is bij de
gecommitteerden gerapporteert dat er in plaatse van verkopen met den boer hebben
geaccordeert met peppelen te bepoten en aan het wassen te leveren dat den boer de oude
willingen daarvoor zal hebben.
De presente geerfden hebbenlaten welgevallen, de gecommitteerden versogt daarop te letten
dat aan deser Artl worden voldaan.
Artl 3
Is voldaan.
Artl 4
Blijft levendig.
Artl 5
Blijft levendig.
Artl 6
Is voldaan.
Artl 7
Bij voorgaande resolutie is voldaan volgens rapport van de boerrigters en scheuter. De
boerrigters in het vervolg gelast te agtervolgen.
Artl 8
Is volgens rapport van de scheuter voldaan en wordt levendig gehouden.
Artl 9
Is ook voldaan.
Leeuwrik, Vernoen en Wolberink, zijn de erfgenamen nog niet opgegeven. Zullen bij de
volgende resolutie gedaan worden.
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De gecommitteerden hebbende gerapporteert dat op den 31 maij 1756 de visitatie van de
merkt hebben gedaan en bevonden dat bij het goed het Heilige Geest door den bouwman met
wilgen aan de weg te verre gepoot zijn en dat de eiken boomen op de gemeente staande
worden opgesnoeijt, het welke in ommevrage zijnde gebragt hebben de geerfden eenparig
verstaan, dat den heer merkenrigter off zijn volmagtiger zal worden versogt gelijk gedaan
word mits deze om ten overstaan van de gecommitteerden het gepoote op de questielse

plaatse in ogenschijn te nemen, en na verhoor van den bouwman off eigenaar daar van aan de
merkt rapport te doen, om na bevind van zaken daar over te disponeren.
Heeft Jan garrits op voornoemde geerfdens voorgedragen dat den rentmeester van het gasthuis
den pootbrink van de heer Huijgens aangekogt hem te na hadde gepoot heeft deselve
voorgeven die te nae gepoten heisters te removeren.
Op propositie van den volmagtiger van de heer van Lijnden erfmarkerigter en geerfden dat
den custos zijn rekeninge zal doen voor gecommitteerden, is verstaan dat denselve die
rekeninge ten eersten zal doen binnen twee maand, en dat de gecommitteerden daar van ten
naasten rapport zullen doen.
En is bij deze occasie verstaan dat vermits de heer van Goldstein als gecommitteerde van dese
markt daar voor bedankt heeft, en een andere in zijn plaatse mag worden aangestelt en is in
plaatse aangestelt de persoon van Jan Hissink met eenparigheid van stemmen.
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Is gelesen een request van Lambert Wenink, rentmeester van den heer van Nijenbeek. Daarbij
versoekende dat boerrigters worden gelast om de onderbeeke van de Voorster watermole weer
schouwbaar te maken, het welke in omvrage gebragt zijnde. Daarover gehoort zijnde Willem
Bessem boerrigter,berigtende dat hij sedert 1738, als wanneer hij tot boerrigter ia aangestelt,
nooijt die beeke geschout heeft, hebben de heeren geerfden vermijnt dat bij de ordinaire
gecommitteerden eenige geerfden behooren bijgevoegt te worden om dese zake te
ondersoeken off deze schouwe de geerfden zoude maken, en in de tweede plaatse en hoe verre
deselve dan tot de werk vele schouwe zouden kunnen verpligt worden en zijn daartoe
gecommitteert een provisoor uit het gasthuijs en eene uit het Bornhof om in ogenschijn te
nemen en daarvan rapport te doen
Het request van de geintresseerden Pieter Wesselman cum suis dat het einde beek van den
Voort tot aan het verlaat van Pluijm weder mag geschout worden en worde klaar gemaakt, het
welke in ommevrage is gebragt en door den boerrigter voorgebragt zijnde, dat dit einde beeke
door Tunnis Pluijm altijd is geruimt, en de oude beeke zou zijn tot laste van dese merkt,
hebben de geerfden eenparig geresolveert en goed gevonden om het geene voorschreven te
ondersoeken en na bevind van zaken daar in te handelen zo ten besten van de markt zal
bevonden worden te behoren.
De voorgaande resolutie door de
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ondergetekende erfgenamen geteekent,
Voorst den 16 meij 1758.
Was met verscheide handen getekend.
A.J. Verbeek, rentmr.
A. Noortwijk, Jr. qq.
D.G.B. van Hasselt.
G.J. Verhoeff.
H.E. Heijtingh.
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1758 den 16 maij zijn de heeren erfgenamen van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie in de kerke van Voorst vergadert geweest ter presentie van Mons. A. Noortwijk als
volm. Van de Hoog Wel Geborene Gestrenge Heer Baron van Lijnden tot Zwanenburg als
markerigter en het navolgende geresolveert.
Artl 2 Bij voorgaande resolutie: is volbragt, en het geene niet volbragt is zal volbragt worden.

Artl 4 en 5 Vier en vijf blijft levendig van den jaare 1755 en 1756.
Artl 7 blijft levendig.
Artl 8 Aangaande de vrogt van de Voorster markt en Loense markt, zal den scheuter een lijst
opmaaken, wie denselve moet helpen maken.
Artl 9 Bij voorgaande resolutie wegens de vier willigen bij het erf Lieverink, zullen door den
bouwman opgenomen worden, en anders door den scheuter geremoveert worden.
Artl 10 Bij voorgaande resolutie, wegens de eijken heijsters van den rentmeester van het
gasthuis te Zutphen, zullen geremoveert worden.
Artl 11 De markenschrijver heeft zijn rekeninge gedaan voor gecommitteerden, is bevonden
dat deselve meer betaald heeft als ontvangen
(pag.) 285
twee gulden 10 stuivers 4penningen. De welke bij de aanstaande rekeninge zal inbrengen en
in het markeboek te schrijven, en door gecommitteerden te tekenen, en vervolgens alle twee
jaar rekeninge te doen als het vereischt wor.
Artl 12 De onderbeeke bij de erfgenamen gemaakt is zonder prejuditie van de markt. Op het
rapport van de gecom. heeren specterende de propositie vervat in het request van Lambert
Weenink, namens de heer van Nijenbeek, ten eijnde de boerrigters van de Voorstermarkt
mogten worden gelast namens de erfgen. de onderbeeke weder schouwbaar te maken, als
breder uit voorn. gerecesseerde request kan worden gezien, dat zij heeren wel de goedheid
hadde gehaddie beeke te ruimen voor eenmaal, zonder daardoor zig nu of naamaals eenige
prejuditie te willen hebben aangedaan, waaromtrent ten kragtigsten haare protestatie gedaan.
Is goed gevonden het gedaane bij de gecom. Te approberen, zonder dat nu of naamaals
daartoe weder zullen komen ten waar het zelve nader en voldoende wierde bewesen, dat deze
markt daar altoos van ouds verpligt zoude zijn geweest.
Artl 13 Het eijken akkermaals hout in den Leeuwendijk zal door gecom. En markenschrijver
tegen aanstaande winter verkogt worden om tegen meij 1759 te schillen.
Artl 14 De vijf ijpen heijsters bij Noord Empe door
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Jan Gerrits gepoot, zullen door gecom. In ogenschijn genomen worden off die mons.r
Heijtink al te nou gepoot zijn.
Was met differente handen getekent.
Antony Noortwijk qq. J. Grothe. G. Vatebender. Albert Jan Verbeek. H.E. Heijtink.
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1760 den 27 maij zijn de heeren erfgenamen van van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie in de kerke van Voorst vergadert geweest ter presentie van Mons. A. Noortwijk als
volm. Van de Hoog Wel Geborene Gestrenge Heer Baron van Lijnden tot Zwanenurg als
markerigter van bovengenoemde markt en het navolgende geresolveert.
Artl 1
De gepootte peppelen om het meentjen bij den Ossencamp, zullen door Ossencamp aan het
wassen gelevert worden, waar op de scheuter zal agt geven, dat zulks gedaan word.
Artl 4 en 5
Word levendig gehouden van de voorgaande resolutie van den jaare 1754 en 1755.
Artl 7
Word geinhereert
Artl 8
Word geinhereert

Artl 9
Wegens de willigen op Lieverinck zijn opgenomen van het Heilige Geest te Deventer.
Artl 10
Is voldaan wegens de heijsters van den rentmeester van het Gasthuis te Zutphen.
Den markenschrijver zal zijn rekeninge doen voor de gecommitteerden ingevolge resolutie
van den jaare 1759.
Artl 14
Is door parthijen afgedaan door mons.r Heijtink en Jan Gerrits, wegens de gepootte heijsters
bij den Veldcamp.
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Aangaande de boomen bij Lieverink door Jan Bloemenkolk gepoot, reserveert zig den
rentmeester van het gasthuis zulks in ogenschijn te neemen.
In den Leeuwdijk het eijkenholt zal door den scheuter klaar gemaakt worden en dan in gepoot
worden en dat met eijken sticken.
Was met verscheide handen getekent:
A.Noortwijk qq. H.E. Heijtink. G.D. Op ten Noorth. B. Gutberleth Pleger.
Jan Hissink. Derk Jochems.
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1762 den 1junij zijn de heeren erfgenamen van van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie in de kerke van Voorst vergadert geweest ter presentie van Mons. A. Noortwijk als
volm. Van de Hoog Wel Geborene Gestrenge Heer Baron van Lijnden tot Zwanenburg etc.
etc. etc., als markerigter van bovengemelde markt en het navolgende geresolveert.
No. 1 van voorgaande resolutie is voldaan.
No. 4 en 5 is aan voldaan.
No. 7 en 8 blijft levendig.
No. 9 is aan voldaan.
No. 10 is aan voldaan.
Aan het laatste artikel van anno 1760 kan vooreerst nog niet aan voldaan worden.
1762 den 26 maij hebbende gecommitteerden en boerrigters en scheuter de markt van Voorst
en Noord Empe gevisiteert en het navolgende bevonden:
Artl 1
Romeijn agter den Beer inplaats van eene rije willigen zoo daar gestaan hadde, heeft er tans
twee gepoot; geresolveert de buijten rije te doen removeren off uijtsmijten.
Artl 2
Op de Kulke van tijd tot tijd willigen en peppelen gepoot verders als van ouds is geordonneert
naa binnen te pooten of uijt te smijten.
Artl 3
Hendrik Bloemenkolk twee rijen willigen
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gepoot in plaats van eene, zoo daar gestaan heeft; geordonneert de buijtenste rije uijt te
smijten met die geene die over de weg gepoot zijn.
Artl 4
Bij den Platenberg in de Rijte te verre gepoot; geordonneert te removeren.

Artl 5
Jacob Bleumink bij Wolbrink die de oude weg geheel heeft toegepoot en verscheide andere
willingen aan de weg gepoot, heeft aangenomen tegen de winter te removeren of uit te nemen,
’t welk niet naakomende, zal door den scheuter zulks gedaan worden.
Artl 6
Is bevonden dat juffr. Wilbrink aan het Keijzershoff een planket gezet heeft, een hoek van de
gemeente afgeschoten met rikken, en een lindeboom gepoot, daar nooit bomen gestaan
hebben. Is geresolveert de gecom. Van de markt te verzoeken, boven gemelte juffr. Daar over
te spreken en te zien off ze met haar Ed. konden vinden, dat, terwijl het reets staat, daar voor
een jaarlijkse recognitie aan de markt betaalt word en zullen daarmede handelen ten meesten
profijte van de markt; hebben de gecom. zulks aangenomen te verrigten.
Artl 7
Jan Gaardelman plaggen gehaalt uijt de Voorster markt, wordende de scheuter en boerrigter
gelast te zorgen dat zulks niet meer geschied door een waarschouwinge off met uijtspanninge
van een paard, indien daarin volherde.
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Artl 8
De bruggen bij het kranen hofken Stapelvoort en de komme bij Willem Bessems huijs, en het
kommetje bij het bovenkampken moeten gerepareert worden, de gecommitteerden zijn
versogt zulks ten meesten voordele van de markt te verrigten.
Artl 9
De custos word gelast met den pagter van het land van Piels Hutte wegens verdiensten af te
rekenen enin rekening te brengen.
Artl 10
Jacob van Beek heeft aangenomen binnen korten tijd in minderinge van pagt veertig gulden te
betalen.
Artl 11
Den custos is geordonneert de pagt van Adriaan van Helderens hutte & van de Weduwe van
Evert Nijboer ad f. 54,4,4 ten eersten te innen & en zullen de heeren gecommitteerden hem
daar in behulpzaam zijn om met zekere schikking te vinden.
Artl 12
Wolter Romeijnwordt bij provisie aangesteld als boerrigter.
Voorts geresolveert, dat, wanneer ’t geene geordonneert is te removeren of in te trekken niet
ten behoorlijke tijd bevonden word te zijn geschied, zulks door de boerrigter & scheuter zal
geschieden.
Aldus geresumeert op den 26 junij 1764.
Was met verscheiden handen getekent.
A.Noortwijk, qq. G. Vatebender, qq. Jacob Willems. Jan Bloemenkolk.
B.H. Rauwertz. B.H.Lulofs, qq.
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1764 den 26 junij zijn de heeren erfgenamen van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie in de kerke van Voorst vergadert geweest ter presentie van Mons. A.Noortwijk als
volm. Van de Hoog Wel Geborene Gestrenge Heer Baron van Lijnden tot Zwanenburg etc.
etc. etc., als markerigter van bovengemelde markt en het navolgende geresolveert.
Artl 1. Door de markerigter is goedgevonden de gecommitteerden te authoriseeren om binnen
‘sjaars het aangegravene of gepootte de facto te removeren, en den scheuter gelast tijdige
kennisse daar van aan bovengemelte te geven.

Artl 6. Is geapprobeert van de geerfdens door de gecommitteerdens van de markt met
juffrouw Wilbrink geaccordeert, dat jaarlijks een recognitie van 6 stuivers aan de markt zal
betalen, en worden versogt daarvan met gemelte juffrouw eene schriftelijke contract te
maken, om in ’t markenboek geregistreert te worden.
Artl 8. Vermits aan dezen artikel niet voldaan is, worden den rentmeester Heijtink en Jan
Hissink als gecommitteerden bij dezen versogt zulks werkstellig te maken, ten meesten profijt
van de markt, hetwelk zij heden ook aangenoomen hebben.
Artl 10. Jacob van Beek heeft inplaats van f. 40.4.4 dertig guldens betaald op rekening.
Artl 11. Adriaan van Helderen mede Evert Hendrik Nijboer, Harmen Berens getimmer was
schuldig ƒ 42.4.4: geaccordeert met consent van de markt
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voor f. 21.4.4 : heeft aangenomen binnen de twee jaaren te betaalen, en op dato weder de
grond verpagt voor f. 10.4.4 ’s jaars voor 12 jaaren, met 6 jaar op te zeggen, verschijnende het
eerste jaar 1764 op Martini.
Artl 12. Den pagter van Piels Hutte, Harmen Jansen betaald jaarlix f. 7.42.40. Dog vermits
bevonden wierd dat te veel was is geaccordeert voor 4 gulden voor 6 jaaren met 3 jaaren op
te zeggen, verschijnd het eerste jaar Martini 1764. De vorige verschenen pagt zoo nog
onbetaald was, word hem door de geerfden geschonken.
Artl 13. Den Spring Harmens hutte, is verpagt aan Peter Harmsen voor den tijd van 6 jaren
‘sjaarlix f.4.42.4:ingaande Martini 1764 luit pagtcedul in ’t markenboek te vinden.
Artl 14. Is aan de heer van Broekhuijsen geaccordeert dat aan den van Kleijnhoen ongeveer 4
á 5 roeden zal aangraven mogen, en daarvoor jaarlijks aan de markt tot een recognitie zes
stuivers betalen, waarvan het eerste jaar verschijnt Martini 1764.
Artl 15. De scheuter word gelast de bomen op de markt staande op te snoeijen, en de jongen
die er onder staan uit te trekken en te verplaatsen ten voordele van de markt.
Artl 16. Dewijl de custos in gebreken gebleven is om de orders van de marktrigter te
observeren dat met zijn rekening zoude veerdig wezen, is hem tans geordonneert zulx binnen
den tijd van zes weken, zijnde Dinsdag den 7 augustus aanstaande voor gecommitteerdens
Heijtinck en Hissinck te doen en zorg te dragen, dat het onbetaalde alsdan betaald is, bij
nalatigheid zal zes gulden aan den armen betalen, ’t welk hij ook bij dezen aangenomen heeft.
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Artl 17. Is goedgevonden dat de beek twee dagen voor de schouwinge zal gesneden moeten
wesen, op de verbeurte van vijftig stuivers bij de gebrekhaftige, en zal de afkondiging of
publicatie veertien dagen te voren geschieden.
Artl 18. Word aan de scheuter en boerrigters gelast, alle de wegen, zoo veele als onder de
marke behooren ten spoedigste te laten maken, het nodige bekwame volk daartoe aan te
stellen, welke bij verweijgeringe of inwilligheid in de boete zullen vervallen van 15 stuivers,
alsmede die welke op het gestelde uur niet daar zijn, welke uur bij publicatie bekent gemaakt
zal worden.
Artl 19. Als novitiaat betaald Mevr. Croockeen’s ’t Groot Soeren.
Betaald Jacob Willems ’t Vernoen.
Moet betaald Jan Hissink, ’t Barvelinck modo Bolkhofstede.
Betaald Jacob Bleumink van Wolbrink.
Moet betaald Peter Ossencamp van Ossencamp.
Aangaande een kommetje bij den Ossencamp zal door Heijtink en Hissink in oogenschijn
genoomen worden, en na bevind van zaken gemaakt worden..
D. van Lijnden tot den Zwanenburgh.

Jacob Willem van Eck. B. Gutberleth. Jan Hissink.
H.C.Heijtingh.
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1766 den 18 junij zijn de heeren erfgenamen van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie in de kerke van Voorst vergadert geweest en in absentie van de Heer Markrigter bij
provisie en nadere vergaderinge tot boerrigter aangestelt de persoon Jan Hissink, zullende bij
eene nadere vergaderinge in presentie van den markrigter nader gedelibereert worden over het
regt van verkiesinge. Vervolgens hebbende gecommitteerden aangenoomen te bezorgen een
komme agter den Ossencamp in de riete, en de geintresseerders om de leijgrave te verdiepen.
D.van Lijnden.
Jacob Willem van Eck. B.Gutberleth.
Jan Hissink. H. Heijtink.
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1768 den 25 maij zijn de geerfden van Voorst en Noord Empe na voorgaande publicatie in de
kerke van Voorst vergadert geweest ter presentie van de Hoog Wel Geborene Gestrenge Heer
Baron van Lijnden tot Zwanenburg etc. etc. etc., als markerigter, en is door sijn Hoog
Welgeborene alvorens de heeren geerfden voor hare tijdige en goedwillige comparitie bedankt
te hebben aan den markenschrijver geordonneert de presenten te noteeren, en ook de absenten,
te weten Jacob Willems van ’t erve Vernoen, en die van ’t erve Beukesgoed, welke alle in de
daartoe staande boete wellig verklaard zijn.
En is verder aan de heeren geerfden bekend gemaakt, hoe dat sijn Hoog Welgeborene
voornemend was sijn markerigtersplaats selfs waar te nemen, maar bij onverhoopte beletsel
de persoon van Jan Rijckelts Everts dese post zoude waarnemen, gelijk de volmagt daar toe
op hem was staande.
Vervolgens heeft den voorschreven markenrigter gerapporteert, dat door doode van den
custos van Beek tot Voorst, het markenschrijvers ambt was komen te vaceeren, en dat sijn
Hoog Wel Geborene daar toe had aangestelt de persoon van Jacob Planten, welke
geaggregeert is, en waar op dit navolgende geresolveert, te weten , dat den nieuwen
markenschrijver alle twee jaaren een exacte rekening sal hebben te vervaardigen, en de
laatste geslooten rekening in een boek te copieeren en soo vervolgens alle den ontvang en
uijtgaaff te boeken, ook dat hij den markenschrijver gelast had een nieuwboek daartoe te
maken.
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Is verder door den heer markenrigter gerapporteert dat hij met nagenoemde gecommitteerden
H.E. Heijting en Jan Hissink op den 10 maart 1767 had afgehoord de twee jaarige en laatste
rekening van ontvang en uitgaaff van den markeschrijver van Beek, en bevonden meerder was
ontvangen als uitgegeven de somma van 59 guld,14 stuiver en 8 penningen. Welke hem gelast
zijn aan den nieuwen markeschrijver over te tellen, met overgifte van een restant cedul van ’t
geen te ontvangen en te betalen was, en is daar op die rekening geslooten en afgedaan. Welk
overtellen der penningen mede geschied is.
Is mede gerapporteert, dat toen geresolveert is, de jonge boomen soo nodig is te laaten
snoeijen ’t geen nog gerecommandeert blijft, ook dat nodig geoordeelt wierd, dat in ’t
gepasseerde voorjaar ’t akkermaal moest verkogt worden, en sijn daar toe versogt de twee
genoemde gecommitteerden om sulx met den markenschrijver te doen, en daarvan op heden
rapport te doen, gelijk gedaan hebben, en hebben de heeren gecommitteerden gerapporteert,
dat volgens op sig genomene commissie hadden verkogt het akkermaal en daarvoor bij

publcque verkopinge bedongende somma van 160 gulden. Waarop de heeren voor haare
genomen moeijte en rapport bedankt zijn.
Wijders zijn de resolutieen in voorige vergaderinge an.: 1764 en 1766 genomen op heden
geresumeert en getekend.
Verders heeft de heer markenrigter voorgedragendat hij bij examinatie van het markenboek in
de resolutie in den jaare 1738 genomen Artl 9 had gevonden, dat in ’t vervolg Willem Kersten
geen boerrigter meer zijnde , van die tijd af den boer
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van ’t Hoen sulx weesen zouden, en alsoo sulx tot heden maar eens hadde bevonden geschiet
te zijn, soude hij gaarn sien den boer van ’t Hoen tot boerrigter mogt aangestelt worden, dog
Jan Hissink reeds bij provisie aangestelt zijnde als boerrigter, soo mag sijn Hoog Wel
Geborene wel lijden dat in dit singuliere geval den boer van ’t Hoen gepassseert wort, en is
daar op tot boerrigter aangestelt die persoon van Jan Hissink, sullende bij de eerste vacature
den boer van ’t Hoen boerrigter zijn.
Is wijders door de heer markenrigter in deliberatie gebragt, terwijl Harmen Jansen pagter van
Piels Hutte en Peter Harmsen pagter van Spring Harmens hutte, beide door de diaconie van
Voorst onderhouden moeten worden, als zijnde tot de grootste armoede vervallen, of ’t niet
goed zoude zijn, aangenoemde luiden een ieder hunne hutte, waarvan den eenen te sien Artl
12 van ’t geresolveerde op den 10 junij 1764. ’s Jaars tot pagt moest betaalen 4 guld. En den
laatst genoemde sub. Art 13 en na den uit daar van gemaakte pagt cedul hier bij sub. Nr. 2
mede ’s jaars tot pagt moest betaalen, 4 gulden, gratis te laten bewoonen, en is sulx geagreeert
en voor aangenaam gehouden, sullende aan gemelde luiden sulx door door den
markenschrijver bekend gemaakt worden.
Verders gehoort ’t rapport van de heeren gecommitteerden van de mark, waar op
gedelibereert is, als volgt,
Dat 1ste is bevonden dat Jan Willems op Hijens goet van tijd tot tijd te verre heeft aangepoot
met peppelen.
Ook 2de dat voor Ossencamps weijde is bevonden de eijkenboomen gesnoeijt te
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zijn sonder order van de markt.
En 3de dat Albert Hissink op ’t Heilige Geest goet, een nieuwe rij willigen heeft gepoot en de
eijkenboomen op de markt aldaar heeft opgesnoeijt, sonder order van de markt.
En is verder geresolveert tot ’t visiteren en accommoderen van een en ander te committeeren
de heeren Provisooren van ’t Gasthuijs en de heer Franken namens ’t erve Groot Soeren, en de
Hoog Wel Geborene Heer van Eck namens Heijens goed. Om sulx op den 30 junij 1768 te
doen , en daar van te rapporteeren.
Is wijders geresolveert dat ’t nu verkogte akkermaal bos in de aanstaande winter sal
gegraaven en ingepoot worden, en zijn daar toe versogt de vice4markenrigter en de
gecommitteerde Heijtink.
Ook zijn deselve heeren versogt het commetje in de Riete te laaten maken en te sorgen dat de
leijgraven verdiept worden, op de breete, en de boete daar toe staande.
Wijders is tot vervullen van de vaceerende gecommitteerdens plaats aangesteld, Jacob
Planten.
Omtrent een duiker te maken op de gemeene weg tussen ’t erve ’t Holthuis en de Voort , zijn
deselve heeren gecommitteert, om sulx in oogenschijn te nemen en daar van te rapporteren.
Ook zijn de boerrigters gelast alle attentie en vigilantie te gebruiken op ’t maaken der
binnenweegen, ten einde die hoe een hoe beter gemaakt worden, en alle reeden van klaagen
mag weggenoomen worden.

Als novitiaten moeten betaalen,
Het Bornhoff als erfgenaam van ’t Veen.
De heer Baron van Eck qq als erfgenaam van Heijens goed.
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Het Gasthuis als erfgenaam van de Voort.
Jan Oman als erfgenaam van het Holthuis.
Waar op na gedaane resumptie dese vergaderinge is gescheijden.
D.van Lijnden .Heijtink. Hissink. Jacob Plante. G.G. Crookeens.
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1770 den 11 junij zijn de heeren erfgenamen van Voorst en Noord Empe na voorgaande
publicatie in de kerke van Voorst vergadert geweest ter presentie van de Hoog Wel Geborene
Gestrenge Heer Baron van Lijnden tot Zwanenburg , als markerigter en is Artl:door zijn Hoog
Welgeborene na alvorens de heeren geerfden voor haare tijdige en goedwillige comparitie
bedankt te hebben, aan den markeschrijver geordonneert de presenten te noteren zijn derselve
volmagten gelezen en is haar cessie verleend.
En is aan de markeschrijver gevraagd of hij de boeten der absenten op den geërfdendag 1768
gehouden, te weeten van Jacob Willems van ’t erve Vernoen en die van ’t erve Beukesgoed
had ontvangen. Waarop den markenschrijver gerapporteert heeft, die van Jacob Willems
ontvangen te hebben en de boete van ’t erve Beukes Goed ten eersten te zullen ontvangen.
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De heer markenrigter heeft meede voorgedragen, dat nu wederom diende te worden
afgehoort, de twee jaarige rekeninge van den markenschrijver over de jaaren 1767 41768 en
zijn daar toe genomineert den verwalter markenrigter. Een der provisoren van ’t gasthuijs en
den gecommitteerde Heijtink om bij de naaste vergaderinge daarvan rapport te doen.
Wijders zijn de resolutieen in de jaare 1768 genomen, op heden geresumeert en getekent.
Verders gehoort het rapport van de heeren gecommitteerden van de mark, waarop
gedelibereert is als volgt:
Ten eersten dat de Beemster boer een willige te ver gepoot heeft, waarop geresolveert is, dat
de ten eersten moet gerenoveert worden.
Ten tweede dat de willigen op het goed de Heilige Geest te ver gepoot en die reeds voor 2
jaare moeten weggehouwen zijn geweest nog niet waren weggehouwen, is daarop
geresolveert, de scheuter te gelasten zulks noch eens aan te zeggen en zulks dan niet geschied
en de deselve zo na mogelijk te doen removeren.
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Ten derden is bevonden, dat op de Voort binnen den dijk van de gemeente is omgezet circa
117 roeden, waarop dan is geresolveert, door den scheuter de plantinge daar te doen pre4
caveren. En hebben de heeren van het Gasthuis, als eijgenaaren daar van, daartegen
geprotesteert, als vermenende daar toe geregtigt te zijn.
Ten vierden dat Hendrik van de Pol op ’t Kromhout twee schotwilligen te ver gepoot heeft,
waarop meede is geresolveert, dat die zullen geremoveert worden.

Ten vijfden vermeenden de gecommitteerden dat door de heer van Broekhuijsen op ’t Kleijne
Hoen 29 boomen te ver op de gemeente gepoot waaren, maar bevonden zulks abusief en wel
geplant te zijn.
Is gehoort de propositie van de heer markerigter namens de heer van Broekhuijsen om zo als
in ’t jaar 1764 vijf roeden van de markt gekregen heeft, tegen betalinge van een schelling ’s
jaars, noch wederom te mogen hebben ca. ongeveer 7 roeden tegen betalinge van 8 stuiver ’s
jaars.
Waarop gedelibereert zijnde
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is zulks geaccordeert, en is hiervan aan de heer van Broekhuijsen advertentie gedaan.
En is verder den markeschrijver gelast om van gemelde heer van Broekhuijsen de schellingen
der voorige jaaren te ontvangen en ook de 8 stuivers nu de aan hem gecedeerde ca. 7 roeden.
En zulks bij rekeninge in ontvangst te brengen.
Ook is de markenschrijver gelast de 6 stuivers van de heer Gualthen te Arnhem, van ’t goed
het Keijzer hoff te ontvangen, sedert den jaars 1764, dat sulks aan hem gecedeert is.
Is door de boerrigter geklaagt dat het ’t hekken tusschen Wolberinck en Bravelinck, diende
gemaakt te wordenen dat sulks door drie diverse persoonen moet gedaan worden, namelijk
door Schuering, de Perl en Vermoeden. En zijn de boerrigter gelast die persoonen zulks
behoorlijk aan te zeggen, en toe te zien, dat zulks ten eersten gemaakt wordt.
Is gehoort de propositie van Hermen Wenink, dat hij gaarne in erfpacht wilde neemen Wijnolt
Jansens plaats, Die Jacob van Beek in
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pagt heeft, mits betalende den agterstand zo Jacob van Beek noch schuldig is en ’s jaars ’t
geene door gemelde Jacob van Beek ’s jaarlijks aan pagt daar van betaalt is: waarop
geresolveert is zulks te accordeeren, mits gemelden Hermen Wenink aanneemt Jacob van
Beek en zijn vrouw daarin haar levenlang gratis te laten woonen.
En zal hiervan een erfpagt brief gemaakt worden. En is de heer Uijterwaard, rentmr. van ’t
gasthuijs versogt , dat alles in order te laten brengen en ter naaste vergaderinge over te geven.
Ook heeft Peter Jansen Ossenkamp versogt het meentje dat nu voor 3 guld. 10 stuiver ’s jaars
in pagt heeft in erfpagt te mogen hebben. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de
heeren markerigter en de gecommittteerde Heijtink te versoeken sulks in oogenschijn te
neemen en ter naaster vergaderinge hiervan te rapporteren.
Is weijders gehoort het rapport van den vice markerigter en de gecommitteerde Heijtink
omtrent het graven
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en in pooten van het akkermaals bos in 1768 verkogt, dat zij sulks hadden laten doen, en zijn
die heeren voor haar genomen moeijte bedankt.
Meede het rapport denselve heeren gehoord, dat zij het kommetje in de meente hadden laaten
maaken en de leijgraven verdiept, op de breedte en de boete daar toe staande, waar voor
meede bedankt zijn.

Is meede gehoort het rapport denselve heeren omtrent den duiker die er moest gelegt worden
op de gemeenen weg tussen het erve het Holthuijs en de Voort, waar op nader gedelibereert
zijnde, is goedgevonden de heer markerigter te verzoeken, den heer Drost van Veluwen,
omtrent die weg te willen spreeken en ter naasten vergaderinge daarvan rapport te doen.
Weijders zijn de boerrigters ondervraagd of nu volgens van haar gegeven order, alle attentie
hadden gegeven omtrent het maaken der binnenweege, en of er nu ook noch klagten omtrent
haare nalatigheid gedaan waren, en is bevonden dat deselve nu gemaakt
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en in order gebragt zijn en is daar meede genoegen genoomen.
Weijders is geresolveert een nieuwe lijste der waren met deselver namen en eijgenaren te
maken, die hier zal geinsereert worden als volgt:
De Waren onder de merkt van Voorst en Noord Empe:
Het Groote Hoen, de Heer van Swanenburgh.
De Pastorij van Voorst, J. Schimmelpennink.
Het goed Oerink, Jan Hissink.
Het goed Hoetink of Kolkink, de Heer de Groot
Heijen goed, de Heer Eck van Overbeek.
Het Holtwijck, Bornhoff te Zutphen.
’t Veen, Bornhoff te Zutphen.
Het goed Heilige Geest, te Deventer.
Bornink, de Heer Goltstein.
Leeuwerick, Jan Bloemenkolk.
De Seepel of Heese, Derk Jochems.
Wolbrink, Jacob Bleumink.
Barvelink, Jan Hissink.
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Schurink, de Heeren Lindemans.
De Parle, De Heeren Lindemans.
Beukesgoed of Heerink, de heer de Bruin tot Engbergen.
Noord Empe, H. Heijtink.
Groot Soeren, mevr. Krockceus.
Holthuijs, Jan Ooman.
De Voort, het Gasthuijs te Zutphen.
Stapelvoort, het Gasthuijs te Zutphen.
Ossencamp, Peter Jansen.
Vernoen, Jacob Willems.

2 waren
1 waar
1 waar
2 waren
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar

1 waar
1½ waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
2 waren
1 waar
1 waar
26½ waar

Waarop na gedaane resumptie deese vergadering is gescheiden.
Was getekent: Jan Rijckelt. Gerrit Jan Hasebroek. B.H. Lulofs.
Jan Hissink. Jan Heijtink. Jan Uijtermark qq.

Op den 6 aug. 1770 zijn de geerfden van Voorst en Noord Empe na gedane publicatie extra
ordinair
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vergadert geweest ter presentie van de Hoog Wel Geborene Heer baron van Lijnden, Heer tot
den Swanenburg, als markrigter en is door zijn Hoog Welgeborene na alvoorens de heeren
geerfden voor haar tijdige en goedwillige comparitie bedankt te hebben, aan den
markenschrijver geordonneert de presenten te noteren en zijn deselve volmagten gelesen en is
haar cessie verleend.
Waarop zijn Hoog Wel Geborene dan de reedenen van deze extra ordinaire vergadering heeft
te kennen gegeven, dat die op versoek der heeren Provisoren van het oude en nieuwe gasthuijs
binnen Zutphen was verschreven en ons die heeren versogt haar propositie te willen doen.
Waarop door de heeren geproponeert is, den dijk zoals denselve nu omgezet is, te mogen
bepooten en den driehoek, zo nu tusschen de camp en den dijk, uijt de Voors komende, leijt
tot haar eijgendommelijk gebruik te behouden, waarvoor zij dan ook aannemen den weg in
behoorlijke staat te houden.
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Waarop gedelibereert zijnde, is goed gevonden en verstaan, sulks te accorderen, gelijk
geaccordeert word mits deesen.
Is door Gerrit Gerritsen versogt op Jan Klaassens hoffstede een berg van 4 roeden op de
gemeente te mogen zetten, mits daarvan betalende. Waarop gedelibereert zijn de, is zulks
geaccordeert, mits dat hij daar voor ’s jaarlijks 4 stuiver betalen zal.
En zijn Jan Rijckelt Everts en Jacob Plante versogt toe te sien dat deselve niet te na aan den
weg gezet word.
Waarop na gedaane resumptie deese vergadering is gescheiden.
Was getekent: Jan Rijckelt Everts, verwalter markerigter.
Gerrit Jan Hasebroek, als provisor van het Gasthuijs.
P.A.H. Lulofs, als provisor van het Bornhoff.
Jan Heijtink. Jan Uijtermark. Jan Hissink.
Op den 8 junij 1774 zijn in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden deeser
markt van Voorst en Noord Empe vergadert geweest en waren present Jan Rijkelt Everts, als
gevolmagtigde van
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de heer markenrigter den Hoog Wel Geborene heer Baron D. van Lijnden tot Swanenburg.
Jacob Plante als gevolm. van Hendrik Philip Budde. Jan Hissink.
Wolter Jansen, als gevolm. van de heer secretaris Mr. Grothe.
Gerrit Jansen als gevolm. van de Hoog Wel Geborene Freulijn Willemina Henriëtta van Eck.
De provisoren des huizes Bornhoff binnen Zutphen.
Albert Hissink, als gevolm. van de provisor van het groote gasthuis binnen Deventer.
J. Uijtermark, namens den H.W.G. Heer van Goltstein.
Jan Bloemenkolk. Derk Jochems. Jan Hissink van Barvelink. Jan Heijtink, als gevolm. van de
heer de Bruin tot Engbergen. H.Heijtink. Jan Oman. De heer G.J. Hasebroek, als provisor van
het oude en nieuwe gasthuijs binnen Zutphen. Peter Jansen Ossencamp. J.Heijtink, als
gevolm. Van de wed. Krockcous. Derk en Johan Lindeman bij een briefje geexcuteert.
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Jacob Willems absent.
Deselve heeren geerfden door de gevolm. van den heer markerigter voor haar tijdelijke
comparitie bedankt zijnde, zijn de retro4acta en wel de laatst vorige resolutien van den 11
junij en 6 augustus 1770 door den markenschrijver voorgeleesen, geresumeert en vervolgens
getekend, waarop door de heeren gecommitteerden aan de vergadering is rapport gedaan dat
op gisteren de rekeninge van de markenschrijver gaande over de jaaren 1766 tot Petrie deser
jaars 1774 inclusive, hadden opgenomen geexamineert en gesloten, en dat de selve in
behoorlijke order bevonden zijnde.
Daarbij was gebleken, dat meerder ontvangen dan uijtgegeven, en over zulks gezeiden
markeschrijver aan de marke was schuldig gebleven de somma van f. 298=3=8.
En zijn daarop, nadat de rekening in de vergadering was geexhibeert, en ter tafel opengelegt,
de heeren gecommitteerden voor deselven moeijte bedankt.
Den rentmr. J.Uijtermark heeft aan de vergadering gerapporteert,dat ingevolge resolutie
commissoriaal een erfpagtbrief, wegens Wijnolt Jansensplaats met Hermen Wenink had
opgericht, welke overgegeven en geexamineert zijnde is deselve geapprobeert.
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en door den verwalten markerigter en gecommitteerden in name der geheele markt in duplo
getekent geworden, waarvan het eene weerkleen bij de stukken der markt zal verblijven en het
ander aangezeiden Hermen Wenink ter hand gesteld worden. En is voornoemde rentmr.
Uijtermark voor desselve moeijte in desen bedankt.
Door Jan Rijckels Everts en Jacob Planten is ter vergadering te kennen gegeven, dat wel bij de
laatste vorige resolutie aan gerrit Gerritsen was geaccordeert om op Jan Klaassens hoffsteede
een berg te mogen zetten op de gemeente, mits jaarlijks daar voor betalende 4 stuiver, dan dat
denselve daarna hiervan had afgezien ’t geen bij de geerfden voor notificatie is aangenoomen.
Den verwalter markerigter en gecommitteerden hebben gerapporteert dat met de boerrigters
en scheuter op den 25 maij laatstleden na gewoonte de markt van Voorst en Noord Empe
hadden gevisiteert en bevonden:
1ste Dat Willem Bosman eenige willigen boomen buiten des zelfs hegge hadden gepoot dat die
export had geremoveert.
2de Dat niet alleen den dijk op de Voort afgevrogt , maar ook op het agterste end geen passage
gelaten was, waarop gedelibereert zijnde, is ten opsigte van het eerste met eenparigheid
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van stemmen geresolveert, dat deselve vrogt binnen den tijd van een jaar na dato deezes zal
moeten worden weggedaan, het geene bij de heer Provisor G.J.Hasebroek in de vergadering is
aangenomen en den legarde van het tweede, meede bij gemelde Heer Hasebroek namens het
Gasthuijs geaccepteert, om ten eersten die passage op een bekwame en behoorlijke wijs te
repareren en in orde te doen maken.
3de Dat Herman Beerens op nieuw getimmer tussen deszelfs eigen land en dat van de merkt
een sloot had aangemaakt, zonder eenige scheiding tussen deszelve gelaten te hebben, dan dat
den zelven aangenomen had, om zulks ten eersten na den bouw te veranderen en die scheiding
te hermaken, wordende den verwalter markenrigter en markenschrijver verzogt hierop te
willen attenderen, dat zulks ten effecten gebragt werden.
4de Dat Jannes Platenberg eenige peppelen te ver gepoot had, waarop den scheuter gelast is
die boomen binnen 18 dagen te removeren.

5de Dat aan den does op ’t veld een waterloop ware toegemaakt die er egter altoos te voren
was geweest. Waarop is goedgevonden, den bouwman door de scheuter te doen aanzeggen,
om dien waterloop binnen 14 dagen wederom behoorlijk te doen openen. Anders dat zulks op
zijne kosten door den scheuter zal gedaan worden.
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6de Dat aan Holterboers weg an de beek op eenige plaatsen te nauw bevonden was, dat heeft
de bouwman van Stapelvoort in de vergaderinge resent aangenomen hetselve te kunnen te
comedieren.
Op het verzoek van Jan Bloemenkolk om op het Lieverink voor deszelfs agtereind een kom
tot bekwamen afloop van het water te mogen maken, is met plus slitest van stemmen het selve
geaccordeert, en den markenschrijver geauthoriseert om het zelven te willen bezorgen, en
doen maken. Dan hebben de heer Hasebroek namens het gasthuijs en de rentmr. Uitermark
namens de heer van Goltstein zulks alleen gecontradiceert.
Was op na gedane resumptie dese vergaderingh gescheiden.
Was met diversehanden getekent.
J.Rijckelt Everts, als verwalter markenrigter.
H.J.Lulofs, als provisoor van nieuwe gasthuis bornhoff.
H.Heijtingh. Jan Oman. Jan Hissink.
Peter Jansen Ossencamp.
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Op den 3de julij 1776 zijn na voorgaande convocatie in de kerk van Voorst vergadert geweest,
de geerfden van Voorst en Noord Empe en waren absent:
Jan Hissink van Oerink. D’ erfgenamen van wijlen den heer secretaris J. Grothe.
Jan Uijtermark namens de Hoog Wel Geborene Heer van Goltstein.
De provisoren van ’t nieuwe gasthuijs binnen Zutphen. En Jacob Willems.
Welke heeren geerfden door J.Rijkelt Everts als gevolmagtigde van den heer markenrichter
voor hare tijdige en goedwillige comparitie bedankt zijnde, waar op de laatste genome
resolutie van den 8 junij 1774 geresolveert en getekent.
Den markenschrijver heeft de twee jarige rekeningen overgegeven, beginnende met Petrie
1774 tot Petrie 1776 welke door de geerfden geexamineert en gesloten zijn, en bevonden met
’t sloth van vorige rekeninge, deselve aan dese markt nog schuldig is gebleven, de somma van
f. 286=12=0.
De verwalter markenrigter aan gecommitteerden hebben gerapporteert, dat zij bevonden
hebben dat:
1ste Jan Quert op de gemeente geset heeft eene schuur ,waer voor den selven jaarlijks aan
rendant te betalen eene somma van 4 stuiver, waarvan ’t eerste soude expirealen met 1 maij
1777 en hebben de gesamentlijke geerfden sulkx geaccordeert, en dan markenschrijver gelast
dese penningen jaarlijks inte vorderen.
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2de dat de brugh aan Kranen straat nootsakelijk moest gerepareert worden, zijn den
voornoemde markenrigter en gecommitteerden versogt de voorseijde brugh op de marken
kosten te laten repareren.

3de dat de steenen comme aan ’t Kranencampken insgelijks reparatie nodig had, so zijn de
voornoemde heeren mede daartoe versogt.
Waar mede dese vergadering is verscheijden.
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Op den 24 junie 1778 zijn in de kerk van Voorst na voorgaande vonvocatie vergadert
geweest, de geerfden van Voorst en Noord Empe, en waren present,
Jan Rijckelt Everts, als gevolmagtigde van de heer Markenrichter, den H.W.G. Heer D.Baron
van Lijnden tot den Swanenburgh.
Hendrik Philip Budde. Jan Hissink. Wolter Jansen, als gevolmagtigde van vrouwe B.M.van
Dam, weduwe en boedelhoudersche van wijlen den secretaris Johan Grothe.
Gerrit Jansen, als gevolmagtigde van de H.W.G. Froulijn Wilhelmina Henriëtta van Eck.
De provisoren des huijses Bornhoff binnen Zutphen.
Albert Hissink, als gevolmagtigde van de provisoren van het grote gasthuijs binnen Deventer.
Jan Bloemenkolk. Jochem Derks, namens desselfs en onder de weduwe van Derk Jochems.
Gerrit Waenders, als in huwelijk hebbende, de weduwe van wijlen Jacob Bleumink.
J.T.Heijtingh, als gevolmagtigde van den heer de Baron tot Engbergen.
H.E. Heijtingh. Jan Oolman.
De heer G.J. Hasebroek, als provisor van ’t oude en nieuwe gasthuijs binnen Zutphen.
Peter Jansen Ossencamp.
J.T.Heijtingh, als volmagtiger van de weduwe Cookceus.
De heeren Daniël en Lambertus Lindeman.
Herman Bessem, namens het Vernoen.
Zijnde absent geweest,
De H.W.G. Vrouwe Douaniëra van Goltsteijn.
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De heeren geerfden door den gevolmagtigden van den heer markenrigter, voor deselver
tijdelijke comparitie bedankt zijnde, is de laatst voorige resolutie van den 3de julij 1776
geresumeert en geapprobeert, mitsgaders getekent geworden. Door den markenschrijver
overgegeven deszelfs twee jarige rekeningh van ontvang en uijtgaaf. Namens dese markt
beginnende met Petrie 1776 tot 1778. Welke door de geerfden is geapprobeert en gesloten.
Voorts bevonden dat met het sloth van de laatst vorige rekeninge, den rendant aan de markt is
schuldig gebleven, de somma van f. 261=10=8.
De verwalten markenrigter en gecommitteerden hebben gerapporteert, dat na gewoonte de
markt van Voorst en Noord Empe hadden gevisiteert en alle daarin in eene goede order
bevonden. Uijtgesondert dat een seker sloot, agter aan het Voorster Brink, langs de Loense
landen genoegsaam toegelandt , en door ‘t vee, als anders toegetreden was, welke
noodsakelijk diende opgeruijmt en ter breete van tenminste ses voeten gebragt te worden.
Waarop gedelibereert zijnde: zijn den verwalten Markenrigter en gecommitteerden voor
deselven moeijte bedankt en is goedgevonden deselve te versoeken en te authoriseeren, gelijk
geschied bij desen, en den aengetogen sloothen ter bekwame tijd, namens de markt te doen
opruijmen, en in een behoorlijken staat te brengen, ten naasten nutte en voordeel der markt.
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Door het overlijden van Jan Hissink, eene gecommitteerde plaats deser markt open gevallen
zijnde, is wederomin desselve plaats met eenparige stemmen aangestelt Jan Teunis Heijtink.
Die sulks in de vergadering heeft aangenomen.

Bij de geerfden is goedgevonden, om den tegenwoordige pagter van Adriaan van Hilderens
hutte door den scheuter te doen aannemen, om ten eersten ten minste binnen een jaar, desselfs
agterstandige pagt te betalen, en dat door mede in gebreken blijven, die pagt aan den selve
bouwman sal gedenuntieert worden, en vervolgens den grondt aan een ander verpagt worden.
Waarmede dese vergaderinge is gescheiden.
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Op den 17 julij 1780 zijn in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden der
markt van Voorst en Noord Empe vergadert geweest, en waren alle present.
D’ heeren geerfden door den gevolmagtigden markenrigter voor desselve tijdige comparitie
bedankt, en de retro4acta van den 24ste junij 1778 nagelesen, geresumeert en getekent zijnde.
Is vervolgens door den markeschrijver overgegeven desselfs rekeninge van ontvangst en
uijtgave, dese markt concernerende, over de jaren van Petrie 1778 tot Petrie 1780. Waar uijt
gebleken is dat den rendant meerder ontfangen als uijtgegeven hadde eene somma van
eenhondert ses en veertigh gld. vier penningen. Welke gevoedt bij ’t sloth der naast vorige
rekeninge ad. 261=10=8. Overdien aan dese markt in ’t geheel schuldig blijft eene somma van
vierhondert seven gld. tien stuiver en twaalf penningen.
Door de gecommitteerden rapport gedaan zijnde, dat ter occasie van de laatste besigtingge
van de markt hadde bevonden, dat de nagenoemde personen op de gemeente gepoot hadden:
als namelijk,
Willem Bosman, eenige willigen in de straet.
De weduwe van Garrit Jan Peters, insgelijks op den weg.
Den Wever, twee willigen.
Harmen Lamberts, twee willigen.
Jan Bloemenkolk, twee peppelen.
Jan Hissink, drie willigen.
Wijnolt Jansen, vier dito.
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En is hierop geresolveert, dat de respective bouwlieden, dese sullen hebben te removeren. ’t
welk ook ieder voor sig heeft aangenomen. En zijn verders den rentmeester van het gasthuijs
binnen Zutphen, den bouwman van de plaats den heer van Eck, en Jan Peters versogt, om de
takken der boomen, so bij ieder respective bevonden zijn over den weg te hangen, te doen
opsnoeijen.
Voorgedragen zijnde, dat den bouwman van ’t erve de Parle, eene schuppe geset hadt, waar
door de gemeene weg soodanig benauwt wierde, dat de selve aldaer maer de breette van 15
voeten overhield.
Is goed gevonden, den bouwman dit provisioneel te accordeeren, dog onder beding, dat sodra
dese schuppe aan het vervallen geraakte, deselve niet sal mogen vernieuwt worden, of sal den
voorschreven bouwman gehouden zijn, deselve so ver intetrekken, dat ten minsten de
gemeene weg daer tegens 18 voeten breed blijft, en is dit van den rentmeester van ’t gasthuijs
binnen Zutphen ad referendum overgenomen.

Door de gecommitteerden voorgebragt zijnde dat de twee duikers leggende in de Rijte en bij
Schuerinkskamp of saleweert, noodsakelijk dienden gerepareert te worden. So is de
markenschrijver gelast, dese reparatie ten eersten te laten doen.
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Mede gerapporteert, dat mevrouw Croockceus, eenige boomen tegen het land van Hissink
over een van haer gedempten kolk op gemeenten gepoot hadde, is goed gevonden, wijl de
markt hierbij weijnig of geen nadeel komt te lijden, ’t selve te accordeeren.
En is dit insgelijk door den rentmeester van het gasthuijs ad referendum overgenomen.
Door den gevolmagtigden markenrigter geproponeert zijnde, dat er in de weijde, het
meentjen, en op de straete bij den Ossencamp, als ook op ’t Heuvelen veltjen, en elders eenige
eijken en peppelen bomen gevonden worden, welke op haer verderf staande, dienden
weggehouwen te worden, te meer, also er op die plaatsen een veelgrooter quantiteijt souden
kunnen gepoot worden, en heeft den bouwman P. Ossenkamp versogt, dat dewijl er onder
voorschrevene boomen twee gevonden wierden, welke bij zijn huijs staande tot schuttinge der
felle winden seer dienstig en nuttig waaren. Deselve mogten blijven staan.
Is hierop geresolveert den markenrigter en gecommitteerden te versoeken, en hier mede te
authoriseren, vooren gemelte boomen, uijtgesondert de geseijde twee bij ’t huijs van
Ossenkamp, welke sullen blijvenstaan, ter bekwamer tijd in het publicqe te verkopen, den
grondt wederom
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te laten appropieeren, en als dan met den genoegzaam, en voldoende getal opgaande boomen
te bepooten. Als mede insgelijks de plaets waer tegenwoordig op heuvelder veldjen elsenhout
staat, van welke dog de markt, als wordende door onberegtigden alles weggehouwen, geen
nut heeft.
De vorige resolutie van 15 maij 1742 wort ten opsigte van den geerfdens dagen geinhereert,
waer door den selven om de twee jaren op een vastgestelden dag, ingevolge resolutie van den
10 augustus 1686 bepaalt op dingsdag na pinsteren regulier sal gehouden worden.
De binnen wegen onder dese markt niet behoorlijk in order gehouden wordende, zo zijn
markenrigter en gecommitteerden met assistentie van de boerrigter en scheuter geauthoriseert,
hierover sodanige schikkinge te maken, en anders te geven, als ingevolge maken resolutie
voorheen op dit subject genomen, ten naasten nutte van de markt sullen bevinden te behoren.
Waer mede dese vergaderinge is gescheijden.
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Zijnde in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie, de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergadert geweest en waren present op den 21 maij 1782.
De heeren geerfden door den gevolmagtigden markenrigter voor dezelve tijdige comparitie
bedankt.
Door den verwalten markenrigter en gecommitteerdens dezer markt gevisiteerd, en in orde
bevonden. Door den verwalten markenrigter, gecommitteerdens en de gesamentlijke
erfgenamen, de tweejaarige rekeninge van de markenschrijver afgehoord en bevonden
meerder ontvangen als uitgegeven een somma van zes honderd en veertig gulden 17 stuivers
en 2 pennigen, terwijl er zoveel geldzich heeft bevonden zo is geresolveert en daar een

verdelinge van te maaken, dat het weeder waer zal hebben twintig gulden en dezelve betaald
volgens quitansie, dus blijft er nog over eene somma van honderd en tien gulden 17 stuivers
en 2 penningen, waarmeede deze vergadering is gescheiden.
Was met diverse handen getekend,
A. Rijkels Evers, als verwalten markenrigter. B.H. Lulofs. Gerrit Jan Hasebroek.
Jan Th. Heijtingh. Jan Oolman. Uijtermark. Jan Hissnk.
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Zijnde in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie, de geerfden der markt van Voorst en
Noord Empe vergadert geweest, en warenabsent op den 1 junij 1784.
De Heilige Geest te Deventer absent.
De heer van Goltstein absent.
De heeren Lindemans absent.
Gaart Waanders novitiaat.
20 stuk.
Dat de peppels van Jan Bessem tegen het Vernoen die te verre gepoot zijn op grond van de
markt moeten gerenoveert worden binnen ‘t jaar.
Op propositie van gecommitteerden dat veele plaggen gemaaid wordenin de markt, door
lieden die niet gewaart zijn, en verstaan dat scheuter en boerrigters te gelasten daar op te
passen, den selven aan te haalen en te boeten.
Het meentjen bij den Ossenkamp in ’t publiek te verpagten.
Adriaan van Helderens hutte mede publiek te verpagten en gerigtelijk beslag te doen op
erfhuis penningen
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en het zaad op het land.
Is door de geerfden aangesteld tot boerrigter inplaats van Willem Bessem, de persoon van Jan
Hissink Schaap.
Geresolveert dat de boerrigters welke bij het wegen maaken zelf niet present zijn eene
dubbele boete zullen verbeuren..
Da met consent van de schout eene publikatie zal geschieden, waar bij eene premie van
twintig ducaten wordt gesteld, voor die geene welke met valabel bewijs weet aan te brengen
die geene welke vervolgens eenig houtgewas op de gemeente staande mogt weghaalen, en het
trekken of bederven.
Waarmede deze vergadering is gescheiden.
Dus blijft den rendant van deze en de voorige rekeningen schuldig de somma van f.
142=0=12.
Gedaan den 1ste junij 1786
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Op den 6 junij 1786.

Den ordinairen geerfden dag van Voorst en Noord Empe in de kerk van Voorst vergaderd en
zijn present geweest Jan Rijkels namens het Groote Hoen.
Jacob Plante namens de pastorij domijne Sweegholt,
Jan Hissink namens ’t goed Oerdink.
Den bouwman Jacob Woltersnames Hoetink of Kolkink.
Garrit Jansen namens ’t goed Heijengoed.
Jacobus Heijtink namens ’t Bornhoff.
Jan Wolters namens ’t Heilige Geest te Deventer.
Jan Uijtermarknamens Bornink.
Jan Bloemenkolk namens Lieferink.
Willem Klumper namens de Heese.
Peter Jan Bleumink namens de Waalbrink.
Arend Jansen Hof Enk namens Barvelink.
Garrit Jan Beeven names Schurink en Parle.
Jan Th. Heijtingh namens Heerdink en Noord Empe enGroot Soeren.
Jan Oolman namens het Holthuis.
Jan Uijtermarkt namens De Voort , De Stapelvoort .
Peter Jansen namens den Ossenkamp.
Jan Bessem namens Vernoen.
Noviciaten,
Arent Jansen Hof Enk namens Barvelink.
De Pastotij Domine Swiegholt.
De heer Lindeman wegens den dood van zijn broeder.
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Dus blijft den rendant aan de markt schuldig van deze en voorgaande rekeninge de somma
van een honderd en veertienguldens 9stuivers 4 penningen. Zegge—f. 114=9=4.
Voor eerst het meentjen bij den Ossenkamp geresolveert dat Kromhout twee onpartijdige zal
neemen, om na te zien, wat schaade de gepoote peppelen tegen den kamp gedaan hebben, sat
deeze pagter, van ’t meentjen voor de drie jaaren zal harten.
Voorts den markenschrijver gelast aan Kromhout voor Sint Jacob dezes jaars de pagt van ’t
meentjen op te zeggen, geauthoriseerd wederom publiek te verpagten.
Voorts geresolveert dat Plante van tijd tot tijd voor die verkogte boom aanmaaninge zal doen,
dewijl de pijl aan de beek weg is, worden de boerrigters en schaters gelast om eenige oude
lieden te verzoeken, om eens na te zien of de oude pijl kunnen vinden, en een nieuwe weer te
stellen.
Voorts door eenige geerfden voorgesteld
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dat de vrogten aan de Loense landen niet in orde gehouden worden, dat de sulkx markenrigter
verzogt worden, om met de diaconen daar over te spreeken, dat die daar voor zorgen, en
anders de pagt daar voor in te houden.
Voorts worden de gecommitteerden verzogt, om nader in oogenschijn te neemen of de
komme bij Jan Bloemenkolks huis, nodig is, en of door de markt voorheen gemaakt is.

Voorts geresolveert dat kommen en deukers in de markt zullen nagezien, gerepareerd en
vernieuwd worden.
Voorts den boerrigter, schater gelast bij ’t maaken van de wegen de huislieden aan te zeggen,
dat weerbaare mannen of vrouwen en geen kinderen op de wegen te zenden, op een boete van
2 schellingen daags, voorts de boerrigters gelast direct pand te neemen.
Voorts hebben de presente geerfden den persoon van Lammert Kamphorst aangesteld als
schater op tractement als van
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ouds.
Waarmede deze vergadering gescheiden is.
Was met diverse handen getekend.
J. Rijkels Evers, als verwante markrigter.
J.A. van Hasselt. Arend Jansen.
J.Lamberts.
Jan Oolman
Jan Hissink.
Jan Th. Heijtink.
J.W.Lankhiet.
Jan bessem.
J.Uijtermark.
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Op den 13de Meij 1788.
Zijn in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie vergaderd de geerfdens van de markt
van Voorst en Nooed Empe en ware absent namens de Seepel of Heese.
Aangaande de pijl aan de beek worden silkx markenrigter en markenschrijver en
gecommitteerdens, om den ouden Mulder of iemand anders te verzoeken om haar te
onderrigten, aangaande de pijl, bij de watermoole, verder wordt geresolveert dat de beijde
deukertjes an Graaven straat zullen gerepareert worden, en wat te vergrooten, en die tegen de
leijgraaven van de weijde van Borrenink.
Voorts hebben de gesametlijke presente geerfden den persoon van Jan Romeijn aangesteld tot
boerrigter, in plaats van Jan Hissink die van hier vertrokken is.
Den zulks markenrigter en gecommitteerden worden verzogt, neffens den boerrigter en
scheuter om de wegen onder deze markt na te zien om de laagten te laaten vullen, en daar van
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een publieke aanbestaaden te doen. En dan gemaakt zijnde op den ouden voet door de
huisluiden in order te houden.
De heeren geerfden door den gevolmagtigden markenrigter voor deselve tijdige comparitie
bedankt en de retro acta van den 25 meij 1780 nagelezen en geresumeerd zijnde, is vervolgens
door den markenschrijver overgegeven deszelfs rekeninge van ontvangst en uitgave deze
markt, consernerende over den jaare van pinksteren 1787 en 1788 waaruit gebleken is dat den

rendant meerder ontvangen als uitgegeven hadde eene somma van f. 103=5=12 van zijn
voorgaande rekeninge.
Waarmede deze vergadering gescheiden is.
Was met diverse handen getekent.
J.Rijkels Evers.
Jan Th. Heijtingh.
H.J.Abbing.
J.Uitermark.
Jan Bessem.
Arend Hof Enk.
Jan Oolman.
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Op den 25 meij 1790.
Zijn in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden dezer markt van Voorst en
Noord Empe vergaderd geweest en waren allen present, uitgezonderd, domine Zwieghold,
namens de Pastorij.
Derk Bruininkweert namens Wolbrink.
Peter Jansen namens den Ossenkamp.
En zijn tot nieuwe geerfden aangenomen, het gasthuijs Bornhoff, Derk Hendriks, Heijtingh en
Derk Bruineweert.
Heeft den substitut markenrigter de heeren geerfden voor haare tijdige en vrijwillige
comparitie bedankt, zijnde de retro acta en wel de laatst vorige resolutie van den 13 Meij
1788 voorgeleezen, geresumeert en vervolgens is getekend. Waardoor de heeren
gecommitteerdens aan de vergadering is rapport gedaan, dat op de 24 dezer de rekening van
de markenschrijver gaande over de jaaren 1789 en 1790 en bevonden, bij slot van rekeninge
aan de markt schuldig gebleeven te zijn de somma van f. 197=5=1.
En zijn daarop na dat de rekening
(pag.) 334
in de vergadering was geexhibeert en ter tafel opengelegd, de heeren gecommitteerden voor
den zelve moeite bedankt.
Wat de pijl aan de beeke aangaat is door de gezamentlijke erfgenamen geresolveert, dat de
pijl invoegen dezelve in vroeger dagen is geweest, wederom zal gemaakt worden.
Wordende den markenrigter geauthoriseert, om daar over in dien den tegenwoordige mulder
mogt weijgerig blijven dezelve op den voorigen voet te brengen, de nodige geregtelijke
kondschappen te winnen.
Aangaande de deukers is berigt ingekomen, dat dezelve gemaakt zijn, de wegen ingevolge
vorige resolutie in order gebragt.
Verder eene klagt ingekomen over het pooten van peppelen door Aart Kroon, is geresolveert
dat markenrigter en gecommitteerden dezelve in oogenschijn zullen neemen, en na bevind van
zaaken handelen.
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Zijnde Jan Bessem gelast de peppelen, welke dezelve tegen de resolutie van 1788 wederom
heeft gepoot, op een bekwaamen tijd op te nemen, hetwelk dezelve heeft aangenomen.
Teffens geresolveerd om geen groen gronden tot lijken van kolken of anderzints van de
gemeente te vergraaven, of zullen, die geenen, welke zulks mogten doen, daarover naar
bevind van zaken worden geboet.
Verder geresolveert, dat van de schuttinge bij het Keijzerhof, de recognitie wedreom zal
worden betaald of anders weggebroken zal worden, en zulks den eigenaar ten eersten worden
gecommuniceert.
Getekent te Voorst op den 29 maij 1792
Met diverse handen onderstand.
J.Rijkels Evers Brink.
H.J.Abbing.
Joh Alexander van Hasselt.
Jan Hissink.
Jan Th. Heijtingh.
L.C.Grothe.
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1792 den 29 Meij.
Zijn in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden dezer markt van Voorst en
Noord Empe vergaderd geweest en waren allen present, except Derk hendriks en Jan Hissink,
en hebben als nieuwe geerfden aangenomen,
Teunis Bloemenkolk, en de heer A. franken, en zijn dezelve door den substitut
markenrigtervoor haare tijdelijke en goedwillige comparitie bedankt.
Verders is de retro acta en wel de laatst voorgaande resolutie van de 25 meij 1790 door den
markenschrijver voorgeleezen, geresumeert en vervolgens door de geerfden getekend.
En is ook door den substitut markenrigter en gecommitteerden aan de geerfden rapport
gedaan, dat op gisteren de rekeninge van den markenschrijver, gaande over de jaaren 1790 en
1791 en dat pinsteren 1792 hadden opgenomen, geexamineert en gesloten, en bevonden
(337dat den zelven meerder hadde ontvangen als uitgegeven de somma van tweehonderd en
en veertig guldens, drie stuivers en twaalf penningen. Dus dat den markenschrijver van deze
en voorgaande rekeningen aan de markt schuldig blijft, de somma van f. 241=13=12.
En zijn daarop nadat de rekeninge in de vergaderinge was geexhibeert en ter tafel opengelegd,
de gecommitteerdens voor de zelver moeite bedankt.
Wat aangaat de pijl bij de watermoole, is geresolveert, om met den mulder Wenink, in bijzijn
van de heeren Groote, daarover in der minne te handelen.
En is ook verzogt om een nieuwe deuker te maaken, bij de nieuwe weijde. En een bij
Lieferink, is door de markt geresolveert, zo aangetoond kan worden, dat door de markt
dezelve gemaakt zijn, dezelve wederom te maaken en anders niet.
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Ingelijks is ook klagte ingekomen dat de Heesenstraate, zeer benadeeld is, door het graaven
van gaten, en gepote boomen, is door de markt goedgevonden, de eigenaasrs aan te zeggen, de
gaten in te lijken, en de boomen weg te maaken.
Ook is bevonden dat bij Winolt Jansens plaats eenige nieuwe klater peppelen gepoot zijn, is
door de markt goedgevonden dezelve weg te houwen, waarop de rentmeester Lankhiet
verzogt heeft, dezelve te laaten staan om te zien, of daar dezelve willen wassen, en dan over te
accordeeren en anders weghouwen.
Ingelijks is ook bevonden, dat bij het Cromholt eenige wilgen nieuw gepoot zijn op de
gemeente is door Sweer Memelink aangenoomen om dezelve in de volgende winter weg te
maaken.
Als ook mede bij Hendrik van der Pol.
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En is ook klagte ingekomen, dat bij kerke, waar altijd een hekke heeft gehangen, dat door de
markt van Sinderen gemaakt is, nu weg is. En een ander behoorde te wezen, waar op de
gecommitteerdens verzogt zijn, daar over met den heer burgemeester Sloet als markenrigter
van Sinderen te willen spreeken.
De heer van Welbargen heeft verzogt om voor zijn weijde op de straat, boomen te pooten,
waarop door de markt aan hem is geaccordeerd eene rijge te poten.
Verder is tot markenschrijver aangesteld Jacobus Heijtingh.
Waarop na gedaane resumptie deze vergadering is gescheiden.
Voorts den 10 Junij 1794.
Was met diverse handen getekent.
G.W. van Zuijlenvan Nieveld als erfmarkrichter.
H.J.Lulofs.
Jan Th. Heijtingh.
Hendrik Jan Abbing.
Jan Hissink.
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1794 den 10 Junij.
Zijn in de kerk van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden dezer markt van Voorst en
Noord Empe vergaderd geweest en waren allen present.
En zijn tot nieuwe geerfden aangenomen, de heer G.W. van Zuijlen van Nieveltals
erfmarkenrigter, Dominee Veltman Garrit van Beek. Door de heer markenrigter
voorgedragen, of het niet best was, om dadelijk op de vergadering de resolutie te tekenen, is
door de geerfden alle goedgevonden.
De geerfden door den heer markenrichter voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie
bedankt zijnde.
Is verders de retro acto, en wel de laatst voorgaande resolutie van de 29 maij 1792. Door den
markenschrijver voorgeleezen, geresumeert en vervolgens getekend , is ook door de
gecommitteerden aan de geerfden rapport gedaan, dat op heden de rekeninge van den
markenschrijver gaande over de jaaren 1792 en 1793 en tot pinksteren 1794 hadden
opgenomen,
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geexamineeten gesloten en bevonden dat dezelve meerder hadden ontvangen als uitgegeeven,
de somma van drie honderd vijf en veertig gulden, een stuiver en vier penningen. Dus dat den
markenschrijver aan deze markt schuldig blijft , de somma van f.345=1=4.
En zijn daarop na dat de rekeninge in de vergaderinge was geexhibeert en ter tafel
opengelegd, de heeren gecommitteerden, voor derzelve moeite bedankt.
Verders door de gecommitteerden gerapporteerd, dat bij het visiteeren der markt alles in een
behoorlijke staat bevonden hebben.
Aangaande de pijl bij de watermoole, wordt de voorgaande resolutie vernieuwt en
gecommitteert J.Th. en Jacobus Heijtingh en Jan Oolman om op een vastgestelde dag het in
oogenschijn te neemen, en de vergadering daarvan kennis te geeven.
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De brugge in de Hengelerstraat is zeer slegt bevonden, en is geresolveert om in plaats van de
brugge een duiker te maaaken van 1 ½ voet wijt.
Is ook door geerfden goedgevonden de wegen in deze markt in een behoorlijke staat te
brengen en zo er geen grond op de gemeente gevonden wordt, dat dan de bijleggende grond
moeten aanwijzen, en de resolutie van 1764 wordt hier wederom geinhereerd. En zijn tot
boerrigters aangesteld: Teunis Bloemenkolk en Derk Jansen.
Verder is goedgevonden 250 gulden op interesse uit te doen.
Waarop deze vergadering
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is gescheiden.
Getekend te Voorst den 11 Novb. 1795.
Met diverse handen onderstand.
G.W. van Zuijlen van Nieveld, markenrigter.
H. Coelink als gecommitteerde.
G.J.Rosegarde, als gecommitteerde.
Jan Th. Heijtingh, als gecommitteerde.
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1795 Den 4 November.
Zijn de geerfden van Voorst en Noord Empe na voorgaande convocatie in de kerk van Voorst
extra ordinair vergaderd geweest en waren alle present, except Dominee Veltman, Jan Oman,
het Gasthuis, en Hendrik Cromholt en de geerfdens voor haare goedwillige comparitie
bedankt.
Verders is nogmaals geresolveert, dat de wegen in de markt, volgens voorgaande resolutie
zullen worden gemaakt en de boerrigters zulks aanbevoolen, om in het voorjaar 1796 zulks te
laaten doen.
Verders ingebragt dat in de Gravenstraate en bij de Saleweert, de deukers desolaat zijn is
geresolveert dezelve te laten maaken, van de boomen die deze winter door de troupes op de

gemeente gehouwen zijn en waar van de stammen zijn blijven liggen en bij de Bloemenkolk
ter bewaaringe gebragt en dan het overschot bij den timmerman te bergen en
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daarvan aan den markenschrijver een lijst door den timmerman zal gegeven worden om die te
bewaaren.
Is ook geresolveert dat de erfgenaamen hegge, aanstaande Meij door de markt zal gehouwen
en geschild worden, en ’t geld daarvan door de markenschrijver in zijne rekeninge zal
verantwoord worden.
Waarop de vergadering is gescheiden.
Getekend te Voorst den 20 Maij 1796.
Was met diverse handen getekend.
G.W.van Zuijlen van Nieveld, Markenrigter. Jan Th. Heijtingh. H.Coelinck.
G.P. Rosegaarde als Provisoor van ‘t Gasthuis.
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1796 den 20 Meij
Zijn in de kerke van Voorst na voorgaande convocatie, de geeerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest, welke vergaderinge anders op Dinsdag na Pinsteren, zijnde geweest
den 4 Maij 1796 had moeten gehouden worden, en waren alle present,except Budde namens
Lieferink. Laurens de Groot voor een novitiaat als geerfde aangetekend.
H.Cromholt novitiaat .
En de geerfden door den markenrigter voor haare tijdelijke en goedwillige comparitie
bedankt.
Is verders de retro acta en wel de laatste voorgaande resolutie van den 4 November 1795 door
den markenrigter voorgeleezen, geresumeert en getekend.
Is ook door de gecommitteerden rapport gedaan, dat op heden de rekeninge van den
markenschrijver gaande over de jaaren 1794 en 1795 en tot pinsteren hadden opgenomen,
geëxamineerd en gesloten en
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bevonden dat dezelve meerder hadde ontvangen als uitgegevende somme van één honderd
drie en vijftig gulden 13 stuivers 12 penningen, dus dat de markenschrijver aan deze markt
schuldig blijft de somma van
f. 153=13=12.
En zijn daar op nadat de rekeninge in de vergaderinge was geexhibeert en ter tafel
opengelegd, de gecommitteerdens voor denzelve moeite bedankt.
Verders is door de gecommitteerdens gerapporteerd, dat bij het visiteeren der markt, alles in
goede orde is bevonden.
Verder is geresolveert, van het slot van de rekeninge van 1796 wederom uit te doen één
honderd gulden,
Zegge f. 100=:=.
Geresolveerd de deukers bij de Saleweert lager te laaten leggen.
Geresolveerd om de novitiaaten als ook de boeten te betaalen.
Geresolveerd om geen plaggen
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op de gemeente te mogen maaijen.
Doch zo als er bomen gehouwen worden, dat dan daar de plaggen moogen gemaait worden,
mits soo dan de grond binnen een half jaar moet omgezet wezen, en anders boete moet betaald
worden.
Dat er ook geen grond van de gemeente mag verkarret worden, om iets aan te hoogen, als
alleenlijk uit de zandgooten en die zulks anders doet op de boete als van plaggen maaijen.
Ook in het vervolg geen gruppen of gravens tusschen de boomen te graaven.
Bij de Moespot op de gemeente is door Willem van der Pol een schuurtjen gezet, waarvan hij
aanneemt jaarlijks 4 stuiver te betaalen.
Dat beide de menschen die de hutten bewoonen, de aangenomene vrogt moeten in vrogt
houden, en anders haar de pagt op te zeggen.
Waarop de vergadering
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is gescheiden.
Getekend den 29 Maij 1798.
Was met diverse handen getekend.
G.W. van Zuijlen van Nieveld, als markenrigter.
H.J.Lulofs, als gecommitteerde.
Jan Th. Heijtingh, als gecommitteerde.
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1798 den 29 Meij.
Zijn in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfdens van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present,
Except, Den burger van Eckomdat de acte niet in orde was, maar hem voor deze reis evenwel
aangenomen , mits goedgevonden in het vervolg geen acte in die forme aan te neemen.
Den burger van Gronsvelt, Het Heilige Geest te Deventer om dat geen qualificatie bij haar
hadden, echter goedgevonden de vergaderinge bij te woonen, mits de boete te betaalen.
Novitiaten,
Tot nieuwe geerfde aangenomen, W.A.L. van Gronsvelt.
De geerfden door den markenrigter voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie bedankt.
Is verder de retro acta en wel de laatst voorgaande resolutie van den 20 Meij 1796 door den
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markenschrijver voorgeleezen, geresumeert en getekend.
Is ook door de gecommitteerden rapport gedaan, dat op heden de rekeninge van den
markenschrijver gaande over de jaaren 1796 en 1797 en tot pinsteren 1798 hadden
opgenomen, geexamineert en gesloten, en bevonden dat dezelve meerder hadde ontvangen als
uitgegeven de somma van een honderd een en zestig gulden en 12 penningen, dus dat den
markenschrijver aan deze markt schuldig blijft, de summa van f. 161=0=12.

En zijn daarop nadat de rekeninge in de vergaderinge was ter tafel opengelegd, de
gecommitteerden voor dezelve moeite bedankt.
Verders is door de gecommitteerdens gerapporteerd, dat bij het visiteeren der markt alles in
goede order is bevonden.
Noch door de geerfdens goedgevonden met de diaconie van Voorst over de grond van de
hutte te handelen, zodanig nochtans dat dezelve het eigendom
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van de markt blijft, mits dat de hutte door de diaconie wordt onderhouden, die daar ook de
pagt kan trekken.
Ook geresolveert dat de aangraavinge bij de hutte zal blijven, en de weg daar langs in goede
order door den bewooner zal gebragt en onderhouden worden, als ook de vrogt langs de
Loense landen voor tweederde parten door hem moet worden gemaakt.
Noch door denzelven gevraagd een schuurtje op de gemeente te zetten zulks is afgeslagen.
Ook is goedgevonden, eene uitdelinge van de in cassa zijnde penningen te doen, zo hoog het
lijden kan.
(uitgedeelt 22 gulden per waare)
Noch is op voordrage van Parle boer om een graven en deuker te leggen aan het Veen,
Gecommitteerdens verzogt om zulks in oogenschijn te neemen en naar bevind te handelen.
Getekend op den 17 Junij 1800.
H.J. Lulofs, als gecommitteerde.
Jan Th. Heijtingh, als gecommitteerde.
L.C.Grothe, als gecommitteerde.
H.J.Hamer, als provisor van het Gasthuijs.
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1800 den 17 Junij zijn in de kerke van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden van
Voorst en Noord Empe vergaderd geweest die anders dinsdag na pinksteren hadden moeten
vergaderen, en waren allen present except,
Vrouw Slijkhuis namens de Sepel, en de weduwe van Duren namens de Parle en Schurink. En
tot nieuwe geerfden aangenomen Willemina Henriëtta van Eck namens Heijen Goed, en Evert
Croon namens Oerink.
Voorts de geerfden door den substitute markenrigter Jan Th. Heijtingh voor haare tijdelijke
goedwillige comparitie bedankt.
Is verders de retro acta, en wel de laatst voorgaande resolutie van den 29 Meij 1798 door den
markenschrijver voorgelezen, geresumeerd en getekend.
Weijders door den gecommitteerden rapport gedaan dat de rekeninge van den markenschrijver
gaande over de jaaren 1798 en 1799 en tot pinksteren 1800 hadden opgenomen geëxamineerd
en gesloten, en bevonden dat dezelven meerder hadden ontvangen als uitgegeven, de somma
van f. 60=8=4. En zijn daarop, nadat de
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rekeninge in de vergadering was ter tafel gelegd, de gecommitteerdens voor derzelve moeite
bedankt.
Op voordragt van Jan Bessem, om voor de Camphorst te moogen pooten is goed gevonden,
dat er eene roe breedte mag bepoot worden, mits dat de tegenwoordige wegen daarlangs
loopende , niet mogen worden benadeeld.
Ook is goedgevonden dat die geenen, die op de wegen gebood worden moeten compareeren
en anders de boete daarop staande moeten betaalen.
Ook is met meerderheid van stemmen tot scheuter aangesteld Jacob Wolters, om namens de
nieuwe Camphorst te ageren.
Getekend den 8 Junij 1802
G.W. van Zuijlen van Nieveld, als markenrigter.
H.J.Lulofs, als gecommitteerde.
G.J.Wijers, provisor van het Gasthuis.
H.Cromhout.
Jan Bessem.
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De Wharen onder de markt van Voorst en Noord Empe.
Het Groote Hoen, de heer G.W.van Zuylen van Nieveld.
Pastory van Voorst, Dominee Veltman.
Oerink, Jan Hissink.
Hoetink of Kolkink, Laurens Grote.
Heijens goed, Wilhelmina Henriëtta van Eck.
Holtwijk, ’t Bornhof.
“t Veen, ’t Bornhof, Heijtingh, rentmeester.
Lieferink, het Heilig Geest, Budde, provisoor.
Bornink, G van Beek.
Leurink, Teunis Bloemenkolk.
De Sepel, of Heese, vrouw Slijkhuis.
Wolberink, D. Bruininkweert.
Barvelink, A. Hof Enk.
Schurink, de weduwe van Duren.
De Parle, de weduwe van Duren.
Beuwkesgoed of Heerink, W.A.L.Gronsveld.
Noord Empe. J.Heijtingh.
Groot Soeren, A.Franken.
Holthuis, Jan Oolman.
De Voort, het Gasthuis.
Stapelvoort, het Gasthuis, Lankhiet,rentmeester.
Ossenkamp, H.Cromholt.
Ware van ’t Vernoen, Jan Bessem.
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1802 den 6 junij

2 Whare
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1 “
2 “
1 “
1 “
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Zijn in de kerke van Voorst na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren allen present, except van Lieverink de heer Budde namens
het Heilige Geest.
Voorts zijn de geerfden door den markenrigter voor haare tijdige en goedwillige comparitie
bedankt.
Is verders de retro acta en wel de laatst voorgaande resolutie van den 17 junij 1800 dooe den
markenschrijver voorgelezen, voorts geresumeerd en getekend.
Wijders door de gecommitteerden rapport gedaan dat de rekeninge van den markenschrijver
gaande over de jaaren 1800, 1801 en tot Pinxteren 1802 hadden opgenomen, geëxamineerd en
gesloten, en bevonden dat derzelve meerder hadde ontvangen als uitgegeven de somma f.
106=11=12.
Welke summa denzelven aan de markt schuldig blijft, en zijn daarop na dat de rekening ter
tafel in de vergadering was opengelegd, de gecommitteerdens voor dezelve moeite bedankt.
Voorts is met eenpaarige stemmen tot scheuter aangesteld Lammert Camphorst, met dat
beding zoo lang hij zijn post wel waarneemt, op het tractement daartoe staande.
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Door het overlijden van Jan Th. Heijtingh, als gecommitteerde is wederom tot
gecommitteerde aangesteld ’t Gasthuis te Zutphen.
Op aanklagte van de boerrigters door dien eenige ingezetenen, als zij gebood worden, tot het
maken der wegen, niet compareeren, is goed gevonden om deselve in boete te slaan voor 15
stuivers iederens, en wel om binnen veertien dagen te betaalen, en anders aan het gerigte te
verzoeken om op haar kosten een pand uit haar huis te laaten haalen, en het zelve te
verkoopen.
Op verzoek van Jan Barmentloo om een schuurtjen of barg bij zijn huis in de erfgenaamen
hegge te mogen zetten tegens betaalinge van een Canon jaarlijks, is hetzelve bijna met
eenpaarige stemmen aan den zelven geaccordeerd en om het zelve in oogenschijn te neemen
en daar over met hem te accordeeren. Zijn tot gecommitteerden benoemd Jan Bessem en
Evert Kroon en den markenschrijver Jan Heijtingh.
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Verders goedgevonden om een kom of deuker te leggen bij het Zwanenkampslandjen en in de
Bredestraate.
Getekend te Voorst op den 22 Maij 1804.
H.J.Lulofs, als gecom.
L. van Bavel, als gecom.
Arend Jansen Hofenk.
Evert Kroon.
Gerrit van Beek.
Theunis Bloemkolk.
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1804 Den 22 Meij.

Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except den markenrigter G.W.van Zuijlen van
Nieveld, Het Heilige Geest van Deventer en Hendrik Cromholt.
En bij absentie van den markenrigter G.W. van Zuijlen van Nieveld, is door de geerfdens, om
als markenrigter te fungeeren aangesteld A.Helderman als provisoor van ’t Gasthuis te
Zutphen en heeft zich als nieuwe geerfde aangegeven Christiaan Ooman van het Holthuis.
Voorts zijn de geerfden door den fungeerende markenrigter voor haare tijdelijke en
goedwillige comparitie bedankt.
Is verder de retro acta, en wel de laatste voorgaande resolutie van den 8 junij 1802 door den
markenschrijver voorgeleezen, voorts geresumeerd en getekend.
Wijder door den gecommitteerden rapport gedaan, dat de rekeninge van den markenschrijver
gaande over de jaaren 1802, 1803 en tot Pinksteren 1804 hadden opgenomen geëxamineerd
en gesloten,
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en bevonden dat dezelven meerder hadde ontvangen als uitgegeeven de somma van één
honderd en twee en zeventig gulden 15 stuivers 4 penningen, zegge f. 172=15=4.
Welke somma dezelve aan deze markt schuldig blijft. En zijn daarop nadat de rekeninge ter
tafel van deze vergaderinge was opengelegd, de gecommitteerden voor derzelver moeite
bedankt.
Door het vertrek der scheuter Lammert Camphorst uit deze markt is de scheuters plaats vacant
verklaard. En is wederom tot scheuter van deze markt op de emolumenten daartoe staande
aangesteld Roelof Blekman, en wel zoo lang als hij zijn post wel waarneemt. Eindelijk is
goeggevonden dat de bruggetjes en deukers tot deze markt gehorende, door den
markenschrijver zullen worden in goede order gebragt.
Getekent te Voorst den 27 Mai 1804.
Was met diverse handen getekent.
W.R op ten Noort.
G.J. Wijers. Evert Kroon. Gerrit van Beek. Theunis Bloemkolk.
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1808 den 27 Meij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except den markenrigter in Groot Soeren.
Voorts bij meerderheid van stemmen om als markenrigter te fungeeren verkozen, de heer
H.W. opten Noort. Welke de erfgenamen voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie
bedankt heeft.
En tot nieuwe geerfde van Heijengoed aangenomen Hendrik Philips, van den Ossenkamp
Jacob Berens, en van het Vernoen Hendrik Bessem.
Is verders de retro acta en wel de laatste voorgaande resolutie van den 22 maij 1804 door den
markenschrijver voorgelezen, voorts geresumeert en getekent.

Wijders is door de gecommitteerden rapport gedaan, dat de rekening van den
markenschrijver, gaande over de jaaren 1804, 1805 en tot Pinksteren 1806 hadden opgenomen
geëxamineerd
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en gesloten, en bevonden dat deselven meerder hadde ontvangen als uitgegeven, de somma
van twee honderd drie en vijftig gulden, drie stuivers, twaalf penningen. Welke somma den
selven aan dese markt schuldig blijft, en zijn daarop, nadat de rekening in deze vergadering
ter tafel is opengelegd, de gecommitteerdens voor den selver moeite bedankt.
Jan Hassee heeft op het Kruidbosveld achter zijn huis de pootbrink afgegraven, is in
commissie gesteld het gasthuis en Bornhoff als gecommitteerden, om na bevind van zaken te
handelen.
Langs den dijk in de riete zijn eenige willigen gepoot door Lieferink en Denekamp, die tot
baken langs de Grave dienen, waar daar zij geen regt kunnen predenderen.
Getekent te Voorst den 7 junij 1808
Was met diverse handen getekent.
H.J. Luloffs, als gecom.
C. van Gamster, als gecom.
Evert Kroon, als geerfde.
J. Bastiaans, en Gerrit van Beek.
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1808 den 7 junij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except de heer markenrigter, is bij
eenparigheid van stemmen, tot fungerende markenrigter aangesteld de heer H.J. Luloffs,
voorts tot nieuwe geerfde aangenomen Jan Lammers namens Schurink en Parle. R.A. van
Otterbeek van Groot Soeren, W. Roosegaarde als rentmeester van het gasthuis, van den Voort
en Stapelvoort. Voorts zijn de erfgenamen door den fungerende markenrigter voor haar
tijdelijke en goedwillige comparitie bedankt.
Is verders de retro acta, en wel de laatste resolutie van den 27 meij 1806 dooe den
markenschrijver voorgelesen,voorts geresumeert en getekend.
Weijders is door de gecommitteerden rapport gedaan dat de rekening van den markenschrijver
gaande over de jaaren 1806,1807 en tot pinsteren 1808 hadden opgenomen, geëxamineerd en
gesloten, en bevonden dat deselve meerder hadde ontvangen als uitgegeven, de somma van
twee honderd een en tachtig gulden, veertien stuivers, vier penningen. Welke somma den
selver
(364 aan de markt schuldig blijft en zijn daarop nadat de rekening ter tafel is opengelegd, de
gecom. Voor den selven moeite bedankt.
Op den Vreedhoek onder de Parle gehoorende aan de gemeeneweg, heeft gelegen een hoek
grond om den winterdijk mede te maken, is door de eijgenaren van de Parle mede aan het
bouwland gemaakt, ’t welk de markt wel kan accorderen, mits soo het noodig is om den dijk
te maken, dat van de grond van het land moet worden afgenomen.

Voorts is verzogt om den Slootbrink bij den Kruitbos af te graven, maar is met eenparigheid
van stemmen is gedificulteerd.
Verders is geresolveert den deukers in de Lommerbrink te laten repareren, of vernieuwen. Als
ook het bruggetje bij den Stapelvoort te laten repareren.
Is bij meerderheid van stemmen goed bevonden eenig kwade gaten in de Bredestraat voor
rekening van de markt met behulp van de bouwlieden te laten maken en een deuker in te
leggen.
Getekent te Voorst 7 julij 1808.
G.W. van Zuijlen van Nieveld, als Markenrigter.
H.J.Luloffs, qq, als gecom.
G.J.Wijers, als geerfde. V.A. Lamberst, namens zijn moeder, de weduwe G.Lamberts.
G.Bastiaans, R.A. van Otterbeek. Gerrit van Beek.
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1810 den 12 junij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except Jacob Berens, van den Ossenkamp,
Stakebrand, het Bornhoff een novitiaat, Jacob Wolters van Hoetink of Kolkink een novitiaat.
Jan Hollandt van den Ossenkamp een novitiaat. Voorts zijn de erfgenamen door den heer
markenrigter voor haare tijdige en goedwillige comparitie bedankt.
Is verder de retro acta, en wel de laatste resolutie van den 7 junij 1818 dooe den
markenschrijver voorgeleesen, voorts geresumeert en getekent.
Weijders is door de gecommitteerden rapport gedaan, dat zij de rekening van den
markenschrijver gaande overde jaren 1898, 1809 en tot Pinsteren 1810 hadden opgenomen,
geëxamineerd en gesloten. En bevonden dat derselver meerder hadde ontvangen als
uitgegeven, de somma van drie honderd zes en twintig gulden, zeven stuivers, twaalf
penningen. Welke somma van der selver aan deze markt schuldig blijft, en zijn daarop na dit
de rekening ter tafel is open gelegd, de gecommitteerden voor deselve moeite bedankt.
Verder is door het Bornhoff aangenoomen, de vijf willingen, die bij Holtwijk waren gepoot,
weg te houwen.
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Door Hendrik Philips bij Heijensgoet zijn plaggen gemaaid, waarvan denzelve in de boete is
vervallen, en de willigen in de weg staande heeft aangenomen weg te maken.
Voorts gerapporteerd dat er aan verscheiden deukers en kommen vernieuwing en reparaties
mankeren, is goed gevonden aan den Saleweert een nieuwe steenen deuker te leggen.
En bij het boevenkampsken insgelijk. Voorts bij het kranenhofje een bruggetje of deuker. Aan
de ommebrink een deuker. In van de Beekstraate een steenen deuker, en eindelijk bij Noord
Empe een houten of steenen deuker.
Door de heer Sloet tot de Beele is verzocht eenige eiken struiken voor de allee, over de weg
staande te mogen weghouwen, is het derzelve geaccordeert, mits om den waterdijk op
gestelde hoogte te brengen.

Is ook door de heer markrigtervoorgeleesen een publicatie behelzende een verdeeling van de
gemeene gronden dezer markt. En zijn daartoe gecom. Om een plan daarover te maken, de
provisoren van het Gasthuis van Zutphen, Evert Kroon, Hendrik Philips, Geert van Beek,
Otterbeek en Heijink en binnen den bepaalden tijd rapport
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daarover in te brengen.
Op verzoek van Jan Hollandt om het meentjenbij den Ossenkamp bij Hendrik Cromholt in
pagt geweest voor deselve pagt te houden, is het aan deselve geaccordeert voor zes jaren voor
f. 13=5= in ’t jaar, zijnde de oude pagt.
Getekend in de kerk te Voorst.
Op den 19 meij 1812.
Was met diverse handen getekend.
H.J. Luloffs, qq.
W. Roosegaarde, qq.
Hendrik Bessem. D.L.Feldman. G. Bastiaan. E. Kroon.
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1812 den 19 Meij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except de heer markenrigter Zuylen van
Nievelt. Voorts zijn de erfgenamen door den fungerende markenrigter de heer H.J. Luloffs,
voor haar tijdige en gordwillige comparitie bedankt.
Verder de retro acta, en wel de laatste resolutie van den 12 junij 1810 door den
markenschrijver voorgelesen, word geresumeert en getekend. Weijders door de gecom.
Rapport gedaan, dat zij de rekening van de Markenschrijver, gaande over de jaren 1810, 1811
en tot Pinsteren 1812 hadden opgenomen, geëxamineerd en gesloten, en bevonden dat deselve
meerder hadde ontvangen als uitgegeven, de somma van twee honderd en zeven gulden zes
stuivers en twaalf penningen. Welke somma den selve aan deze markt schuldig blijft, en zijn
daarop nadat de rekening ter tafel is opengelegd, de gecom. Voor deselve moeite bedankt.
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En is door de markenschrijver rapport gedaan, dat de komme en deukers als aan de Saleweert,
bij het Boevenkampjen, bij het Kranenhofjen, aan de Ommerbrink, bij van Beekstraate, en bij
Noord Empe, alle zijn vernieuwd en gerepareerd.
Is ook door de geerfden aan Teunis Bloemkolk geaccordeerd, dat de bomen op de gemeente
voor zijn kamp gepoot zullen blijven staan.
Op verzoek van eenige erfgenamen, om een deuker in de gemeene weg bij van beeksweijde te
leggen, is zulks geaccordeerd.
Getekend in de kerk van Voorst den 31 Meij 1814.
Was met diverse handen getekend.
H.J. Lulofs, qq. H. Nieuwenhuis, qq. Arent Hoetink. Teunis Bloemenkolk. Christiaan
Oolman. E. Kroon.
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1814 den 31 Meij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except de heer Otterbeek.
Voorts tot nieuwe erfgenaam aangenomen N.Colenbrander namens het Bornhoff en de heer
Jan van Colaar van Lieferink als provisoor van Heilige Geest.
Door het overlijden van de heer van Zuylen tot Dorth, is de markenrigters plaats vacant
gewordenen is met eenparigheid van stemmenvoor deze vergadering, de heer H.J. Luloffs als
markrigter verkozen om te presideren.
Denselven heeft de geerfden voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie bedankt.
Is verders de retro acta en wel de laatste resolutie van den 19 meij 1812 door den
markenschrijver voorgelezen, voorts geresumeert en getekend.
Weijders is door de gecom. Rapport gedaan dat zij de rekening van de markenschrijver
gaande over de jaren 1812, 1813 en tot pinksteren 1814 hadden opgenomen, geëxamineerd en
gesloten en bevonden dat derselve meerder had ontvangen als
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uitgegeven, de somma van een honderd drie en zeventig gulden, acht stuivers en twaalf
penningen. Welke somma denselver aan deze markt schuldig blijft. En zijn daarop nadat de
rekening ter tafel is opengelegd de gecommitteerden voor denselver moeite bedankt.
Is door Christiaan Oolman verzocht om het aangemaakte hoekjen van zijn kamp te mogen
houden, en het anders aan de andere zijde van het huis te mogen afgraven, en dat hij daarvoor
aanneemt een deuker in de weg te leggen, en een grave te maken dat het water uit het veen
kan wegkomen, op zijn eigen kosten en geen aanschot pretendeerte. Hetwelk op de condities
aan den selve door de geerfden is geaccordeerd.
Voorts is goedgevonden door de geerfden voor de markt, den dijk in Rijte, en den dijk bij het
vonder aan het Kranenhofjen, in den volgende winter te bepooten, ’t welk aan de
markenschrijver is opgedragen.
Verders den deuker aan de nieuwe weijde te repareren, en den deuker die aan van Beeks
weijde, in de weg is gelegd, weg te nemen en bij het huis
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van Teunis Bloemenkolk wederom te leggen.
Eindelijk tot schater van deze markt aangesteld Derk Wansink op het tractement en
emolumenten daarop staande, en wel zoo lang hij zijn post wel waarneemt.
Getekend in de kerk van Voorst den 4 Junij 1816.
Was met diverse handen getekend.
A.D. van Spaen, markenrigter.
H.J. Luloffs, als gecom.
W. Roosengaarde. G. Bastiaans. Hendrik Bessem. T. Bloemkolk.
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1816 den 4 Junij.

Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except Domine Veltman, welke bij een zieke
was gehaald. Evert Kroon en de provisoren van het H.Geest.
Voorts tot nieuwe erfgenaam aangenomen de heer A.D. van Spaan als markrigter namens het
Hoen, welke de erfgenamen voor haar tijdige en moedwillige comparitie bedankt.
Is verders de retro acta en wel de laatste resolutie van den 31 Meij 1814 door den
markenschrijver voorgelezen, voorts geresolveerd en getekend.
Wijders door de gecommitteerden rapport gedaan, dat zij de rekening van de markenschrijver
gaande over de jaaren 1814, 1815 en tot Pinksteren 1816 hadden opgenomen, geëxamineerd
en gesloten, en bevonden dat denselven meerder had ontvangen als uitgegeven, de somma van
drie honderd twee en zestig gulden,13 stuivers en 8 penningen. Van deze en voorgaande
rekening welke f. 362=13=8.
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denzelven aan deze markt schuldig blijft, en zijn daarop nadat de rekening ter tafel was
opengelegd, de gecom. voor dezelve moeite bedankt.
Ook is aan Jan Barmentloo in den jaare 1815 door den markenschrijver als daartoe
lasthebbende van de geerfdens, de erfgenamen hegge verpacht, om het akkermaals hout er uit
maken en voor zijn schoorstee te gebruiken, voor zestien gulden jaarlijks, waar van het eerste
jaar pacht zal verschenen wezen den 31 December 1816 en wel onder dat beding dat hij den
waterdijk daar door gaande in een behoorlijke hoogte moet onderhouden op poene daarop
staande.
Aan Christiaan Oman is geaccordeerd om de nieuwe grave, die hij in de voorige heeft
gegraven aan de weijde het Hengelaar, te kunnen laten leggen, mits heeft hij aangenomen om
daar voor eens één gulden aan den markt daar voor te betalen.
Hendrik Philips is aangeklaagd dat hij tegens zijn weijdens eenige gruppen
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tussen en langs zijn bomen heeft gegraven, ’t welk tegen de wet is.
Is geboet voor 15 stuivers.
Geert Kroon heeft langs de grave van Scheltinks weijde de plaggen gesnoeijt, ’t welk tegen de
wet is, dus geboet voor 45 stuivers.
Jan Denekamp heeft eenige gruppen langs en tussen zijn willigen, insgelijks tegen de wet, is
ook geboet voor 45 stuivers.
Den markenschrijver is geauthoriseerd om een nieuwe deuker te laten leggen bij de weijde
van Geert van Beek, en de oude deuker te laten repareren, als ook om een dijk te laten
reparerenlangs de weijde het Hengelaar van Christiaan Oolman
Voorts is door de geerfden geresolveerd om den schater rond te zenden, bij diegeene welke op
den weg geboet zijn en niet zijn gecompareerd, als ook bij die geene welke zijn weggegaan
voor en aleer zij door de boerrigter zijn ontslagen, om haar ieder de boete van 15 stuivers op
te eisen, om binnen veertien dagen dezelve aan de boerrigter te bezorgen, of anders zich aan
den officier van de regtbank te
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addresseeren, en de klagte daar over inbrengen.
Wijders is nog geresolveerd, dat een ieder die op de weg geboet wordt, zelf moet compareren,
op gezegde tijd en plaats, of een ander in zijn plaats moet zenden, die in staat is om een volle
dag huur te kunnen verdienen, en geene kinderen. Op de boete van 15 stuivers voor iedere
man, en niet weggaan voordat zij van de boerrigter ontslagen zijn, mede op dezelde boete.
Voorst den 12 Meij 1818
Was met diverse handen getekend.
A.D. van Spaan, markrigter.
H.J. Luloffs, qq.
Hendrik Bessem. Evert Kroon. G. Bastiaans.
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1818 den 12 Meij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except het gasthuis van Zutphen.
Voorts zijn door de markenrigter de geerfden voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie
bedankt.
Is verder de retro acta en wel de laatste resolutie van den 4 Junij 1816 door den
markenschrijver voorgelezen, voorts geresumeert en getekend.
Wijders is door de heeren gecommitteerden rapport gedaan, dat zij de rekening van de
markenschrijver over de jaren 1816,1817 en tot Pinksteren 1818 hadden opgenomen
geëxamineerd en gesloten, en bevonden dat denzelve van deze en voorgaande rekening
meerder had ontvangen als uitgegeven, driehonderd en twee gulden, negen stuivers en twaalf
penningen, welke f. 302=9=12. Aan deze markt schuldig blijft.
En zijn daarop nadat de rekening ter tafel is opengelegd, de gecom. voor dezelve moeite
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bedankt.
Voorts dat diegeene die op de wegen geboet worden niet compareren, dadelijk de boete zullen
betalen, daartoe staande , en niet betalende dadelijk aan den vrederegter aan te geven, om te
noodzaken om de boete te betalen.
Verders is geresolveert dat niemand op de gemeene wegen of straten leem mag graven, op een
boete van 45 stuivers en daar en boven de gaten wederom gelijk maken.
En dat niemand plaggen op de gemeente of in de straten zal mogen maaijen insgelijk op een
boete van 45 stuivers.
En dat bij het schouwen der beeken een ieder op zijn grond zal moeten wezen, om dezelve
aan te wijzen, op een boete daar toe staande en dat de beeke daags voor de schouw
schouwbaar moet wezen, endat een ieder moet zorgen dat op den dag der schouwe, de
vonders waar over de schouwers moeten in order zijn om over te kunnen gaan, op een boete
van 45 stuivers.
Voorts goed gevonden een uitdeling van de markenpenningen
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van vijftien gulden.
Datum Voorst den 23 Meij 1820
Was met diverse handen getekend.
A.van Spaan, markenrigter.
H. Luloffs, als gecom.
D. Wilberinck, als gecom.
Hendrik Bessem.
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De wharen onder de markt van Voorst en Noord Empe zijn de volgende:
Het groote Hoen, de heer A. van Spaan, als marktrigter.
Pastorie van Voorst,
Dominee Veltman.
Oerink,
Evert Kroon.
Hoetink of Kolkink, Jacob Wolters.
Heijensgoed, Hendrik Philips.
Holting ’t Bornhoff, N.Colenbrander.
Het Veen,
N.Colenbrander.
Lieferink,
Jan van Colaar, prov. v.h. H.Geest.
Bornink.
Geert van Beek.
Lieferink,
Teunis Bloemenkolk.
De Sepel of Heese,
Wed. Slijkhuis.
Wolberink,
Derk Bruininkweert.
Barvelink,
A. Hofenk.
De Parle,
Reinder Barmentloo.
Schurink,
Engelbert Bleumink.
De Parle,
Geert Kroon.
Beenkesgoed of Heerink, W.A.L van Gronsfeldt.
Noord Empe,
J.Heijtingh.
Groot Soeren, R.A. van Otterbeek.
Holthuis,
Christiaan Oolman.
Den Voort, het Gasthuis, W.Roosengaarde.
Stapelvoort, het Gasthuis, W. Roossengaarde.
Den Ossenkamp,
Jan Hollandt.
Het Vernoen,
Hendrik Bessem.
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1820 den 23 Meij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren allen present. En zijn tot nieuwe geerfden aangenomen,
Reinder Barmentloo voor een ware van de Parle. Engelbert Bleumink voor een ware van
Schurink. Geert Kroon voor ½ ware van de Parle.
Voorts zijn door de heer markenrigter de geerfden voor haar tijdelijke en goedwillige
comparitie bedankt.

Voorts de retro acta en wel de laatste resolutie van den 12 Meij 1818 door den markenrigter
voorgelezen, voorts geresumeerd en gesloten.
Wijders is door de heeren gecommitteerden rapport gedaan, dat zij de rekening van de
markenschrijver gaande over de jaren 1818, 1819 en tot Pinksteren 1820hadden opgenomen
geëxamineerd en gesloten, en bevonden dat denzelve, meer uitdeelingen van 15 gulden per
ware gedaan te hebben, nog aan de markt schuldig blijft, een honderd zestien gulden, tien
stuivers en twaalf penningen, om in de volgende rekening te verantwoorden, en zijn daar op,
nadat de rekening ter tafel is opengelegd de gecommitteerden voor deselve moeit bedankt.
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Is bevonden dat Christiaan Oolman de pootbrink langs zijn kamp heeft afgegraven, is met
eenparige stemmen besloten en gecondemneert om denselve wederom los te laten leggen,
zooals hij van te voren is geweest.
Hendrik Bessem is aangeklaagd dat hij grond uit de graven langs de weg heeft gegraven, en
binnen gebragt. Insgelijk is de bouwman van het Gravenhoff aangeklaagd, ook grond uit de
graven gegraven te hebben en na binnen gebragt.
Is door de geerfden goed gevonden voor poenalteit ieder 25 karren grond op de weg te
brengen, ’t welk door Bessem en Heijtink is aangenomen.
Voorts geresolveerd om de eijken en peppelen in het meentjen bij den Ossenkamp, en aldaar
op de gemeente staan, den volgende winter te laten verkopen.
Getekend den 28 Meij 1822 in de kerk te Voorst.
A.van Spaan, markenrigter.
H.J. Scholten, als gecom.
E. Kroon. G. kroon.
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1822 den 28 Meij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except het gasthuis van Zutphen.
Door den heer markenrigter de geerfden voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie
bedankt.
Voorts de retro acta en wel de laatste resolutie van den 23 Meij 1820 door den markenrigter
voorgelesen, voorts geresumeed en getekend.
Wijders door de heeren gecommitteerden rapport gedaan, dat zij de rekening van de
markenschrijver gaande over de jaaren 1820, 1821en tot Pinksteren 1822 hadden opgenomen
geëxamineerd en gesloten, en bevonden dat den selven aan de markt schuldig blijft f.
181=12=4. Om in de volgende rekening als ontvangst te verantwoorden, en zijn daarop, nadat
de rekening ter tafel is opengelegd, de gecommitteerden door den heer markenrigter voor
dezelver moeite bedankt.
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Op verzoek van Ch. Oorleman, is door de geerfden aan den selven toegestaan met attestatie
van de voorgaande resolutie, de de afgegraven grond langs zijn camp in eijgendom te mogen
houden, mits aan de markt daarvoor te betalen 4 stuivers per roede oude maathe.

Door de heer Sloet tot de Beele versogt bij den bongert een hoekjen af te graven, mits
aangenomen heeft, daarvoor te betalen 6 stuivers per roede, ’t welke hem door de geerfden is
geaccordeerd. ’t Welk aan Plante en Sarinkook is geaccordeerd.
Als ook aan de wever bij de Parle het hoekjen aan zijn hoff.
En den bouwman van den Does mits daarvoor te betalen aan de markt 6 stuivers per roede .
Voorts dat een ieder die verkiest zijn pootbrink af te graven, sulks niet mag doen sonder
approbatie van markenrigter en gecommitteerden, en daarvoor moet betalen 6 stuivers per
roede.
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Laatstelijk is geresolveerd, dat een ieder der erfgenamen, die meerder als eene ware heeft,
daarvoor bij versterf of veranderinge van eijgenaar, daar voor moet betalen het novitiaat, van
ieder hele ware 10 gulden, en voor een halve ware 5 gulden, gelijk zij ook bij een uitdelinge
daarvoor geld trekken van ieder hele of halve waare.
Getekend in de kerke te Voorst.
Den 8 Junij 1824 met eijgen hand.
A.D. van Spaan, markenrigter.
M. van Loebensels.
J. Heijtingh. Barmentloo. H. Bessem. J. Hollant. E. Kroon. J. Bastiaans. G. van Buk. F.
Bloemenkolk.
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1824 den 8 Junij.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present, except het gasthuis van Zutphen, Gait Kroon
en Willem Sarink als nieuwe geerfden van het Heijensgoed aangenomen.
Voorts zijn door de heer markenrigter de geerfden voor haar tijdelijke en goedwillige
comparitie bedankt.
Is verders de retro acta en wel de laatste resolutie van den 22 Meij 1822 door den
markenrigter voorgelezen, voorts geresumeerd en getekend.
Voorts is door de markenrigter en gecommitteerden rapport gedaan, dat zij de rekening van
den markenschrijver gedaan over de jaren 1822, 1823 en tot Pinsteren 1824 hadden
opgenomen, geëxamineerd en gesloten en bevonden dat dezelve van deze en voorgaande
rekeningen aan de markt schuldig blijft 437 gulden en 19 stuivers en zijn daar, nadat de
rekening ter tafel is opengelegd, de gecommitteerden voor dezelver moeite bedankt. Voorts
rapporteerde den markenschrijver, dat zij in het meentijn bij den Ossenkamp daar in het
voorgaande jaar de peppelen zijn gevallen, van dit voorjaar 29 Canadese peppelen weder
recht laten poten.
En zijn in de boete vervallen F. Bloemenkolk en den bouwman van het gasthuis Voortman
omdat zij onder het gepoot op de gemeente plakken hebben gemaaid. En die in het vervolg
wederomplaggen onder zijn gepoot maait, zal boven de ordinaire boete van 45 stuivers in de
boete vervallen wezen van 10 gulden.
Is besloten om de marken resolutie van den 28 Meij 1822 in zo ver te ampliceren dat alle de
genen die in tegenstrijdigheid dier resolutie gronden mogten afgraven zonder vooraf daartoe
van den markenrigter per missie te hebben bekomen, daarvan zullen betalen een boete van 10
gulden boven de ordinaires.

Wordende verders de heer markenrigter met de
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markenschrijver en boerrigter geauthoriseerd om in rechten tegen alle de sommige overtreders
dier resolutie, als ook tegen de kwaadwilligen in de betaling ten strengste te procederen.
De boerrigter Bloemekolk rapporteerd dat er eenige ingezetenen dier mark kwaadwillig zijn
geweest om met hand en spandiensten de wegen te helpen maken, en word daarop besloten,
dat de heer markenrigter, over die kwaadwilligen zijn beklag zal dienen in te leveren bij den
heer schout dier gemeente om daartegen te procederen als na regten zal behoren.
Op kosten der markt zal in den Lommerbrinck een deuker worden gelegd, en zal door de
bouwlieden die, die weg gebruiken, de weg worden opgekarret en de deuker worden
gelegd.het welke dezelve hebben aangenomen.
Dewijl het voordeelig saldo de gedane rekening zich bedraagd 437495 proponeert de heer
markenrigter om aan 26 ½ gewaarden eene uitdeeling te doen van 397450 zoodat er nog in de
kas overblijft 40445, en aan ieder gewaarde zou toekomen 15 gulden, deze propositie wordt
door de gezamelijke geerfden geaggreerd, echter onder die bepalinge dat geen uitbetaling zal
geschieden aan die genen, die uit welken hoofde ook aan die markt gelden mogen verschult
zijn, tot tijd en wijle dat zij hun verschuldigte zullen bebben betaald.
Voorts betuigt de heer markenschrijver, J. Heijtingh, zijn leedwezen dat zij door ouderdom en
lijfzwakheid genoodzaakt is voor zijn post als zoodanig te bedanken en derhalve verzoek dat
er een ander in zijn plaats word benoemd. Deze bedanking wordt tot leedwezen van alle de
geerfden aangenomen en is bij groote meerderheid van stemmen in des zelfs plaats benoemd
de heer B.Colenbrander, rentmr. Des huises Bornhoff, die zig deze benoeming laat
welgevallen.
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Ten laatsten wordt beslooten dat niemand op zijn zoo genaamde pootbrink onder de boomen
eenige plaggen mag maaijen, op de boete van tien gulden, boven de ordinaire boete van vijf
en veertig stuivers.
De vergadering worde gescheiden en zijn ten blijke der waarheid deze resolutie door de
presente geerfden getekend.
Door de markenschrijver is de uitdeling volgens resolutie van 15 gulden per ware volgens
Quitantie gedaan.
Getekend in de kerk te Voorst , den 16 Mei 1826.
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Den 16 Mei 1826.
Zijnde in de kerke van Voorst, na voorgaande convocatie de geerfden van Voorst en Noord
Empe vergaderd geweest en waren alle present uitgezonderd Leifferink voor het Heilige
Geest te Deventer.
Voorts zij door de heer markenrigter de geerfden voor hun tijdelijke en goedwillige
comparitie bedankt.
Verders is de laatste resolutie van den 8 Junij 1824 door den markenschrijver voorgelezen,
geresumeerd en getekend.
Wijders is door de heer markenrigter en gecommitteerden rapport gedaan dat zij de rekening
van den markenschrijver gedaan over de jaren 1824, 1825 en tot Pinksteren 1826 hadden
opgenomen en geëxamineerd en gesloten, bevonden hadden dat den zelven van deze, en slot

van voorgaande rekening aan de markt schuldig bleef f. 111410 cent en zijn daar op nadat de
rekening ter tafel is opengelegd de gecommitteerden voor dezelven moeite bedankt.
Verders is door de heer markenrigter en markgenoten geresolveerd dat den voorgaande
markenschrijver J.Heijtingh de nog resterende schulden met de benoemde heeren
gecommitteerden, te weten de heer Ardesch wegens het gasthuis, de heer van Lobensels
wegens het Bornhoff, van Beek en Kroon ten belange van de markt zullen invorderen,
waartoe de tijd door de gecommitteerden nader zal bepaald worden.
Verder zijn door de boerrigters aanklagte gedaan, dat J. Pellegrim den waterdijk voor een
gedeelte heeft weggegraven, om zijn gronden daarmede te verhogen, geresolveerd zijnde
zulks binnen veertien dagen zou hersteld worden, of zulks door middelen regtens te
agtervolgen.
G.J.Vlim had zich mede schuldig gemaakt om den waterdijk te slechten, die mede gelast is
om zulks te herstellen. Jan Welhuizen had zich mede schuldig gemaakt voor en achter zijn
huis den waterdijk te verlagen insgelijks gelast zulks te herstellen.
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G.J. Vlim is mede aangeklaagt door den boerrigter, buiten zijn pootbrink plaggen gemaait te
hebben, en niet omgezet en bepoot heeft. Hendrik Schurink insgelijks buiten zijn pootbrink
plaggen gemaaid en zonder omzetten beplant. Jan Welhuizen insgelijks plaggen gemaaid.
Verders is geresolveerd de gecommitteerden deze en meer andere, verschillen in ogenschijn
zouden nemen en over drie maanden hiervan aan de markgenoten verslag te doen als mede
van waterdijk met Barmentloo.
Op den 23 October 1826
Zijnde de markgenooten van d e markt Voorts en Noord Empe in de kerk te Voorst extra
vergaderd geweest en waren alle present met name:
De heer Baron van Spaan van het erve het Hoen.
Den heer Predikant voor de pastorie te Voorst.
E.Kroon van het erve Oerink.
J.Wolters voor het erve Hoetink of Kolkink.
Willem Zarink voor het erve Heijengoed.
Het Bornhoff te Zutphen voor Holtwijk.
Het Bornhoff te Zutphen voor het Veen.
Het H. Geest te Deventer Liefferink.
Gerrit van Beek voor het Bornink.
F.Bloemenkolk voor het erve Liefferink
H.W. Slijkhuis voor het erve de Zepel of Heese.
H.D. Bruininkweert voor het erve Wolbrink.
A.Hofenk voor het erve Barvelink.
R.Barmentloo voor het erve de Parle.
E. Blumink voor het erve de Parle.
De heer van Gronsveld voor Beenkesgoed of Heerink.
J.Heijtink voor het erve Noord Empe.
R.A. Otterbeek voor het erve Holthuis.
Het Gasthuis te Zutphen voor de Voort.
Het Gasthuis te Zutphen voor het erve Stapelvoort.
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J.Holland voor het erve de Ossenkamp.
H.Bessem voor het erve Vernoen.
J.Oleman voor het erve Holthuis.

1 waar
1 waar
1 waar
26½ waar
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Nadat de heer markenrigter de geerfden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie hadden
bedankt, worden de notulen van de vorige vergadering geresumeerd en goed gekeurt.
Op het rapport van de commissie benoemd bij de laatste ordinaire vergadering van den 16
Mei dezes jaarsdat het hun na ingenomen informatie overtuigend is gebleken dat de drie op de
gemeente gestaan hebbende eiken boomen welke door den heer J.Heijtingh gehouwen en
verkocht voor een som van zeven en zeventig gulden het eigendom waren van de markt, is
met 24½ stemme tegen 2 stemmen en alzoo met groote meerderheid beslooten om de heer
Heijtingh bij wien gezegde gecommitteerden reeds en nog te vergeefs tot remboers dier
gelden hadden geinsteert nogmaals zouden tragten te persuaderen tot restitutie aan de markt
van gezegde
77 gulden het provenu dier boomen, en bij weigering daarvan tegen gezegde heer J.Heijtingh
te voren vermelt in regten te ageren.
Worden de markenrigter en gecommitteerden voornoemd, met de uitvoering daarvan belast.
Op voordragt van de commissie is geresolveerd om ten aanzien van de noodzakelijke
verhoging en in order brenging van de waterdijk bij de hallee van de Beele. R.Barmentloo in
amberende zoo danig accoort met gezegde R. Barmentloo onder aprobatie de vergadering en
het belang der markt te treffen als zij zullen vernemen te behoren doende van hun verrigte ten
dezen op de eerste te houwen markenvergadering rapport met betrekking tot de in de vorige
vergadering ingebragte rapport tegen J. Wolters over eene door hem in den waterdijk gedane
uitgraving.
Is geremoveert om onder approbatie der vergadering aan de commissie voormelt over te laten
het treffen dier wegen van een accoort met gezegde Wolters doende daar van bij de eerste
vergadering rapport.
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Ten aanzien den in de vorige vergadering ingebragte klagtenwegens door de weduwe
Welhuizen gedane uitgraving in den omtrek harer woninge van den waterdijk is besloten de
commissie meergemeld te verzoeken om de beklaagde in den minne en bij onstentenis tot
herstel daarvan door middel en regtens tot herstel der toegebragte schade te noodzaken, het
welk tevens na gehoort rapport der commissie is geresolveert met betrekking tot de bij de
vorige vergadering in gebragte klagte tegens de heer van Gronsveld en Pelgrim.
Op gehoort rapport der commissie betrekkelijk de gedane aanklagte tegen Vlim dat hij buiten
zijn Pootbrink op de gemeente de breedte van een halve roede pepelen heeft gepoot, is
geresolveert, de meer gemelde commissie te authoriseren, om in der minne dies wegen
trachten met den zelven schikking te maken, en bij onstentenis tegen denzelver in regten te
ageren, doende de commissie van hunne verrichting ten deze bij de eerste markten
vergadering rapport.
Bij de vorige vergadering bij H. Nieuwenhuis klagte zijn ingebragt, dat zij eigendunkelijk
zonder des wegen, voor af geoptineert consens op de gemeente een berg gezet had, is op
voordragt besloten, de aangeklaagde aan te manen, om de gezegde coorenberg te removeren
ofwel de grond ofwel de grond waarop dezelve is gezet aan de markt te voldoen.
Zijnde de ook gezegde commissie met uitvoering belast, doen daarvan rapport.

Op vorige vergadering gedane kennisgeving dat de heer J. Heijtingh de op zij vree zigt tegen
zijn weide het Veen gestaan hebbende eiken boomeneenigen tijd geleeden had gestaan en
doch verzuimd derzelve binnen den , bij de markten resolutie bepaalden termijn wederom in
te poten is de meermaalse gemelde
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commissie verzogt zulks te onderzoeken en geauthoriseerd om wanneer bevonden dat aan de
bepalinge van vorige vergaderingen niet was voldaan, de resolutien der markt te meniteren
doende van hunne bevindingen ter eerste vergadering rapport.
Ten aanzien tegen Dammerboer bij de vorige vergadering ingebragte klagte dat hij eenige
knootwilligen op de gemeente had geplant zonder vooraf verkregen consent der vergadering,
de commissie gehoort zijnde, is besloten deze te magtigen, om die zaak met den beklaagden
in der minne te tragten te schikken en bij onstentenis daar van tegen dezelve tot amotie der
geplante wilgen te ageren doende van het verrigte rapport.
Bij de vorige vergadering tegen Willem Klopman en eenige andere ingebragte klagten, van
zonder toestemming der markt eigendunkelijk gedane aangraving van markten grond is
provisioneel gehouden in at vies.
Op den gemelde commissie gedane voordrag dat nog vele nalatig zijn gebleven aan de mark
het verschulde te voldoen is besloten om de gebrekhaftigen aan te manen, om deze hunne
agterstanden onverwijlt te innen, uiterlijk voor Petrie of den 22 Februarie 1827, aan den
markenschrijver te voldoen met authorisatie op de commissie voorzeid om tegen die genen in
regten te ageren welke na gezegden en gestelden termijn kunnen schulden hebben aan betaald
ten vollen voldoen.
Op daartoe gedane voordragt, in overweging genomen zijnde, het belang der gezamenlijke
geerfden dat de bestaande commissie niet worden opgeheven en de markgronden onder de
markgenoten verdeeld, zoo is daartoe met eenparigheid van stemmen besloten, en zijn met
voorlopige werkzaamheden daartoe onder approbatie der vergadering belast boven en
behalven den heer markenrigter en marken4
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schrijver den heer A. Ardesch namens het gasthuis de heer M.J. van Lobensels namens het
Bornhof en E.Kroon.
Daar het onverhopelijk zou kunnen gebeuren dat uit de op heden genomen markten resolutie
eenige moeilijkheden en disputen kwamen te ontstaan zoo hebben de markgenooten
gezamentlijk en met eenparigheid van stemmen geresolveerd zig onderling te quaranderen
voor alle nadelen en schade welk daar uit mogt proflueren en is vervolgens niemand iets meer
hebben voor te dragen de markten vergadering gescheiden.
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Op den 24 mei 1831 zijn in de kerk te Voorst na voorgaande convocatie de geerfeden van de
markt van Voorst en Noord Empe vergaderd geweest en waren allen present. En is tot een
nieuwe geerfde aangenomen Willem Waaijenberg van het erve Holthuis in plaats van C.
Oleman.
Voorts zijn door de heer markenrigter de geerfden voor haare tijdige en goedwillige
comparitie bedankt. En zijn de notulen den vorige vergadering van 23 mei 1826 voorgelezen
en goedgekeurd.
Verders is door den heer markenrigter en gecommitteerden rapport gedaan dat zij de rekening
van den markenschrijver gaande over de jaren 1829 en 1830 hadden afgehoord en gesloten en
bevonden dat den zelfden van dezen en het zelfde der vorige rekening aan den markt schuldig

blijft de somma van f.503400 ½ en zijn daarop nadat de rekening ter tafel is opengelegd de
gecommitteerden voor dezelven moeite bedankt.
Voorts werd door G.van Beek voorgebragt dat hij aan de heer mr. M.J. van Lobensels betaald
heeft 65 gulden voor de aangegraven markten grond van welke maar f. 50,= door voornoemde
heer aan de markt zijn verrekend.
Verder is door de heer markenrigter en markgenoten goed gevonden hiervan der quitantie aan
den markenschrijver over te leggen.
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Verder is door de heer Sloet namens den heer Everts als burgermeester van Voorst
voorgesteld om den wegen en deukers in een behoorlijke order te stellen en is door de heer
markenrigter en marktgenoten goedgevonden hiervoor een commissie te benoemen de welke
met den heer burgemeester van Voorst belast zijn met het verbreden en in order te brengen
der wegen en deukers en daarvoor een somma van 300 gulden ter hunne dispositie te stellen
tot aankoop van gronden en deukers.
Tot deze commissie zijn benoemd: den heer mr. A. Ardesch, provisoor van het oude en
nieuwe gasthuis te Zutphen en den markenschrijver B. Colenbrander rentmr. des huises
Bornhof.
Voorts is de heer mr. A. Ardesch door den heer markenrigter en marktgenoten verzogt om
voor een kaart van den gronden van voornoemde markt te doen vervaardigen, die dit heeft
aangenomen.
Wijders is Willem Wolters in plaats van Derk Geerlings als boerrigter genoemd en Willem
Honders als schaater in plaats van van Ommen, op een tractement van 9 gulden jaarlijks, edog
de boete ten voordele den markt te innen.
A. van Spaan, als markenrigter.
J. de Bruijn.
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Den 4 Julie 1832.
zijn in de kerk te Voorst na voorgaande convocatie de geerfeden van de markt van Voorst en
Noord Empe vergaderd geweest en waren allen present except van het Heilige Geest te
Deventer. G. van Beek.
W.W. Slijkhuis. C.A.Otterbeek. J. Holland en H. Bessem
De heer markenrichter heeft de presenten voor hun tijdige en goedwillige comparitie bedamkt.
Vervolgens is door de heer markenrigter der markt van Appen aan de vergadering voorgesteld
om den beek tussen deze markten doorlopende met goedvinden van beider geerfden op eenige
plaatsen te verbreden en de nadelige kromten te rigten, hetwelk door den heer markenrigter in
omvrage is gebragt en is met meerderheid van stemmen besloten dit verzoek te weigeren.
A. van Spaan, markenrigter.
J. de Bruijn.
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Vergadering van Dinsdag den 28 Mei 1833.
De gewaarden zijn:
De Baron van Spaan, van het erve Het Hoen.
Den predikant, voor de Pastorij te Voorst.
E. Kroon, voor het erve Oerink.
J. Wolter, voor het erve Hoetink of Kolkink.
W. Sarink, voor het erve Heijengoed.
Het Bornhof Zutphen, voor het erve Holtwijk.

2 waar
1 waar
1 waar
2 waar
1 waar
1 waar

Het Bornhof Zutphen, voor het erve ’t Veen.
Het H.Geest te Deventer, voor het erve Lieferink.
G. van Beek, voor het erve Bornink.
F. Bloemenkolk, voor het erve Lieferink.
H.W. Slijkhuis, voor het erve de Zepel of Heeze.
H.D. Bruininksweerd, voor het erve Wolbrink.
A. Hofenk, voor het erve Barvelink.
R. Barmentloo, voor het erve de Parle.
E. Blumink, voor het erve Schuring.
H. Martens, voor het erve de Parle.
J. van Beek, voor het erve Beukesgoed of Hering.
J. Bello, voor het erve Noord Empe.
C.A. Otterbeek, voor het erve Holthuis.
Het gasthuis te Zutphen voor de Voort.
Het gasthuis te Zutphen voor Stapelvoort.
J. Holland, voor den Ossenkamp.
H. Bessem, voor het Vernoen.
W. Waaijenberg voor het Holthuis

1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
½ waar
1 waar
1 waar
1 waar
1 waar
2 waar
1 waar
1 waar
1waar
26½ waar

Present allen except 1ste de pastotij te Voorst.
2de De Heilig Geest.
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1
De notulen worden gelezen en gearresteerd.
2
Als novitiaten zijn aangenomen: Jan van Beek, als tegenwoordige eigenaar van het erve
Heerdink, en Johannes bello, koopman te Deventer, als tegenwoordige eigenaar van het erve
Noord Empe.
3
De markenschrijver doet rekening en verantwoording over de jaren aanvang genomen
hebbende pinksteren 1831 en eindigende pinksteren 1833. De ontvangst daarvan bedraagt
zeshonderd twee en dertig gulden en 13 cent. De uitgaaf vierhonderd zeven en dertig gulden
en 94 cent. Zodat er een batig saldo is van eenhonderd vier en negentig gulden en 19 cent. De
rekening in order bevonden zijnde wordt dezelve gearresteerd.
4
De bij markenresolutie van 24 Mei 1831 benoemde commissie bestaande uit de heeren
Ardesch en B.Colenbrander, rapporteren dat de door de mark toegestane f. 300,= tot
verbetering der weegen behoorlijk ten bedoelde einde zijn besteed.
5
De heer mr. Ardesch, als daartoe bij vorige markenvergadering gecommitteerd, legt ter tafel
over door zijn edelachtbare aangevraagde kaarten van het kadaster met en benevens de
daartoe behorende de memorie van inligting, of aanwijzen de tableau van de
eigendommender markt.
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De kosten daarvan bedragen zich voor de kaart f. 24,025 en van de memorie f. 3,33. Den heer
Ardesch voor zijne genomen moeite bedankende, authoriseerd de markenrigter den
markenschrijver de betaling dier rekeningen.

6
Wordt ter tafel geproduceerd een kennisgeving der grondbelasting zich over 1833 bedragende
f. 25,87 welke betaling wordt geauthoriseerd.
7
Aan de aandacht van markrigter en gecommitteerden wordt voorstel van J.Wolters
aanbevolen, het opmeten en doen betalen der zoogenoemde “Erfgenamen Hegge” in bezit bij
R Barmentloo en verder om na te gaan en op te meten de gronden die wederechtelijk van den
markendrond zouden zijn aangegraven door den heer Denis,
G.J. Vlim, D. Evekink en Hoffman voor het Bosch de koeweide en Jan Welhuizen aan zijne
koeweide.
8
De vergadering wordt gescheiden.
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Vergadering van Maandag den 11de Mei 1835.
De gewaarden zijn:
Mevrouw van Spaan erfmarkrigterresse namens het erve ’t Hoen, precent mr. M.J. van
Lobensels als gevolmagtigde.
Hebbende dit erve
2 waar
De pastorij te Voorst, de predikant.
1 waar
Het erve Oerink, E. Kroon.
1 waar
Het erve Hoetink of Kolkink, J. Wolters.
1 waar
Het erve Heijensgoed of Kolkink, W. Sarink.
1 waar
Het erve Holtwijk, het Bornhof te Zutphen.
1 waar
Het erve het Veen, het Bornhof te Zutphen.
1 waar
Mr. M.J. op ten Noort en mr. J. de Bruijn als
Provisoor van het Bornhof.
Het erve Lieferink, de H.Geest te Deventer.
1 waar
Het erve Bornink, G. van Beek
1 waar
Het erve de Zepel of Heize, W. Slijkhuis.
1 waar
Het erve Wolberink, H. Tappers.
1 waar
Het erve Barvelink, A. Hofenk. (absent
1 waar
Het erve Does vroeger de Parle, E. Blumink. 1 waar
1 waar
Het erve Kromhout vroeger de Parle, H. Martens.
½ waar
Het erve Beukesgoed of Heering, J. van Beek. (absent)
1 waar
Het erve Noord Empe, J. Bello.
1 waar
Het erve Holthuis , W.Hulscher,qq, R.A. Otterbeek.
1 waar
Het erve de Voort, Gasthuis te Zurphen, mr. Ardesch.
1 waar
Het erve Stapelvoort,Gasth. te Zutphen, mr. Ardesch.
2 waar
Het erve den Ossenkamp, J. Holland.
1 waar
Het erve Vernoen, H. Bessem.
1 waar
Het erve Holthuis, W. Waaijenberg.
1 waar
Het erve Kleine Lieferink, F. Bloemenkolk.
1 waar
26½ waar
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1
De vorenstaande lijst der geerfden opgelezen zijnde door de heer mr. M.J. Lobensels,
advokaat en notaris te zutphen, wordt voor zijn Edelgeborene aan de vergadering kennis

gegeven, dat na het overlijden van den Hoog Welgeboren Heer A.D. Baron van Spaan , hij
voor deszelfs douarière, geboren van Lennep als eigenaresse van het erve ’t Hoen, waaraan
het erfmarkenrigtersscchap was verbonden, gevolmagtigd was die betrekking voor Haare
Hoog Wel Geborene waar te nemen en voor H.H.W.G.B.ter marken vergadering te
verschijnen, ten einde zoo wel het markenrigtersschap in alle deselfs uitgestrektheid uit te
oefenen, als om voor H.H.W.G.B. als mede gewaarde te stemmen, en zulks vermogens
onderhandsche volmagt van den 28 April j.l. Den dertigsten volgende te Zutphen
geregistreerd.
Van deze volmagt aan de vergadering mededeeling en lecture gedaan zijnde, zonder dat
iemand der presente erfgenamen daarop iets had aan te merken, wordt de heer mr. M.J.
Lobensels voornoemd door de vergadering als fungeerende markenrigter erkent.
2
Wordt door den heer fungeerenden markenrigter ter kennisse der vergadering gebragt, dat in
de maand Maart des vorigen jaar eenige ingezeetenen der gemeente Voorst, met namen Jan en
Willem Bloemenkolk, Gerrit Jan vlim, Jan Welhuizen, Jan Harms, Willem Wijnbergen en
Willem Slijkhuis, allen landbouwers en Jan Modderkolk oppasser der jagt, zich niet ontzien
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hebben om bestaande veldwerken, bestaande in een sloot daar, namens en op last van heer
markenrigter daar gesteld op den Brink bij het huis van den heer Denis in te lijken en
daardoor schade aan de marke toe te brengen, overzulks door den heer markenrigter wierd
voorgesteld, om ten einde in den vervolg alle verdere eigenregtingen voor te komen tegen
gezegde turbateurs en spoliateurs in regten te mogen ageeren en daartoe eene commissie uit
de presente geerfden te benoemen. En hierover gedelibereerd zijnde is door de vergadering
besloten om ter zake voorschreven tegen gezegde turbateurs en spoliateurs in regten te
ageeren en van deze te vorderen vergoeding voor de aangerigte schade en herstelling in den
eigen staat.
Tot welk einder de heer fungeerende markenrigter ten effecte regtens zoo veel nodig wordt
geauthoriseerd om op kosten en onder alle mogelijke garantie den gehele mark het daartoe
gevorderde proces te voeren of op zijn naam alleen in kwaliteit van markenrigter ofwel met en
benebens de presente geerfden mr. A. Ardesch en Evert Kroon, de eerste te Zutphen en de
tweede te Voorst woonende, beide welke geerfden daartoe zoveel nodig mede worden
gecommitteerd en geauthoriseerd, alles met de meeste uitgestrektste magt om niet alleen tegen
voorzeide turbateurs en spoliateurs, maar ook tegen elk en een degelijk de regten der markt ter
dien zake te verdedigen, zowel aanbrenger als des weerende wijze en zulks voor alle
vrederigten, regtbanken en hoven van appèl of alle andere collegiën van justitie als
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over deze zaak zullen moeten kennis nemen.
Voorts en in het bijzonder om zich te dien einde van de vereischte hulp van advokaten en
procureurs te bedienen of wel die functie zelve waar te nemen, in het een en ander geval ten
laste en kosten van de markt.
3
Op voordragt van den heer markenrigter dat verscheiden ingelanden zich niet alleen niet
ontzien hadden de tegen hunne bouwhoeven en landerijen aanschietende markengronden
willekeurig aan en af te graven en in gebruik te nemen, maar daartoe aangemaand, zelfs
weigerachtig waren tegen behoud dier aldus afgegraven gronden der daarvoor vanwege het
markenbestuur gevorderde som om te trekken tot koopprijs te betalen, zodat ze dien zake nog
verschuldigd was voor: G. van Beek 216 ½ roede f. 64,95. G. Wolters voor 37 ½ roede f.

11,25. J.Welhuizen voor 971/2 roede f. 29,25. G.J. Vlim voor 180 roede f. 54,=. Erven D.
Everkink voor 500 roede á 35 cent de roede f. 175,=. Erven P.B.H. Hoffman voor 34 roede á
35 cent f. 11,90. En de heer Denis voor 131 roede f. 45,85.
Zoo is besloten dat de heer markenrigter deze allen des noods door middelen regtens op
dezelfde wijze en onder dezelfde verpligtingen van zijde der markt als in de vorige artikel is
bepaald, zal aanspreken hetzij om het afgegravene en den slorgige staat te herstellen, hetzij
om tegen den prijs van dertig centen de oude roede den eigendom van al het aan4 en
afgegravene af te staan, tegen welken prijs gezegde heer markenrigter noch alleen de reeds
afgegraven groengronden zal mogen afstaan in eigendom, maar ook alle zodanige verdere
kleine stukjes groen4 en veldgrond,
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welke niet tot het gemeene en groote schadden of plaggenveld dezer markt behooren en
omtrent welke schadden4 of plaggenveld de vergadering zich uitdrukkelijk voorbehoudt
nader te beschikken, het zij om het zelve te verdeelen ingevolge de bestaande voorschriften,
hetzij om het zelve in het openbaar te verkopen.
Wordende al verder de heer markenrigter geauthoriseerd om moerassige en ander slegte
gronden voor een mindere prijs dan dertig cents de Rijnlandsche Roede, ja zelfs tegen de helft
van die te cedeeren en te verkoopen, aan wien en zoodanig als ten meesten nut en voordeel
der markt kan geschieden.
4
Eindelijk is beslooten om de gewoone en buitengewoone marken vergaderingen voortaan te
houden bij Plante in de herberg “De Beer” te Voorst, tegen betaling eener convenable
kamerhuur.
5
Niemand eenig verder voorstel te doen hebbende wordt deze vergadering gescheiden.
Ten blijke vder waarheid is het vorenstaande door de presente geerfden, na de resumentie
daarvan ondertekend ten gewoone markenvergadering
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van dinsdag den negende Junie 1835.
H.Tappers. Freule Beekman . E. kroon. G. van Beek. E. Bleumink. J.van Beek. J. Halland.
Barmentloo. Martens. H.Bessem. W. Weienberg. F. Bloemkolk. M.J. van Lobensels. W.
Slijkhuis.
Gewoone vergadering van Dinsdag den 9 Junie 1835.
Lijst der presente en absente geerfden:
Mevrouw van Spaan, erfmarkenrigteresse namens het erve ’t Hoen,
De heer mr. M.J. van Lobensels als gemagtigde voor
2 whaar
De Pastorij te Voorst, de Predikant
1 whaar
Het erve Oerink, E. Kroon.
1 whaar
Het erve Heijtink of Kolkink, W. Wolters mede als
gemagtigde zijner broeder en zuster.
2 whaar
heijensgoed, W.J.Sarink.
1 whaar
Holtwijk, Bornhoff, G.J de Zeeuw en J. de Bruijn.
1 whaar
Het Veen, Bornhof, G.J. de Zeeuw en J. de Bruijn.
1 whaar
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Het erve Lieferink, absent.
Het erve Bornink, G. van Beek.
Het erve de Zepel, W. Slijkhuis.
Het erve Wolbrink, H. Tappers.
Het erve Barvelink, A. Hofenk.
Het erve Does,vroeger de Parle, E. Blumink.
Het erve Roskamp, vroeger Schurink, R. Barmentloo.
Het erve Kromhout,vroeger de Parle, H.Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek.
Het erve Noord Empe, absent.
Het erve Holthuis, absent.
Het erve Ossenkamp, wed. J. Holland.
Het erve de Voort, rentmr van het Gasthuis.
Het erve Stapelvoort, rentmr van het Gasthuis.
Het erve Vernoen, H. Bessem.
Het erve Holthuis, W. Waaijenberg.
Het erve Klein Lieferink, Bloemenkolk.

1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar

1
De notulen worden geresumeerd gearresteerd en door de presente geerfdens ondertekend.
2
De markenschrijver doet rekening en verantwoording van af Pinksteren1833 tot en met
Pinksteren 1835
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De ontvangst daarvan bedraagt
f. 653,765
De uitgaaf daaren tegen
f.135,725
Zodat een batig slot is van
f.512,04
De rekening nagezien zijnde door eene daartoe benoemde commissie bestaande uit den
predikant Taure Beekman en den rentmeester Roosegaarde. Zoo is gezegde rekening op
voordragt dier commissie goedgekeurd.
3
Op rapport van H. Martens dat van den Brink bij Denis, een zestal karren zoo den waren
weggehaald, die zoo men meende, vervoerd waren naar den notaris de Kruijff door Reinder
Brink, wordt op voorstel der markenrigter, daaraan geen verder gevolg te geven, tenzij de
vervoerders daar voor aan den notaris geld hadden doen betalen.
4
Niemand eenig verder voorstel te doen hebbende wordt de vergadering gesloten.
M.J. van Lobensels, fung. Markenrigter.
J.J. Colenbrander.
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Gewoone vergadering op Dinsdag den 21 Mei 1839.
Lijst der absente en presente geerfdens.
Namens het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan,
present mr. M.J. van Lobensels, gemagtigde.
Het erve Oerink, E.Kroon.
Het erve Heijtink, H.Wolters, mede namens

2 whaar
1 whaar

zijne broeders en zuster.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, mr. H.J. op ten Noort en
Mr. M.J. Lobensels.
Het erve het Veen, Bornhof, mr. H.J. op ten Noort en
Mr. M.J. Lobensels.
Het erve Lieferink, Heilige Geest, H.Wolters, gemagtigde.
Het erve Bornink, G.van Beek.
Het erve de Zepel, W. Slijkhuis.
Het erve Wolbrink, H.Tappers.
Het erve Barvelink, M. Hofenk, kragtens onderhandse volmagt.
Het erve de Parle, E.Blumink.
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
Het erve Kromhout, vroeger de parle, H. Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J.van Beek, absent.
Het erve Noord Empe, H.Bello, absent.
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Het erve de Ossenkamp, D.J.Holland, als zoon en mede eigenaar.
Het erve de Voort, Gasthuis, mr. op ten Noort.
Het erve Stapelvoort, Gasthuis, mr. op ten Noort.
Het erve Vernoen, H. Bessem.
Het erve Holthuis, W.Waaijenberg.
Het erve Klein Lieferink, J.Bloemkolk.
De Pastorij, de predikant, absent.
Het erve Holthuis of Groot Zoerink, E.J. Denekamp.

2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar

1 whaar
1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar

1
De notulen worden geresumeerd en gearresteerd.
2
Door den markenschrijver B.Colenbrander wordt gedaan rekening en verantwoording over
des zelfs gedane administratie van ontvangsten en uitgaven, lopende over de jaren beginnende
Pinksteren 1835 en eindigen Pinsteren 1839. Komende daaruit te blijken dat de ontvangsten
bedragen
f. 708, 28
De uitgaven daar en tegen
f. 223,26
Zodat er lijkens een batig saldo is van
f. 485,02
Nagedaan onderzoek en op rapport der daartoe benoemde commissie bestaande uit de heren
H.J. op ten Noort, T.J. op ten Noort en E. Kroon. Deze rekening goedgekeurd zijnde wordt op
voorstel van den heer
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fungerende markenrigter besloten uit het batig saldo van f. 485,02 aan ieder stemhebbende of
gehele whare ene uitdeling te doen van tien gulden, tot de uitbetaling waarvan de
markenschrijver wordt geauthoriseerd.
3
Op voorstel van de heer fungerende markrigter wordt besloten de zoogenaamde erfgewassen
heg in eigendom af te staan aan R. Barmentloo en zulks tegen betaling van een honderd en
twintig gulden, alle achterstallige en door hem verschuldige pachten daaronder mede
begrepen.

En wordt de heer fungerende markenrigter geautoriseerd om zooveel noodig daarvan cessie
en transport aan genoemde R. Barmentloo te doen, mits de kosten daarop vallende mede door
den kooper worden gedragen en dat vooraf de gezegde koop som aan den markenschrijver
voldaan zijn.
4
In plaats van den overleden Willem Honders wordt Evert Jan Geerlings, landbouwer op het
Veen benoemd en aangesteld tot scheuter in deze markt en zulks tegen genot van het daarop
staande jaarlijks cinoluments van
f. 9,=.
Wordt verder besloten aan de weduwe van den overleden Willem Honders het aan wijlen
harer Eheman schterstallige tractement
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uit te betalen, tot het welke te doen de markenschrijver wordt geautoriseerd.
5
Op voorstel van den fungerende markenrigter wordt al verder besloten om aan de
gereformeerde diaconie te Voorst den eigendom af te staan, en wel om niet, van den aan deze
markt in eigendom toebehorende grond waarop sinds jaren staat de zoogenaamde
“Koerselhut”, mits het gezegde Diaconie bestuur de kosten drage daarop vallende. Wordende
de heer fungerende markenrigter zooveel noodig geautoriseerd om ook van dezen afstand de
gevorderde acte van cessie te passeeren.
6
De boerrigter F. Bloemenkolk overleden zijnde, zoo wordt besloten deze betrekking
onvervuld te laten en geen ander in deszelfs plaats te benoemen. Zullende nogtans aan de
erfgenamen van den overledenen worden uitbetaald de twee jaar achterstallige tractement,
waartoe de markenschrijver wordt geautoriseerd.
7
In overweging genomen hebbende hoe dat vele ingezetenen dezer markt zich niet hebben
ontzien om zonder daartoe het noodige consent te hebben gevraagd noch bekomen, de open
liggende markengronden aan te graven, te omdijken en zodoende aan den klaauwengang te
onttrekken zonder dat deze genegen zijn de aldusaangegraven gronden wederom intelijken,
noch door aankoop den eigendom daarvan te krijgen, zoo wordt besloten eene commissie te
benoemen bestaande uit de heer fungerende markenrigter, mr M.J. Lobensels. De heren J.J.
Colenbrander, E. Kroon en H. Martens, de twee eersten te Zutphen de laatsten te Voorst
wonende, ten einde gezamenlijk en in naam der mark in regten op te treden tegen elk en een
iegelijk, die zonder behoorlijk bewijs of consent eenige gronden der markzal hebben
afgegraven, in bezit genomenen aan den klaauwengang onttrokken, en van deze te vorderen of
de wederinlijking van alle aldus door hen afgegraven gronden, ofwel betaling daarvan tegen
dertig cents per roede, voorts omtevens in regten te vervolgen en tot schadevergoeding aan te
spreken elk en een iegelijk die aan de marke eenige schade zal hebben toegebragt, hetzij door
het maaijen van plaggen op de gemeene straten of heggen, hetzij door het niet tijdig en
behoorlijk ruimen van alle beken, togt4of leigraven of op welke wijze ook die schade mogt
zijn toegebragt. Wordende die commissie speciaal gematigd niet alleen tot in
ontvangstneming en
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kwiteering van alle gelden te diene oorzake of uit welken andere hoofde ook aan de markt
verschuldigd. Maar ook om aan elk en een iegelijk de aan zijne landen aangrenzende
markengrondenin eigendom af te staan tegen zoodanige prijs als gezegde commissie zal

vermeenen te behooren en eindelijk om tot de vervolging in regten van alle fierbateurs of
marense debiteuren zich ten koste der markt te bedienen van een advokaat of procureur.
8
Eindelijk wordt op voorstel van de fungerende markenrigter besloten tot de verdeeling der
nog onverdeelde markengronden en wordt zulks aan de bovengenoemde commissie almede
opgedragen onder bepaling dat ieder lid dezer commissie zal genieten drie gulden voor ieder
dag dat zij ten fine voorschreven zullen werkzaam zijn, allen onverminderd de noodige
uitschotten te dier zake moetende aangegeven worden.
9
De vergadering wordt gesloten.
M.J. van Lobensels, fungerende markenrigter.
J.J. Colenbrander.
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Buitengewone vergadering gehouden den 9de December 1839.
Lijst der absente en presente geerfdens.
Namens het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan,
Present mr. M.J. van Lobensels als gemagtigde.
Het erve Oerink, E. Kroon.
Het erve Heijtink, W. Wolters.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, mr. M.J. van Lobensels.
En G.J. de Leeuw van Coolwijk.
Het erve het Veen, Bornhof, mr. M.J. van Lobensels.
En G.J. de Leeuw van Coolwijk.
Het erve Lieferink, H. Geest, H. Wolters.
Het erve Bornink, G. van Beek.
Het erve de Zepel, W. Slijkhuis.
Het erve Wolbrink, H.Tappers.
Het erve Barvelink, M. Hofenk.
Het erve de Parle , E. Blumink.
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek, absent.
Het erve Noord Empe, H.Bello.
Het erve Ossenkamp, D.J. Holland.
Het erve de Voort, Gasthuis, absent.

2 whaar
1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
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Het erve Stapelvoort, het Gasthuis, absent.
2 whaar
Het erve Vernoen, H. Bessem.
1 whaar
Het erve Holthuis, W. Waaijenberg, absent.
1 whaar
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
1 whaar
De Pastorij, J.A.J. Sloet als administrerend kerkvoogd.
1 whaar
Het erve Holthuis of Groot Zoerink, E.J. denekamp, absent.1 whaar
1
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

2
Als nieuwe gewaarde in deze markt neemt zitting Evert Jan van Beek, die als zoodanig door
de markenvergadering is aangenomen.
3
De heer fungerende markenrigter rapporteert dat ten gevolge van het vroegere besluit dezer
vergadering eenige ongewaarden in regten worden aangesproken tot weder inlijking van door
hen wederregtelijkafgegraven markengronden of wel tot betaling daarvan berekend tegen 30
cents de 14,19 ellen, dat deze alnu bereid waren tot de voorschreven betaling, doch tevens
begeerden dat gelijktijdig aan hun eene behoorlijke
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acte van verkoop zoude worden uitgereikt.
Redenen waarom door dien presiderenden worden voorgesteld de reeds mede tot andere
einden benoemde commissie bestaande uit de heren mr. M.J. Lobensels, J.J. Colenbrander, E.
Kroon en H. Martens te magtigen, om alle tot deze markt behoorende gronden, afgegraven
zoowel als nog open liggende, uit de hand te verkopen tegen zoodanige prijs als zij geraden
mogten achten, de daartoe gevorderde acte van overdragt te passeren, onder belofte van
vrijwaring, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteeren en voorts al dat geene
verder te doen wat zal vereischt worden om tot voorschreven einde te geraken.
En hierover gedelibereerd zijnde wordt het gedane voorstel door de vergadering goedgekeurd
met unanimiteit van stemmen, en de gezegde heeren overzulks tot den verlangden verkoop in
overdragt, zoo mede tot alle verdere einden daartoe betrekkelijk , in den minsten zin
gemagtigd.
4
Op voorstel van den heer J.A.J. Baron van Sloet wordt de voorschreven commissie verzocht
bij het toestaan van afgravingen en bij het afstaan van
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markengronden vooral indachtig te willen zijn om altijd een zekere hoeveelheid grond te laten
liggen om te dienen tot onderhoed der wegen. Wordende Z.H.W.G.B. daartoe door den heer
markenrigter beleefdelijk uitgenodigd, volgaarne op zich door de plaatselijke rentmr. Van
Voorst de noodige opgave te doen geven van alle zoo danige gronden als tot dat einde zouden
verlangd worden
5
In overweging zijnde genomen hoe wenschelijk het ware, dat de zoogenaamde Voorster Enk
tegen overstroming beveiligd wierd, zoo is besloten den daar langs loopende waterdijk op
kosten der mark tot de vorige algemeen bekende hoogte te brengen.
De heeren J.A.J. Baron Sloet, E. Kroon en H. Martens worden met de ten uitvoerlegging
dezes en de handhaving daarvan belast.
6
De vergadering wordt gescheiden.
M.J. van Lobensels, fungerende markenrigter.
J.J. Colenbrander.
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Vergadering van Zaterdag den 5de Mei 1849
Lijst der presente geerfdens.
Namens het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan,
Present mr. M.J. van Lobensels als gemagtigde.
Het erve Oerink, E. Kroon.

2 whaar
1 whaar

Het erve Heijtink, W. Wolters.D.Wolters,novitiaat.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, mr. Quarles van Ufford,
En mr. W.J.Swavering.
Het erve het Veen, Bornhof, mr. Quarles van Ufford,
En mr. W.J. Swavering.
Het erve Lieferink, H. Geest, J.Adelerhof, volmagt.
Het erve Bornink, G. van Beek.
Het erve de Zepel, P.Kroon, T.J. Colenbrander, novitiaat.
Het erve Wolbrink, H.Tappers.
Het erve Barvelink, P. Hofenk, novitiaat.
Het erve de Parle , E.W. Nijendijk,novitiaat.
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek, absent.
Het erve Noord Empe, J.Bello.
Het erve Ossenkamp, Wed..J. Holland.

2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
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Het erve de Voort, Gasthuis, mr. J.L. Steenlack.
1 whaar
Het erve Stapelvoort, het Gasthuis,mr. J.L. Steenlack.
2 whaar
Het erve Vernoen, P.Kroon.
1 whaar
Het erve Holthuis, L. Waaijenberg, novitiaat.
1 whaar
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
1 whaar
De Pastorij, Dominee Boland, novitiaat.
1 whaar
Het erve Holthuis of Groot Zoerink,
H.G. Otterbeek Bastiaans, door E.J. Dennekamp.
1 whaar
2
De markenschrijver doet rekening en verantwoording zijner gehad hebbende ontvangsten en
gedane uitgaven gedurende de jaren 1839 tot en mt 1848 waaruit blijkt dat de ontvangsten
bedraagt f. 2406,01
De uitgaven daar en tegen
f. 1349,425
Zodat er bij hem in kas is
f. 1056,585
De heeren mr. J.L. Steenlack, mr. P.N. Quarles van Ufford en H. Martens worden
gecommitteerd om deze rekening te onderzoeken, deze heeren zulks staande de vergadering
doende rapporteeren dat de rekening is in orde bevonden, daarom voorstellende dezelvegoed
te keuren.
En wordt dien overeenkomstig door de vergadering besloten.
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3
Op voorstel van den markenrigter om de brug bij Stapelvoort te maken ten koste der markt,
wordt met 18 tegen 3 stemmen besloten die brug niet te maken .
De presente P. Kroon verzoekt aanteekening dat hij er voor gestemd heeft.
De heer mr. J.L. Steenlack verzoekt aanteekening dat hij buiten stemming gebleven is.
4
De presideerende stelt aan de vergadering voor, van de in kas zijnde gelden eene uitdeling te
doen aan de geerfden, welk voorstel nogtans uit aanmerking der vaste gelden, die er
waarschijnlijk zullen benoodigd zijn tot het tot stand brengen der markengronden, wordt dit
voorstel weder ingetrokken.

5
De presideerende geeft aan de vergadering te kennen dat de commissie voor de verdeeling der
markengronden thans zoo verre met haar taak gevorderd is dat daartoe kan worden
overgegaan, doch dat alvorens daartoe te kunnen komen de commissie het voordeel der
vergadering wenscht te weten of deze eene verdeeling in natura , dan wel in gelden verkiest
daar in het laatste geval de onverdeelde gronden hetzij publiek,
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hetzij onder de geerfden te verkoopen.
De heer mr. J.L. Steenlack dringt er op aan dat deze commissie zal verzocht worden vooraf
een beredeneerd rapport uit te brengen ingevolge het koninklijk besluit van 10 van
Bloeimaand 1810.
De presideerende geeft te kennen dat de commissie voor de verdeeling aan dat verlangen
gaarne wil voldoen.
Hij doet nogtans opmerken, dat hiermede weder een zekere tijd zal overloopen en dat het
voorname van dat rapport toch op de beslissing der door hem gestelde vraag zal nederkomen,
zoodat hij in overweging geeft om het rapport achterwegen te laten en nu reeds het
voorgestelde punt te beslissen.
En hierover gedelibereerd is besloten de wijze van verdeeling voor alsnog onbeslist te laten
tot tijd en wijle door de commissie voor de verdeeling rapport zal zijn uitgebragt, waartoe die
commissie wordt uitgenoodigd.
6
De presideerende geeft te kennen dat door het overlijden van E. Kroon eene vacature is
ontstaan in de commissie voor de verdeeling.
En wordt de geerfde P. Kroon in
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plaats van zijn overleden broeder tot lid der commissie van verdeeling benoemd.
7
De vergadering wordt gescheiden.
M.J. van Lobensels, fungerend markenrigter.
J.J. Colenbrander.
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Vergadering van Woensdag den 15 Augustus 1849.
Lijst der presente geerfdens.
Namens het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan,
Present mr. M.J. van Lobensels.
Het erve Oerink, E. Kroon.
Het erve Heijtink, P. Wolters.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, H.J. Fortuijn.
Het erve het Veen, Bornhof, H.J. Fortuijn.
Het erve Lieferink, H. Geest, absent.
Het erve Bornink, G. van Beek.
Het erve de Zepel, P.Kroon en J.J. Colenbrander.
Het erve Wolbrink, H.Tappers.
Het erve Barvelink, P. Hofenk.

2 whaar
1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar

Het erve de Parle , E.W. Nijendijk.
1 whaar
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
1 whaar
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens. ½ whaar
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek.
1 whaar
Het erve Noord Empe, J.Bello.
1 whaar
Het erve Ossenkamp, Wed. J. Holland.
1 whaar
Het erve de Voort, Gasthuis, F.J.op ten Noort.
1 whaar
Het erve Stapelvoort, het Gasthuis,F.J.op ten Noort. 2 whaar
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Het erve Vernoen,P.Kroon.
1 whaar
Het erve Holthuis, L. Waaijenberg.
1 whaar
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
1 whaar
De Pastorij, H.martens, gemagtigde.
1 whaar
Het erve Holthuis of Groot Zoerink,E.J. Denekamp, 1 whaar
H.G. van Otterbeek Bastiaans, als gemagtigden.
1
De notulen worden gearresteerd.
2
De commissie voor de verdeeling brengt het volgende rapport uit:
Rapport der commissie voor de verdeeling der markengronden van Voorst en Noord Empe.
Uwe voornoemde commissie zullende dienen van berigt omtrent hetgeen zij gedaan heeft en
van hetgeen nog verder gedaan dient te worden om tot eene geheele en volkomen verdeeling
der markengronden te geraken, heeft de eer te rapporteeren:
Dat nadat zij de sedert vele jaren door onderscheiden geerfden en andere inwoners der mark
van Voorst en Noord Empe aangegraven gronden had opgemeten en dezelve ingevolge
vroegere besluiten dezer vergadering
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aan de aangravers had verkocht , eenigen waarvan nog nalatid zijn in de betaling van het door
hen verschuldigde, terwijl wederom anderen vroeger door middelen regtens daartoe waren
genoodzaakt zoo als aan U.E. later zal worden kenbaar gemaakt, zij zich verder hebben
onledig gehouden met het opnemen der wegen en waterleidingen en het leggen van bruggen
en duikers tot de afleiding noodzakelijk.
Dat dit alles thans naar het hun voorkomt genoegzaam zijnde daargesteld, er alsnu zoude
kunnen overgegaan worden tot de verdeeling zelve der woeste en andere onverdeelde
gronden, die zich in deze mark komen te bedragen 85 bunders 86 roeden en 99 ellen.
Alvorens daartoe evenwel over te gaan heeft Uwe commissie geoordeeld het wel meenen
dezer vergadering te moeten inwinnen omtrent de wijze zelve van verdeeling.
Twee wegen toch staan daartoe open. De eerste is om de gronden zelve onder de erfgenamen
te verdeelen. De tweede om de gronden te verkoopen en wel of in het openbaar of wel
uitsluitend onder de erfgenamen.
Welke dier beide middelen door deze vergadering zal gekozen worden, zulks is Uwe
commissie geheel en al onverschillig, maar het is noodig dat zulks dat vooraf bepaald
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worde opdat er niet anders een vergeefsch werk door Uwe commissie verrigt worde.

Gaat men toch over tot een verdeeling bij wijze van veiling, als dan zullen de percelen
oneindig grooter gemaakt kunnen worden dan bij eene verdeeling der gronden in natura .
Immers daar er slechts circa 86 bunder te verdeelen valt en er nog een zeker aantal bunders
voor de ongewaarden zal behooren afgezonderd te blijven, zoo zal het aandeel van ieder
whare niet meer kunnen bedragen dan ten hoogsten drie bunders.
Wat het minder omslagtige werk Uwer commissie dus betreft, zoo zoude eene veiling hetzij
dan openbare, hetzij uitsluitend onder de gewaarden verre weg te verkiezen zijn. Begrijpt
nogtans Uwe vergadering dat aan eene verdeeling in natura de voorkeur moet worden
gegeven. Zoo zal Uwe commissie zich ook gaarne met dat besluit kunnen vereenigen en zich
daarna onmiddellijk bezig houden met het leggen der kielspitten en het maken der kavels om
daarna op eene nader te houden vergadering aan de gewaarden gelegenheid geven om bij
wijze van loting een ieders aandeel te bepalen.
Zonder zich dus ten dezen eenig prae4advies te veroorloven, zal zij het besluit der vergadering
afwachten.
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Hoedanig evenwel dit besluit moge zijn, zoo stelt Uwe commissie aan de vergadering voor te
besluiten dat buiten verdeeling zal blijven en ten behoeve der ongewaarden uitsluitend ter
beweiding zal worden aangewezen:
1ste Het zoogenaamde “Kruitbosveld” eene grootte hebbende van 6.89.13 el.
2de Alle de straten en aanschotten die niet zijn ingegraven. En dat voorts het land dat door de
hutbewoners, Geertrui Planten, Teunis Scholten, Antonij van Ehee , Gerrit Bloemkolk en
Derk Kastelein bereids is in culture gebragt waaronder het zoogenaamde Klein Amsterdam,
aan hun zonder eenige ontgeltenis in eigendom zal worden afgestaan.
Dat verder buiten verdeeling blijve het weidje bij Holland zoomede het bouw4en weideland
bij H. Tappers ingebruik om door hem in eigendom verkregen te worden tegen eene door de
vergadering te bepalen koopsom.
Nog meent de commissie aan Uwe vergadering te moeten kenbaar maken, dat de ongewaarde
Jan Nijhof aan haar zijn verlangen heeft te kennen gegeven om circa twee bunder grond bij
zijn erve, “het Koldhoorn”genaamd, mede tegen betaling eener convenable som in
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eigendom te mogen bekomen. Uwe commissie kan zich met dat verzoek zeer goed vereenigen
en stelt daarom voor daartoe te besluiten.
Aldus opgemaakt en geteekend in de te Voorst op den 30 Julij 1849 gehouden commissie
vergadering.
Getekend: M.J. van Lobensels. J.J. Colenbrander. P.Kroon. H.Martens.
Na lectura daarvan wordt en wel met meerderheid van stemmen besloten:
A om te verdelen in natura.
B het Kruitbosveld en de gemeene straat voor de ongewaarden te laten liggen uitsluitend ter
beweiding.
C Om aan het gereformeerde armbestuur van Voorst af te staan de grond door de
hutbewoners, G.Planten, c.s. bereids is in culture gebragt met autorisatie op de commissie om
de daartoe gevorderde acte te passeren en de grootte te bepalen die bij ieder hun wezen zult.
D het weidjen van Holland tegen f. 325,= aan hem over te doen benevens den aanschot voor
den gewone prijs.
E het land aan Tappers en P. Hofenk voor f. 300,= beide te betalen met 1 November e.k. de
kosten door hen te dragen.

F aan Jan Nijhof af te staan circa 2 bunder
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bij zijn erve tegen 125 cents de oude roede door elkaar
G aan het Gasthuis bij de Voort.
H en aan Weijenborg af te staan de grond zooverre die achter hunne respective erven is
leggende tot aan de dijk mede tegen 125cents de roede.
I voor de verdeeling een landmeter te gebruiken ten koste der mark.
K aan P. Hofenk bij zijn huis afte staan het gedeelte aan den ouden weg dat bij zijn huis is
gelegen cica 1 roe5 el mede tegen 125 cent de oude roede.
L te bepalen dat een ieder die zijne aanschotten wil aangraven binnen 14 dagen daartoe
aanvrage moeten doen.
M alle uitgangen afkoopbaar te stellen tegen den 20ste penning.
3
De vergadering wordt gesloten.
M.J. van Lobensels. Fungerend markenrigter.
J.J. Colenbrander.
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Vergadering van Woensdag den 29 Mei 1850.
Lijst der presente geërfdens.
Namens het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan,
Mr. M.J. van Lobensels.
2 whaar
Het erve Oerink, E. Kroon.
1 whaar
Het erve Heijtink of Kolkink D. Wolters.
2 whaar
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
1 whaar
Het erve Holtwijk, Bornhof, Rentmr.
1 whaar
Het erve het Veen, Bornhof, Rentmr.
1 whaar
Het erve Lieferink, H. Geest, absent.
1 whaar
Het erve Bornink, G. van Beek.
1 whaar
Het erve de Zepel, P.Kroon en J.J. Colenbrander. 1 whaar
Het erve Wolbrink, H.Tappers.
1 whaar
Het erve Barvelink, P. Hofenk.
1 whaar
Het erve de Parle , E.W. Nijendijk.
1 whaar
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
1 whaar
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens. ½ whaar
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek.
1 whaar
Het erve Noord Empe, J.Bello.
1 whaar
Het erve Ossenkamp, Wed. J. Holland.
1 whaar
Het erve de Voort, Gasthuis, F.J.op ten Noort.
1 whaar
Het erve Stapelvoort, het Gasthuis,F.J.op ten Noort. 2 whaar
Het erve Vernoen,P.Kroon.
1 whaar
Het erve Holthuis, L. Waaijenberg.
1 whaar
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
1 whaar
De Pastorij, H.martens, gemagtigde.
1 whaar
Het erve Holthuis of Groot Zoerink,E.J. Denekamp, 1 whaar
H.G. van Otterbeek Bastiaans, als gemagtigden.
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1
De notulen der vorige vergadering worden geresumeerd en gearresteerd.
2
De heer presiderende geeft aan de vergadering te kennen, dat nadat bij de vorige vergadering
besloten was dat de markengronden in natura zouden verdeeld worden, de commissie tot de
verdeeling bijgestaan, door den landmeter Koenen zich had onledig gehouden met het
opmaken eener project verdeeling mitsgaders met het in orde brengen der waterleidingen en
wegen.
Dat zij deze project verdeeling in het laatst van het vorig jaar aan heeren van Gedeputeerde
Staten dezer Provincie ter approbatie had opgezonden en daarop dezer dagen door
tusschenkomst van den Heer District Commissaris van Veluwe een extract had ontvangen uit
der notulen van het verhandelde bij den gemeente raad van Voorst van den 2de Mei 1850
zijnde van den volgende inhoud:
Gelezen eene missive van den Heer Districts Commissaris van Veluwe van den 12de Februarie
Nr. 203, daarbij ten fine van consideratie en advies inzendende eene kaart wegens de
voorgenomene markverdeeling van Voorst en Noord Empe.
Voorts daarbij het gemeente bestuur attent makende op het treffen eener overeenkomst,
wegens het onderhoud van alle bruggen en deukers, thans ten laste dier marken.
Over welk een en ander gedelibereerd zijnde
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Is besloten: den Heer Districts Commissaris te kennen te geven, dat omtrent opgemelde
markverdeeling van Voorst en Noord Empe, bij den gemeente raad, geen zwarigheid is
voorgekomen.
Dat aangaande het onderhoud van alle bruggen en deukers, die thans ten laste van die marken
zijn, goedgevonden is, om nadat dezelve in eenen behoorlijken staat zullen zijn gebragt, dit
onderhoud voor rekening der gemeente te willen nemen tegen de billijke schadeloosstelling
van f. 350,=
Wordende meergemelde Heer Districts Commissaris beleefdelijk verzocht, om tot dat einde
wel het noodige voorstel aan den Heer fungerend Markenrigter van Voorst en Noord Empe te
willen doen.
En hierover gedelibereerd en in aanmerking genomen dat de gevraagde som van drie honderd
en vijftig gulden niet te hoog is voorgekomen voor het voortdurend onderhoud van alle
bruggen en deukers, die thans ten laste der mark zijn, zoo is en wel met eenparigheid van
stemmen besloten:
1ste het gedane voorstel aan te nemen en wordt de Heer Presiderende verzocht van dit besluit
aan den gemeente raad van Voorst kennis te geven.
2de De commissie voor de verdeeling te autoriseren de bestaande bruggen en deukers alnu ten
spoedigsten in eenen behootlijken staat te brengen ten einde dezelve door de gemeente van
Voorst kunnen worden overgenomen.
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De heer presiderende geeft al verder te kennen dat alvorens er tot een finale scheiding en
verdeeling der mark kan worden overgegaan er door de markgenooten voorzieningen zullen
behoren genomen te worden ten aanzien van het voortdurend onderhouwen en behoorlijk in
stand houden van den Waterdijk loopende door den Voorster Enk.
En hierover gedelibereerd en in aanmerking genomen hoe moeilijk het voor een of meerdere
belanghebbende markgenoten wezen zoude om, zelfs tegen genot van eene zekere som, zich

daarmede te belasten, besloten het Gemeente Bestuur van Voorst te verzoeken zich ook met
het voortdurend onderhoud en instandhouden van voorschreven Dijk te belasten. Mede tegen
ontvangst eener redelijke som tot uitkering.
Wordende de heer presiderende verzocht en zooveel noodig geautoriseerd om over deze zaak
met het Gemeente Bestuur van Voorst in onderhandeling te treden.
4
De vergadering wordt gesloten.
M.J. van Lobensels, fungerende Markenrigter.
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Vergadering van Woensdag den 29 October 1851.
Lijst der presente geërfdens.
Het erve Oerink, E. Kroon.
Het erve Heijtink of Kolkink D. Wolters.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, te Zutphen.
Het erve het Veen, Bornhof, te Zutphen
Het erve Lieferink, H. Geest, te Deventer, absent.
Het erve Bornink, G. van Beek.
Het erve de Zepel, P.Kroon en J.J. Colenbrander.
Het erve Wolbrink, H.Tappers.
Het erve Barvelink, P. Hofenk.
Het erve de Parle , E.W. Nijendijk.
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek.
Het erve Noord Empe, J.Bello.absent.
Het erve Ossenkamp, Wed. J. Holland.
Het erve de Voort, Gasthuis, te Zutphen
Het erve Stapelvoort, het Gasthuis, te Zutphen
Het erve Vernoen,P.Kroon.
Het erve Holthuis, L. Waaijenberg.
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
De Pastorij,te Voorst
Het erve Holthuis of Groot Zoerink,
H.H. van Otterbeek Bastiaans.
Het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan

1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
2 whaar
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1
De notulen worden geresumeerd en gearresteerd.
2
De voorzitter geeft lecture van een extract uit het register der besluiten van Heeren
Gedeputeerde Staten dezer Provincie d.d. 6 September dezes jaar Nr. 1 mark van Voorst en
Noord Empe waarbij wordt te kennen gegeven dat ingevolge de aanmerkingen voor het
departement van binnenlandse zaken gemaakt omtrent de verdeeling dezer mark
hoofdzakelijk hierop nederkomende, dat de ingediende stukken niet bevatten een plan van
verdeeling overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van 10 Mei 1810.

Dat ofschoon volgens de meening des voorzitters dat voorschrift van het koninklijk besluit,
hoewel in een anderen vorm, volkomen was in acht genomen, daar het plan van verdeeling
reeds ten jare 1849 aan de vergadering was medegedeeld, hij nietemin in overleg met de
overige leden der commissie voor de verdeeling besloten had gevolg te geven aan de
aanmerkingen des ministers en de commissie dien volgens een plan van verdeeling opnieuw
had ontworpen, het welke sedert den 9de October j.l. ter visie der belanghebbenden had
gelegen in de herberg de Beer zonder dat daarop bij
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de commissie van verdeeling eenige aanmerkingen was ingekomen. Weshalve hij verzocht
dat de vergadering hetzelve plan van verdeeling mogt goekeuren.
Zijnde dit plan van den navolgende inhoud:
Plan van verdeeling der mark van Voorst en Noord Empe gelegen in de Gemeente Brummen,
voorgedragen door de ondergetekenden als benoemde commissie tot het verdeelen van
voorschreven mark.
Vooraf zij aangemerkt:
Dat nadat de sedert veele jaren door onderscheiden geerfden en andere inwoners der mark van
Voorst en Noord Empe aangegraven markengronden ingevolge vroegere marken resolutien
aan hun waren verkocht en nadat de wegen en waterleidingen en het leggen der bruggen en
deukers voor de waterleiding noodzakelijk waren daargesleld.
Nadat de commissie voor de verdeeling almede op grond van markenresolutien
overeenkomsten had getroffen met de burgerlijke gemeente van Voorst betreffende het
overnemen en voortdurend onderhoud dier bruggen en deukers zoomede omtrent het opzigt
en onderhoud van den zoogenaamden Voorster Enkdijk.
En nadat eindeljik bij markenresolutie
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van den 15de Augustus 1849 besloten was om de nog overige markengronden onder de
gewaarden in natura te verdeelen en niet te verkoopen. Zoo heeft de commissie voor de
verdeeling zich onledig gehouden met door behulp van uw deskundige landmeter een kaart
der markengronden te doen opmaken en daarop de verdeeling te projecteeren.
Deze kaart vervolgens in eene marken vergadering aan de geerfden medegedeelden de daarop
geprojecteerde verdeeling, door die vergadering goedgekeurd, zoo heeft de commissie voor de
verdeeling, dezelve aan het Hooge Gouvernement opgezonden ten einde daarop de
Koninklijke goedkeuring, en de magtiging tot de verdeeling te bekomen.
Volgens een extract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten der Provincie
Gelderland d.d.
6 September 1851 Nr.1 wordt aan de commissie voor de verdeeling te kennen gegeven, dat
het Departement van Binnenlandche Zaken de ingediende stukken niet voldoende acht, maar
verlangt dat er zal overgelegd worden een plan van verdeeling overeenkomstig de
voorschriften van het Koninklijk Besluit van 10 Mei 1810.
Ter voldoening dan aan dat verlangen wordt bij deze door Uwe Commissie voor de
verdeeling voorgedragen het volgende plan
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van verdeeling hetwelk gedurende veertien dagen in de herberg de Beer te Voorst ter inzage
voor ieder belanghebbende zal liggen, zoo als deze daarvan kennis hebben bekomen bij
kerkespraak.
Volgt alnu het plan van verdeeling.

1
De gronden der mark van Voorst en Noord Empe zullen verdeeld worden in natura en wel
overeenkomstig het daarvan door een deskundigen landmeter reeds geprojecteerde plan en
aan de gewaarden bereids medegedeeld.
2
De perceelen op die kaart geprojecteerd en daarmede overeenkomende op het terrein zelve
door kielspitten aangeduid zijn allen nagenoeg van dezelfde grootte en waarde.
3
Alle gewaarden gelijke regten hebbende, zoo zal tot maatstaf der verdeeling aangenomen
worden dat ieder gewaarde evenveel grond bekomt en zal er gevolgelijk door het lot worden
bepaald welk perceel aan ieder der gewaarden zal ten deel vallen.
4
Gedurende eene maand na die loting zullen de gewaarden hunne getrokken loten onderling
mogen ruilen, mits daarvan binnen dien tijd behoorlijk kennis gevende
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aan de commissie voor de verdeeling.
5
Na verloop van dien tijd zal er geene ruiling meer toegelaten worden maar zal alsdan door de
zorg der commissie voor des verdeeling worden overgegaan tot het opmaken en passeren
eener notarieele acte van scheiding en deeling der gemelde mark.
6
De kosten hierop vallende zullen voor gezamelijke rekening gedragen en betaald worden uit
de voorhanden kontante penningen.
7
Ieder gewaarde zal dadelijk na de loting het hem ten deel gevallen lot in eigen beheer mogen
nemen.
8
De grondbelastingen zullen over het loopende jaar uit de kas der mark worden aangezuiverd.
9
In deze verdeeling is niet begrepen:
a. Het zoogenaamde “Kruitbosveld” hetwelk even als de gemeene straten ten behoeve der
ongewaarden ter beweiding zal blijven legge.
b. De markengronden waarop de ongewaarden G. Planten, Teunis Scholten, Anthonij van
Rhee, Gerrit Bloemenkolk en Derk Kastelein hutten gebouwd hebben,waaronder het
zoogenaamde Klein Amsterdam.
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welke gronden aan het Gereformeerde Armbestuur van Voorst om niets zullen worden
afgestaan.
c. Het weidjen van Holland, hetwelk benevens de aanschotten aan hem tegen betaling van f.
325,= in eigendom zal worden afgestaan.
d. Het land gelegen bij Tappers en P. Hofenk almede in eigendom aan hem afgestaan voor f.
300,=
e. Circa 2 bunder heidegrond die aan J. Nijhof zullen worden afgestaan tegen betaling van 12
½ cent de oude roede.
f. De gronden gelegen bij her erve “De Voort” toebehoorende aan het Gasthuis te Zutphen, en
g. Die gelegen bij Weijenberg zooverre die zijn schietende achter deze respective erven tot
aan den dijk, welke

aan de eigenaren dier respective erven almede in eigendom zullen worden afgstaa tegen
betaling van
12 ½ cent de oude roede.
h. Het gedeelte van den ouden weg hetwelk is leggende bij het erf van P.Hofenk en aan hem
almede tegen dien
zelfden prijs zal worden afgestaan.
10
De bruggen en deukers in deze mark gelegd of in een goeden staat hersteld zullen evenzeer
als de zoogenaamde Voorster Enkdijk aan de burgerlijke gemeente van Voorst worden
overgegeven, die voor het voortdurend onderhoudvan dir een en ander zal ontvangen, te
weten: voor het onderhoud der bruggen
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en deukers de som van driehonderd en vijftig gulden eens en voor het onderhoud van de
Voorster Enkdijk de som van tweehonderd gulden eens of wel te zamen vijfhonderd vijftig
gulden, te betalen uit de voorhanden markengelden.
Aldus dit Plan opgemaakt en ter plaatse voormeld ter visie der belanghebbenden gelegd den 9
October 1851.
Getekend,
M.J.van Lobensels, J.J. Colenbrander. P. Kroon. H. Martens.
En hierover gedelibereerd, zoo is het zelve plan met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
En wordt de presiderende verzocht hetzelve plan alnu aan Heeren Gedeputeerde Staten op te
zenden en op de afdoening dezer zaak aan te dringen.
3
De vergadering wordt gescheiden.
M.J. van Lobensels, fungerende markrigter.
J.J. Colebrander.
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Vergadering van Maandag den 17 Mei 1852.
Lijst der presente geërfdens.
Het erve Oerink, E. Kroon.
Het erve Heijtink of Kolkink D. Wolters.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, te Zutphen.
Het erve het Veen, Bornhof, te Zutphen
Het erve Lieferink, H. Geest, te Deventer, absent.
Het erve Bornink, G. van Beek.
Het erve de Zepel, P. Kroon en J.J. Colenbrander.
Het erve Wolbrink, H. Tappers.
Het erve Barvelink, P. Hofenk.
Het erve de Parle , E.W. Nijendijk.
Het erve de Roskamp, R. Barmentloo.
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek.
Het erve Noord Empe, J. Bello.
Het erve Ossenkamp, Wed. J. Holland.
Het erve de Voort, Gasthuis, te Zutphen

1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar

Het erve Stapelvoort, het Gasthuis, te Zutphen.
Het erve Vernoen,P.Kroon.
Het erve Holthuis, L. Waaijenberg.
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
De Pastorij,te Voorst
Het erve Holthuis of Groot Zoerink,
H.H. van Otterbeek Bastiaans.
Het erve ’t Hoen, mevr. van Spaan

2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
2 whaar
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1
De Notulen worden gelezen en gearresteerd.
2
De persiderende geeft te kennen dat na het houden der laatste marken vergadering bij hem is
ingekomen eene missieve van den heer burgemeester van Voorst ten geleide van een adres
door eenige ongewaarde ingezetenen van Voorst aan Heeren Gedeputeerde Staten ingediend
houdende bedenkingen tegen de voorgenomen verdeeling dezer mark, hij daarop den 18de
November j.l. geantwoord had bij de navolgende missive:
Onder terug zending van het bij Uwe missive van 6 November j.l. N.412, verdeeling der mark
van Voorst en Noord Empe, ten fine van berigt in mijne handen gestelde adres, door eenige
ingezetenen van Voorst aan Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie ingediend,
houdende bedenkingen tegen de voorgenomene verdeeling der mark van Voorst en Noord
Empe, zoo heb ik de eer U te berigten, dat de reclamanten vooreerst den tijd hebben laten
verloopen waarin zij zich tot voorschreven einde moesten adresseren en ten anderen een ander
dan het voor het besluit van den 10 Mei 1810 aangewezen collegie, zoo dat om beide deze
redenen hunne reclame, indien zij al gegrond ware, des……, niet meer in aanmerking mogt
komen.
Maar daarenboven de adressanten beweeren ten onregte dat er voor hun slecht is gezorgt, daar
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bij het plan van verdeeling het zoogenaamde “Kruitboschveld” wordt afgezonderd uitsluitend
ten behoeve der ongewaarden, ten einde het zelve zoo wel te mogen beweiden als beplaggen.
En dit Kruitboschveld is ongeveer een tiende van al het onverdeelde. Voorst gelieve men te
letten dat de gronden door de hutbewoners , G. Planten, Teunis Scholten, Antonij van Rhee,
Gerrit Bloemenkolk en Derk Kastelein, zoomede het zoogenaamde “Kleine Amstterdam” sub
opreptief in bezit genomen en in culture gebragt, volgens het plan van verdeeling, aan de
Gereformeerde Diaconie van Voorst om niets zullen worden afgestaan.
Dat gedurende de laatste twintig jaren de meeste en beste groengronden door de daaraan
grenzende, meestal ongewaarde ingezetenen zijn afgegraven en aan hun in eigendom
afgestaan, wel is waar tegen betaling van eener zekeren zeer matigen koopprijs doch altijd
zeer tot nadeel der overige gewaarden, die zoodoende verstoken worden van het voorregt om
deze vruchtbare grond bij de eventuele verdeeling in eigendom te verkrijgen.
En eindelijk vergeten men niet dat veele der adressanten eigenaren zijn van gronden die
vroeger behoord hebben tot het erve “de Parle” waartoe twee wharen behoorden, doch die
door de eigenaren destijds afzonderlijk zijn verkocht zoodat indien deze menschen alnog
aanspraak konden maken op toedeeling van gronden alleenlijke omdat zij inwoneren zijn der
mark van Voorst en Nooerd Empe.
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De door hun bewoonde en van dat erve de Parle gekochte landen dubbeld zouden trekken, iets
dat geheel en al tegen de billijkheid stuit en door het regt gewraakt wordt.
Tenslotte mag ik niet onopgemerkt laten, dat er onder die reclamanten gevonden worden, die
wel verre van eenige aanspraak op hulpbetoon te hebben, hoedanig iets het is dat door den
wetgever bedoeld is door te gebieden, dat voor de ongewaarden zal worden gezorgd, in
tegendeel zoo zeer met tijdelijke goederen en bezittingen zijn geregeerd, dat ik het er voor
houden moet, dat zij het voorschreven adres hebben ondertekend in de meening van
zoodoende nog iets te kunnen bijbrengen tot leniging hunner minder bedeelde natuurgenooten
en het zeer stellig zouden geweigerd hebben, indien zij de strekking van het adres beter
begrepen hadden.
Alvoerens dezen te eindigen moet ik u nog observeren, dat indien der adressanten reclame
werd ingewilligd, er voor de gewaarden niets zoude overschieten, daar zij niet vragen of
verzoeken maar vorderen even of zij regt hadden, ik heb hun zelf gesproken, dat hun zoo veel
voldoende grond voor de beweiding van hun vee als voor de bemesting hunner landerijen zal
worden afgestaan zoo en als zij zeggen dat regt altijd ongehinderd en ruimschoots te hebben
uitgeoefend,
Indien zoodanige meening bij Heeren
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Gedeputeerde Staten dezer Provincie een in het oogenblik in overweging kan worden
genomen, dan geloof ik dat wij fraai op den weg zijn, die naar het communisme leidt.
Getekend: M.J.Lobensels, fungerend markrigter.
Welke correspondentie ten gevolge had gehad dat de bedoelde reclame door Heeren
Gedeputeerde Staten van Gelderland was gewezen van de hand bij dezelver besluit van 29
November daar aanvolgende.
Gezien eene missive van den fungerende markenrigter van Voorst en Noord Empe d.d. 3
November j.l., daarbij, ter voldoening aan dezerzijds missive van den 6 September j.l. Nr.1
inzendende het daarbij verlangde plan van verdeeling der voorschreven mark, met te kennen
geving, dat dat stuk gedurende 14 dagen ter visie heeft gelegen, en daarna in eene op den 29
October j.l gehouden markenvergadering door geerfden is goedgekeurd.
Gezien een adres van H.G. Scholten e.v., ongewaart ingezetenen van Voorst, daarbij hunne
bezwaren inbrengende tegen voorschreven plan van verdeeling en verzoekende, dat dat hun
een geschikt stuk grond tot weide, en en dergelijke tot plagveld moge worden vrijgelaten.
Gezien het daaropingewonnen rapport van Heeren Burgemeester en Wethouders van Voorst
d.d. 26 dezer, ingezonden bij missive d.d. 27 daaraanvolgende Nr. 439.
En in aanmerking nemende, dat de klagten der ongewaarden zijn bevonden ongegrond te
wezen,
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hebben Gedeputeerde Staten goedgevonden:
1ste Aan de adressanten H.G. Scholten e.v. door tuschenkomst van Heeren Burgemeester en
Wethouders van Voorst te kennen gegeven, dat er geen termen zijn gevonden, om aan hun
verzoek een gunstig gevolg te geven.
2de Enz.
En zal extract dezes aan Burgemeester en Wethouders van Voorst, ter uitvoering worden
ingezonden.
3

De presiderende brengt al verder ter kennis der vergadering dat eindelijk bij zijner Majesteits
besluit van den 7de April j.l. de gevraagde verdeeling der mark van Voorst en Noord Empe
was goedgekeurd op de grondslagen gelijk in deze vergaderingvan 29 October waren
vastgesteld, kunnende alzoo tot die verdeeling worden overgegaan waartoe deze vergadering
stond gehouden te worden.
Gezien eene missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 14
dezer Nr. 108, 2de afdeeling, geleidende afschrift van Z.H. besluit d.d. 7 bevorens Nr. 37,
waarbij het plan van verdeeling der mark van Voorst en Noord Empe, gelijk het door de
deelgeregtigden op hunne vergadering van den 29 October j.l. is vastgesteld, door de
Koninklijke goedkeuring wordt bekrachtigd. Hebben Gedeputeerde Staten goedgevonden den
inhoud van voorschreven Koninklijk besluit te
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brengen ter kennis van het gemeente bestuur van Voorst en van den fungerende markenrigter
van Voorst en Noord Empe, respective tot informatie en narigt, en enz.
En zal extract dezes aan enz. en den fungerende markenrigter voornoemt worden ingezonden.
Vooraf wenscht de presiderende nog de navolgende punten geregeld te hebben.
a. Hoeveel er door J.J. Colenbrander als bezitter eener halve Whare zouden betaald worden
voor de andere helft van het perceel door hem te trekken waartoe hij slechts voor de helft
geregtigd is.
En hierover gedelibereerd is goedgevonden dat hij daarvoor zoude betalen f. 87,= gelijk door
hem is aangenomen.
Zullende H.Martens en P. Kroon, die beiden ingelijks voor eene halve whare geregtigd zijn,
hunne beide halve wharen te zamen voegen en te zamen één lot trekken omdat later onderling
b. Ten einde de perceelen nr.21 en 22 benevens 42 en 43 te belasten met het voortdurend in
schouwbaren staat opleveren den door die perceelen loopende waterleiding, stelt de
presiderende voor aan de trekkers dier nummers eene schade vergoeding in geld toe te
kennen.
Waarover gedelibereerd is besloten aan ieder der perceelen nr. 21 en 22 toe te kennen f. 25,=
en aan de perceelen nr. 42 en 43 f. 10,= te zamen, zoo zal de
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eigenaren dien laatste perceelen L.Waaijenberg te laten korten de waarde der grondenwaarop
hij bij zijn huis dennen gepoot heeft, onder verpligting om die dennen, de ondergrond
waarvan begrepen is in de verdeeling van perceel Nr.25 verpoot te hebben voor 1 Mei 1853.
c. dat het 8ste perceel belast zal worden met den overweg, ten behoeve der erven “de Does”
“de Voort” “het Holthuis” en “Kolthoorn” op dat perceel te leggen ter breedte van 3 el langs
het 9de perceel.
d. dat alle perceelen belast worden met de overwegen ten behoeve der onmiddelijke daar
aangrenzende boschen en landerijen.
4
Na dit voorafgegane overgegaan zijnde tot het trekken der nommers, zoo is ten deele
gevallen:
Nr. 3 aan het Bornhof te Zutphen.
Nr. 4 aan het Gasthuis te Zutphen.
Nr. 5 aan P. Kroon en H. Martens.
Nr. 6 aan E.J. Holland.
Nr. 7 aan R. Barmentloo.
Nr. 8 aan J.J. Colenbrander.

Nr. 9 aan D. Wolters.
Nr. 12 aan Het H.Geest te Deventer.
Nr. 13 aan D. Wolters.
Nr. 14 aan L. Waaijenberg.
Nr. 15 aan P. Kroon.
Nr. 16 aan G. Bloemenkolk.
Nr. 17 aan H. Tappers.
Nr. 18 aan mevr. van Spaan.
Nr. 19 aan het Bornhof te Zurphen.
(pag.) 450
Nr. 20 aan het Gasthuis te Zutphen.
Nr. 21 aan W. Nijendijk.
Nr. 22 aan W.J. Sarink.
Nr. 23 aan de pastorij te Voorst.
Nr. 24 aan Mevr. van Spaan.
Nr. 25 aan Bastiaans.
Nr. 26 aan E.Kroon.
Nr. 28 aan het Gasthuis te Zutphen.
Nr. 29 aan P. Hofenk.
Nr. 31 aan E.J. van Beek.
Nr. 32 aan J. van Beek.
Nr. 33 aan J. Bello.
(de nummers 8 en 13 zijn gelijk geruild)
5
Op voordragt van den presiderende besluit de vergadering nog desnoods door middelen
regtens te procederen tegen de tegenwoordige bezitters der bij den Leusvelderkamp en de
Kleine Weide, beide aan de Breestraat aangegravenen het tot nog toe onbetaalde
markengrond.
6
De vergadering wordt gescheiden.
Getekend:
M.J. Lobensels, fungerend Markenrigter.
J.J. Colenbrander.
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Gewone Vergadering gehouden te Voorst in “den Beer” den 12 December 1855
Lijst der presente geërfdens.
Het erve Oerink, eigenaar, E. Kroon.
Het erve Heijtink of Kolkink D. Wolters.
Het erve Heijengoed, W.J. Sarink.
Het erve Holtwijk, Bornhof, te Zutphen.
Het erve het Veen, Bornhof, te Zutphen
Het erve Lieferink, H. Geest, te Deventer.
Het erve Bornink, G.J. van Beek.
Het erve de Zepel, P. Kroon en J.J. Colenbrander.
Het erve Wolbrink, H. Tappers.

1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar

Het erve Barvelink, P. Hofenk.
Het erve de Parles, E.W. Nijendijk.
Het erve de Roskamp, R.. Barmentlo.
Het erve Kromhout, vroeger de Parle, H. Martens.
Het erve Beukesgoed of Herink, J. van Beek.
Het erve Noord Empe, J.Bello.
Het erve Ossenkamp, E. J. Holland.
Het erve de Voort, Gasthuis, te Zutphen
Het erve Stapelvoort, het Gasthuis, te Zutphen.
Het erve Vernoen,P.Kroon.
Het erve Holthuis, L. Waaijenberg.
Het erve Klein Lieferink, G. Bloemenkolk.
De Pastorij,namens de Pastorij P.Kroon.
Het erve Holthuis of Groot Zoerink,
H.G. van Otterbeek Bastiaans.
Het erve ’t Groot Hoen, Mr. M.J. van Lobensels,
Namens mevrouw van Spaan.

1 whaar
1 whaar
1 whaar
½ whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
2 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
1 whaar
2 whaar
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1
De notulen worden gelezen en goegekeurd.
2
De fungerende markenrigter geeft te kennen dat de markenschrijver gereed is rekening en
verantwoording te doen van alle bij hem gedane ontvangsten en uitgaven en dat voorts de heer
Notaris de Kruiff gereed is om de akte van finale scheiding en verdeeling dezer marke te
passeren.
Hierna overgaande tot het opnemen dier rekening loopende sedert 14 Januarie 1849 tot heden,
zoo worden daartoe gecommitteerd de heeren W.Abbing en P. Kroon, die na daartoe
gevaceerd te hebben rapporteren dat de zelve rekening en verantwoording in de beste orde
wordt bevonden en geene de minste stof tot aanmerkingen oplevert, weshalven zij voorstellen
die rekening de ontvangst waarvan zich bedraagt
f. 4700,82
De uitgaaf daar en tegen.
f. 1679,31½
Zoodat er een batig saldo is van
f. 3021,50½
goed te keuren, dezelve door alle presente geerfden te doen onderteekenen en den
markenschrijver wegens zijne tot hiertoe gevoerde administratie volkomen en zonder eenig
voorbehoud te kwiteeren en te dechargeren.
En hierover gedelibereerdzoo wordt dit voorstel met eenparigheid van stemmen aangenomen
en overzulks die rekening goedgekeurd.
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en de markenschrijver finaal gekwiteerd en gedechargeerd wegens zijne gevoerde
administratie en ten blijke daarvan door alle presente geerfden onderteekend en daarna aan
den markenschrijver tot zijn decharge overhandigd.
Luidende die rekening en verantwoording als volgt:
Rekening van Ontvangst en uitgaaf voor de mark van Voorst en Noord Empe door J.J.
Colenbrander, als markenschrijver, ingaande Primo Januarij 1849 en eindigen op heden den
12 December 1855.
Ontvangst.

Het saldo der vorige rekening bedraagt
Van H. Tappers de pacht van de grond daar A.van
Helderens hutte gestaan heeft, verscheenen Martini 1848 en
1849 Jaarlijks f. 15,50 alzoo
Van denzelven voor de afkoopsom van bovengenoemde
grond, ingevolge markenresolutie d.d. 15 Augustus 1849
Van de erven J. Holland de pacht van het Meentjen bij den
Ossenkamp, verschenen Martini 1847, 1848 en 1849
jaarlijks f. 13.25
Van dezelfden voor de koopsom van bovengenoemd
Meentjen, ingevolge

____________

Transporteer

f. 1427,33½
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Transport
markenresolutie d.d.15 Augustus 1849
Van het Gasthuis te Zutphen den uitgang of rente uit het
Hoorn verschenen den 31 December 1849 tot en met 1854
alzoo 6 jaren á f. 11,37½
Van het Gasthuis te Zutphen voor den afkoop ingevolge
markenresolutie van 15 Augustus 1849 bepaald tegen
penning 20
van de heer H.W. de Wilde den uitgang of rente uit het
Heuvelaar verschenen den 31 December 1836 tot en met
1853 alzoo 18 jaren á f.208,87 ½ per twee jaren alzoo
Van denzelfden voor de afkoopinge volgens resolutie van
15 Augustus 1849
Van den H.W. Geb. Heer J.A.J. Baron Sloet, den uitgang uit
het Kleine Hoen Verschenen Pinsteren 1849 tot en met
1855 á f. 70 cents jaarlijks
Van denzelve voor de afkoop ingevolge resolutie voormeld
Van H.J. Koenders als opvolger van wed. R. Barghege voor
de erfpacht Wijnolts Jansens plaats,verschenen Petri 1839
tot en met 1854 á f.11,45 jaarlijks
Alzoo over 16 jaren
Van denzelfden voor de afkoopsom ingevolge resolutie van
gecommitteerde
Transporteeren
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Transport
Van J.J. Colenbrander voor de koopsom van ½ Waar
Van de volgendenvoor afgegraven pootbrincken, als
Van D. Hiddink,
Van G. Olthof,
Van J .Geerlings,
Van M. Boonte,
Van H.G. Scholten,

f. 1056,58½

f.

31,=

f. 300,=

f.

39,75

f. 1427,33½
f. 325,=

f.

68,25

f. 227,50

f. 187,87½
f. 208,75

f.
f.

4,90
14,=

f. 183,20
f. 200,=
f. 2846,81

f. 2846,81
f. 87,=
f. 8,77
f. 12,30
f. 4,25½
f. 10,30½
f. 9,24

Van P. Schaap,
Van Wijnbergen,
Van E.J. Boterman,
Van W. Dammerboer,
Van G.J. Hoorneman,
Van W. Wijnbergen,
Van J. Klumpert,
Van H.J. Massink,
Van de weduwe J. Harms,
Van T. Plant,
Van de Heer Mr. H.J. Op ten Voort,
Van F.D. Bakker,
Van de weduwe J. Harms,
Van H.J. Buitenweerd,
Van het Bornhof,
Van H. Tappers,
Van L. Weijenberg,
Van het oude en nieuwe Gasthuis
Van H.E.J. en A. Holland,
Van de Heer A. Willemse,
Transporteeren
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Transport
Van D. Wolters,
J.W.Sarink,
De Heer A. Otterbeek Bastiaans,
Van de Heer Mr. H.J. Hooft,
Van J. van Beek,
Van G. Bloemenkolk,
Van de Pastorie te Voorst,
Van E.J. Geerligs,
Van E.J. van Eindhoven,
Van W. Nijendijk,
Van J. Nijhof,
Van de Heer Notaris A.L.de Kruijff voor verkochte
peppelen boomen,

f. 6,74½
f. 56,31½
f.. 36,22½
f. 37,=
f. 12,62
f. 21,27½
f. 7,=
f. 10,50
f. 2,83½
f. 25,58
f. 7,49
f. 25,15
f. 16,27½
f. 7,=
f. 98,96
f. 17,75
f. 143,=
f. 280,13
f. 25,61½
f. 44,60½
f. 3860,75

f. 3860,75
f. 23,91
f. 43,46
f. 199,24½
f. 4,90
f. 129,22
f. 45,40
f. 6,72
f. 4,83
f. 60,76
f. 60,50
f. 176,12½
f. 85,=
f 4700,82

Uitgaaf.
Aan N. Planten voor verteering en kamerhuur der
vergadering op den 5 Mei 184
Aan M.Wissink voor werkloon aan waterleiding, bij de
landmeter en Kielspitten
Transporteeren

f. 35,30
f. 44,80
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Transport

f. 44,80

f.

9,50

W.Ten Broek voor werkloon aan waterleiding, bij de
landmeter en kielspitten,
Aan G. Hulshof voor deukers, enz.
Aan de heer J.A. Koenen voor het plan van verdeeling der
gronden.
Aan N. Planten voor verteering en kamerhuur der
vergadering op 19 Aug. 1849
Aan den markenschrijver een jaar tractement verschenen
Pinksteren 1849
Aan H. Martens voor vacatie en verschotten wegens gedane
werkzaamheden in 1849
Aan E.J. Geerligs voor 2 jaren tractement als schater
verschenen Pinksteren 1848 en 1849
Aan den ontvanger voor grondbelasting over 185
Aan H. Carmigchelt voor het maken van een deuker met de
leverancie van kalk en steenen in den weg naar Loenen.
Aan G. Hulshof voor het repareren van deukers en
leverancie, enz.
Aan J. Planten voor kamerhuur en
Transporteeren
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Transport
verteering op den 19 Mei 1850
Aan de markenschrijver een jaar tractement verschenen
Pinksteren 1850
Aan den ontvanger voor grondbelasting over 1851
Aan G.T. Middelbeek voor het publicerender vergadering
op 29 October
Aan N. Planten voor kamerhuur en vertering op 29 Oktober
Aan G. Hulshof voor nieuwe deukers met de leverancie van
hout
Aan E.J. Boterman voor graven aan de deukers
Aan de markenschrijver een jaar tractement verschenen
Pinksteren 1851
Aan H. Marten voor verschotten en gedane werkzaamheden
in 1850 en 1851
Aan den ontvanger voor grondbelasting over 1852
Aan W. ten Broeke voor het herstellen der kielspitten en
opruimen der waterleiding
Voor het publiceren der vergadering op den 17 Mei
Aan N. Planten voor kamerhuur en vertering op den 17 Mei
Aan dezelven voor idem op den 30 October
Aan W.J. Thieme voor drukken van

f. 20,80
f. 37,32
f. 59,=
f.

9,80

f. 10,=
f. 26,10
f. 18,=
f. 17,14
f. 17,37½
f. 30,80
__________
f. 349,51

f. 349,51
f. 10,30
f. 10,=
f. 17,14
f. 0,20
f. 7,50
f. 5,07
f. 1,20
f. 10,=
f. 7,50
f. 15,89
f. 11,75
f. 0,20
f. 9,50
f. 6,50
__________

Transporteeren

f. 522,26
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Transport
brieven

f. 522,26
f. 2,=

Aan den markenschrijver een jaar tractement verschenen
Pinksteren 1852
Aan den ontvanger voor grondbelasting over 1853
Aan het Gemeente Bestuur van Voorst voor het overnemen
van bruggen’duikers en den Enkdijk
Aan P. Kroon voor vacatie van gedane werkzaamheden in
de markt van 1849 tot en met 1852
Aan H. Martens voor salaris en verschotten als boven over
1852 en 1853
Aan den markenschrijver een jaar tractement verschenen
Pinksteren 1853
Aan E.J. Geerligs wegens gedane werkzaamheden in de
markt
Aan den ontvanger voor grondbelasting over 1854
Aan den markenschrijver een jaar tractement verschenen
Pinksteren 1855
Aan denzelven voor idem tot de scheiding
Aan J.A. Koenen voor reiskosten en inlichtingen voor den
notaris
Transporteeren
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Transport
Kruiff benoodigd tot het opmaken der akte van scheiding
Aan den markenschrijver voor verschotten en salaris tot de
verdeeling der marke
Aan den Heer Notaris de Kruijff voor de kosten der akte
van scheiding en verdeeling, regten van zegel en registratie
benevens het uitreiken eener grosse en het bevorderen der
overschrijving daarvan ten kantore van Hypotheken, enz.
enz.
Voor het publiceren der vergadering op heden
Aan W. Neijendijk voor het onderhoud der waterleiding
door het perceel Nr, 21 loopende, ingevolge besluit der
vergadering van den 17 Mei 1852
Aan L. Weijenberg voor het onderhoud der waterleiding
loopende door de perceelen Nr. 42 en 43 ingevolge besluit
der vergadering van 17 Mei 1852

Totaal
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Recapitulatie
De werkelijke ontvangst bedraagt
f. 4700,82
De werkelijke Uitgaaf bedraagt
f. 1679,31½
Dus is het batig slot dezer rekening
f. 3021,50½
(Getekend) J.J. Colenbrander.
================================================

f. 10,=
f. 15,17
f. 550,=
f. 37,95
f. 16,25
f. 10,=
f. 6,24½
f 15,17
f. 10,=
f. 0,=
______________
f. 1230,21½

f. 1230,21½
f. 10,=
f.

68,90

f. 300,=
f.
0,20

f.

25,=

f. 20,=
_____________
f. 1679,31½

Deze rekening en verantwoording in de op heden den twaalfden December achttienhonderd
vijf en vijftig te Voorst gehouden markenvergadering door alle de presente geërfden nagezien
en goedgekeurd.
Alvorens tot de verdeeling van dat batig slot over te gaan, hebben de ondergetekende geërfden
besloten om op verlangen van den Heer Burgemeester van Voorst aan het gemeente bestuur
van Voorst alnog uit te betalen de som van tweehonderd gulden voor het onderhoud van alle
wegen in de mark bestaande en voorts om van dat saldo almede te nemen twaalf gulden voor
de kosten der vergadering op heden gehouden, tot welke uitgaven de markenschrijver bij deze
wordt geautoriseerd, zodat het batig saldo per slot verblijft
twee duizend acht honderd negengulden vijftig cents!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f. 2809,50
En verklaren wij ondergetekenden dat voornoemd saldo aan ons op heden is uitgetaald en wij
ieder het ons daarvan toekomende aandeel hebben ontvangen, daarvoor kwiterende bij deze.
(Was getekend M.J. van Lobensels. E. Kroon. D.Wolters.
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W.J. Sarink. W.Abbing. Ankersmit. E.J. van Beek. H.Tappers. P. Hofenk. W.C. Neijendijk.
R.Barmentlo. J. van Beek, voor mij en H. Martens. P. Kroon. E.J. Holland. J. Bello. H.
Massink, rentmr. Gasthuis te Zutpen. L. Weijenberg. G. Bloemkolk. Namens de pastorij P.
Kroon. H.G. van Otterbeek Bastiaans. J.J. Colenbrander.
3
Alvorens over te gaan tot de verdeeling van voorschreven saldo zo wordt op voorstel en het
verlangen van den Heer Burgemeester van Voorst, daartoe in de vergadering gecompareerd,
eenparig goedgevonden om van het voorschreven saldo nog af te nemen tweehonderd gulden
en dezelve aan het gemeente bestuur van Voorst uit te betalen voor onderhoud van alle de
wegen in deze mark van Voorst en Noord Empe aanwezig.
En voorts nog op voorstel van den presiderende om van voorschreven saldo almede nog te
nemen twaalf gulden tot goedmaking der kosten van vertering der vergadering van heden.
Blijvende het saldo overzulks per resto de som van f. 2809,50
Zoodat aan ieder Whare kan uitgekeerd worden f. 106,01 ½ tot welke uitbetaling daarna
wordt overgegaan.
4
Hierna gaat men over tot het passeren der acte van scheiding en verdeeling dezer mark en wel
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bij akte voor den te Voorst residerenden Heer Notaris de Kruijff, waarbij de fungerende
markenrigter ten behoeve der vrouwe erfmarkenrigtersche wordt gedechargeerd voor alle
gevooerd beheer! onder bepaling dat de grosse dezer akte, waarbij een ieder der
belanghebbenden de hun ter deele gevallen gronden worden toegewezen, zal blijven berusten
bij de vrouwe erfmarkenrigtersche met en benevens het markenboek.!
Deze akte door alle presente geërfden goedgekeurd en ten blijke daarvan geteekend zijnde,
verklaarde de presiderende dat de marke van Voorst alnu finaal was gescheiden en
ontbonden.!
5
De vergadering wordt gescheiden.!

M.J. Lobensels.
Fungerend Markenrigter.
J.J. Colenbrander.

