Markeboek Appen, deel 2 (1733 1846)
Inleiding:
Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in
particulieer bezit. Deze betreffen de periode 1631 1846.
Het eerste deel, dat de periode 1631 1732 beslaat, begint met een afschrift van het markerecht, dat in 1566 werd vastgesteld. Het
tweede deel begint in 1733 en eindigt met de verdeling van de markegronden en de opheffing van de markeorganisatie in 1846.
De twee markeboeken zijn in 2012 gedigitaliseerd. Hoewel de markeboeken dus niet in fysieke vorm aanwezig zijn in het
gemeentearchief, is er wel een digitale versie beschikbaar. Deze digitale versie is te raadplegen in de studiezaal.
De gedigitaliseerde markeboeken zijn in de periode 2012 2013 getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve.
Wenken bij het gebruik:
De tekst in zwart is de tekst, zoals deze in de markeboeken staat opgetekend. De tekst in blauw betreft de beeldgegevens.
Achter in het tweede deel wordt opnieuw begonnen met paginering in een omgedraaid markeboek. Bij de transcriptie moet de
tekst van achter naar voren worden gelezen. Het betreft de beeldnummers 143 159. Begin hier met het lezen van de transcriptie
van beeldnummer 159 linkerzijde, lees vervolgens de transcriptie van beeldnummer 158 rechterzijde, 158 linkerzijde en zo
verder.
Transcriptie:
Beeldnummer: 1 van 160
Omslag voor
Beeldnummer: 2 van 160
Omslag voor
Beeldnummer: 3 van 160
Omslag voor met gray scale
Beeldnummer: 4 van 160.
Omslag voor
Beeldnummer: 5 van 160
Verso (blanco)
Beeldnummer: 5 van 160
Recto (blanco)
Beeldnummer: 6 van 160
Verso (blanco)
Beeldnummer: 6 van 160
Recto (blanco)
Beeldnummer: 7 van 160
Verso (blanco)
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Recto
Fol. 1.
1733 den 26 Maert benne d' Erffgenamen van Appen vergadert geweest en gecompareert,
wegens den Hoff te Appen, de Markenrichter Podt.
van den Hoff te Kemmena, de rentmr. Borgerinck.
van Bellemans, Backer.

Mentinck, de provisoren nevens de rentmr. van het Bornhof.
Bettinck. Swier Gerritsen.
Hilderinck, Derck Arents.
En wegens Hissinck, Jan Hissinck.
Alsoo Teunis Jansen Pluim op de 27 Julij 1731 van d' Erffgenamen van Appen heeft versogt een nieuwe kopermeule te mogen
setten op de gemeente en grondt van de marckt van Appen.
Is hem het selve op dese naevolgende conditien geaccordeert en de toegestaan.
1)
Dat hij Pluim van dit jaar 1731 de beke soo boven als de onderbeke sal hebben te maken, en de onderbeke door de ordinaire tog
of leidegraven op een wijdte ten minsten van ses a seven voet en die soo diep uit te graven, dat het water gemackelijk kan af of
uitlopen omdatter geen bossen of weidelanden daar onder water lopen.
2)
Sal het verval van het water, daer de meule sal komen te staan, gemaakt worden voor de winter om het den gehele winter te laten
lopen, sonder verder te mogen timmeren buiten voorkennis van d' erffgenamen.
3)
Als het water den gehele winter sal gelopen en d' erfgenamen sullen gesien hebben, dat niemant van d' erfgenamen door het lopen
van het water nadeel heeft, dat de meule getimmert wordt.
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4)
Bij aldien bevonden mogte dat d’eene of ander der Erffgenamen merkelijke schade door het lopen van ’t water mogte komen te
lieden, dat alsdan de timmeringe van de meule niet sal voort gaan, maer in tegendeel het water weer geleidt worden soo en in dier
voegen als het te voren en altijd gelopen heeft, en dit alles tot kosten van Pluim.
5)
Soo d’Erffgenamen ackorderen dat de meule moge geset worden, sal Pluim jaarlijx aan d’Erffgenamen van erfpagt betalen, van
ieder roede lands, voor soo verre hij met timmeren of andersints begrepen heeft, eenen stuver de roede van twalef voeten
Rijnlantse mate.
6)
Soo verre de loop van het water of beeke is, sal niets van gegeven worden.
7)
Indien de Erffgenamen oordelen datter bruggen, sluisen of kommen nodig sullen wesen in of over de beeke, dat Pluim als dan
gehouden sal wesen, die op het gesinnen der Erffgenamen op sijn eigen kosten te maken en altijd te onderhouden.
8)
Dat Pluim sal gehouden wesen op het eischen der Erffgenamen drie maal in ieder jaar de hoge en verloren beeke uit te ruimen en
schoon te maken en soo het nodig is eens in ieder jaar uit te graven en te verdiepen, opdat het water sooveel te beter kan aflopen.
9)
Over de beke, als mede over de bruggen, sluisen of kommen, die over en in de beke mogten gemaakt worden, sal de Erffgenamen
of boerrichters driemaal des jaars de schouwen gedaen worden.
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10)
En bij aldien door de schouwe mogte bevonden worden de bruggen, sluisen of kommen niet te sijn in die staat waarin deselve
behoren te wesen, dat die voorschr. schouwe de magt sullen hebben om het geene daaraan manqueert terstont te laten maken op
den weerpenninck, die door Pluim sal worden betaalt, en sal hij daar en boven ook verpligt wesen, soo menigmaal deselve qualijk
bevonden sullen worden, tot een schade penninck soo veele als d’Erffgenamen sullen oordelen te bekoren.
11)
Soo menigmaal als de schouwe gedaen wordt, sal door Pluim betaalt worden eene gulden tot verteringe der geene, die de

schouwe komen te doen.
12)
En de ten laatste, bij aldien in ’t vervolg ter oorsake van de voorschr. beke sig nog het eene ofte het ander mogte openbaren, waar
de marckt, erffgenaam of erffgenamen van Appen schade ofte nadeel komt ofte komen te liede, sal Pluim hetselve op sijn kosten
moeten redresseren en de verhoeden, als mede tot sijner laste nemen alle reële laste, dewelke onvermoedelijk aan den lande
deswegen souden moeten worden betaalt.
Dit alles is op huden den 26 Maert 1733 door de Erffgenamen geresumeert en de goetgevonden het selve in dit nieuwe
marcktenboek alsoo te doen inschrieven.
Wieders is geresolveert, alsoo wegens Hilderinck den eigenaer overleden is, dat d’erffgenamen tegen de naeste vergaderinge den
verschuldigden ancker wijn als nieuwe erffgenamen aan de Heer Marckenrichter sullen betalen.
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De veltgrondt door Teunis Jansen Pluim reets angegraven,daar hij de meulen, huis, schure heeft opgetimmert, als mede het
stuckien bouwland van de Ledige Hoffstede daaraan gelegen, nevens het ackermaels holt of hegge daar op staande om tot
hofflandt gebruikt te worden en het geene door hem is aangewesen alsnog an te graven, is hem in erffpagt door d’erffgenamen
geaccordeert en toegestaan voor een summa van viertig Caroli guldens jaarlijx aan d’erffgenamen te betalen, waarvan het eerste
jaarpagt verschenen sal wesen op Petri den aanstaanden jaar 1734, sullende hij daar en boven de verpondinge van het gemelte
stuckien bouland van de Ledige Hoffstede tot sijnen laste nemen, mits nogtans dat hij niet sal vermogen in het schadden velt
schadden of torffen te steken, maer die aan de dijk van noden hebbende, sal deselve elders uit het velt moeten halen en aan de
dijck gebruicken.
Daar tegens is aan Lamferman door d’erffgenamen versproken, dat hij jaarlijx soo veele pagt minder sal betalen, wegens gemelte
stuckien bouwlandt aan Pluim hierboven mede in erfpagt gegeven, als nae proportie van de gehele Ledige Hoffstede des jaars te
betalen verschuldigt is.
Hiertegens heeft Pluim aan Lamferman sijn stuck bouwlandt gedurende het leven van gemelte Lamferman weder in pagt
overgedaen voor een jaarlijxe pagt penninck, als door twee onpartijdige sal worden geoordeelt of getaxeert nae redelijkheit te
behoren.
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1734 den 13 Octob. sijn d’erffgenamen van Appen weder vergadert geweest. Present:
wegens den Hoff te Appen de markenrichter Podt.
Van den Hoff te Kemmena, de meijer.
Mentinck, de rentmeester Jan Brouwer.
Bettinck, Swier Gerritsen.
Hilderinck, Derck Arents.
Clovinck, Gerrit Henriks door ziekte absent.
En wegens Hissink, Jan Hissink.
Is geresolveert, alsoo het marcktenboek vol geschreven is, wort de Heer Marcken Richter versogt een nieuw boek te doen
verveerdigen om de resolutiën door d’erffgenamen op die vorige vergaderinge genomen als mede die van dese vergaderinge in
het selve te boek te brengen.
Doordien door drie jageren in dit gepasseerde winter de conienen in den Halmer op authorisatie van Haar Ed. mogelijk sijn
geruïneert, is door d’erffgenamen aan de jagers van de Pol toegelegt een somma van vijfftig Car. Guldens, die de Heer Marken
Richter Podt wordt versogt aan de Heer Wijnbergen tot de Pol voor deselve te betalen, en sullen sijn Wel. Ed. die gemelte 50 gld.
in sijne rekeninge worden gevalideert, en is wieders goet gevonden de Heer van de Pol te versoeken, bij Haer Ed. mogelijk het
daar heenen te dirigeren, dat d’overige conienen dit aanstaande winter weder mogen worden geruïneert, willende d’erffgenamen
daar toe bij succes nog eens 25 gld, contribueren.
Alsoo Swier Gerritsen, als nieuw Erffgenaam wegens Bettinck en d’ Erffgenamen wegens Hilderinck den verschuldigden anker
wijn nog niet hebben voldaen, sullen deselve ten eersten aan d’Heer marken Richter moeten worden betaalt.
Teunis Winolts hebbende eenige poten in de Holthuser straat gepotet, sullen de boer richters hem vragen of hij daar voor aan de
marckt ter naeste vergaderinge volgens resolutie aanneemt te betalen, anders sullen de selve door de boer richters worden
geremoveert.

Doordien door Pluim in ’t veld een alle buiten de bepalinge aan hem g’ accordeert, is gepotet, sal het selve door de
gecommitteerden en de boer richters nauwkeurig worden besien, de bomen getelt en daer van ter naester vergaderinge aan
d’erfgenamen geraporteert die als dan daar over en nae bevindinge van saken te meesten nutte van dese marckte sullen
resolveren.
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1736 den 17 Septemb. benne d’erffgenamen nae voorgaande kerkensprake ten huise van Pluim in het Rode Hert tot Voorst
vergadert geweest.
Present wegens den Hoff te Appe, de Marken richter Podt.
Wegens den Hoff te Kemmena, nemo.
Bellemans, Henrik backer.
Mentinck, de weduwe van Swier Gerritsen.
Hilderinck, Roebert van Beek en Derck Arents.
Clovinck, Gerrit Hendriks.
En wegens Hissinck, Jan Hissinck.
Sijnde getreden tot het afhoren der rekeninge van de Heer Marken Richter Podt, luidende als volgt,
Ontfang,
1732 den 22 Septemb. ontfangen van de meijer Derck Arentz, een jaar pagt van de ledige Hoffstede op
Petri 1728 verschenen ad.
1733 den 10Martij van deselve ontfangen het jaar pagt op Petri verschenen, ad.
1734 den 13 Octob. nog van deselve ontfangen het jaar pagt op Petri 1730 verschenen, ad.
Dito van Teunis Jansen Pluim ontfangen het jaar erffpagt van de grondt daar desselfs huis, de kopermeule
op staat en hoffland op Petri 1734 verschenen ter somma van
1735 den 5 Novemb. van Derck Arents ontfangen het jaar pagt van de Ledige Hoffstede op Petri 1731 ad.
1736 den 17 Septemb. van Pluim ontfangen het jaar erfpagt van de grondt daar desselfs huis, kopermeule op
staat en hofland op Petri 1735 verschenen, ad.
Dito van Derck Arentz. ontfangen een jaar pagt van de ledige Hoffstede op Petri 1732 verschenen, ad.
Dito van Roebert van Beek ontfangen voor een anker wijn als nieuw erfgenaam wegens Hilderinck ad.
Dito van Jacob Hissinck van het veen voor 90 poten,
Alsoo te samen ontfangen,

40=0=0
40=0=0
10=0=0
13=10=0
f. 303=10=0

En daer tegens uit gegeven, als op het volgende blad te sien,
Soo dat meerder is ontfangen als uitgegeven,

f.
f.

Die op de eerste te doene rekeninge in den ontfang sullen gebragt ende aldaer verantwoort worden.
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Uitgave,
Bij slot van rekeninge van den 22 Septemb. 1732 is meerder uitgegeven als ontfangen,
1732 den 25 Feb. aan Wolter Willems, timmerman voor reparatie van een hecke aan den dijk,
Betaalt, l.q.
Den 15 Novenb. Aan Henrik Henriks en Bartelt Jansen, 2 jaren boerrichters tractement
van 1730 en 1731 verschenen en voor het schouwen. l.q.
Voor het te boek brengen van de rekeninge en resolutie der erfgenamen van den 22 Sept. 1732,
1733 den 21 Maert aan Jan Hissinck voor verteringe door de gecommitteerden van Appen
gedaen als nae het veld in de jaren1731 en 1732 bennen geweest, l.q.
Aan de Wed. van Arent Mariënburgh voor pepelen planken, l. r. & q.
Voor het publiceren van de vergaderinge aan de coster,
En aan een expresse die deselve nae Voorst heeft gebragt,
1734 den 19 April aan Henr. Backer voor een maaltijd den 22 Septemb. 1732 gehadt,
nevens geleverde wijn, mol, bier, tabak, pijpen, l.r. & q.
Den 21 Augusti aan Wolter Willems, timmerman voor een nieuw hecke en een oude gerepareert,
Den 13 Octob. aan de smit Gerrit Hendriks voor gelevert ijserwerk, l.r &q.
Aan Hendrik Hendriks en Bartelt Jansen voor 2 jaren boerrigters tractement
en schouwen 1732 & 1733 verschenen, l.q.
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1735 den 22 Octob. aan de weduwe Woudenbargh 4 jaren tractement als scheuterse van den
Halmer de jaaren 1732, 1733, 1734 en1735 verschenen, ad. 3=3=0 jaarijx, l.q.
Aan deselve voor verteringe op de vergaderinge der Erffgenamen den 13 Octob. 1734
gehouden, l.q.
Voor 120 voet eiken2 duims planken aan de brugge, l.q
Aan Wolter Willems, timmerman voor arbeits loon l.r.&q.
Den 16 Novemb. Aan Gerrit Henriks, smit, l.r. &q.
1736 den 20 Jan. Aan de Bour Rigters Henrik Henriks en Bartelt Jansen haar tractement
en schouwen voor de jaren 1734 & 1735 l.q.
Voor het te boek brengen der erffgenamen resolutien van den 26 Meert 1733
en van den 13 Octob. 1734,
Aan Nic. Hissinck voor pepelen planken en eiken ribben tot de brugge, l.r. &q.
Aan van Wegel voor dit nieuwe markenboek, l.q.
Aan Roelof van Til in presentie der erffgenamen voor verteringe ten sijne huise gedaen betaalt,
Aan Bartelt Jans voor het halen van de planken tot de brugge met het brugge geld,

12=12=0
5=19=0
18=0=0
21=15=0
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1736 den 17 Septemb. verders over de marckten saken gedelibereert en is goet gevonden Gerrit Arents aan te stellen tot scheuter
van den Halmen, mits dat hij mede opsigt op het velt sal nemen, genietende daarvoor jaarlijx een ducaton, waer van het eerste
jaar sal komen te vervallen den laatsten Decemb. 1736.
Derck Jans hebbende een hutte opgeslagen in het veld, sal daarvan jaarlijx aan de Markenrichter betalen een paar hoenders.
De 25 guld. aan de jageren voor het vangen van de conienen uit de Halmen wordt de heer Marken Richter ingevolge resolutie van
den 13 Octob. 1734 versogt aan de Heer van de Pol te betalen.
Teunis Jansen Pluim sal voor de gepoote tellegen betalen 3 st. het stuck.
1737 den 22 Julij sijn d’ Erffgenamen van Appen nae voorgaande kerkensprake ten huise van Pluim in het Rode Hert tot Voorst
vergadert geweest, present,
Wegens den Hoff te Appen, de Marken Richter Podt.
Wegens den Hoff te Kemmena, Nemo.
Bellemans, Henr. Backer.
Mentinck, de rentmeester Brouwer.
Bettinck, de weduwe van Swier Gerritsen.
Hilderinck, Roebert van Beek en Derck Arents.
Clovinck, Jan Jansen.
En wegens Hissinck, Jan Hissinck.
Alsoo de wed. van Swier Gerritsen nog een ancker wijn wegens haar Zal. man als nieuwe erfgenaam verschuldigt is heeft sij
aangenomen hetselve met thien guldens in het aanstaande jaar aan de Heer Marcken Richter te betalen.
De wed. van Tonis Winolts heeft op de gemeente gepotet bij het einde 47 peppelen poten, moet 3 stuvers voor ieder pote betalen
of sullen anders worden geremoveert.
De wed van Hendrik Bresser heeft bij het einde gepoot 30 pepelen poten, sal mede 3 stuvers voor ieder pote betalen, of anders
worden geremoveert.
Jan Bresser heeft voor die Vos hoeve gepoot 30 opgaande willegen, die sullen worden geremoveert.
De Heer Markenrichter heeft voorgedragen, dat de Heer van Wijnbergen tot de Pol wel soude willen met d’ erfgenamen van
Appen accorderen om de brugge voor de watermole op de gemeine weg, sijnde voor de halfte tot laste van dese marckte , om
deselve tot laste van de Ambts Jonkers te brengen, soo en in dier voegen, dat dese markte daar van ten eene male voor altoos
soude wesen ontlast, waer over gedelibereert sijnde, is goet gevonden, de marckenrichter te versoeken, daar over nader met de
Heer van de Pol te spreken, en een accoord, soo doenlijk, in te gaan, ende penningen, daartoe nodig, voor een redelijke interresse
te negatieren tot laste van dese marckte, en deselve uit d’inkomsten van de marckt weder af te lossen.
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1747 den 14 Septemb. sijn de erfgenamen van Appen nae voorgaende kerkensprake ten huise van Pluim in het Rode Hert te
Voorst vergadert geweest, present,
Wegens den Hoff te Appen, De Marken Richter Podt.
Wegens den Hof te Kemmena, nemo.
Bellemans, Henr. Backer.
Mentinck, de provisoren van de Bornhoff, de doctoren Schoemaker en Pleger.
Hilderinck, Verbeek en Gerrit Arents.
Clovinck, Jan Jansen Panhuis en Rudolph Haak.
Wegens Hissinck, Henrik Schaap.
Sijnde getreden tot het afhoren van de rekeninge van de Markenrichter Podt, luidende als volgt,
Ontfangs.
Voor de marckt van Appen ontfangen bij slot van rekeninge van den 17 Septemb. 1736
meerder ontfangen als uitgegeven.
1737 den 22 Julij van Derck Arents ontfangen een jaarpagt van de ledige Hoffstede op Petri 1733
Waarvan hij heeft gekort voor 2 marckpalen,

63=8=0
40=0=0
4=0=0
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Die hij hadde angenomen te betalen, dus ontfangen
36=0=0
Den 16 Novemb. van Pluim ontfangen een jaar erfpagt van de grondt daar de copermole op staat cum annexis
op Petri 1736 verschenen , ad.
40=0=0
1741 den 11 Februarij van Derck Arents ontfangen het jaar pagt van de Ledige Hoffstede
op petri 1734 verschenen
40=0=0
Den 3 Aug. van deselve ontfangen voor het akkermaals holt in Maij gebost,
100=0=0
1742 van Pluim den 7 Aug. ontfangen op rekeninge van sijn verschuldigde erfpagt van de copermole cum annexis, 66=0=0
1747 den 12 Januarij van den selve ontfangen,
294=0=0
Waer mede de jaaren erfpagt van de copermole cum annexis sijn betaalt tot petri 1745 incluis verschenen.
Dito van hem nog ontfangen voor 122 gepote telgen ad. 3 stuijver het stuck,
18=6=0
.
f. 657=14=0
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Uijtgave,
1736 den 1 Decemb. an Pluim voor verteringe op de vergaderinge der erfgenamen
van den 17 Septemb. 1736, betaalt, l.q.
1737 den 22 Febr. aan den schutter van den Halmen het jaar tractement van 1737,
Den 21 April aan den Heer Henr. Backer voor wijn, mol en tabak, l. q.
Den 12 Julij aan de Heer van den Pol volgens resolutie van de erfgenamen van den
13 Octob. 1734 en den 17 Septemb. 1736 voor het wegvangen der conienen uit de Halmen, l.q.
1738 den 19 April aen Gerrit Arents, schutter van den Halmen het jaar tractement van 1737, ad.
Den 7 Junij aen Hendrik Hendriks 2jaaren boerrigters tractement van de jaren 1736 en 1737, l.q.
1739 den 7 maart an Gerrit Arents, schutter van den Halmen het jaar tractement van 1738,
1740 den 9 Febr. an de Heer Henr. Backer voor wijn, mol en tabak op de vergaderinge der
erfgenamen den 22 Julij 1737 gelevert. L. r.& q.
Den 27 Febr. an Gerrit Arents, schutter van den Halmen sijn tractement van den jare 1739,
Den 31 Maij aen Henr. Hendriks 2 jaren tractement van 1738 en 1739, l. q.
Den 3 Decemb. aen Wolter Willems, timmerman voor arbeidsloon en gelevert holt tot un
nieuwe brugge in de Holthuiserstraat, l.r & q.
1741 den 7 Febr. an Gerrit Hendriks Rozendaal, smit voor gelevert ijserwerk
en nagels an de hekken en brugge, l.r.& q.
Den 25 dito an Gerrit Arents, schutter van de Halmen sijn tractement van 1740.
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Uijtgave,
1742 Den 24 Februarij an de selve het jaar tractement van 1741,
Den 16 Junij an Henr. Hendriks 2 jaren tractement en de vanen biers over de jaren
1740 & 1741 l. r.& q.

9=16=0
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3=3=0
f. 244=2=0

f 3=3=0
19=4=0

1743 den 23 Maart an Gerrit Arents, schutter van den Halmer het jaar tractement van 1742 ad.
1744 den 29 Februarij an den selve het jaar tractement van 1743, ad.
Den 28 November Hendr. Hendriks 2 jaeren tractement en de vanen biers van
1742 &1743, l.r.&q.
1745 den 6 Maart an Gerrit Arents, schutter van den Halmer het jaar tractement van 1744, ad.
1746 den 12 Maart an den selve het jaar tractement van 1745,
Dito an hem gegeven een kerkensprake om de schapen uit de Halmer te weren,
die tot Voorst te doen publiceren, daarvoor betaalt,
1747 den 4 Maart betaalt an Gerrit Arents, schutter van de Halmer het tractement van 1746, ad.
Den 6 Maij an Hend. Hendriks drie jaren tractement en de vanen biers, l.q.
Daar en boven hebbe betaald den 20 Junij 1738 in gevolge resolutie van de erfgenamen
met de Heer van Wijnbergen geackordeert over het overnemen van de halve brugge over
de Meulebeke te maken en te onderhouden ten laste van de Heeren Jonkeren des Ampts
van Voorst en d’ erfgenamen van Appen daar van voor altoos te ontlasten waar voor an
sijn Hoog Welgeb. hebbe betaalt, l. r. en q.
Waar van komt 8 jaren en 7 maanden interresse ad. 4 per cent.
Den 8 Septemb. voor de Kerkensprake incl. het part.
Voor het te boek brengen van dese resolutie,
Van het vorige blad komt,
Bedragende de totale uitgave,
Ontvangen,
Den ontfang afgetrocken, soo dat meerder is uitgegeven,
Die in de volgende rekeninge sullen worden gevalideert.

3=3=0
3=3=0
19=4=0
3=3=0
3=3=0
0=2=0
3=3=0
28=16=0

f.
f.
f.
f.
f.

250=0=0
85=15=0
0=3=0
2=10=0
424=13=0
244=2=0
668=15=0
657=14=0
11=1=0

Beeldnummer: 13 van 160
Verso
pag. 12.
Alsoo de wed. van Swier Gerritsen heeft angenomen den verschulden anker wijn ten eersten an de markenrichter te betalen,
hebbe d’ erfgenam. daarin voor ditmaal genoegen genomen en alsoo weder tot nieuwe erfgenamen sijn angetekent wegens
Hilderink Gerrit Arents, wegens Clovink Rudolff Haak, en wegens Hissink, Schaap, die mede elk een anker wijn moeten
betalen.
Door dien de erfgenamen klagten sijn voorgekomen dat de Verloren Beke door Pluim niet behoorlijk worde uitgegraven en
verdiept,dat het water uit de Venen en laage veen daar niet kan uitlopen, gelijk door hem Pluim is angenomen tot genoegen der
erfgenamen te doen, en die gewesene 2 gecommiteerden overleden sijnde, worden tot gecommiteerden deser markt angesteld
Roebert Verbeek en Hendrik Schaap,die worden versogt die gemelde beke te schouwen en te besorgen dat an de conventie dien
angaande worde voldaan.
Alsoo van de Ledige Hoffstede, die Derk Arents van d’ erfgenamen in pagt heeft, groot 22 schepel gesaaij, waarvan hij jaarlijx
40 guldens heeft te pagt gegeven, en de camp den Tibet genaamt, groot 6 schepel gesaaij, daar is afgenomen en aan Pluim bij de
copermole mede in erfpagt op den 26 Maart 1733 door de erfgenamen is gegeven, moet de pagt van Derk Arents met die gemelde
6 schepel gesaaij worden vermindert ad. 11 gld. ende alsoo jaarlijx in de plaats van 40 gld, betalen 29 gld. waar van het eerste
jaar pagt …….
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sal wesen verschenen op Petrie 1734 insgelijk moet de ordinaire verpondinge van die 22 schepel bedragende jaarlijx f. 6=6=8
wordende verdeelt en daarin door Derk Arents worden betaalt van 16 schepel gesaaij,
4=12=0
En door Pluim van 6 schepel gesaaij
1=14=8
Maakt als boven,
f. 6=6=8
Marten Harms heeft gepoot bij de Hoffstede 72 eijken heisters.
Jan Hendriks in de Holthuserstraat 39 pepelen en Peter Bresser 25 eiken heisters, moeten volgens resolutie 3 stuijvers voor ieder
heister en pepel betalen, of sullen worden geremoveert.
Wieder is geresolveert, dat het accoord met de Heer van Wienbergen tot den Pol gemaakt over het maken en onderhouden van de
halve brugge voor de water mole op de gemeine weg, in het markenboek sal worden gecopieert en de geauthoriseert.
Copia:
Alsoo in het dorp van Voorst over de Meulen Beeke eene brugge was gelegen, welke moeste gemaakt en onderhouden worden

door de markt van Appen en Jan Teunissen Brouwer en de Heeren Jonkeren des ampts Voorst gaerne saegen, dat daar over een
beter en secuurder brugge geleijde wierde, vermits over de selve seer groote en swaere pasage is, en egter de erfgenamen van…..
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Appen en Jan Teunissen niet wel daartoe te bewegen waeren, soo is tusschen de H.W.G.Heeren Jonkeren des amp te Voorst ter
eene en den Heer Podt als Marken Richter van Appen ter andere zijde geconvenieert dat den Heer Podt namens de voorschr.
geërfden van Appen voor haar portie eens sal betalen een somma van twee hondert vijftig Car. Guldens, waar en tegens dan de
Heeren Jonkeren van het ampt sig sullen chargeren voor altoos met het maken en onderhouden van voorschr, brugge en de markt
van Appen daar van libereeren en bevrijen.
In waerheidt oirkonde zijn hier van twee alleensluijdende gemaakt en door de partien contraheuten ten weder zijden getekent op
den 20 Junij 1732.
Was getekent,
D. Wijnbergen als daar
toe door de Heeren Jon
keren des Ampts Voorst
gequalificeert.

Henr. Podt,
als daartoe door die
erfgenamen van Appen
gequalificeert.

De twee honderd vijfftig gulden in desen
vermelt sijn door de Heer Burgemeester
Podt voldaan.
Was getekent,
D. Wijnbergen.
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1749 den 19 Aug. sijn d’ erfgenamen van Appen na voorgaande kerkenspraken in het Rode hert te Voorst vergadert geweest,
present,
Wegens den Hoff te Appen de markenrichter Podt.
Wegens den Hof te kemmena, nemo.
Bellemans, Henr. Backer.
Mentinck, Doctor Pleger en de rentmeester Brouwer.
Hilderinck, Roebert van Beek en Derk Arents.
Clovinck, Jan Jansen Panhuis, en Rudolph Haak.
Wegens Hissinck, Hendrik Schaap.
Bettinck, nemo.
Jan Hendrik heeft de 39 pepelen poten in de Holthuiserstraat betaalt.
Alsoo de verloren beke moet uitgeruimt worden en het selve door Pluim niet gedaan wordt, waerdoor het water uit het veld niet
kan af trecken, heeft de Marken Richter aangenomen Pluim bij sig te laten komen en hem aan te seggen, dat sulx sal hebben te
doen, of dat hij door d’ erfgenamen daar over sal worden geactioneert, de boerrichters sijn door de erfgenamen aangesegt de
schouwe daar over te doen en daar van aan d’erfgenamen te raporteren.
Wieders is Roebert van Beek versogt een elsen koeme te leggen in ’t veld tussen de Leren Lampe en de kopermeule op dat het
water uit het veen daar door kan passeren na de beneden beke .
Ook sal een dubbelt vonder van een dicke door gesaagde pepele over de Voorster beke bij Kiekenkamp gelegt worden tot gebruik
van menschen en beesten en sal aan wederzijde een stuck eiken holt in de grondt worden geset op dat de 2 einden van het vonder
daar op worden gelegd om door de lugt het haastig verderven voor te komen.
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1757 den 30 Septemb. zijn de erfgenamen van Appen na voorgaande kerkenspraak in het Rode Hert te Voorst vergaderd geweest.
Present,
Wegens den Hof te Appen, de rentmeester G. Podt.
Wegens den Hof Kemna , de rentmeester Bouwmeeseter.
Wegens Bellemans, Willem Hendriks Bakker.
Wegens Mentink, de provisor van het Bornhof B.H Lulofs en rentmr. H.E. Heijting.

Wegens Hilderink, Evert Blumink, Garrit Arents.
Wegens Clovinck, Jan Jansen Panhuis, Rudolf Haak.
Wegens Hissink, Hendrik Schaap.
Wegens Bettink, de Wed. Arent Hissink.
Voorts getreeden zijnde tot het afhooren van de rekeninge van mevrouw de wed. van wijlen den Heere H. Podt. Markenrigter ,
luidende als volgd,
Ontfang voor de Markt van Appen.
1747den 14 Septemb.van Pluim ontfangen het jaar erfpagt van de copermoole cum annexis versch. op Petri 1746,
40=0=0
1748 den 22 Maart van Jan Rijkelt Evers ontfangen het akkermaals hout door hem gekogt en geboscht van de
Leedige Hofsteede in Meij 1748 ad.
110=0=0
Derk Arents debet de jaaren pagt van die Ledige………
150=0=0
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Transpt.
Hofstede op Petri 1735 en 1736 verschenen ad. 29 gld. jaarliks,
Alzo hij voor het jaar pagt op Petri 1734 verschenen heeft betaald 40 gld. en die ook aan de
erfgenamen alzo is verrekend komt hem op die voorschr. twee jaaren pagt te goede,
11=0=0
1749 d. 19 Aug. heeft hij betaald,
20=0=0
f. 31=0=0
Blijft hij schuldig op die 2 jaaren, f. 27=0=0
Dito door Jan Hendriks betaald voor 39 peppelen in de Holthuisen straat gepoot volgens de resolutie van den
14 Septemb. 1737 ad. 3 stuv. voor ieder poote,
23 August. ontfangen van Teunis Jansen Pluim het jaar erfpagt van de copermoole cum annexis
op Petri 1747 verschenen,
1751 d. 1 Meij van Teunis Jansen Pluim ontfangen 3 jaaren erfpagt van de copermole cum annexis
op Petri 1748, 1749 en 1750 verscheenen.

1748 d. 24 Febr. aan Gerrit Arents het jaar tractement als scheuter van de Halmer
van 1747 betaald met,
Aan de zelve het jaar tractement van 1748,
Aan de Heer Bakker betaald voor verteeringe der erfgenamen op de vergaderinge van
d. 14 Sept. 1747 gedaan, l. r. en q.

31=0=0

5=17=0
40=0=0

120=0=0

1753 d. 7 Juni noch van hem ontfangen 2 jaaren verscheenen op Petri 1751 en 1752
1754 d. 16 Septemb. van de Wed. Pluim ontfangen een jaar erfpagt van de copermoole cum annexis
op Petri 1753 verscheenen,
Dus den geheelen ontfangst,
Beeldnummer: 16 van 160
Verso
pag. 18.
Uitgave,
Bij slot van rekeninge van den 22 Sept. 1747 is meerder uitgegeven als ontfangen,
1747 d. 14 Sept. aan Wolter Willems, timmerman voor arbeidsloon en gelevert hout,l.r en q.
Dito aan Gerrit Hendriks, smit voor gelevert ijserwerk, l.r. en q.

150=0=0
58=0=0

11=1=0
11=3=0
2=13=0

3=3=0
3=3=0
30=16=0

1749 d. 19 Aug. aan Gerrit Hendriks Rosendaal betaald,
Dito voor het publceren van de kerkenspraak en brieven van en na Zutphen,
Dito 30 Sept. op de vergaderinge van de erfgen. van d. 19 Aug. 1749 geconsumeerd en
door mij betaald aan W.H. Bakker voor 1 anker wijn , tabaq, pijpen, mol, l. q.
Aan H. bakker voor kaas, thee, coffi, pleskes, l,q,
Aan dezelve voor Jan Rijkels. l. q.

0=14=0
0=4=0
15=19=0
15=19=4
13=9=12

1750 d. 16 meij aan Hendrik Hendriks 3 jaaren Boer Richters tractement verschenen 1747,
1748 en 1749, de vaanen biers, kerkenspraaken en voor 2 commen in de markt gelegd, l. q.

33=16=0

80=0=0
40=0=0
f .466=17=0

1751 d. 27 Febr. aan Gerrit Arents twee jaaren tractement als scheuter van den Halmer van
1749 en 1750,
Aan Evert Gerrits voor een boom tot een vonder over de beek bij den Kiekenkamp
in Meij 1750 gekogt voor,
En voor arbeidsloon aan Willem Neuvels, l.q.

5=0=0
0=16=0

Dito 17 Julij aan Lambert Teunissen voor het maaken van een brugge in de Holthuise straat
voor hout en arbeidsloon, l r. en q.
Dito 28 Aug. aan Gerrit Hendriks Rosendaal voor ijserwerk aan die brugge l. r. en q.

21=16=0
1=19=0

1753 d. 12 Meij aan de scheuter 2 jaaren tractement van 1751 en 1752
Aan Marten Bosch 7 jaaren boerrigters tractement verscheenen
1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, en 1756. l.q.
Aan de scheuter van de Halmer 4 jaaren tractement van 1753,1754, 1755 en 1756 betaald met
1757 d. 24 Sept. voor de kerkenspraak,
Voor het te boek brengen der erfgen. resoluties van den 19 Augustus 1749
De geheele uitgave
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Den ontfangst van deeze hier voorenschr. rekeninge bedraagd,
De uitgave daar en tegen,
Zo dat meerder ontfangen als uitgegeven is de somma van

6=6=0

6=6=0
67=4=0
12=12=0
0=2=0
2=10=0
f. 256=12=0

f. 466=17=0
f. 256=12=0
f. 210=5=0

Door den Heere G. Podt in zijne eerste te doene rekeninge in ontfangst in te brengen.
Alzo door het overlijden van den Heere Markenrigter Hendrik Podt, de markenrigters plaats is comen te vacceren hebben de
erfgenamen tot markenrigter aangesteld den Heere Gerh. Podt en tot tweede markenrigter de Heeren Provisoren van het Bornhof
en zulx te zaamen voor den tijd van ses jaaren.
Vervolgens hebben d’ erfgenamen tot gecommitteerde in plaats van den overleden Robert van Beek aangesteld Jan Panhuis
Senior, en tot boerrigter in plaats van den overledenen Hendrik Hendriks, Jan Panhuis junior.
Dewijl zommige onder de erfgenaamen de betaalinge van het door hen verschuldigde aan de markt van tijd tot tijd traineren, is
geresolveerd, dat alle de erfgenaamen ietwes aan de markt schuldig zijnde, zo lange het door haar verschuldigde niet voldaan
hebben op de erfgenaamen vergaderinge niet sullen mogen erschijnen noch eenig voordeel uit de markt genieten.
Voorts hebben d’erfgen. de Heeren markenrigteren versogt de restante pagten door de wed. van Teunis Janssen Pluim en alle
verdere restanten door anderen verschuldigd intemaanen en op de volgende vergaderinge in de maand Meij 1758 daar van te
rapporteren, dat door de Heeren Markerigteren is aangenomen. Zijnde teffens geresolveerd dat den overschot van de al dan te
doene rekeninge tusschen de zamentlijke erfgenaamen verdeeld sal worden.
Beeldnummer: 17 van 160
Verso
pag. 20.
De Heer landschrijver Willink als substituut rentmeester van de Cloosteren Isendoorn en Heer Hendriks Huis van de Heeren van
de magistraat van Zutphen gecommitteerd zijnde, om namens Lutteke Holthuis als mede erfgenaam op deesen marktendag te
compareren, hebben de Erfgenamen gedifficulteerd gemelde Heere Willink in die qualiteit op deezen marktendag te admitteren,
tot zo lange komt aan te toonen behoorlijk in deese markt gewaard te zijn.
Waarvan door den Heere Willink extract versogt is om te kunnen dienen voor gebeur, het welk door de Erfgen. g’accordeerd en
door den markenrigter overgegeven is.
Dirk Arents versocht hebbende remissie van alle zijne agter standigen verschuldigde pagten van de Ledige Hoffstede met belofte
de pagt in het vervolg te verschijnen promtelijk te sullen betaalen en daar voor genoechzame borge te stellen.
Hebben de zamentlijke Erfgen. uit eene bijsondere consideratie aan hem alle de agterstandige en door hem verschuldigde pagten
tot Petri 1758 verscheenen incluis geremitteerd, mits de pagt sullende verschijnen Petri 1758 met eene somma van dartig Caroli
guldens en zo van jaar tot jaar promptlijk betaalende en genoechzaame borge daar voor en voor de voldoeninge van de
agterstandige verpondinge stellende, heeft deselve de resp. erfgenamen voor deese aan hem beweesen remissie bedankt en
beloofd jaarlijks op de verschijnsdag promtelijk voor pagt te sullen betaalen dartig guldens, mitsgaders tot borge daar voor en

voor de voldoeninge van de agterstandige verpondinge gesteld Willem Hissink welke deese borgtogt met gedaane handtastinge
aan de Heeren markenrigteren heeft aangenoomen.
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Alzoo er clagten ingekomen zijn dat de Weduwe van T.J.Pluim niet behoorlijk komt te repareren de komme onder haar
bovenbeek, mitsgaders de bruggen in de Wilderse en voor haar deur, en dewijl sulks tot werklijk nadeel voor de markt en strijdig
is met de met haar gemaakte conventie, hebben de Erfgen. haar daar over gehoord en aan haar gelast het een en ander binnen14
dagen behoorlijk te repareren, en de Heeren Markerigteren versogt inval zij daar in mogte nalatig blijven het een en ander op
haar kosten te laate repareren.
Voorts zijn erschenen als nieuwe Erfgenaamen wegens Hilderink Evert Blumink en Gerrit Arents, welke te zaamen aangenomen
hebben een anker wijn te betaalen.
De Heeren Markenrigteren zijn versogt ordre te willen stellen, dat de ledige plaatsen in het akkermaals hout de Leedige Hofstede
genaamd behoorlijk weder werden ingepoot, het welk de Heeren Markenrigters hebben aangenoomen.
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1759 11 Meij zijn d’Erfgenamen van Appen in het Roode Hert te Voorst vergadert geweest.
Present,
Wegens den Hof te Appen, de Rentmr. G. Podt, Markenrigter.
Wegens Mentink, de Provisoren van het Bonhof, Markenrigter.
Wegens den Hof te Kemna, de Rentmr. Bouwmeester.
Wegens Bellemans, Garrit Wechmans namens Willem Hendrik Bakker.
Wegens Hilderink,Garrit Arents.
Wegens Clovink, Jan Panhuis en Rudolf Haak.
Wegens Hissink, Hendrik Schaap.
Wegens Bettink, de wed. Aart Hissink.
De heeren Markenrigteren hebben rapport gedaan dat de inpotinge van het akkermaals hout in de ledige plaatsen in de Ledige
Hofstede is gedaan.
Voorts getreden zijnde tot het afhooren van de rekeninge van de rentmeester Gerhard Podt, als markenrigter luidende als volgt.
Ontfang voor de Markt van Appen.
Bij slot van de rekening gesloten den 30 Septemb. 1757 is meerder ontfangen als uitgegeven,
1757 den 30 Sept. voor de custos Jacob van Beek bet. voor het poten van 60 heisters voor de kleine en groote
Beesthoeve volgens res. van den 14 Sept. 1747 ad 3 stuv. het stuk,
Bartelt Evers in Appen voor 20 heisters ,
Gerrit Hermens in de Holthuiser straat voor 28 heisters,
Hendrik van Voorst voor 24 heisters,
Reinder Evers voor 81 heisters,
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Ontfangst,
1758 25 Maart ontfangen van Jan Slijkhuis te Wilp voor 120 heisters gepoot,
20 Meij ontfangen van Dirk Arents het jaar pagt van de Ledige HofstedePetri 1758 verschenen,
19 Aug. voor 79 pooten voor de Beekweide in Appen gepoot,
30 Sept. van Hendrik Ankersmit voor 133 pooten,
4 Nov. van Marten Harms voor 72 pooten,
Volgens res. Van den 14 Sept. 1747 hier vooren te vinden.
1759
8 Meij van Dirk Arents in minderinge van de pagt van de Ledige Hofstede Petri 1759 verschenen,
Van Jan Kapelle voor 16 pooten,
Van de Wed. Pluim ontf. 1 jaar erfpagt van de copermole cum annexis op Petri 1756 verschenen,

p.t

210=5=0
9=0=0
3=0=0
4=4=0
3=12=0
12=3=0
f. 242=4=0

f. 242=4=0
18=0=0
30=0=0
11=17=0
19=19=0
10=16=0

20=0=0
2=8=0
40=0=0

11 meij van Hendrik Schaap ontf. voor het akkermaals hout Meij 1757 geboscht,
Voor de gehouwen peppelen door den selven, de Mulder, Garrit Arents en
Jan Panhuis aangekogt voor 120 gld. dus voor zijn ¼ part,
En als nieuw g’Erfde wegens Hissink
Zamen ingev. Liquidatie,
Ontf. van de Wed. Hissink haar ¼ de.
Ontf. van Garrit Arents haar ¼ de.
Ontf. van Jan Panhuis haar ¼ de.
In bovengem. aangekogte en gehouwen peppelen,

150=0=0
30=0=0
10=0=0
f. 190=0=0
f. 30=0=0
f. 30=0=0
f. 30=0=0
f. 90=0=0
f. 675=4=0
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Ontfangst,
transp.t f. 675=4=0
1759
11 Meij van Rudolf Haak en Jan Janssen Panhuis als g’ erfden, wegens Clovink,
Van Evert Blumink en Gerrit Arents als g’ erfden wegens Hilderink,
Van Peter Bresser en Albert Hissink voor 33 poten ontf.,
Van de wed. van Swier Gerrits als nieuw erfgenaam in plaats van een anker wijn,
Bedraagd dus den geheelen ontfangst,
Uitgave,
1757
30 Septemb. aan Wolter Willem, timmerman voor arbeidsloon en gelevert hout, l.r.en q.
29 Octob. aan Jan Rijkels Evers voor verteringe door de Heeren Marken Rigteren,
gecommitteerdens, Boer Rigters en de Scheuters van Appen gedaan, als na de copermole
op den 26 Octob.1757 zijn geweest. l. q.
1758
18 Maart aan Hermen Blok wagen voor graven om de Ledige Hofsteden in 1758, l.q.
20 Meij Derk Arents gevalideert voor drie vragten voor vaaren van de telligen in 1758,
24 dito aan de heer Bakker betaald voor verteringe der erfgen. op de vergaderinge van den
30 Septemb. 1757, l. r.en q.
Aan de scheuter een jaar tractement van 1757,
1759
5 Meij aan Garrit Arents voor arbeidsloon en graven van 115 gaten, l. q.
Aan de scheuter een jaar tractement van 1758,

10=0=0
10=0=0
4=19=0
10=0=0
f. 710=3=0

9=2=0

18=10=0
21=2=0
4=0=0
40=0=0
3=3=0
9=0=0
3=3=0
f. 108=0=0
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Uitgave,
Transp.t
1759
8 Meij aan Derk Arents gevalideerd voor twee vragten voor het vaaren van de telligen in 1759,
Voor het te boek brengen der erfgen. resolutie van den 30 Septemb. 1757,
11 Meij aan Hendrik Schaap bij liquidatie betaald voor
3000 geleverde telligen in 1758 en
1500 ,,
,,
in 1759, zamen
4500 stuks, het duisend ad. 6 gld. l. q.
Bedraagd dus de geheele uitgave,
De hiervoorenstaande ontfangst bedraagd,
D’uitgave daar en tegens,
Dus meerder ontfangen,

f. 108=0=0
2=0=0
2=10=0

27=0=0
f.139=10=0
f. 710=3=0
f. 139=10=0
f. 570=13=0

Van welk batelijk slot ad.Vijfhonderd seventig guldens dartien stuivers de samentlijke erfgenamen geresolveerd hebben te
verdeelen de somma van Vijfhonderd sestig guldens, waarvan ieder der erfgenamen haar portie bedraagd Seventig Guldens,
hetwelk aan een ieder der selver is overgegeven. Sullende den overschot ter somma van Tien guldens dartien stuivers door den
Marken Rigter Podt in zijne eerste te doene rekeninge in ontfangst wederom worden ingebragt.

Alzo de wed. Pluims ingevolge gedaane klagten van eenige der erfgenamen de Hooge en Verlooren Beek niet behoorloijk
opruimt nog de brugge repareerd is goed gevonden de Heeren Marken Rigteren te authoriseren zich daar op nader te doen
informeren, en binnen den bepaalden tijd door…..
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de Heeren Markten Rigteren te fixeren niet opgeruimd noch gerepareerd wordende het zelve op haar kosten ingevolge de
conventie en voorige resolutie te doen opruimen en repareren.
Vervolgens zijn de Heeren Markte Rigteren g’authoriseerd, dat alle die geene die weigeren haare gesette pooten te betaalen
deselve laaten omhouwen.
Voorts is de scheuter gelast beter zorge te dragen, dat het hout in den Halmen in het vervolg door de schapen en beesten niet
weder werd vernield, en zo daar over geene klagte worden ingebragt zal hij in het geheel voor zijne bedieninge uit de markt
gemeten Ses gulden ses stuivers zonder meer, waar van het eerste jaar sal beginnen den 1 Jan. 1760.
Alzo de scheuter heeft versogt te weeten hoeveel hij voor het schutten van een beest enz. sal profiteren. Zijn de Heeren marken
Rigteren g’authoriseerd daar over te zamen nader te spreeken en d’oude bepalinge niet vindende daar omtrent een nieuw
Reglement te formeren en op d’eerste erfgenamen vergaderinge daar van raport te doen.
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1764 den 9 Augustus zijn de Erfgenamen van Appen na voorgaande kerkenspraaken in het Hart van Voorst vergaderd geweest.
Presentibus wegens,
Den Hof te Appen, Nemo.
Mentink, de Heeren Provisoren van het Bornhof, markenrigter.
Hof te Kemna, Jan Panhuis.
Bellemans, Hendrik bakker.
Hilderink, Gerrit Arents.
Clovink, Jan Panhuis en Rudolf Haak.
Hissink, Hendrik Schaap.
Bettink, Wed. van Arent Hissink.
Het verhandelde op de laatstleden vergaderinge van den 11 Meij 1759 is geresumeerd,
De Heeren Markenrigteren ter voldoeninge van haare commissie, hoeveel voor het schutten van ieder beest zoude worden
betaald, hebben gerapporteerd dat zulks nergens bepaald gevonden hebben en dierhalve de g’ erfden in consideratie gegeven, of
niet behoorde geresolveerd te worden, dat van het schutten van ieder beest aan den schutter betaald zou worden zo veel als de
ingesetenen van dese markt van Appen van haare beesten in andere markten geschut wordende aldaar moeten betalen, het welk
voor de presente erfgenamen na voor gaande deliberatie dus is g’arresteerd.
Voorts hebben de erfgenamen geapprobeerd de verpagtinge door de markenrigter Podt op approbatie der erfgenamen gedaan aan
Harmen Harms op den Til op den driesprong jaarliks voor 4=10=0, begonnen Martini 1761.
Beeldnummer: 21 van 160
Verso
pag. 28.
Arent Gerrits is tot nader opsage op het daar toestaande jaarlijkse tractement tot scheuter deser markt aangesteld.
De Heeren markenrigteren zijn voor ses jaaren gecontinueerd.
Alzo Reinier Hitsen, de wed. van Frederijk Broekhof, en Dirk Janssen Panhuis van deese markt hebben aangegraven volgens het
opgeven der gecommitteerdens Hendrik Schaap en Jan Panhuis, zijn de Heeren Markenrigteren versogt het selve bij eene
bekwaame gelegenheid in ogenschijn te neemen en daar van in eene volgende vergaderinge de Erfgen. raport te doen.
Dewijl bij de moole plaggen zouden gestoken zijn worden de Heeren markenrigteren versogt zulks teffens in ogenschijn te
neemen.
Alzo Derk Arents in pagt gehad hebbende de Ledige Hofstede is komen te overlijden, is geresolveerd de Ledige Hofstede, zo als
Derk Arents in gebruik gehad heeft, wederom in het openbaar aan de meestbiedende te verpagten voor ses jaaren te beginnen
Petri 1766 zullende de verpondinge zijn en blijven tot laste van de pagter,

en is ingeset door de Heer Jan Hessels op
Deselve heeft gehoogd,
Afgelopen op de slag,
En heeft tot borgen gesteld,
Ontfanger Wesselman en Albert Hissink.

f. 26=0=0
f. 1=0=0
f. 27=0=0
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De heeren Markenrigteren hebben raport gedaan, dat de wed. Pluims voor de agterstandige pagten aan de markt verschuldigd
wegens de kopermoole, zich bedragende van Petri 1754 tot Petri 1764
incluis s’jaars ad. 40 guldens te zamen
400=0=0
Mitsgaders voor geleverde pooten,
2=5=0
f. 402=5=0
na aftrek van de daar op betaalde
10=10=0
per resto,
f. 391=15=0
Hadden geactioneerd voor het Land Gerecht van Veluwe, en daar in
volgens sentensie van den 18 Juni 1763 met de kosten hadden getriumpheerd,
welke kosten zich bedragen aan den Advocaat Schomaker f. 55=2=0
procurator Palm f. 16=8=0
f. 71=10=0
Dus te zaamen,
f. 463=5=0
En door de wed.Pluim groote sollisitatien om remissie te mogen hebben aan de Heeren Erfgen. was gedaan, hebben de
zamentlijke Erfgen. uit bijzondere consideratie aan haar gepermitteerd voorn. verschuldigde pagten en daartoe aangevend en de
onkosten te mogen betaalen met de somma van twee honderd tachtig guldens, waarvan de ontfanger Wesselmans aangenomen
heeft te betaalen twee honderd veertig guldens en Hendrik Schaap veertig guldens.
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De ontfanger Wesselman aan de erfgen. versocht hebbende approbatie van de koop van de kooper moole door deselve cum suis
van de wed. Pluim aangekogt, mitsgaders dat deselve wederom aan hem in erfpagt jaarlijks voor veertig guldens mogte worden
uitgedaan, hebben de samentlijcke erfgenamen de gementioneerde koop geapprobeerd en aan deselven cum suis in erfpagt
uitgedaan op deselve conditie als aan wijlen Teunis Jansen Pluim gegeven is jaarlik voor de somma van veertig guldens, waar
van het eerste jaar sal verschijnen Petrie 1765.
Tot nieuwe erfgenamen hebben zich aangegeven, Arend Gerrits van Hilderink voor de Halfscheid.
De rentmr.van het Bornhof wegens mentink.
Waarmee deze vergaderinge is gescheiden en zijn d’erfgenaamen voor haare tegenwoordigheid bedankt.
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1767 den 29 Aug. zijn de erfgenamen van Appen na voorgaande kerkespraake in het Hart te Voorst vergadert geweest.
Presentibus wegens,
Den Hof te Appen, rentmr. G. Podt, markenrichter.
Mentink, de Provisorenvan het Bornhof, markenrichter.
Hof te Kemna, rentmr. Bouwmeester.
Belleman, Willem Hendrik Bakker.
Hilderink, Arend Gerrits.
Clovink, Jan Panhuis, Rudolph Haak.
Hissink, Hendrik Schaap.
Bettink, de wed.Aart Hissink.
Het verhandelde op de laatstleden vergaderinge van den 9 Aug. 1764 is geresumeert.
Voorts getreeden zijnde tot het afhooren van de rekeninge van de heer Gerh. Podt als markenrigter luidende als volgt.
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Rekeninge van ontfangst en uitgave door de heer Gerhard Podt gedaan voor de markt van Appen zedert de afgehoorde en
geslootene rekeninge op den 11 Meij 1759.
Ontfangst,
De meerdere ontfangst dier geslootenen rekeninge bedraagt f.570=13=0 waarvan ingevolge goed vinden der
respective erfgenamen tusschen der selve is verdeeld de summa van f. 560=0=0 en daarbij den rendant gelast
in de eerst volgende rekeninge in ontfangst te brengen het restant in casa te behouden
Van een stuks lands de Leedige Hofstede genaamt, verpagt aan Derk Arends voor f. 22=0=0.
1759 17 Nov. ontfangen van deselve het restant van het jaar pagt verschen. Petri 1759
1761 6 Junij ontfangen van deselve in voldoeninge van ’t jaarpagt verschen. Petri 1760
1762 13 Nov. ontfangen van deselve in voldoeninge van ’t jaarpagt verschen. Petri 1761
1764 9 Aug. ontfangen van deselve in voldoeninge van ’t jaarpagt verschen. Petri 1762
1765 9 Meert ontfangen van deselve in voldoeninge van ’t jaarpagt verschen. Petri 1763, 1764
1767 26 Aug. ontfangen van de erfgen. van Derk Arends in voldoeninge van een jaarpagt verschen. Petri 1765

10=13=0

2=0=0
22=0=0
22=0=0
22=0=0
44=0=0
22=0=0
f.144=13=0
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Ontfangst,
transp.
Harmen Gerrits Blokwagen heeft in pagt van de ledige Hofstede een stuk lands voor f. 8=0=0.
1759 17 Nov. ontfangen van H.J. Blokwagen 1 jaarpagt verschen. Petri 1759
1762 13 Nov. ontfangen van deselve 1 jaarpagt verschen. 1760
1764 9 Aug. ontfangen van deselve 1 jaarpagt verschen. 1761
en in mindering van het jaarpagt verschen. Petri 1762
1767 17 April ontfangen van deselve het restant van de pagt verschen. Petri 1762

f. 144=13=0

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

Dito ontfangen van deselve de pagt verschen. Petri 1763, 1764 en 1765
1767 26 Aug, ontfangen van deselve 1 jaarpagt verschen. Petri 1766

8=0=0
24=0=0
8=0=0

Harmen Harms wonende op den Til betaald jaarlijks voor een stuks lands door hem in pagt,
Op Martini f. 4=10=0.
1763
1765

15 April
23 maart
9 Nov.
1766 13 Dec.
1767 26 Aug.

ontfangen van Harmen Harms op den Til het jaarpagt verschen, Martini 1762
ontfangen van deselve het jaarpagt verschen. Martini 1763
ontfangen van deselve het jaarpagt verschen. Martini 1764
ontfangen van deselve het jaarpagt verschen. Martini 1765
ontfangen van deselve het jaarpagt verschen. Martini 1766

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
f. 231=3=0
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Ontfangst,
transp.
De wed. Pluim betaald jaarlijks op Petri voor erfpagt van de cooper moole, cum annexis f.40=0=0.

f. 231=3=0

1760
1765

21Junij ontfangen van de wed. Pluim in mindering aan het jaarpagt verschenen 1755
10=10=0
20 April ontfangen van den ontfanger Wesselman in voldoeninge van dat geene zijn Ed. heeft aangenomen
voor de wed. van T.J. Pluim te betaalen ter voldoeninge van het restant van zodane somma van 280 gld.
als waarvoor de achterstandige pagten van de copermole verschenen tot Petri 1764 in cluis, en het geene
vorders aan opgemelde markt verschuldigd was geaccordeert zijn ingevolge resolutie van de respective
erfgenamen van den 9 Aug. 1764.
Bij liquidatie in gelde,
240=0=0

1767

29 Aug. ontfangen van Hendrik Schaap in voldoeninge van dat geene hij heeft aangenomen voor de
wed. Pluijm te betalen in zodane somma van 280 gld., alswaar voor de agtsterstandige pagten enz.
geaccordeerd zijn als boven.

40=0=0

Nu erfpagter d’ontf r. Wesselman
29 Aug. ontfangen van de ontfanger Wesselman drie jaaren erfpagt van de kopermole cum annexis,
Verschenen petri 1765, 1766, 1767 ad. f. 40=0=0.

f. 120=0=0

1767

f. 641=13=0
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1759
1760

1763

1765

1767

Extra ordinaire ontfangst,
11 maij ontfangen van Hendrik Schaap voor een vonder

transp.

12 Julij ontfangen van Peter Bresser modo Hermen Weijenberg en Hendrik Jansen voor 24 eijken heesters
volgens resolutie van 14 Sept. 1747 á 3 stuv. het stuk
23 April ontfangen van Willem Hissink in de Holthuijserstraat voor 164 pooten ingevolge
memorie de 30 Sept. 1757 overgegeven
29 Julij ontfangen van Albert Hissink op de Hofstede voor 85 pooten
30 Dec. ontfangen van Wessels in het Woolthuijs voor 130 pooten
Ingevolge bovengem. memorie.
23 Maart ontfangen van Teunis Wolters voor 6 pooten á 3 stuv.
Ingevolge bovengem. memorie.
Dito ontfangen van Teunis Wolters voor 6 pooten in Meij 1764 gepoot

0=18=0
0=18=0

24 Aug. ontfangen van Jacob Willem van Beek in voldoeninge van het akkermaals hout op de
Leedige Hofstede, Meij 1766 geboscht
Totalen ontfangst,

1760

1763

11 Meij betaald aan Peter Hissink voor het geleverde hout aan het Halmer hek
in den jaare 1751, volgens consent der erfgenamen, l. r. en q.
Idem aan Gerrit Hendriks Rosendaal, smit zijn rek. van den 16 Maart 1759, l. q.
Sept. 8 Aan Jan Panhuis twee jaaren boerrigters tractement van 1757 en 1758,
bedragende met de vaanen biers en verschot voor de kerkenspraaken, jaarlijks f. 9=12=0,
den 26 April aan de scheuter van de Halmer een jaar tractement over 1759,
Den 12 Julij aan Wolter Willems, timmerman voor arbeidsloon en geleverd hout in
1758, 1759 & 1760, l. r. en q.
den 4 April aan de scheuter een jaar tractement den 1 Jan. 1761 verschen.
ngevolge resolutie van den 11 meij 1759 zig bedragende,
den 20 Junij aan Jan Peters voor een nieuw hekke en een agter post in 1761, l. q.
den 21 dito aan Jan Panhuis twee jaaren boerrigters tractement, bedragende met de
vaanen biers en verschot voor de kerkenspraaken van 1759 en 1760, l. q.
den 14 Julij aan de Heer Bakker betaald voor verteeringe der erfgenamen,
op de vergaderinge van 11 Meij 1759, l. r. q.

185=0=0
f. 889=18=0

1=5=0
0=12=0
19=4=0
3=3=0
2=12=0

6=6=0
7=0=0
19=4=0
40=0=0
f. 99=6=0
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Uitgave,

Transp.

3=12=0

24=12=0
12=15=0
19=10=0
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Uitgave van de markt van Appen, sedert de laatst geslooten rekeninge op den 11 Meij 1759.
1759

f. 641=13=0
1=0=0

f. 99=6=0

1762

den 14 Nov. aan de scheuter een jaar tractement den 1 Jan. 1762 verschenen,

6=6=0

1763

den 12 Jan. Aan de scheuter een jaar tractement den 1 Jan. 1763 verschenen,
Den 9 Julij aan Jan Panhuis twee jaaren boerrigters tractement, bedragende met den
vaanen biers en verschot voor kerkenspraaken van 1761, 1762, l. q.
den 19 Nov. aan Jan Peters voor een brugge in de Holthuijserstraate en een hekke
aan den buijtendijk in 1763, l. r. en q.

6=6=0
19=4=0
18=16=0

1764

1765

25 Julij verschooten voor brieven porten, copiegelden en volmagt op de Heer Advocaat
Schomaker ter voortzettinge van d procedure contra de wed. van T.J. Pluim, l. memorie,
28 dito aan de expresse betaald voor het overbrengen van de kerkenspraak ,
Aan de custos voor het publiceren,
23 Meert aan Gerrit Hend. Rosendaal, smit voor nagels en ijserwerk in 1763 en 1764,
Aan de scheuter twee jaaren tractement verschen. den 1 Jan. 1764 en 1765,
20 April aan de Hr. Ontfanger Wesselman bij liquidatie gevalideerd, de door zijn Ed.
betaalde rekeninge van verschot en salaris aan de Hr. Advocaat Schomaker in zaken
van deze markt contra de wed. van Teunis Jansen Pluim. L. q. f. 55=0=0
En van Pr. G. Palm, l. q.
f. 16=0=0

3=17=0
0=8=0
0=4=0
1=13=0
12=12=0

71=0=0
f. 239=12=0
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1765

1766

Transp.
f. 239=12=0
den 27 dito aan Jan Panhuijs twee jaren boerrigters tractement,
bedragende met de vaanen biers en verschot voor de kerkenspraaken 1763 en 1764, l. q.
19=4=0
den 8 Maij aan de scheuter een jaar tractement den 1 Janu. 1766 verschenen,
24 dito aan Jan Peters voor 2 posten aan het hekke aan de dijk in 1765 geleverd, l.r.q.
15 Julij aan de Hr. Bakker betaald voor verteringe der erfgenamen op den 9 Aug. 1764,

6=6=0
3=16=0
32=13=0

1767

den 25 maart aan Jan Panhuis twee jaren boerrigters tractement bedragende met de vaanen
bier en verschot voor de kerkenspraken van 1765 en 1766,
l. q.
19=4=0
30 Meij aan de scheuter een jaar tractement den 1 Jan. 1767 verschenen,
6=6=0
25 Aug. aan Arend Gerrits scheuter voor arbeidsloon in het bos aan de Ledige Hofstede, l.q. 14=10=0
Voor het te boek brengen der erfgenamen resolutie als van ouds,
2=10=0
29 Aug. aan Jan Rijkels Evers voor verteringe der markenrigteren op den 22 August. 1767,
6=7=0
Uitgave Zamen,
f. 350=8=0
Den ontfangst bedraagd f. 889=18=0
De uitgave bedraagd
f. 350= 8=0
Dus meerder ontfangen, f. 539=10=0
Van welk batelijk slot ad. Vijfhonderd negen en dartig guldens tien stuivers……
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de samentlijke erfgenamen geresolveerd hebben te verdeijlen de somma van Vier honderd tachtig guldens, waarvan ieder der
erfgenamen haar portie bedraagd de Sa. van Sestig guldens, het welk aan ieder der selver is overgegeven, zullende den overschot
ter Sa. van negen en vijftig guldens tien stuivers door den markenrigter Podt in zijn eerst te doene rekeninge in ontfangst
wederom worden ongebragt, zij de zijn weledele goeder rekeninge bewijs en reliqua zijner gehoudenen administratie bedankt.
D’ Erfgenamen hebben geresolveertd dat de dartien eijken boomen door den scheuter opgegeeven, deesen winter in het openbaar
zullen verkogt worden.
De heeren markenrigteren worden gequalificeerd tot het maaken van eene nieuwe komme tusschen de Lampe en Kopermole.
Geresolveerd, dat een publicatie zal worden gedaan, waarbij vreemde en in deese markt ……
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ongewaard, verbooden word land uit het Appensche veld te haalen.
Den scheuter heeft opgegeven dat in deese markt zouden gepoot zijn door Hendrik Jansen Ankersmit in de Holthuiser straat elf
boomen.
Reinder Evers, brouwer in de Holthuijser straat dartien boomen.

Teunis Wolters vier boomen.
Voorts hebben de Heeren markenrigteren gerapporteerd, dat ingevolge en ter voldoeninge van de commissie aan deselve
opgedraagen bij de resolutie der G’Erfdens van de markt van Appen van den 29 Augustus 1764 zich op den 22 August. 1767
begeeven na Voorst en vervolgens met den boerrigter, gecommitteerde en scheuter van gem. markt in ogenschijn genomen dat
geene door Reinier Hitse, de wed. van Frederik Broekhof en Dirk Jansen Panhuis van deesen markt ……….
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zoude aangegraaven zijn, en bevonden, dat die aangravinge al voor lange jaaren waren gedaan, als uit de oude boomen en heggen
bij de hutten staande konden worden afgenomen.
Dat de groote van de grond door ieder hunner, de eene minder de andere meerder aangegraaven, zich beloopt op ½ mudde lands.
Dat op ieder van deselve gevonden is een hut, mitsgaders op dat van Reinier Hitse behalven de oude hut een nieuwe smitse in
den voorleden jaare aangemaakt en met een hegge omset.
Dat bij examinatie van het marktenboek nergens gebleeken zij, dat hun lieden is toegestaan dat gedeelte van de markt voor haar
te neemen en dus de bewoonders dezer hutten niet geoordeeld kunnen worden door deese Sub en abreptive verkreegene
possessie aan deese aangegraavene gronden eenig recht te hebben.
Dat dierhalven om in deesen in het zeekere…..
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g’ informeerd te worden van gedagten zouden weesen,
Dat de bovengemelde bewoonders deser hutte zouden behooren ontbooden en van deselve afgeëist te worden zodanige bewijsen
van eigendom ofte vergunninge als aan hunne aangegraven gronden mogten hebben, en bij onstentenis van dien, of in cas van
uitblijven, een ieder derselver zoude behoren aangesegd te worden de hutten af te breeken en de landen door hun lieden ter
quaader trouw van de markt g’occupeerd te verlaaten. Ten waare een ieder daarvan jaarlijks ten profijte der erfgenam. aan de
markenrigter betaalden eene gulden tien stuiver voor pagt, te beginnen petri 1768 en voor de eerstemaal te vervallen Petri 1769,
als wanneer uit medelijden der g’erfdens voor hun lieden, het gebruik deeser aangegraven gronden aan deselve zouden kunnen
gelaten worden.
Dat inval deselve met de betalinge deser geprefigeerde pagtpenningen langer als…..
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drie weken na den jaarlijksche vervaldag mogte komen te wagten, of attenteerden bij hunne hutten of elders in deese markt iets
meerder aan te graaven, de selve aanstonds zouden behooren verstooken verklaard van het gebruik deezer aangegravene gronden
en de Heeren Markenrigteren van nu af aan en eens vooral versocht en g’ autoriseerd te worden de hutten te doen afbreeken en
deeze aangegraavenen gronden aan anderen ten profite deeser markt te verpagten.
Waarover tusschen de samentlijke G’ Erfdens gedelibereerd zijnde hebben deselven voorenstaande rapport geaggreerd en de
Heeren Markenrigteren tot het een en ander g’authoriseerd.
Waarmede deeze vergaderinge is gescheijden en de respective erfgen. voor haare presentie bedankt.
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1771 29 Augustus zijn de erfgen. van de markt van Appen na voorgaande kerkenspraak in het Hart te Voorstvergaderd geweest.
Present wegens,
Den Hof te Appen, Rentmr. G. Podt, Markenrigter.
Mentink de Heeren Provisoren van het Bornhof, Markenrigter.
Hof te Kemna, Jan Panhuis.
Bellemans, Willem Hendrik Bakker.
Helderink, Arend Gerrits.
Clovink, Jan Panhuis, Jacob Haak.

Hissink, Hendrik Schaap.
Bettink, Peter Hissink naamens de wed. Aart Hissink.
Het verhandelde op de laatstleden vergaderinge van den 29 Augustus 1767 is geresumeerd.
Afgehoord de rekeninge van de markenrigter G. Podt luidende als volgt.
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Rekeninge van ontfangst en uitgave van Gerhard Podt als markenrigter van Appen zedert de afgehoorde en geslooten rekeninge
op den 29 Augustus 1767.

1767

Ontfangst,
29 Augustus, De meerdere ontfangst van bovengem. geslooten rekeninge bedraagd de Sa. van
f. 539=10=0. Waarvan tusschen de respective erfgen. is verdeeld de Sa. van f. 480=0=0 en daarbij de
rendant geauthoriseerd in de eerst volgende rekeninge in ontfangst te brengen het restant f. 59=10=0.

Van een stuk lands de Ledige Hofstede genaamd.
Pr. de Erfgenn. van Derk Arents over 1765 versch. Petri 1766 voor f. 22=0=0.
Pr. de Heer Jan Hessels voor
f. 27=0=0.
over 1766 versch. Petri 1767.
Harmen Gerrits Blokwagen heeft in pagt van de Ledige Hofstede een stuk lands voor f. 8=0=0
1770
1771

17 Febr. ontfangen twee jaaren pagt verscheenen Petri 1767 en 1768 a.
25 Meij ontfangen twee jaaren pagt versch. Petri 1769 en 1770
a.

f. 8=0=0
f. 8=0=0
Lat. 1

16=0=0
16=0=0
f. 91=10=0
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Ontfangst,
Harmen Harms woonende op den Til betaald jaarlijks voor een stuk lands door hem in pagt op Martini, f. 4=10=0
1769
1770

28 Jann. ontf. een jaar pagt versch. Martini 1767
13 Meij ontf. twee jaaren pagt versch. martini 1768 en 1769 a f. 4=10=0

4=10=0
9=0=0

De Heer ontfanger Wesselman betaald jaarliks op Petri voor erfpagt van de Copermoole cam annexis
De Sa van f. 40=0=0.
1768
1771

8 Maart Ontfen een jaar erfpagt versch. Petri 1768
11 maart Ontfen drie jaaren erfpagt versch. Petri 1769, 1770, 1771,

40=0=0
120=0=0

Jan Oortwijn Derks betaald jaarliks op Pertri voor pagt van een stuk lands ingevolge pachtcedul
van 2 September 1767,
f. 1=10=0.
1769
1771

23 August. Ontfen een jaarpagt versch. Petri 1769
2 Febr. Ontf. een jaarpagt versch. Petri 1770

1=10=0
1=10=0

Winolds Broekhof betaald Jaarliks op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagt cedul
van 2 September 1767,
f. 1=10=0
1769
1770
1771

23 Aug. Ontf. een jaarpagt versch. Petri 1769,
29 Sept. Ontf. een jaarpagt versch. Petri 1770,
17 Julij Ontf. een jaarpagt versch. Petri 1771,
Lat, 2
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Ontfangst,

1=10=0
1=10=0
1=10=0
f. 181=0=0

Derk Jansen Panhuis betaald jaarliks op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagt cedul van
2 Septemb. 1767 f. 1=10=0.
1769
1770

1767

23 August. Ontf. een jaarpagt versch. Petri 1769,
29 Septemb. Ontf. een jaarpagt versch. Petri 1770,

1=10=0
1=10=0

Extra ordinaris Ontfangst,
29 August. Van Arend Gerrits als nieuwe erfgenaam wegens Hilderink voor de halfscheid,
Van de rentmeester des huises Bornhof als nieuwe erfgenaam wegens Mentink,
Van de rentmr. Bouwmeester als nieuwe erfgenaam wegens den hof te Kemna,
Van Willem Hendrik Bakker als nieuwe erfgenaam wegens Belleman,

5=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

1770

26 Janu.
10 Nov.

Van Reinder Evers, brouwer in de Holthuizerstraat voor 13 boomen,
Van Willem Beumer voor 2 parceelen eikenboomen den 14 Decemb. 1769 gekogt,

1771

2 Febr.

Van Jan Hissink in de Beekenstraat voor 88 boomen,

1=19=0
72=19=0

Lat; 3
2
1
Ontfangst te Zaamen,
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1769
1771

Uitgave voor de markt van Appen
zedert de geslootenen rekeninge op
den 29 Augustus 1767.
De Boerrigter trekt jaarliks voor tractement, schouwvaaren en een
kerkenspraak, f. 9=12=0.
25 Maart, betaald twee jaaren tractement over 1767 en 1768 a f. 9=12=0, l.r. nr. 1
31 Janu. bet. over 1769 en 1770 a f. 9=12=0.
l.q. nr. 2

1768
1769
1770
1771

De scheuter van de markt trekt jaarliks voor tractement, f. 6=6=0.
9 Meij,
Bet. 1 jaar tractement verschenen den 1ste Janu. 1768,
22 Febr. “
“
“
1ste Janu. 1769,
13 Meij, “
“
“
1ste Janu. 1770,
2 Februari
“
“
1ste Janu. 1771,

Extra ordinaris Uitgave,
1767 29 Aug.
Ingevolge consent der erfgen. betaald aan Hendrik Schaap een Reke. van
verteeringe op het schouwe over 1747 l. q. nr. 1
Een reke. van verteeringe op schouwen over 1750, 1751. l. q. nr. 2
Een reke van arbeidsloon over 1755, 1756, 1757.
l. q. nr. 3
1768

2 Janu.

Jan Peters voor het maaken van een nieuwe komme tusschen de Lampe en
Copermole met de vragten volgens res. van 29 August. 1767. l. q. nr. 4
Lat. 1
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Extra ordinaris Uitgave.
1768 19 Julij.
Aan de heer Bakker voor verteeringe der erfgen. op de vergaderinge van den
29 August. 1767. l. r. nr. 5
1769
20 Maart. Aan de scheuter Arent Gerrits voor 353 pepelen pooten á 2 stuv.
voor doorens
voor arbeidsloon over 28 dagen
l. r. nr. 6
1770 10 Maart.

aan de scheuter Arent Gerrits voor 252 peppelen pooten a 2 stuv.
voor dooren

f. 19=4=0
19=4=0

6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0

6=4=0
3=10=0
1=19=0

10=12=0
f. 85=17=0

f. 51=13=0
35=6=0
10=5=0
14=0=0
59=11=0
f. 25=4=0
6=5=0

13=4=0
f. 126=2=0
f. 181=0=0
f. 91=10=0
f. 398=12=0

Arbeidsloon 23 dagen.
l. r. nr. 7
27 Octob. Aan Jan Peters voor 2 hekken in 1770 geleverd.
l. r. nr. 8
Voor het te boek brengen van de erfgenamen resolutie als van ouds,
Voor port van een brief aan de custos met de kerkenspraake en voor het
aflezen van dezelve twee maal zamen,
Lat. 2
Uitgave te zamen,

11=10=0
42=19=0
4=2=0
2=10=0
0=6= 0
f. 161=1=0
85=17=0
f. 246=18=0

De ontfangst bedraagd f. 398=12=0
De uitgave bedraagd
f. 246=18=0
Dus meerder ontfangen f. 151=14=0
Van welk batelijk slot ad. Een honderd een en vijftig guldens veertien stuivers de samentlijke erfgen. geresolveerd hebben te
verdeelen de somma van Een honderd vier en veertig guldens, waarvan ieder der erfgen. haar …….
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portie bedraagd de Sa van achtien guldens, hetwelk aan ieder der zelver is overgegeve, zullende den overschot ten Sa van seven
guldens veertien stuivers door den markenrichter Podt in zijn eerst te doene rekeninge in ontfangst worden ingebragt, wordende
zijn Wel. Ed. in en mits deezen goeden rekeninge bewijs en reliqua , bedankt.
Geresolveerd het stuk lands de Ledige Hofstede genaamd waarvan pagter is geweest de heer Jan Hessels aan de meest biedende
te verpagten voor den tijd van twaalf jaaren te beginnen Petrie 1772. Zullende de verpondinge zijn en blijven tot laste van den
pagter en zal de nieuwe pagter geen mestrecht behoevende uit te keeren, en bij de expiratie der pagtjaaren geen mestrecht mogen
vorderen.
Dit stuk land is gertrokken jaarliks voor f. 62=0=0
Door Evert Bleumink.
B,

Hendrik Schaap en
Arent Gerrits.

Geresolveerd dat een publicatie zal worden gedaan tegen het rijden over den Appensche winterdijk tusschen het hek van de
mulder tot zo verre het district van Appen zig uitstrekt zullende de overtreders werden aangebragt en na de placaten van den
lande tegens dezelve geprocedeerd worden.
De schutter Arent Gerrits heeft overgegeven eene memorie voor de Heeren Erfgenamen van de markt van Appen van de boomen
in deze markt gepoot, waarvan voor ieder boom betaald moet worden 3 stuivers.
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Luidende als volgt,
Teunis Wolters,
4
Jan Slijkhuis en de coster van Twello, 6
Gerrit Harms,
21
Hilleken,
6
Willem Hissink,
27
Vrouw Pluim,
5
Reinier Hitsen,
11
Bij de kleine kopermoole,
12
Bij de groote kopermoole,
95
Albert Hissink op de hofstede,
3
De coster van Twello,
89
Antonie Buitenwaart,
53
Gerrit Fransen,
18

boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.
boomen.

Waarmede deeze vergaderinge is gescheiden en de respective erfgen. voor haare presentie bedankt.
1776 den 24 April zijn de erfgenaamen van de markt van Appen na voorgaande kerkenspraak in den herberg het Hart te Voorst

vergadert geweest.
Present wegens,
Den Hof te Appen, Rentmr. Gerh. Podt, Markenrichter.
Mentink, De Heeren Provisoren van het Bornhof, Markenrichter.
Hof te Kemna, De Heer Rentmr. Bouwmeester.
Bellemans, Willem Hendrik Bakker.
Helderink, Arent Gerrits.
Clovink, Jan Panhuis, Jacob Haak.
Hissink, Hendrik Schaap.
Bettinck, De heer en eigenaaren van de kopermoole.
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Het verhandelde op de laatst leden vergaderinge van den 20 Augustus 1771 is geresumeed.
Afgehoord de rekeninge van de markenrichter G.Podt luidende als volgt,
Rekeninge van ontfangst en uitgave van Gerhardt Podt als markenrichter van Appen zedert de afgehoorde en geslotene
rekeninge op den 29 Augustus 1771.
Ontfangst:
De meerdere ontfangst van boven gemelde geslotenen rekeninge bedraagd f. 151=14=0,
waarvan tusschen de respective erfgenamen is verdeeld f. 141=0=0 en daarbij de rendant
g’authoriseerd in de eerst volgende rekeninge in ontfangst te brengen het restant in cassa

7=14=0

Van een stuk lands de ledige Hofstede genaamd.
Pr. De erfgenamen van Derk Arents over 1765 verschenen Petrie 1766
1775 17 Julij ontfen van Derk Arents 1 jaar pagt verscheenen Petri 1766
Pr de Heer Jan Hessels de jaarenpagt versch. Petri 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 en 1772 á f. 27=0=0

22=0=0
162=0=0

1771 29 August. Verpagt voor 12 jaaren aan Evert Bleumink s’jaars voor f. 62=0=0 te beginnen Petri 1772.
Lat. 1

191=14=0
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Ontfangst:
1773 30 Jann. ontf. van Evert Bleumink een jaar pagt verschenen Petri
1774 12 Febr. ontf. van deselve versch.
1775 25 Febr. ontf. van deselve versch.
1776 28 Febr. ontf. van deselve versch.

1773
1774
1775
1776

62=0=0
62=0=0
62=0=0
62=0=0

Harmen Gerrits Blokwagen heeft in pagt een stuk lands van de Leedige Hofdtede s’jaars voor f. 8=0=0
1772 31 October ontfen van Harmen Gerrits Blokwagen twee jaaren pagt versch. Petri 1771 en 1772
1775 11 Maart
ontfen van deselve twee jaaren pagt versch. Petri 1773 en 1774
1776 20 April
ontfen van deselve een jaar pagt verscheenen Petri 1775
Harmen Harms wonende op den Til betaald jaarlijks voor een stuk lands door hem in pagt
op Martini f. 4=10=0.
1772 1 Maart ontfen van Harmen Harms twee jaaren pagt versch. Martini 1770 en 1771
1775 25 Maart ontfen van de selve 3 jaaren pagt versch. 1772, 1773, 1774
De heer Ontfr Wesselman betaald jaarlijks op Petri voor erfpagt van de
Copermole cum annexis de Sa van f. 40=0=0.
1772 9 April ontf. van de Heer Ontfr Wesselman een jaar erfpagt versch. Petri 1772
1776 20 April ontf. van de selve de jaaren erfpagt versch. Petri 1773, 1774, 1775, 1776 en 1777 á f. 40=0=0
Lat. 2
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Ontfangst:

16=0=0
16=0=0
8=0=0

9=0=0
13=10=0

40=0=0
200=0=0
f. 550=10=0

Jan Oortwijn Derks betaald jaarliks op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pachtcedul
van 2 September 1767 f. 1=10=0.
1772 11 April ontfen twee jaaren pagt versch. Petri 1771 en 1772

3=0=0

Winold Broekhof betaald jaarliks op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagtcedul
van 2 September 1767 f. 1=10=0.
1774 8 Jan. ontfen twee jaaren pagt versch. Petri 1772 en 1773

3=0=0

Derk Janssen Panhuis betaald jaarliks op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pachtcedul
van 2 September 1767 f. 1=10=0.
1775 17 Julij ontfen twee jaaren pagt versch. petri 1771 en 1772
1776 5 April ontfen drie jaaren pagt versch. Petri 1773, 1774 en 1775
Het akkermaals hout om de ledige Hofstede is den 17 Februari 1775 in het openbaar verkogt
voor f. 195=0=0 aan Reijnder Evers.
Die het selve den 20 April 1776 betaald heeft met
Lat. 3

3=0=0
4=10=0

95=0=0
f. 208=10=0
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Extra Ordinaris Ontfangst,
1775 17 Julij Van Hendrik Janssen Ankersmit in de Holthuiser straat voor elf boomen á 3 stuv.
1=13=0
1776 5 April Gerrit Fransen voor 18 boomen
2=14=0
20 dito A. ten Hove en de custos van Twello Braskamp voor 89 beuken heisters in de markt gepoot.
13=7=0
Custos van Twello Brascamp in voldoeninge van de halfscheid van 125 peppels met Jan Slijkhuis
in deeze markt gepoot
9=7=8
Garrit Harms voor 21 bomen
3=3=0
Teunis Wolters voor 3 boomen
0=9=0
Lat. 4
30=13=8
3
208=10=0
2
550=10=0
1
191=14=0
Ontfangst te zamen, f. 981=7=8
Uitgave voor de markt van Appen zedert de geslotene rekeninge op den 29 August. 1771.
De boerrichter trekt jaarliks voor tractement, schouwvaaren en
een kerkenspraak f. 9=12=0.
1773 30 Jan. betaald aan Jan Panhuis het tractement over de jaaren 1771 en 1772
á f. 9=12=0. l. q.
De scheuter van de markt trekt jaarliks voor tractement f. 6=6=0.

19=4=0
Lat. 1

19=4=0
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Uitgave,
1775 17 Julij Betaald aan Arent Gerrits het tractement versch. den 1 Januarij 1772, 1773,
1774 en 1775 á f. 6=6=0 jaarliks
1776 5 April Deselve een jaar tractement versch. den 1 Januari 1776
Extra Ordinaris Uitgave,
1771 29 August. Betaald aan Schaap als gecommitteerde deeser markt voor het rondgaan
van het Appensche veld om op te neemen de boomen op de markt gepoot
en haare gedaane verteeringe
Custos voor tweemaal afleesen van een kerkenspraak
1774 8 Jan. Betaald aan Jan Peters voor arbeidsloon aan het hekke aan den dijk,
voor een planke op de brug in de Holthuiser straat en voor nagels in 1773. l.q.
7 Meij Aan den selven voor een hekke gemaakt aan den Heutendijk en
het hekke gelapt voor den Halmer in 1774. l.q.
12 Novemb. De heer Bakker voor verteeringe der erfgenamen op de vergaderinge

25=4=0
6=6=0

1=0=0
0=4=0
3=4=0
5=0=0

van den 29 August. 1771. l. q.
1775 4 Febr. De Custos voor tweemaal afleesen van een kerkenspraak.
17 Julij Aan de scheuter Arend Garrits voor 83 peppelen pooten á 2 stuv.
Arbeidsloon,
l. q.
Lat. 2
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Extra Ordinaris Uitgave.
1776 5 April Deselve voor 1450 eiken stikken en voor arbeidsloon. l. q.
20 dito Jan Smit voor gelevert ijserwerk, l. q.
Voor het te boek brengen van de erfgenamen resolutie als van ouds,
Voor port van de brief aan de custos met kerkenspraak en voor tweemaal
fleesen van deselve

35=0=0
2=7=0
2=10=0

Lat. 3
2
1
De hiervoren staande ontfangst bedraagd
De uitgaven,
Afgetrokken is meerder ontfangen als uitgegeven.

Uitgave te zamen,
981=7=8
155=6=0
f. 826=1=8

43=1=0
0=4=0
8=6=0
3=10=0
11=16=0
f. 95=19=0

0=6=0
40=3=0
95=19=0
19=4=0
f. 155=6=0

Van welk batelijk slot ad. Achthonderd sesentwintig guldens een stuiver acht penn., de samenlijke erfgenamen geresolveerd
hebben te verdeelen de somma van Acht honderd guldens, waarvan ieder der erfgenamen haar portie bedraagd de somma van
eenhonderd guldens, zullende den overschot ter somma van sesentwintig guldens een stuiver acht penningen, door den tijdelijke
markenrichter in zijn eerst te doene rekening in ontfangst worden ingebragt, wordende zijn Wel. Ed. in en mits deesen goeder
rekeninge bewijsen reliqua bedankt.
Tot markenrichteren zijn gecontinueerd de Heer Gerhard……
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Podt als volmagtiger van mevrouw Wed. Dapper, eigenaresse van den Hof te Appen ingevolge volmagt voor burgem. Schep. en
Raaden der stad Deventer, den 24 April 1776 gepasseerd alhier vertoond en geleezen en de Heeren Provisoren van het Bornhof
namens Mentink, beide voor den tijd van zes jaaren.
In plaats van wijlen Jan Panhuis is tot gecommitteerde aangesteld Johan Richard Krepelen in plaats van wijlen Barteld Swekking
tot nieuwe boerrigter Hendrik Bos.
Dewijl Jan Oortwijn en Willem Broekhof haare verschuldige pagtpenningen niet betaald hebben zal deselve door den scheuter
worden aangezegd dat zo binnen een jaar haar verschuldigde pagtpenn. niet betalen de hutte geremoveerd en deselve van verdere
pagtjaaren verstoken zullen zijn.
De scheuter Arent Gerrits heeft overgegeven een memorie van de boomen in deese markt gepoot, waarvan voor ieder boom
betaald moet worden drie stuivers, luidende als volgt:
Jan Berens in Appen
35 telgen.
Jan Slijkhuis
31
“
Heer Doctor Kost
60
“
Tunnes Wolters
4
“
Swier van de Blaake
156
“
Garrit Harms
37
“
Evert Jan Hissink
16
“
Willem Hissink
28
“
Jan Hendriks
19
“
Vrouw Pluims
15
“
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Albert Hissink
Wolter van de Kulke
Garrit Fransen

11
30
6

telgen.
“
“

Goedgevonden te verpagten aan Lammert Arends en Hanna Harms, echtelieden, een stuk lands van de Ledige Hofstede bij
Harmen Garrits Blokwagen in pagt gebruikt geweest s’jaars voor Tien Guldens en zulks voor den tijd van ses jaaren te beginnen
Petri 1777.
Tot nieuwe erfgenamen hebben zig aangegeven Vrouwe R.C.Podt, Wed. Dapper als eigenaresche van den Hof te Appen.
De eigenaaren van de kopermole, namentlijk de Heeren ontfanger Wesselman, Hessels en Johan Richard Krepel, alle wegens
Bettink.
Jan Panhuis wegens een vierde waare in Klovink.
1780 10 Julij zijn de erfgenamen van de markt van Appen na voorgaande kerkenspraak in de herberg het Hart te Voorst
vergadert geweest.
Present wegens:
Den Hof te Appen, rentmr. Gerhardt Podt, volm. Van Vrouwe R.C.Podt wed. Dapper, markenrigter.
Menting, de Provisoren van het Bornhof, markenrichters.
Hof te Kemna, Nemo.
Bellemans, Willem Hendrik Bakker.
Hilderink, Arend Garrits en Evert Bleumink.
Clovink, Jacob Haak, Hendrik Panhuis namens zijn moeder.
Beeldnummer: 37 van 160
Verso
pag. 60.
Hissink, Hendrik Schaap.
Bettink, de eigenaaren van de copermoole.
Het verhandelde op de laatstleden vergadering van den 24 April 1776 is geresumeerd.
Afgehoord de rekeninge van de markenrigter G. Podt luijdende als volgd.
Rekening van ontfangst en uitgave van Gerhard Podt als markenrigter
van Appen zedert de afgehoorde en geslootenen rekening op den 24 April 1776.
Ontfangst,
De meerdere ontfangst van bovengemelte geslootenen rekeninge begraagd f. 826=1=8 waarvan tusschen
de resp. erfgenamen is verdeeld f. 800=0=0 en daarbij de rendent g’authoriseerd in de eerst volgende
rekening in ontfangst te brengen het restant in cassa

26=1=8

Van een stuk land de ledige Hofstede genaamd.
Pr Evert Bleumink voor 12 jaaren begonnen Petri 1772.
1777
1778
1779
1780

1
7
27
8

Maart. Ontf. van Evert Bleumink in voldn van een jaarpagt versch. petri 1777
Febr. van dezelve een jaarpagt 1778
Maart Deselve een jaarpagt 1779
April Deselve een jaarpagt 1780
Een stuk land van de Ledige Hofstede

62=0=0
62=0=0
62=0=0
62=0=0
Lat. 1
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Ontfangst,
Pr Harmen Gerrits Blokwagen.
1780 29 April Ontf. van de Erfgen. van Harmen Blokwagen de jaaren pagt versch. Petri 1776 en 1777
Nu pagter Lambert Arents en Hanna Harms Ehel.
Voor 6 jaaren volgens res. Van 24 April 1776.
Dito Lambert Arents s’jaars pagt versch. Petri 1778
8 Julij De selve s’jaar pagt versch. petri 1779

f. 274=1=8

16=0=0

10=0=0
10=0=0

Harmen Harms op den Til betaald jaarliks voor een stuk lands door hem in pagt op martini 4=10=0
1776 28 April Ontf. van Harmen Harms een jaar pagt versch. martini 1775
1780 1 Julij Deselve de jaaren pagt versch. Martini 1776, 1777, 1778 en 1779 á f. 4=10=0

4=10=0
18=0=0

De erfgenaaren van de kopermoole cum annexis betaalen jaarliks op Petri voor erfpagt f. 40=0=0
1780 8 Julij ontfangen van J.F. Krepel de jaaren erfpagt versch. Petri 1778, 1779, 1780 á f. 40=0=0

120=0=0

Jan Oortwijn Derks betaald jaarliks op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagt cedul
van 2 Sept. 1767
f. 1=10=0.
In de geslotene rekening op den 24 April 1776 is verantwoord de pagt versch. Petri 1772
en zedert is niets betaald.
Lat. 2

f. 178=10=0
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Ontfangst,
Winold Broekhof betaald jaarliks op petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagt cedul
van 2 September 1767 f. 1=10=0.
1780 24 Junij ontf. van Winoldus Broekhof de jaaren pagt versch.
Petri 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779 en 1780 á f. 1=10=0.

10=10=0

Dirk Janssen Panhuis betaald jaatliks op petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagt cedul
van 2 September 1767 f. 1=10=0.
1780 8 Julij van Teunis Garritsen in huwelijk hebbende de Wed. van Dirk Janssen Panhuis de jaaren pagt versch.
Petri 1776, 1777, 1778, 1779 en 1780 á f. 1=10=0.
Extra ordinaris ontfangst,
1776 25 April van mevrouw Wed. Dapper als nieuwe erfgenaam wegens den Hof te Appen,
1780 1 Julij Van Willem Aalders zijn ¼ de portie in zodane 125 telgen als volgens opgave van den scheuter
Arent Gerritsen den 29 Aug. 1771 door de Custos in Twello Braskamp en Jan Slijkhuis in de markt
gepoot en door voorn. Custos voor de halfscheid á f. 9=7=8 betaald en verrekend zijn.

7=10=0

10=0=0

4=13=12

Moetende het resterende ¾ de part betaald worden door Hendrik Bos weduwnaar van
Dirkje Janssen Slijkhuis, dochter van voorn. Jan Slijkhuis.
Lat. 3
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Extra ordinaris ontfangst,
is ontfangen voor de navolgende telgen in de markt gepoot volgens memorie door de scheuter
Arent Gerritsen overgegeven den 24 April 1776 als van Jan Slijkhuis voor 31 telgen á 3 stuv.
De Heer med. Doctor Cost voor 60 telgen á 3 stuv.
Swier van de Blaake voor 156 telgen á 3 stuv.
Garrit Harms voor 37 telgen á 3 stuv.
1780 1 Julij van Jan Hendrik voor 11 telgen á 3 stuv. om dat de overige 8 telgen niet wilden wassen
Wolter van de Kulke voor 30 telgen á 3 stuv.
8 Julij van J.F. Krepel namens eigenaren van de kopermoole als nieuwe erfgenaamen van Bettink
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Ontfangst te zamen,
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Uitgave,

f. 32=13=12

4
3
2
1

4=13=0
9=0=0
23=8=0
5=11=0
1=13=0
4=10=0
10=0=0
58=15=0
32=13=12
178=10=0
274=1=8
f. 544=0=4

De Boerrigter trekt jaarliks voor tractement, schouwvaaren en
kerkenspraak f. 9=12=0.
1777 11 Jann. Jan Panhuis als boerrigter het tractement over 1773, 1774, 1775 en 1776
á f. 9=12=0. l.q. nr. 1
1779 3 April dezelve het tractement over 1777 en 1778 á f. 9=12=0 l.q. nr. 2
1780 17 Junij Hendrik Bos het tractement als boerrigter over 1779, l.q. nr. 3
De scheuter van de markt trekt jaarliks voor tractement f. 6=6=0.
1777 4 Octob. Arent Gerrits het tractement versch. 1 Januari 1777
1778 29 Aug. deselve versch. 1 Jann. 1778
1780 8 April deselve versch. 1 Jann. 1779 en 1780 á f.6=6=0
Extra ordinaris uitgave,
1776 28 Dec. Aan Peters voor twee geleverde planken en arbeidsloon aan de brugge
in de Holthuiser straat in 1776
l.q. nr. 4
1779 4 Nov. De heer Bakker voor verteeringe der erfgenaamen op de vergaderinge
van den 24 April 1776
l.q. nr 5
Voor het te boek brengen van de erfgen. resolutie als van ouds
Voor tweemaal afleesen van de kerkenspraak
Uitgave te zamen,

38=8=0
19=4=0
9=12=0

6=6=0
6=6=0
12=12=0

3=6=0
52=6=0
2=10=0
0=4=0
f. 150=14=0
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De vooren staande ontfangst bedraagd
f. 544=0=4
uitgave
f. 150=14=0
Afgetrokken is meerder ontfangen als uitgegeven. f. 393=6=4
Welken meerderen ontfangst door voorn. Markenrigter Podt in zijn eerst te doene rekeninge in ontfangst zal worden
verantwoord, wordende zijn Wel. Ed. in en mits deezen goeder rekeninge bewijs en reliqua bedankt.
Dewijl bij examinatie der restanten gebleeken is dat alsnog schuldig zijn wegens gepoote telgen volgens overgegevene memorie
door den schutter op de 9 Augustus 1771.
Willem Hissink voor 27 telgen á 3 stuv.
Vrouw Pluims voor 5 telgen
Albert Hissink op de Hofstede voor 3 telgen.
Hendrik Bos wedr en tuchtenaar van Dirkje Janssen Slijkhuis,
dochter van Jan Slijkhuis wegens ¼ in 125 telgen door de custor
in Twello, Braskamp en Jan Slijkhuis gepoot.
En door de voorn. Custos voor de halfscheid en Willem Aalders
voor ¼ de betaald, mitsgaders volgens overgegevenen memorie
op den 24 April 1776.
Jan Berends in Appen voor 15 telgen á 3 stuv.
Teunis Wolters voor 4 telgen
Evert Jan Hissink voor 16 telgen
Willem Hissink voor 28 telgen
Vrouw Pluims voor 15 telgen
Albert Hissink voor 11 telgen
Garrit Fransen voor 6 telgen

4=1=0
0=15=0
0=9=0

4=13=12

2=5=0
0=12=0
2=8=0
4=4=0
2=5=0
1=13=0
0=18=0

Zijnde alle de overige op Voorster twee memorien gementioneerde gepoote telgen verrekend of opgetrokken, is goed gevonden
den schutter Arent Garrits te gelasten alle dezelve nochmaals serieuselijk te waarschouwen.
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Zo binnen een maand het dieswegen verschuldigde aan den markenrigter niet voldoen, de resp. markenrigteren g’authoriseerd
zijn zo en als deselve g’authoriseerd worden mits deezen die onbetaalde gepoote telgen te doen omhouwen.
Alzo Jan Oortwijn Derks noch de tegenwoordige besitter Hendrik Schaap heeft gelieven na te komen de resolutie op de
jongstleeden vergaderinge over de te doene betalinge dat door hun verschulde pagten genoomen, is goed gevonden den schutter

te gelasten Hendrik Schaap aan te zeggen, dat zo binnen een maand alle die verschulde pagten niet komt te voldoen, de resp.
markenrigteren g’authoriseerd zijn, gelijk deselve g’authoriseerd worden bij deezen de hutte te doen removeren en het land aan
een ander te verpagten.
Geresolveerd, Dat wanneer een gewaard persoon een ongewaard parceel in eigendom mogt bezitten of door koop, successie als
anders magtig worden ten legarde van dat ongewaard parceel of parceelen niet anders zal worden geconsidereerd of eenig
meerder privilege sal genieten dan een ongewaarde en dus tegens zodane een ongewaard parceel telgen willende pooten, verpligt
zal zijn daartoe even en op dezelve voet als andere ongewaarden voor af consent te vraagen op eene erfgenaamen vergadering bij
poene, dat al zodaane anders gepote telgen zonder consent der erfgenaamen, waarvan de scheuters de respective markenrigteren
aanstonds zullen moeten kennisse geven, door ordre van voorn. Markereigteren zullen worden omgehouwen.
Voorts is in overweging genoomen of niet ten profite van de markt op Lampenveld, Bluminkshoek en van de Jagers hutte tot aan
de Lampe een nieuwe dijk behoorde aangelegd en met twee……..
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rijen boomen bepoot te worden, is goed gevonden zulks te attesteeren en te verzoeken en te committeeren Jacobus Heitingh q.q.,
Hendrik Bos, en Johannes Ferdinandus Krepel, om de noodige bestekken tot het omwenden als anders te formeeren, het zelve in
het openbaar aan te besteden en na gedaane publique aanbestedinge van tijd tot tijd het opzigt te willen houden ten einde het
zelve conform het bestek gemaakt wordt.
Verders is inplaats van wijlen Johan Richard Krepel aangesteld tot tweede gecommitteerde Johannes Ferdinandus Krepel, tot
schutters van deeze markt zijn aangesteld Arent Garrits en Arij van Lent, ieder op een jaarlijksch tractement van ses guldens ses
stuivers en beide voor de tijd van twee jaaren.
De scheuter Arent Garrits is voor extra ordinaris moeite voor het rondbrengen der briefjes van verschulde pagten en gepoote
telgen toegelegd drie guldens doch zonder consequentie.
Den zelven heeft overgegeven een memorie van telgen in deeze markt gepoot, waarvan voor ieder telge betaald moet worden drie
stuivers, luidende als volgt,
Jan Berents
Hofsteen Boer
Willem Hissink
Hilleken
Evert Jan
Hogenkamp
Rutger Hissink
Ferdinand op de kopermoole

10
24
5
18
5
99
162
42

Waarmede deeze vergaderinge is gescheiden en de erfgen. voor haare presentie bedankt.
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1784 den 12 Julij.
Zijn de erfgenamen van de mark van Appen na voorgaande kerkenspraak in de herbeg het hart te Voorst vergadert geweest.
Present wegens,
Mentink, De provisoren van het Bornhof, markenrigter.
Hof te Appen, Ontvanger van de Graaf als volmagtiger van Vrouwe P.C. Podt, weduwe Dapper ingevolge volmagt voor
burgemeester en schepenen en raad der stadt Deventer gepasseert den 24 April 1776 en uit kragt van de substitutie daarbij
verleent substituerende den bouwman van ’t voorn. erve.
Hof te Kemna, Rentmeester Kraals.
Bellemans, Willem Hendrik Bakker.
Hilderink, Aaltjen Hilderinks, Evert Bleumink, Jan Fleerhof.
Clovink, Hendrik Bos, Arij van Lent, Garrit Slijkhuis.
Hissink, de erfgenamen van Hendrik Schaap.
Bettink, de erfgenamen van de kopermoole.

Het verhandelde op de laatste vergaderinge van den 10 Julij 1780 is geresumeert.
Afgehoort de rekeninge van wijlen den markenrigter G. Podt luidende als volgt,
Rekening van ontvangst en uitgave van Gerhard Podt
als markenrigter van Appen zedert de afgehoorde en
geslotene rekening op den 10 Julij 1780.
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Ontvangst.
De meerdere ontvangst van bovengemelte geslotene rekeninge bedraagt

f. 393=6=4

Van een stuk lands de Ledige Hofstede genaamt.
Pr. Evert Bleumink voor 12 jaaren begonnen petri 1772.
1781 17 Februarij, ontvangen van Evert Bleumink 1 jaarpagt versch. Petri 1781
1782 2 Maart de selve 1 jaar pagt versch. 1782
1783 22 Maart de selve
1783
Een stuk lands van de ledige Hofstede .
Pr. Lambert Arents voor 6 jaaren volgens
res. van 24 April 1776.

62=0=0
62=0=0
62=0=0

1783 1 Julij van Lambert vier jaaren pagt versch. petri 1780, 1781, 1782 en 1783 á f.10 gulden jaarlijx
Lat 1

40=0=0
f. 619=6=4
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Ontvangst,
Harmen Harms op den Til betaalt jaarlijx voor een
stuk lands door hem in pagt op Martini, f. 4=10=0.
1781 22 December ontvangen van Harmen Harms de jaaren pagt verschenen Martini 1780 en 1781 á 4=10=0.
1784 6 Julij Arij van Lent het jaarpagt verschenen Martini 1782.
De erfgenamen van de kopermole cum annexis
betalen jaarlix op Petri voor erfpagt f. 40=0=0.
1784 7 Julij ontvangen van J. F. Krepel de jaaren erfpagt verschenen petri 1781, 1782, 1783

9=0=0
4=10=0

120=0=0

Jan Oortwijn Derks betaalt jaarlijx op Petri voor
pagt van een stuk lands ingevolge pagt cedul
van den 12 September 1767 f. 1=10=0.
In de geslotene rekeninge op den 24 April 1776 is
verantwoord de pagt verschenen petri 1772.
En zedert is niets betaalt.
Lat. 2

f. 133=10=0
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Ontvangst,
Winoltd Broekhoff betaalt jaarlix op Petri voor pagt van een stuk lands ingevolge pagtcedul van den
2 September 1767 f. 1=10=0.
1784 7 Julij Ontvangen van Winold Broekhoff de jaarenpagt verschenen petri 1781, 1782 ,1783.

4=10=0

Dirk Jansen Panhuis modo Teunis Garrits betaalt jaarlix
op Petri voor pagt van een stuk land ingevolge pagt cedul
den 2 Septembr. 1767 f. 1=10=0.
1784 7 Julij Van Teunis Garrits de jaaren pagt verschenen Petri 1781, 1782,en 1783 ad. f. 1=10=0.

4=10=0

Extra ordinaris ontvangst.
1780 28 Augustij Garrit Fransen voor 6 telgen ad 3 stuv.
Volgens memorie door scheuter op den 24 April 1776 overgegeven.

0=18=0

15 Novenber Rutger Hissink voor 162 telgen 3 stuv. door Thomas Rensen Custos te Wilpe gepoot
voor de akkermaals bos de Holthoeve genaamt,
volgens memorie door de scheuter 10 Julij 1780 overgegeven.

24=6=0

1784 6 Julij Jan Fleerhoff namens Teunis Wolters voor 4 gepote telgen volgens memorie door de scheuter
den 24 April 1776 overgegeven.
0=12=0
Hilleken voor 18 gepote telgen.
2=14=0
Hogenkamp voor 99 id.
14=17=0
Beijde volgens memorie door de scheuter den 1 Julij 1780 overgegeven.
18=3=0
Lat. 3
52=7=0
2
33=10=0
1
619=6=4
Ontvangst te samen,
f. 805=3=4
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Uitgave,
De Boerrigter trekt jaarlijx voor tractement, schouwvaren en
Kerkenspraak,
f. 9=12=0.
1783 17 Meij Hendrik Bosch het tractement als boerrigter over 1780, 1781 en 1782,
ad. 9=12=0, l.q. nr. 1
1784 5 Julij De selve tractement over 1783, l.q. nr. 2
De scheuter van de mark trekt jaarlijx voor tractement f. 6=6=0.
1781 14 Maart Arent Garrits als scheuter een half jaar tractement vervallen
den 1 Julij 1780, l.q. nr. 3
Volgens resolutie van 10 Julij 1780 zijn twee scheuters aangestelt namentlijk
Arent Garrits en Arij van Lent ieder op een jaarlijx tractement van f. 6=6=0.
1783 9 Augustus Arent Garrits als scheuter twee jaaren tractement verschenen
10 Julij 1781 en 1782, l.q. nr 4.
1784 6 Julij Aan Fleerhof voor zijn kleijn dogter als erfgenaam van Arent Garrits
1 jaar tractement verschenen den 10 Julij 1783 l.q. nr. 5

28=16=0
9=12=0

3=3=0

12=12=0

6=6=0

1781 26 Sep. Arij van lent als scheuter een jaar tractement verschenen den 10 Julij 1781 l.q. nr 6.
6=6=0
1783 1 Jan. De selve 1 jaar tractement verschenen 10 Julij 1782 l.q. nr 7
6=6=0
6 Dec. de selve 1een jaar tractement verschenen den 10 Julij 1783 l.q. nr. 8
6=6=0
Lat. 1
f. 79=7=0
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Extra ordinaris uitgave.
1780 29 Augustus Aan Richelts Evers voor verteringe der erfgenamen op de vergadering
van 10 Julij 1780 l.q. nr 9
De heer Bakker voor geleverde wijn, tabak, craaklingen, op voorm. vergadering l.q.
1781 14 Maart Volgens resolutie van den 10 Julij 1780 aan Arent Garrits voor extra ordinaris
moeite voor het rondbrengen der briefjes van verschulde pachten en gepote telgen l.q.
25 Augustus Aan Richelts Evers voor verteringe der markenrigteren bij het houden
van een conferentie over de mark op den 16 deser l.q. nr. 12
H.D. Kok voor copie gelt van twee memorien aan de scheuter
en eenige rekeningen l.q. nr 13

32=5=0
33=4=0
3=0=0

7=6=0

0=12=0

22 Decenbr. Aan Peters voor arbeijds loon geleverd hout en nagels aan
hekken en bruggen in 1781 l.q. nr 14
1783 9 Augustij Aan Peters voor arbeijds loon aan hekken in 1783 l.q. nr. 15
Voor het te boek brengen van de erfgenamen resolutie als van ouds
Voor tweemaal aflesen van de kerkenspraak
Lat. 2
1
Uitgave te Zamen…

27=10=0
7=0=0
2=10=0
0=4=0
f. 113=11=0
79=7=0
f. 192=18=0
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De vorenstaande ontvang bedraagt
uitgave
Dus meerder ontvangen

805=3=4
192=10=0
f. 612=5=4

Welke meerderen ontvangsten ter summa van ses hondert twaalf gulden vijf stuiver vier penn.
door den ontvanger van de Graaf namens de erfgenamen van wijlen den markenrigter G. Podt,
in dese vergaderinge zijn betaalt, wordende dier halven voorn. erfgenamen van dese administratie
gedechargeert en in en mits desen goeder rekening bewijs en reliqua bedankt.
Is geresolveert dat tussen de respective erfgenamen verdeelt zal worden de summa van vier hondert tachtig guldens, waarvan een
ieders portie bedraagt de summa van sestig guldens, welke een ieder der erfgenamen heeft ontvangen en na zig genomen,
zullende den overschot ter somma van f. 132=5=4 in de eerst te doene rekeninge in ontvangst door de heer markenrigter
verantwoord worden.
Den rentmeester Kraals heeft als novitiaat van den Hoff te Kemna betaalt Tien guldens.
Geresolveerd op versoek van Hendrik Scharp als bezitter van de hutte door Jan Oortwijn Derks bewoond den selve te remitteren
de jaaren pagt verschenen Petri 1773 en 1774 ad. f. 1=10=0 jaarlijx mits betalende de restante pagt tot Petri 1783 binnen een
maand na dato deses.
De Heeren Provisoren van het Bornhof zijn gecommitteert tot markenrigters voor den tijd van ses jaaren.
Tot tweede boerrigter op ses guldens ses stuivers jaarlijx tractement aangestelt Jan Nijvelt mits dat teffens zal mogen schutten, en
als scheuter daar van het schutgelt profiteren.
Verder geresolveert dat de 18 stuk peppelen….
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in den dijk staande met het akkermael zullen verkogt worden.
Voorts is op versoek van de kinder van Arent Gerrits geresolveert het jaar scheuters tractement verschenen den 10 Julij 1784 aan
haar te betalen.
Den scheuter Arij van Lent is voor extra ordinaire moeite voor het rondbrengen der briefjes van verschulde pagten en gepote
telgen toegelegt drie gulden, dog zonder consequentie.
Waarmede dese vergaderinge is gescheiden en de erfgenamen voor haare presentie bedankt.
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Op den 29 Julij 1785
Zijn de erfgenamen van de mark van Appen na voorafgaande kerkenspraak in de herberg het Hart te Voorst vergadert geweest.
Present wegens,
Mentink, de provisoren van ’t Bornhof.
Hof te Appen, den bouwman.

Hof te Kemna, den bouwman.
Bellemans, nemo.
Hilderink, Evert Bleumink.
Clovink, Hendrik Bosch.
Hissink, Schaaps erfgenamen.
Bettink, de heer Krepel.
Het verhandelde op de laatstleden vergadering van den 12 Julij 1784 is geresumeert.
Is verstaan dat aan DerkJansen nochmaals door den schater zal worden aangesegt, dat hij wegens het plaggen in de mark, hetwelk
verboden is bij resolutie van den 30 Augustij 1711, vervallen is in de boete van 2 gd. guldens, en gerequireert om die boete
binnen zes weeken te betalen.
N.B. door Bleumink aangenomen die boete te betalen.
En is wijders tot wegneming van alle bedenkingen welke zouden kunnen worden gemoveert als of zodanige overtreders der
aangetogene resolutie, welke niet op de de daad g’attrappeert en aangehaalt worden, van die boete zouden vrij zijn ,
goedgevonden dat de selve evenwel in de daarbij gestationeerde boete zullen vervallen zijn wanneer hun sulx op eene andere
wijse kan worden bewese en dat de selve die boete binnen ses weeken na dat hun sulx zal zijn aangesogt, niet hebbende voldaan
dubbelt zullen moeten betalen.
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Door den boerrigter aangebragt zijnde, dat er bij de Lampe een kleijn hoekjen is aangegraven aan den Hof, is bij geërfden
verstaan sulx uit hoofde der geringheijd voor dese reijs te passeren.
Verder geresolveert, dat in geval schaapschotten aan anderen worden in gebruik gegeven als dan de mest zal moeten blijven op
die plaats waar onder ’t schaapschot behoord, en niet van daar vervoert worden op de boete van 25 guldens.
Verstaan dat het parceel van de kopermoole waarop de whare van ’t Bettink gelegt is vervolgens even als andere gewaarde
parceelen het regt van pooten zal hebben, mits voor eene reijs, van de aldaar gepoote bomen betalen de zoo als van ongewaarde
betaald word, en verder niet.
Reinder Wenink de mulder geproponeert hebbende om als andere daghuurders en ongewaarde in de mark te mogen plaggen, is
sulx door geërfden geaccordeert.
Eindelijk is geresolveert in den vervolge bij de resumptie de door de geërfdens genomen resolutie n, door de presente geërfden te
ondertekenen. Waarmede dese vergadering is gescheiden, en de geërfdens voor haar presentie bedankt.
Getekent den 4 October 1790.
H.J. Lulofs, qq
Jan Neiveldt. qq
Gerrit Jan Wolters, qq
Jacobus Heijtink, qq
Barteld Lamberts.

Gerrit Slijkhuis.
Hendrik Schaap.
Wed. J.R. Krepel & Comp.
Evert Bluminck.
Hendrik Bosch.
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1790 den 1 October s’morgens om tien uurens zijn de erfgenamen van de markt van Appen, na voorgaande kerkenspraak in de
herberg het Hart te Voorst vergadert geweest.
Present wegens,
Mentink, de provisoren van ’t Bornhof.
Hof te Appen, Jan Nijvelt, qq
Hof te kemmena, G.J. Wolters, qq
Bellemans, J. Heijtingh, qq
Hilderink, E. Bleumink en B. Lammerts.
Klovink, H. Bos en G. Slijkhuis.

Hissink, H. Schaap.
Bettink, wed. J.R. Krepel en Comp.
Het verhandelde op de laatste vergaderinge is geresumeert en door de presente erfgenamen getekent.
Verders is afgehoort, de rekeninge van de Heeren Provisoren van het Bornhof, Luidende als volgt,
Rekeninge van ontfangst en uitgave van J. Heijtingh, rentmr. van den huise Bornhof, namens de Heeren Provisoren, als
markenrigteren van Appen, sedert de laatste afgehoorde rekeninge van de Heer G. Podt, op den 12 Julij 1784 gedaan.
Ontfangst,
Het slot van de laatste rekeninge bedraagt sig

f. 132=5=4

Ontfangen van E. Bleumink het laatste of 12 jaar pagt van de ledige Hofstede of Lampen kamp,
verschenen Martinij 1783 of Petrij 1784
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Op den 20 October 1783 is voorschreven camp wederom verpagt aan Ferdinant Krepel voor 12 jaaren,
jaarlijks voor 43 gulden waar van het eerste jaar verschenen is geweest. Martinij 1784
1785
1786
1787
1788
en Martinij 1789
Ontfangen van
L. Arents de pagt van een stuk land van de Ledige Hofstede, verschenen
Petrij 1784
1785
1786
1787
1788
En Petrij 1789
Ontfangen van
Jan van den Til een jaarpagt van een stuk land verschenen
Martinij 1783
1784
1785
1786
1787
1788
En Martinij 1789
Ontfangen van
de Heer B. Crepel de erfpagt van de copermole verschenen
Petrij
1784
1785
1786
1787
1788
1789
\
en Petrij
1790
Ontfangen van
H. Schaap de agterst. pagt van Jan Oortwijn Derks hutte tot Petrij 1783, zijnde 9 jaaren jaarlijks 30 st. is samen
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Nog van H. Schaap ontfangen van Jan Oortwijn Derks Hutte,

Petrij 1784
1785
1786
1787
1788

62=0=0
194=5=4

43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
13=10=0
643=0=0

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

1790
en Petrij 1790

1=10=0
1=10=0

Ontfangen van
Wijnolt Broekhof de pagt van het land, daar zijn huis op staat, verschenen Petrij

1784
178 5
1786
1787
1788
en Petrij 1789

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

1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

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

Ontfangen van
Teunis Garrits de pagt van een stuk land, verschenen Petrij

en Petrij
Extra ordinaire ontfangst,
Van de heer B. Crepel, voor een parceel akkermaals holt van lampenkamp, zo op den 22 Feb. 1785 verkogt is.
Van H. Bos, voor 18 peppelen bij de Appensche kolken, door Hr. Dekker gekogt.
Van de heer Kraals, het novitiaat van het Hof te kemmenade
Van Domine Jansenvoor 76 gepote peppelen ad. 3 st. per stuk
Van vrouw Pluim voor 20……………….
Van Jan Berens voor 15………………..
Van de H. Crepel voor 46………………..
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Ontfangen van E. Braskamp voor 47 gepoote telgen
Van G. Slijkhuis voor 2………………………….
Van E. Bleumink voor 12……………………….
Van G. Bremterboer voor 14……………............

7=1=0
0=6=0
1=16=0
2=2=0
11=5=0
347=16=0
643=0=0
194=5=4
Dus den ontfangst

1196=6=4
Uitgave tegens voorenstaande ontfangst.
Aan Hendrik Bos, voor een jaar tractement als boerrigter en voor schouwvaren
en kerkenspraken,
dus over den jare

en

Aan Jan Nijveldt, een jaar tractement als boerrigter verschenen den 12 Julij

Aan A. van lent, een jaar tractement als scheuter,
verschenen den 10 Julij 1784
6=6=0
Aan denselven voor extra moeite volgens
resolutie van den 12 Julij 1784
3=0=0

270=0=0
14=5=0
10=0=0
11=8=0
3=0=0
2=5=0
6=18=0
347=16=0

1784
1785
1786
1787
1788
1789
l.q. nr. 1

9=12=0
9=12=0
9=12=0
9=12=0
9=12=0
9=12=0

1785
1786
1787
1788
1789
1790
l.q. nr. 2

6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0

l. q. nr. 3

9=6=0

1785
1786
1787
1788
1789
1790

l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.

4
5
6
7
8
8

6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
f. 142=10=0
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Bulsink.
Aan Hendrik betaalt voor de kinderen van A. Garts, een jaar tractement als scheuter volgens
resolutie van den 12 Julij 1784 verschenen den 10 Julij 1784,
l. q. nr. 9
Extra ordinaire uitgave.
Aan J.R. Everts, voor verteringe door de erfgenamen gedaan
op den 12 Julij 1784,
Aan de heer Hofman voor wijn
Aan J. Heijtingh voor kaas, krakelingen, tabak en pijpen.
Aan J.R. Evers, voor verteringe door de erfgen. gedaan op den 29 Julij 1785
Aan Jan Sarink, smit.
Aan Jacob Hissink, timmerman.
Aan A. van Lent, voor hekken, gaten graven en poten
Aan E. Braskamp, voor hekken
Aan A. van lent voor arbeidsloon
Aan Jacob Hissink,timmerman.

l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.
l. q. nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Voor kerkenspraken
l. q. nr. 20
Voor het te boek brengen van de erfgenamen resolutie van den 12 Julij 1784 als van outs
Voor de selve van den 29 Julij 1785
Voor verschot van het rijtuig en voor verteringe bij de visitatie van de markt

Dus de uitgave,
Den vorenstaanden ontfangst bedraagt
Uitgave bedraagt

6=6=0

28=10=0
18=10=0
5=7=0
3=10=0
4=3=0
7=15=0
10=17=0
11=10=0
1=0=0
3=16=0
111=4=0

0=16=0
2=10=0
2=10=0
4=10=0
10=6=0
111=4=0
142=10=0
264=0=0

1196=6=4
264=0=0
932=6=4

Is aan de Rentmr. van het Bornhof voor administratie
en extra moeite van de markentaken toegelegt
voor ses jaaren

42=0=0
890=6=4
Welke meerderen ontfangst ter somma van Achthondert negentig gulden, ses stuivers en vier penningen, door den rentmr.
Jacobus Heijtingh in dese vergaderinge zijn betaalt geworden, wordende derhalven de heeren provisoren van dese administratie
gedecharceert en in en mits desen goeder rekeninge bewijs en reliqua bedankt.
Verders is geresolveert, dat tussen de respective erfgenamen sal verdeelt worden de somma van seshondert gulden, waar van
ieders portie bedraagt vijf en seventig gulden, welke een ieder der erfgenamen heeft ontfangen……
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en na sig genomen, sullende den overschot ter somma van twee hondert negentig gulden ses stuivers en 4 penningen , in de eerst
te doene rekeninge in ontfangst, door de heeren markenrigteren, worden verantwoort.
De volgende hebben de novitiaten betaalt,

Het Bornhof, namens Mentink.
De heer de Graaf, van ’t Hof te Appen.
Bartelt Lammers ¼ van Hilderink.
H. Bos en G. Slijkhuis van Klovink.
H. Schaap van Hissink.
Tot markenrigteren zijn gecontinueert de Heeren Provisoren van het Bornhof, voor den tijd van ses jaaren. En tot
markenschrijver aangestelt des selfs rentmr. Jacobus Heijtingh, om in het vervolg bij de te doene rekeninge na verdiensten
gesalarieert te worden.
Door het overlijden van H. Schaap en het bedanken van F. Crepel, zijn de beide gecommitteerdens plaatsen vacant geworden,
zijn wederom tot gecommitteerdens aangestelt de heer B. Crepel en H. Schaap.
Verders is geresolveert, dat uit de marktenpenningen souden gemaakt worden de wegen, te weten de Holthuiserstrate, de
Adelsstrate en Kiekenkampsstrate als ook nog eenige andere wegen, en daartoe zijn versogt den markenschrijver,
gecommitteerdens en boerrigters ,om sulks te laten doen, welke alle sulks hebben aangenomen.
De weduwe Hissinks, heeft een klein hoekjen bij den barg aangegraven, en eenige jonge boomtjes geset, is haar geaccordeert,
mits daar voor te betalen ses gulden, ’t welk sij heeft gedaan.
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Het land van Oortwijn Derks hutte is aan de weduwe Crepel verpagt voor 6 jaaren waarvan ’t eerste jaar verschijnen zal Petrij
1791 voor 1=10=0.
Teunis Garts heeft versogt een hoekjen aan zijn camp te mogen aangraven, zo ver hem aangewesen is, mits neemt hij aan
jaarlijks daar voor te betalen 2 gulden inplaats van 1=10=0 zo de oude pagt was, hetwelke wij in ogenschijn hebben genomen en
bevonden hem wel te kunnen accorderen, en hebben sulks gedaan, mits bedongen de weg zo ver het campjen gaat goed te maken
en te houden, en aan deselven verpagt voor 12 jaaren, waarvan het eerste jaar sal verschijnen Petrij 1792.
De heer Crepel heeft versogt, om 11 peppelen aan de onderbeke te kopen, om de selve weg te houwen, omdat de selve in de weg
stonden, om de beeke te ruimen, edog geruimt zijnde, kan de markt er andere jonge peppels weder poten, het welk geaccordeert
is, en deselve aan hem verkogt, voor 20 gulden.
En ook versogt een dijk te mogen maken, door de Wilders en daar in te leggen twee deukers, eene in het midden en eene aan het
einde , en wel ter lengte van 12 voeten op zijn eigen kosten.
’t Welk hem geaccordeert is.
De erfgenamen vergaderinge na gewoonte gepubliceert zijnde sal een ieder der geërfdens verpligt wesen te compareren of
iemand in zijn plaats te qualificeren op de boete van 30 stuivers, die niet compareert.
Actum. Voorst den 28 Junij 1797
H.J. Lulofs, q.q.
B.W. Krepel.
H. Bosch.
H. Schaap.

Gerrit Teunis Slijkhuis.
Barteld Lamberts.
Evert Blumink.
Berent Jansen, q.q.
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1797 den 28 Junij des voordemiddags om tien uuren, zijn de erfgenamen van de markt van Appen, na voorgaande kerkenspraak
in het Hart te Voorst vergadert geweest.
En waren present namens,
Mentink,
de provisoren van ’t Bornhof.
Hof te Appen,
Nemo.
Bellemans,
Berent Jansen.
Hilderink,
Bleumink en B. Lammers.
Klovink,
H. Bos en Slijkhuis.
Hissink,
Schaap.
Bettink,
B.W. Krepel.

Het verhandelde op de laatste vergaderinge is geresumeert en door de presente erfgenamen getekent.
Afgehoort de rekeninge van den markenschrijver Jacobus Heijtingh namens de provisoren van het Bornhof als markenrigteren,
en luidende als volgt.
Rekeninge van ontfangst en uitgave van J. Heijtingh, rentmr. van den Huise Bornhof , namens de provisoren, als markenrigteren
van Appen, sedert de laatste afgehoorde rekeninge op den 1 October 1790 gedaan.
Ontfangst,
Het slot van de laatste rekeninge bedraagt is

290=6=4
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Ontfangen van F. Crepel een jaarpagt van Lampen Camp verschenen Martinij

1790
1791
1792
1793
1794
En 1795

43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0

1796

35=0=0

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
En Petrij 1797

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

Op den 13 November 1795 is voorschreven Lampen Camp wederom verpagt
aan W.B. Crepel voor 12 jaaren voor 35 gulden jaarlijks, waar van het eerste
jaar verschenen is Martini
Van L. Arens ontfangen de pagt van een stuk landvan de Ledige Hofstede,
Verschenen Petrij

Ontfangen van Jan van Til een jaar pagt van een stuk land, verschenen Martini

En Marini
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Ontfangen van B.W. Krepel de erfpagt van de copermole, verschenen Petrij

En Petrij
Ontfangen van de weduwe Krepel, een jaar pagt van het land daar de hutte van
Jan Oortwijn Derks op staat,
verschenen Petrij

En petrij
Ontfangen van Winolt Broekhof, de pagt van zijn land, daar zijn huis op staat
verschenen Petrij

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

1791
1792
1793
1794
1795
1796

40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0

1791
1792
1793
1794
1795
1796

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

1790
1791
1792

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

1793
1794
1795
En Petrij 1796

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

Ontfangen van Teunis Garts de pagt van zijn land daar zijn huis op staat,
verschenen Petrij 1791
Is wederom met het nieuwe aangegravene verpagt aan den selven
voor 2 gulden jaarlijks,
verschenen Petrij 1792
1793
1794
1795
En Petrij 1796

1=10=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
271=0=0
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Extra ordinairen ontfangst,
Ontfangen van de weduwe van A. Hissink voor 40 gepote telgen en het aangegraven
hoekjen daarbij gerekent is geaccordeert voor,
Van ’t Bornhof het novitiaat van Mentink,
Van van de Graaf het novitiaat van ’t Hof te Appen,
Van B. Lammers voor een vierde part van het novitiaat van Hilderink,
Van H. Bos en G. Slijkhuis voor het novitiaat van Klovink,
Van H. Schaap voor het novitiaat van Hissink,
Van W.B. Krepel voor 11 peppelen,
Van H.J. Martens voor een parceel akkermaals holt om Lampen Camp, zoo verkogt is op den 15 Februarij 1796,
Van Jan Matee voor 12 gepote telgen,
Van Harmen Wajenburg voor 35 stuk,
Van H. Jansen voor 21 peppelen,
Van Gart Brink voor 120 stuk,
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Ontfangen van Gart Brempterboer voor 14 stuk,
Van G. Slijkhuis voor 303 stuk,
Van de eijgenaren van de copermole voor de gagelweide voor 260 stuk,
Van H. Wessel voor 133 stuk bij de jagers hutte

2=2=0
45=9=0
30=0=0
19=19=0
97=10=0
388=14=0
271=0=0
404=10=0
290=6=4
1452=0=4

Dus den ontfangst
Uitgave tegens vorenstaande ontfangst,
Uitgave,
Aan H. Bos voor een jaar tractement als boerrigter en voor schouwvaren en kerkenspraken,
betaalt jaarlijks 9=14=0.
Dus over de jaren 1790,1791, 1792, 1793, 1794, 1795 en 1796 dus 7 jaaren,
l.q. nr. 1
Aan Jan Nijvelt een jaar tractement als boerrigter verschenen den
12 Julij 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 en 1797.
Dus 7 jaaren jaarlijks 6=6=0.
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l.q. nr. 2

6=0=0
10=0=0
10=0=0
2=10=0
10=0=0
10=0=0
20=0=0
292=0=0
1=16=0
5=5=0
3=3=0
18=0=0
388=14=0

67=18=0

44=2=0
112=0=0

Betaalt aan Arien van Lent een jaar tractement als scheuter, verschenen den 10 Julij 1791
en nog 3 gulden voor een douceur volgens resolutie van den 10 October 1790.
l.q. nr. 3
nr. 4 1792
nr. 5 1793
nr. 6 1794
nr. 7 1795
nr. 8 1796
en
nr. 9 1797
Extra ordinaire uitgave,
Betaalt voor het wegen maken in Appen volgens resolutie van den 1 October 1790.
Aan W.B. Krepel volgens bijzijnde rekeninge.
l. q. nr. 10
Aan H. Bos volgens bijzijnde rekeninge
l. q. nr. 11
Aan P. Jansen voor het repareren van een hekke in den Halmen.
l. q. nr. 12
Aan den selven voor het maken van een comme en hekken
l. q. nr. 13
Aan J. Rijkels Evers voor verteringe den 10 October 1790 gedaan
l. q. nr. 14
Aan Lansink voor peppelen en aan A. van Lent voor het poten der selve
l. q. nr. 15
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Aan E. Brascampvoor 800 eijken stekken
l. q. nr. 16
Aan A. van Lent voor het stekken, gaten graven en poten der selven
l. q. nr. 17
Voor kerkensprake
Voor het te boek brengen van de erfgenamen resolutien van den 1 October 1790
Voor het rijtuig bij het visiteren der markt

Dus de uitgave
Aan Arien van Lent voor arbeidsloon in 1795 in de Holthuisen en Adelstrate gedaan, l.q. nr. 18
Aan de rentmr. van ’t Bornhof voor extra moeite en administratie van dese 7 jaaren toegelegt
en wel voor het helpen maken van de wegen
Jaarlijks tractement als markenschrijver 7 guldenjaarlijks, dus 7 jaar
Uitgave
Den gehelen voorenstaanden ontfangst bedraagt
De gehele uitgave bedraagt
Dus meerder ontfangen

9=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0

192=0=0
179=0=0
1=6=0
24=15=0
16=14=0
2=7=0
463=6=0

7=4=0
6=3=0
0=12=0
2=10=0
4=6=0
20=15=0
463=6=0
112=0=0
596=1=0
8=4=0
15=15=0
49=0=0
669=0=0

1452=0=0
669=0=0
783=0=0
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Welke penningen ter summa van sevenhonderd drie en tachtig gulden door den markenschrijver J. Heijtingh aan de
gesamentlijke geërfden ter tafel zijn overgegeven, worden derhalve de provisoren van ’t Bornhof als markenrigteren en J.
Heijtingh als markenschrijver, samen voor haar goede administratie bedankt.
Verders wederom tot markenrigteren en markenschrijver voor ses jaaren aangestelt de provisoren van het Bornhof en des selfs
rentmeester. Vervolgens geresolveert dat tussen de gesamentlijke erfgenamen sal verdeelt worden de summa van ses honderd
gulden, waarvan een ieder der erfgenamen zijn portie voor een ware bedraagt vijf en seventig gulden, welke een ieder voor zijn
portie heeft ontfangen en na sig genomen. Sullende den overschot ter summa van een honderd drie en tachtig gulden door den
markenschrijver worden mede genomen, om in de eerst te doene rekeninge, door hem in ontfangst in te brengen ente
verantwoorden.
Novitiaat,
Het Hof te Appen, B.R Wiggelink.
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Is vorders door de heer Schimmelpenninck versogt om een weg langs de Appensche kolken te maken, mits dat de grond die

binnen blijft liggen, door den selven bepoot mag worden, en los te laten liggen en ook door den selvenversogt om 8 peppels langs
den dijk staande van de markt te kopen.
Sulks is door de geërfdens aan den selven geaccordeert.
De markenrigteren of derselve markenschrijver worden gecommitteert om aan Derk Jansen Hofenk wonende op de Leren Lampe
een insinuatie te laten doen om het aangegravene bij de Leren Lampe wederom te maken, zoo het van te vooren is geweest en bij
verweijgeringe van dien selfs middelen regten te laten gebruiken, hetwelk met eenpaarigheid is geresolveert.
Door B.W. Crepel versogt op de markt een school te zetten en een hoekjen hof land daar bij af te gravenen na advenant daar van
een jaarlijkse recognitie te geven om sulks door de gecommitteerden in ogenschijn te nemen en daarvan aan de markenrichters
kennis te geven.
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Verders geresolveert om eenige peppels langs den dijk te laten poten, na goedvinden.
Nog door B.W. Crepel versogt om bij zijn nieuw gesette huis een hoekjen af te graven en daar pagt van te betalen, en eenige
bomen te setten mits daar van voor het gepoot, volgens resolutie betalen, zijn de gecommitteerdens en boerrigters daar toe
geautoriseert om met Crepel daar over te accorderen en sulks aan de markenrigteren te communiceren.
Actum Voorst den 12 April 1802
H.J. Lulofs, qq.
B.R. Weeterlink.
B.W. Krepel.
Hendr. Bosch.

Hendrik Schaap.
Barteld Lamberts.
Frans van Oldeniel.
Gerrit Tonis Slijkhuis.
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1802 den 12 April des nademiddags om twee uuren, zijn de erfgenamen van de markt van Appen, na voorgaande kerkenspraak in
het Hart te Voorst vergadert geweest en waren present van ,
Mentink, de provisoren van het Bornhof.
Hof te Appen, B.R. Wiggerink.
Hof te Kemmenade, G.J. Wolters.
Bellemans, Frans van Oldeniel.
Hilderink, B. Lammers en Wed. Blumink.
Klovink, H. Bos en G.J. Slijkhuis.
Hissink, H. Schaap.
Bettink, B.W. Crepel.
Is het verhandelde op de laatste vergaderinge geresumeert en door de presente erfgenamen getekent.
Verders geresolveert dat den aangegraven dijk agter het huis de Lerenlampe van Derk Jansen Hofenk, door de markenrigteren en
gecommitteerdens met genoegsame arbeiders sal worden ingelijkt en in vorigen staat gebragt, en bij aldien hij daar geen
genoegen in neemt of wederom opgraaft, als dan middelen rechtens te gebruiken.
Is met eenparige stemmen Harmen Wenink tot boerrigter en scheuter aangestelt in plaats van Jan Nijvelt, die daar voor bedankt
heeft.
Beeldnummer: 55 van 160
Recto
pagina niet genummerd
Verders door B.W. Crepel versogt, om op zijn kosten een dijk te smijten, van de copermole na de gagelweijde, en den selven te
onderhouden, ’t welk aan den selven is geaccordeert.
Actum Voorst den 21 Juij 1805.
H.J. Lulofs, qq.
G. Kraals, qq.
H. Bosch.
F.G. Slijkhuis.

J. Blumink, names deszels moeder.
Barteld Lamberts.
Frans van Oldeniel.
B.W. Krepel.
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1805 den 21 Junij des voordemiddag om tien uuren zijn de erfgenamen van de markt van Appen, na voorgaande kerkenspraak in
het Harte te Voorst vergadert geweest en waren present,
Van Mentink, de provisoren van ’t Bornhof.
Hof te Appen, nemo.
Hof te Kemmenade, G. Kraals.
Bellemans, Fr. Van Oldeniel.
Hilderink, B. Lammers en W. Bleumink.
Klovink, H. Bos en F.G. Slijkhuis.
Hissink, H. Bos, namens Schaap.
Bettink, B.W. Krepel.
Voorts zijn de erfgenamen voor haar vrijwillige comparitie door de heer markenrigter bedankt.
En is het verhandelde van de laatste vergaderinge voorgelesen, geresumeert en door de presente geërfdens getekent.
Afgehoort de rekeninge van den markenschrijver J. Heijtingh namens de provisoren van het Bornhof als markenrigteren en
luidende als volgt,
Rekeninge van ontfangst en uitgaven van den markenschrijver van Appen J. Heijtingh, sedert de laatste afgehoorde rekeninge op
den 28 Junij 1797 gedaan.
Ontfangst, van het slot van de vorige rekening
Van B.W. Krepel een jaar pagt van lampenCamp, verschenen Martini

1797
1798
1799

183=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
288=0=0
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Van den selven Martini

Transport
1800
1801
1802

288=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0

Van L. Arens een jaarpagt van een stuk land de Ledige Hofstede verschenen Petri

1798
1799
1800
1801
1802
1803

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

Van Jan van Til een jaarpagt van een stuk land verschenen Martini

1797
1798
1799
1800
1801
1802

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

Van B.W. Crepel de erfpagt van de copermole, verschenen Petri

1797
1798
1799
1800
1801
1802

40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0

1797
1798
1799
1800

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

Van B.W. crepel de pagt van het land daar Ootwijn Derks hutte op staat,
verschenen Petri

1801
1802

1=10=0
1=10=0
729=0=0
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Transport
Ontfangen van W. Broekhof van het land daar zijn huis op staat, verschenen Petri

Van Teunis Garts de pagt van zijn land, daar zijn huis op staat, verschenen Petri

729=0=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1797
1798
1799
1800
1801
1802

2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
750=0=0

Ordinairen Ontfangst
Extra ordinairen ontfangst,
Van de Heer Schimmelpenninck van der Ooijen voor 8 peppels
die aan den Appensche dijk hebben gestaan

10=0=0

Van den selven voor 304 gepoote heisters
aan de Appensche kolken of dijk ad. 3 st. per stuk

45=12=0
55=12=0
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Transport

55=12=0

Van Brascamp voor vier jaaren recognitie, wegens vergunninge
om door de Holthuiserstraat te mogen waren ad. 1=10=0
Jaarlijks dus over de jaaren 1797, 1798, 1799 en 1800

6=0=0

Van H. Sarink voor 29 gepote peppelen
Van Evert op het Clooster voor 70 gepote peppelen.
Een novitiaat van het Hoff te Appen, B.R. Wiggerink
Een novitiaat van Bellemans, Frans Oldeniel
Een novitiaat van Bettink, B.W. Crepel

4=7=0
10=10=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
106=9=0

Extra ordinairen ontfangst
Ordinairen ontfangst
Dus den gehele ontfangst
uitgave tegens vorenstaande ontfangst,
Aan H. Bos voor een jaar tractement als boerrigter en voor het schouwvaren en kerkenspraken,
betaalt jaarlijks 11=6=0.
Dus over de jaaren 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 en 1802,
l.q. nr. 1

750=0=0
856=9=0

67=16=0
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Transport
Aan Jan Nijvelt de jaaren tractement als boerrigter, verschenen den
12 Julij 1798,1799, 1800, 1801 en 1802, dus 5 jaaren jaarlijks 6=6=0
l. q. nr. 2
Aan H. Wenink als boerrichter het jaar tractement, verschenen den 12 Julij 1803 l. q. nr. 3
Aan A. van Lent een jaar tractement als scheuter 6=6=0 en voor een doucceur,
dit jaar toegelegt 3 gulden, verschenen den 10 Julij 1798
l. q. nr. 4

67=16=0
31=10=0
6=6=0
9=6=0

1799
1800
1801
1802
1803
Aan J. Heijtingh als merkenschrijver jaarlijks 7 gulden,
dus over 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 en 1802
Voor het boeken van de rekeninge van 1797 als van ouds
Aan M. Voster de jura van des ambts Voorst in de sake van D. Jansen,
Aan P. Jansen voor een hekke aan den Halmen
Aan den selven voor een hekke in den Huttendijk

l. q. nr. 5
l. q. nr. 6
l. q. nr. 7
l. q. nr. 8
l. q. nr. 9

l. q. nr. 10
l. q. nr. 11
l. q. nr. 12

6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
42=0=0
2=10=0
13=16=0
7=0=0
5=16=0
217=10=0
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Transport
Aan H. Jansen voor reparatie aan hekkens en posten ,
Aan H. Sarik voor ijserwerk
Aan den selven in 1799 tot 1803
Aan Arie van Lent voor wilgenpoten en arbeidsloon in 1799
Aan A. van Lent voor peppelen en arbeidsloon
Aan A. van Lent voor peppelen en arbeidsloon
Aan den selven voor peppelen en arbeidsloon
Aan Jan Teunissen de Haan voor leverantie van hout en arbeidsloon
Aan H.J. de Wilde als rigter van Veluwe
Voor het rijtuig bij het visiteren der markt
Voor kerkenspraken
Voor verteringe op de markten vergaderinge den 12 April 1802

l. q. nr. 12
l. q. nr. 14
l. q. nr. 15
l. q. nr. 16
l. q. nr. 17
l. q. nr. 18
l. q. nr. 19
l. q. nr. 21
l. q. nr. 22

l. q. nr. 23

217=10=0
4=0=0
6=18=0
3=5=0
7=0=0
9=19=8
5=10=8
7=0=8
15=0=0
9=0=0
4=6=0
0=12=0
13=6=0
328=7=8
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Transport
Voor het boeken van de markenresolutie van den 12 April 1802 als van outs
Aan A.J. Hoek voor salaris in de saak van D.J. Hofenk
Aan B.W. Crepel voor daghuren aan de arbeiders bij het maken van de hopen
Aan A. van Lent voor arbeidsloon in
1796, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 en 1804
Uitgave

l. q. nr. 24
l. q. nr. 25
l. q. nr. 26

Zoodat den ontfangst sig bedraagt
En de uitgave
Dus meerder ontfangen

328=7=8
2=10=0
11=6=0
6=10=0
54=2=8
402=16=0
856=9=0
402=16=0
453=13=0

Welke penningen ter summa van 453=13=0 door den markenschrijver J. Heijtingh aan de gesamentlijke erfgenamen ter tafel zijn
overgegeven wordende derhalven de provisoren des huises Bornhoff als markenrigteren en J. Heitingh als markenschrijver samen
voor haar goede administratie bedankt.
Voorts wederom tot markenrichteren verkosen voor den tijd van ses jaaren de Heeren Provisoren des huises Bornhoff.
Verder is goedgevonden om 400 gulden onder de gesamentlijke geërfdens……….
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te verdelen. Dus 50 gulden voor ieder waare en het restant ter summa van 53=13=0 aan de markenschrijver overgegeven, om in
volgende rekeninge als ontfangst te verantwoorden, welke 50 gulden, ieder der geërfden voor ieder waare heeft ontfangen en
mede genomen.
Op versoek van Derk Jansen Hofenk, om het hoekjen gront agter zijn huis in erfpagt te mogen houden, tegens betalinge van 15
stuivers voor 80 roeden of het schepels gesaaij jaarlijks.

Is goed gevonden om het selve aan hem te accorderen, en wel soo lang hij daar van de beloofde pagt betaalt, en niet betalende,
sal het selve door de markt wederom worden aanvaart.
Verders is door de erfgenamen van de copermole aangenomen om het schuurtjen bij de kleine mole te versetten na buiten, mits
dat Derk Jansen Hofenk de gepote wilgen tegen de camp van H. Wesselman removeert. ’t Welk den selve heeft aangenomen.
Voorts is ook door B.W, Crepel versogt om eenige boomen tot dekkinge van de wint bij de schole te mogen poten en daar voor te
betalen 3 stuivers per stuk, als andere ongewaarden en dan voor 2 á 3 jaaren te mogen afrissen, en dan wederom los te laten
liggen, ’t welke geaccordeert is.
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Nog verders door B.W. Crepel versogt om so verre hem de gront bij het nieuwe huis is aangewesen, om te mogen afgraven om
dan de dennen daar op staande te laten taxeren en die aan de markt te betalen, om voor zijn eigen te kunnen laten staan.
Is sulks geaccordeert.
G. Jan Wolters heeft versogt, om vier voet langs het huisjen op de gemeente staande te mogen afmaken, ’t welk aan hem is
geaccordeert.
Is ook goedgevonden om eenige peppels op de markt staande de volgende winter te verkopen.
Bij aldien er aan de wegen in de markt, iets moet worden gemaakt is sulks aan markenrigteren en gecommitteerden
gedemandeert om volgens publicatie sulks te doen.
Ook is goedgevonden, zoo een gewaarde dennen op de markt staande wil laten trekken, daar voor sal moeten betalen 25 st.voor
het 100 dennen, mits om door den schater te laten trekken, en hem daarvoor te betalen, en zoo een gewaarde deselve laat stoten
zonder voorkennis van ………..
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gecommitteerdens, tot een boete aan de markt sal moeten betalen twee ducaten voor ieder reis, en zoo een ongewaarde versoekt
dennen op de markt staande te laten trekken, sal daar voor moeten betalen 50 stuivers voor ieder hondert en door den schater
tegens betalinge daarvoor, te moeten laten trekken.
Actum Voorst den 7 van Oostmaandt 1809
W.R. op ten Voort, q.q.
B.R. Wicherlink.
B.W. Krepel.
H. Nijbert de Haas.

H. Bosch.
F.G. Slijkhuis.
Hendrik Schaap.
Barteld Lamberts.
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Den 7 van Oogstmaandt 1809 zijn des voordemiddags ten elf uuren, de erfgenamen van de markt van Appen na voorgaande
kerkenspraak, in de herberg het Herte te Voorst vergadert geweest en waren present ,
Van Mentink, de heeren Provisoren van ’t Bornhof, als markenrigters.
Hof te Appen, de heer B.R. Wiggerink.
Hof te Kemmenade, Nemo.
Bellemans, H. de Haas.
Hilderink, B. Lammerts en E. Bleumink.
Klovink, H. Bos en F.G. Slijkhuis.
Hissink, H. Schaap.
Bettink, B.W. Krepel.
J. Heijtingh, markenschrijver.
Nadat de erfgenamen door de heer W.R. op ten Voort als markenrigter, voor haar tijdelijke en goedwillige comparitie waren
bedankt, is het verhandelde op de vorige vergaderinge voorgelesen, geresumeert en door de presente erfgenamen ondertekent.
Is door de markenrigter kennis gegeven dat de reden deser convocatie was, dat Derk Jansen Hofenk, zig aan Zijne Majesteit den
Koning hadde geaddresseert en van hoogst den selven versogt 12 morgen veltgrondt ten einde die ter culture te brengen, dat op
dit versoek eene favorable dispositie zijnde gevallen, de scholtus des ampts Voorst, namens den commissaris tot het werk der

verpondingen, over het ressort Aarnhem, Arrondisement Hattem, was gelast geworden om aan den commissaris te berigten.
1ste of het gebouw, door het verplaatsen seine………..
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stelling in het request van gemelten Hofenk geposeert, word afgescheiden van de grond, die daar tot hiertoe heeft behoort.
2de of de cultiverene veldgrond aansluit aan de grond bij het huis behoort hebbende.
3de of er hofgrond ongemeten bij het huis is gebleven, zoo ja, hoe groot deselve ongeveer wel is. Dat uit het vorige gesegde aan
markenrigters is voorgekomen dat gem. D.J. Hofenk buteerde om gronden der markt van Appen toestendig aan te graven en in
privativen eijgendom te converteren. Eene mesure, die men vermeende met geen verschillige oogen te kunnen aansien, waarom
den markenrigter dadelijk de schater deser markt heeft ontboden, en hem gelast toe te sien, dat geen grond van de markt van
Appen door gem. Hofenk word aangegraven, enzoo sulks geschied, daarvan dadelijk te rapporteren, terwijl hij vervolgens, om de
saak niet uit zijn geheel te brengen, een missieve aan den heer landdrost deses departement heeft geschreven.
Waarbij zijn gevoelen over dit versoek weert gedetasseert.
In die missive wiert versogt zoo als blijkt uit de missive, welke is van desen inhout fiat
insertio.
Dat markenrigter voorlopig dit verrigt hebbende, verlangt er nu het gevoelen der erfgenamen, hier omtrent te vernieuwen na dat
dan hier over eenige surpositie door markenrigter waaren geoppert, is goedgevonden, om sig bij requeste aan zijn majesteit den
koning te addresseren en hoogst denselven te kunnen geven.
Dat het versoek van D. J. Hofenk ter onser kennisse gekomen zijnde, wij niet nalaten konden, zijn majesteit te moeten informeren
dat gewis door abusive stellingen en voordragt van dies Hofenk, de versogte 12 morgen veldgrond ter ontginning aan hem ware
geaccordeert, in de veronderstelling dat het dominialen gronden waren, dan daar het er verre van af is……
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dat sulks dusdane gronden zijn, maar deselve tot de markt van Appen behoren, dat wij ons daar om vleijen, dat het zijn majesteit
behagen soude dat decreet in te trekkenen buiten effect te stellen.
En is de markenrigter versogt een gemotiveert request hiertoe specterende te willen in ter plaatse waar het behoort in te senden,
terwijl tevens de heer markenrigter Op ten Voort en boerrigter Wicherink versogt sijn, om ingeval de koning nog voor October
deses jaars, op het paleis het Loo mogte retourneren, daar omtrent hoogst denklun mondeling te onderhouden.
En is eindelijk geresolveert, om ingeval D. J. Hofenk van het insenden van het request namens de markt of ontfangen
appointement op het selve mogt kunnen goedvinden in de Appense markt aan te graven hem sulks geregtelijk te laten
interdeceren, zijnde de markenrigter met de executie hiervan belast.
Is door de markenrigter geproponeerdt, om D. J. Hofenk, welke volgens de notulen der vorige vergaderinge, wegens kosten van
eene geautameerde procedure nog aan de markt schuldig was, door den schater tot betalinge van die som te doen aanmanen, en in
cas als dan niet voldoet hem D.J. Hofenk, bij het eerst komende geregt hiertoe per middelen regtens te actioneren tot welke
entamering en voortsetting de markenrigter bij desen word gequalificeert, met welke propositie men sig eenparig heeft
geconformeerd.
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Verders is geproponeerd, om de gemelten D. J. Hofenk te doen aanmanen tot betalinge der pagt, waarop is goedgevonden den
markenschrijver J, Heijtingh bij desen te autoriseren, om hem Hofenk door den schater te doen aanmanen tot betalinge, en in cas
van niet voldoen, hem daartoe bij een geregtelijke insinuatie op te roepen en daarvan ten naasten te rapporteren.
Is door B.W. Crepel namens J. Lange versogt om een schuurtje op de marktengrond te mogen setten. Naar omvraag is
goedgevonden om sulks aan markenrigter en gecommitteerden te demanderen, welke bij desen mede versogt worden om heden
de inspectie te willen doen, en op de eerst komende vergaderinge van hun verrigte rapport te doen.
Door Slijkhuis voorgeslagen zijnde, om de schater, welke bij de opmetinge der Appense marktgrond tot het werk der
verpondinge altijd hadde geassisteerd, daarvoor een dousseur toe te leggen, is goedgevonden zulks aan de markenrigter te
demanderen.
W.R. op ten Voort.
Huybert de Haas.
Jacob Bleumink.
Barteld Lamberts.

H. Bosch.
T.J. Slijkhuis.
Hendrik Schaap.
B.W. Krepel.
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Na voorgaande convocatie van de markenrigter van Appen, zijn op den 11 December 1809 aan de brouwerie te Gietel bij den
anderen gekomen, Mr. W.R. Op ten Voort wegens het Bornhof als markenrigter, Crepel, Schaap, Bos als gecommitteerdens en
de heer Wicherink als geconvoceert zijnde om met de heer Mr. W. R. Op ten Voort wegens de saak van D. J. Hofenk aan zijn
majesteit de nodige remonstratie te doen, waarbij dan eindelijk hebben geassisteert Slijkhuis en Heijtingh, de eerste als geërfde
en de laatste als markenschrijver.
De markenrigter de presente geërfden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende, gaf te kennen dat de
redenen deser convocatie was, dat aan hem voor weinige dagen geleden, door den schater van Appen was kennis gegeven dat
D. J. Hofenk sig niet ontseen had, om in de eerste plaats op de Appense markt te kielspitten, en daar 4 palen te setten, na weinige
tijd daarna circum circa 300 dennen op de Appense marktgront staande, om te houwen en naar zijn huis te vervoeren. Welk
attentaat op het wettig regt van de markt.
De markenrigter zoo buitengewoon was voorgekomen, dat hij vermeende hieromtrent het goedvinden van de gecommitteerdens,
en de heer Wicherink, als ad hunc actum mede gecharseert te moeten innemen, dat hij ter elucidatie aan de presenten vooraf
moest te kennen geven, dat hij ingevolge het verhandelde op de vorige vergaderinge, aan den heer Landdrost van dit departement
over dese saak van Hofenk had geschreven.
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en zijne intercessie versogt, dat daarop bij hem was ingekomen een extract uit het verbaal van gen. Landdrost, waar bij de saak
gelaten wierd in statu quo, zo breder bij dat extract te sien het welk is van desen inhout, dat hij uit hoofde van gemelde
goedvinden, van den heer Landdrost vermeent dat Hofenk in genendele regt had om die willekeurige daden te plegen en dus
voorstelde of het niet het geschikkelijkste ware, dat met, wat het kielspitten betreft, de boerrichter aytoriseerde om sulks te doen
inlijkenen de palen te removeren, en dat wel, zoo nodig, met assistentie van het geregt, terwijl quo ad secundum best oordeelden,
om tegen dien Hofenk in cas van spolie te ageren en daar toe de autorisatie der markgenoten te vragen. Met welken voordragt
men sig niet alleen heeft geconformeert en den markrigter versogt die geregtelijke assistentie te vragen, en een gerechtelijke ????
te laten doen, om niet verder voort te varen aan Hofenk, maar ook aan deselven overgelaten om die autorisatie van de
marktgenoten te vragen waartoe hij dan eene extra ordinaire markenvergadering op woensdag 20 Dec. des voormiddags ten tien
uuren in het Hert te Voorst voorsloeg, om aldaar dan verder opening van zaken te geven en het goedvinden der marktgenoten te
vernemen, waarmede men volkomen genoegen heeft genomen.
Bij dese gelegenheid heeft de markenrigter aan de presente gecommitteerd, dat hij uit hoofde van het ingekomen stuk van den
Landdrost vermeend had, dat het overbodig was om een request, welke hij egter gestelt had, en aan de vergadering voorleijde ,
aan zijne majesteit te presenteren en daarmede had gesupercedeert, tot dat nader het goeddunken van de geërfdens hier over had
vernomen.
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Dit poinkt in omvraage gebragt zijnde, vermeende men, dat best ware, sulks als nog te presenteren, dog hier mede te wagten tot
dat nader op de aanstaande extra ordinaire marktenvergaderinge , de gevoelens der geërfdens hier over waren getroost.
Eindelijk is door de markenrigter voorgedragen, dat luid het extract verbaal van den Landdrost, dat het nodig sal zijn, zijn regt op
voornoemden marktengrond te deduceren, dat hij uit hoofde van menigvuldige besigheden, aan de omslagtigheid van die reductie
te redigeren, proponeerde , om te dien einde een advocaat te emplojeren waar mede men sig heeft gevoegd en den markenrigter
geautoriseert om ten dien einde met een advocaat in conferentie te treden en hem sulks te demanderen.
Voorst den 20 van Wintermaand 1809
W. R. Op ter Voort.
G. Kraals.
B. Lambert.
Jacob Bleumink.
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H. Bosch.
F.G. Slijkhuijs.
Hendrick Schaap.
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Na voorgaande convocatie van de heer merkenrigter van Appen zijn op den 20 sten van wintermaand 1809 des voordemiddags
om 11 uuren in de herberg het Harte te Voorst extra ordinaier vergadert geweest, en waren present,
Van Mentink, de provisoren van het Bornhof als markenrigters.
Hof te Appen, Nemo, excuis versogt niet te komen.
Hof te Kemmenade, G. Kraals.
Hilderink, B. Lammers en E. Bleumink.
Klovink, H. Bos en F.G. Slijkhuis.
Hissink, H. Schaap.
Bellemans, H. de Haas.
Bettink, B.W. Crepel.
Nadat de heer W.R. Op ten Voort, als markenrigter, de geërfdens voor hunne goedwillige comparitie hadde bedankt, zijn de
notulen der vorige vergaderinge als mede die van de gecommiteerdens, op den 11 van dese maand gehouden, voorgelesen,
geresumeert, goedgekeurt en door de presente erfgenamen ondertekent.
Is door de markenrigter rapport gedaan, hoedanig hij met de commiteerdens, bij het doen van de inspectie in desen somer, de
saken bevonden had,
1ste dat een afgraving geschied ware door G. J. Wolters, na bij zijn woning op het veld, bij den Adelaar, de markenrigter en
gecommiteerdens willende om die geringe aangraving uit slegte gront bestaande te accorderen, mits daarvoor na billikheid te
betalen,
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Is sulks na deliberatie toegestaan, en is aan de gecommiteerdens en boerrigters overgelaten om de prijs daar voor jaarlijks aan de
markt te betalen, te reguleren en daarvan op de eerstkomende vergaderinge rapport te doen, van de tijd van de aangraving en
wanneer de pagt begint te lopen.
2de dat er bij de school door B.W. Crepel, twee rijen peppels waren gepoot, welke met een sloot waren afgegraven, de
markenrigter aangemerkt hebbende , dit sulks niet conform het geaccordeerde was, proponeerde om aan B. W. Crepel te
accorderen dat de gepote peppelen souden blijven staan en dat aan hem Crepel het regt soude gegeven worden om die grond
altijd te bepoten, edog dat de grond waarop die peppelen stonden, als mede de grond binnen die twee rijen peppelen gelegen, het
eijgendom van de markt en gemene marken grond bleef, zo dat die grond, nog door hekkens, sloten of andersinds sal mogen
afgetrikt worden, maar open sal moeten blijven en dat de heer B. W. Crepel de sloten om die twee rijen peppels opgeworpen sal
moeten inlijken. En dit alles onder die bepalingen, dat voor dese bepotinge zoowel als voor het vervolg, volgens de markenwet
sal betaalt worden, dese propositie in omvraage gebragt zijnde, heeft men sig hier mede geconfirmeerd.
3de Dat door B. W. Crepel, bij Oortwijn Derks hutte, een hoekjen was aangegraven sonder daartoe het concent der erfgenamen te
hebben geobtineert, is door marken rigter voor gedragen om uit hoofde van het geringe deser aangravinge………
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sulks toe te staan, mits daarvoor een jaarlijkse pagt aan de markt betalende, welke pagt door de boerrigters zal gereguleert
worden, evenals van G. J. Wolters, van de tijd der aangravinge en dat dan de pagt sal beginnen te lopen, waar mede de pagt van
Oortwijn Derks Hutte zal worden gesuppleert, weshalven de boerrigters dienen versogt te worden hiervan op de eerstkomende
vergaderinge te rapporteren. En verders dit bepaalt wierden om alle disputen voor te komen dat de 3 questtiense bomen aldaar,
welke de erfgenamen begrijpen de markt toe behoren wesenlijk een eigendom van de markt zijn.
4de Dat door D. J. Hofenk een dijk was afgegraven derwijl dat geheel tegen de wet strijd, weshalven proponeert de markenrigter
om die aangravinge te laten inlijken, en sulks geregtelijk te effectueren, en de markenrigter versoeke om op aanwijsinge van den
schater die geregtelijke inlijkinge versoeke, dese propositie is volkomen toegestaan.
5de Om dat de verloren beke in een seer slegte orde was om het water te kunnen afleiden, heeft de markenrigter derhalven de
boerrigters gelast, om voor de openmaking der selver te sorgen.’t Welk voor haar geschied is. En op de markenvergaderinge is
door de boerrigter rapport gedaan dat sulks geschied was, en nu in een goede orde was.
6de Dat bij de kopermole van B.W. Crepel gekomen zijnde, de heer Krepel met de gecommiteerdens oneens waren, over een
seker hoek gronds, ’t welk Crepel pretendeerde hem door de markt toegestaan te zijn, en dat daarom de dennen daar op staande
waren getelt. De belangens wedersijts door de markenrigter gehoord zijnde, heeft vermeend met die beslissing te moeten

supercideren, om daarover der erfgenamen oordeel te vernemen,
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Weshalven hij al nu versogt, dat elk zijn belangens souden voordragen, dit dan geschied zijnde is goed gevonden de saak te laten
zoo als sij nu was en sig te houden aan de resolutie van 1805, aan de heer Crepel overlatende, om al nog van de erfgenamen een
commissie tot aanwijsinge bij het nieuwe huis te versoeken, als mede antrent de andere erve eene pretentie zich nader te
addresseren. Hiertegen heeft echter de Hr. Krepel alleen geprotesteert.
7de Dat door de Lange aan markenrigter was versogt een schuur op het veld te plaatsen. De markenrigter gecommuniceert
hebbende, dat veel gevoeglijker de schuur op eijgengrond van de Lange konde geset worden, hij derhalven in het versoek had
gedifficulteerd, derwijl sulks altenlijk tendeerde om buiten nootsaak, de marktengrond te occuperen, dat hij egter sulks nu aan het
oordeel van de erfgenamen overlied, en hun gevoelen daar omtrent versogt, na omvrage is goedgevonden het verrigte van den
markenrigter goed te keuren en het versoek af te slaan.
De heer Crepel heeft hier tegen geprotesteert.
Vervolgens is door den markenrigter opening gegeven omtrent de versogte 12 morgen grond door D. J. Hofenk gedaan zoo als
mede blijkt uit de notulen van den 11 deser, dat hij markenrigter naderhand met de heer Landdrost en de advocaat J. F. Scheidius
daar over in conferentie getreden zijnde, nu soude proponeren, om de resolutie van den 11 deser zoo ver te altereren, dat als dan
de markenrigter wierde versogt om namens de markt een request aan den Landdrost te presenteren om voorsieningen en …..
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Schadeloos stelling te versoeken waarmede men zich na omvrage heeft geconformeert.
Voorts proponeerde de markenrigter, om het request aan den koning, in zo verre te altereren dat daar in al het voorgevallene tot
nu toe in het selve wierd geavanceerd, en dit geschied zijnde hem tot het indienen van het selve te autoriseren met welk voorstel
men sig heeft geconfirmeerd.
Eindelijk gaf de markenrigter kennis, dat hij omtrent de deductie waarvan in de notulen van den 11 deser gemelt word, met de
advocaat J. F. Scheidius geconfereerd, welke zulks soude op sig nemen, dog tot elucidatie een oculaire inspectie in loto had
geproponeerd, weshalve hij markenrigter voorsloeg, om die inspectie met den advocaat voorn. de gecommiteerdens, de
boerrigters, de markenschrijver en schater op den 4 Januarij 1810 te doen, daartoe bij desen autorisatie versoekende is bij
omvraag de propositie gegoeteerd ende nodige autorisatie verleend, hebbende de heer B. W. Crepel de vriendelijkheid, zijn huis
tot die bijeenkomst op te offeren.
Is door de boerrigter voorgedragen dat sij zwarigheid maakten om ingevolge resolutie van den 11 deser het kielspitten door D. J.
Hofenk gemaakt in te lijken en de gesette palen te removeren. De markenrigter geproponeerd hebbende om hen derhalven hiertoe
te autoriseren om den gerigtelijken arm te versoeken, is sulks goed gevonden en autorisatie op hen verleend.
W. R. Op ten Voort.
Jacob Bleumink.
Barteld Lamberts.
H. Bosch.

F.G. Slijkhuis.
Hendrik Schaap.
Huijbert de Haas.
B. W. Krepel.
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Vergaderinge der markt van Appen gehouden op den 14 van Hooijmaandt 1810 des voordemiddags10 uuren aan de herberg het
Hart te Voorst.
Present,
Bornhof, Lulofs, Scholten, Kretschmer en Op ten Voort wegens Mentink.
Hof te Appen, Nemo.
Hof te Kemmenade, Nemo.
Hilderink, B. Lammers en E. Bleumink.
Klovink, H. Bos en F. G. Slijkhuis.
Hissink, H. Schaap.
Bellemans, de Haas.
Bettink, Nemo.

J. Heijtingh als markenschrijver.
De markenrichter de presenten voor hun tijdige comparitie bedankt hebbende, heeft de geërfden te kennen gegeven, dat de
redenen deser convocatie was het toegesondene besluit van zijne Majesteit den Koning van den 10 Bloeimaand 1810 nr. 3,
betrekkelijk de ontginning der woeste gronden, dat uit dien hoofde de resumptie der vorige vergadering niet souden
voorgenomen of andere saken behandelt worden, dewijl dese vergadering allenelijk ad hunc actum was belegt.
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Het gemelde besluit voorgelesen zijnde, is voor eeerst in deliberatie gebragt, of volgens act is gehele of gedeeltelijke verdeling of
verkoop der woeste gronden deser markt soude plaats hebbe, dan niet, waar op is geresolveert en daarbij voorgedragen redenen
dat sulks als nadelig wierde beschouwd, weshalven door markenrigter is geproponeert, om volgens 18 act van gem. besluit een
commissie tot het stellen van een memorie over dit ontwerp te redigeren, en daar mede te handelen volgens gemelte besluit,
waartoe op voorstel des markenrigters zijn benoemdt en versogt de heer Wichelink, de Haas, Bos, en Slijkhuis, om te handelen in
conformiteit.
En derwijl verders niets te doen was, is de vergaderinge gescheiden.
En is getekent,
W.R. Op ten Voort, markenrigter.
Barteld Lamberts.
F.G. Slijkhuis.
Jacob Bleumink.
Hendrik Schaap.
H. Bosch.
Huijbert de Haas.
Beeldnummer: 68 van 160
Verso
pagina niet genummerd
Vergaderinge van de markt van Appen gehouden op den 5 Maart 1811 in de herberg het Hart te Voorst.
Present,
Van Mentink, het Bornhof.
Hof te Appen, Nemo.
Hof te Kemmenade, Nemo.
Hilderink, B. Lammers en E. Bleumink.
Klovink, H. Bos en F. G. Slijhuis.
Hissink, H. Schaap.
Bellemans, H. de Haas.
Bettink, B.W. Krepel.
J. Heijtingh, markenschrijver.
Resumptie der notulen van den 14 van Hooijmaand 1810 en van den 20 van Wintermaand 1809.
De markenrigter de presente geërfdens voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende, heeft gecommuniceert,
dat de redenen deser bijeenkomst alleen strekte om het rapport over de markengrond, welke volgens de wet, ter visie gelegen had,
in omvrage te brengen, weshalven hij het selve cum annexis heeft voorgelesen, en daarop geen reflectie…
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zijnde, geproponeert, om het selve geleidende missive aan de Hr. Prefect te zenden. En derwijl niemand verder iets had
voortestellen is de vergadering gescheiden.
W. R. Op ten Voort. q.q.
B. Lamberts.
J. Bleumink.

F.G. Slijkhuis.
Hendrik Schaap.
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Vergaderinge van de mark van Appen gehouden op den 8 October 1811.
Present,
Bornhof, Mentink.
De Hr. Kraals, Hof te Kemmenade.
Nemo, Hof te Appen.

B. Lammers en E. Bleumink, Hilderink.
H. Bos en F. Slijkhuis, Klovink.
H. Schaap, Hissink.
Bellemans, Nemo.
J. Heijtingh, markenschrijver.
De resuptie der notulen van den 5 Maart 1811 goedgekeurt.
De Markenrigter de presenten voor de comparitie bedankt hebbende heeft gecommuniceert dat de reden deser comparitie was,
een besluit van den prefect d.d. 19 Augustus 181, betrekkelijk de ontginning der woeste gronden.
De markenrigter deselve voorgelesen en voorgedragen hebbende, dat de vereeniging met het Franse Rijk, den toestand der selver
hebbende verandert, hij nu de presenten voordroeg, of het ook nodig was ten voordele van de gewaardens omtrent hun gevoelens,
over de ontginning terug te komen en al nu tot de verdelinge te besluiten, zulks in omvrage gebragt zijnde heeft men
goedgevonden uit hoofde van het groot aan belang der sake, dit poinkt in advijs te houden en de vergaderinge te adjourneren op
Vrijdag den 10 October 1811 des nademiddags om één uuren, hebben de pagter heer Kraals dese resolutie aangehoort, sig niet
kunnende expliceren, voor en al eer hij het goedvinden sijner principalen had ingewonnen.
Waarmede dese vergadering is geëindigd.
G. Kraals.
Beeldnummer: 69 van 160
Recto
pagina niet genummerd
Vergaderinge der Mark van Appen gehouden op den 10 October 1811.
Present,
Bornhof, van mentink.
De Haas, van Bellemans.
Bos, van Klovink.
Bleuminken B.Lammers, van Hilderink.
Schaap, van Hissink.
J. Heijtingh, markenschrijver.
De vergaderinge geadjourneert op heden heeft de markenrigter het point over de verdelinge voorgedragen, waar omtrent
gedelibreert zijnde, is goedgevonden, sig conform het rapport over de ontginning der woeste gronden, op den 5 maart 1811
geconcludeert te gedragen, waarin egter de markenrigter niet heeft toegestemt. Dese conclusie sullende aansien, aan de
markgenoten overlatende, zodanige nadelen, welke uit het aankleven van dit gevoelen, voor de gewaardens in der tijd sullen
kunnen resulteren.
En is goedgevonden de Heer Prefect op zijn missive de volgende reschriptie te doen geworden, en is dese vergaderinge
gescheiden.
H. Bosch.
F.G. Slijkhuis.
Hendrik Schaap.
B. W. Krepel.

J. Bleumink.
B. Lambersen.
H. J. Lulofs. q.q.
Derk Evekink. q.q.
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1813 den 5 Julij zijn de erfgenamen van de markt van Appen des morgens om elf uuren ten huize van N. Planten in den Beer te
Voorst vergadert geweest en waren present,
Van Mentink, de Provisoren van Bornhof.
Van ’t Hof te Appen, Nemo.
Van ’t Hof te Kemmenade, Evekink, namens de Haan.
Van bellemans, H. de Haas.
Van Klovink, H. Bos en F.G. Slijkhuis.
Van Hissink, H. Schaap.
Van Hilderink, B. Lammers en wed. Bleumink.
Van Bettink, B.W. Krepel.
Voorts zijn de erfgenamen door de markenrigter voor haar vrijwillige comparitie bedankt.
En het verhandelde van den 8ste en 11 October 1811 voorgelesen, geresumeert, en door de erfgenamen ondertekent.
De rekeninge van den markenschrijver J. Heijtingh van 1803tot 1808 door den markenrigter afgehoort en accoort bevonden en

luid als volgt.
Rekeninge van ontfangst en uitgave van J. Heijtingh als markenschrijver van de mark van Appen sedert de laatste afgehoorde
rekeninge op den 21 Julij 1805 gedaan.
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Ontfangst.
Van het slot van de vorige rekeninge,
Van B. W. Krepel de pagt van Lampen Camp verschenen Martini

En Martini

1803
1804
1805
1806
1807
1808

53=13=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0

En Petri

1804
1805
1806
1807
1808
1809

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

En Martini

1803
1804
1805
1806
1807
1808

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

En Petri

1803
1804
1805
1806
1807
1808

40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
590=13=0

Transport,
Ontfangen van B.W. Krepel een jaarpagt van het land daar de hutte van Jan Ootwijn Derks op staat,
Verschenen Petri
1803
1804
1805
1806
1807
En Petri
1808
N.b. Petri 1806, 1807 en 1808 abusivelijk 1=10=0 ingebragt.
Moest wesen 2 guldens, dus 1=10=0 te weinig.

590=13=0

Van Arent Reuvekamp,
De pagt van de Ledige Hofstede, verschenen Petri

Van Jan van Til de Pagt van een stuk land, verschenen Martini

Van B. W. Krepel de erfpagt van de Copermole, verschenen Petri
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Van Winold Broekhof een jaar pagt van het land daar zijn huis op staat, verschenen Petri

En Petri
Van Teunis Garts een jaar pagt van het land daar zijn huis op staat, verschenen Petri

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

1803
1804
1805
1806
1807
1808

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

1803

2=0=0

En Petri

1804
1805
1806
1807
1808

Extra ordinairen ontfangst van IJsseldijk voor het akkemaals holt om Lampen Camp in 1806 verkogt
Voor verkogte peppelen in 1806
Voor verkogte peppelen in 1808
Dus den gehele ontfangst,
Uitgaven
Dus meerder ontfangen,

515=0=0
294=12=0
154=0=0
1584=5=0
530=1=8
1054=3=8
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Uitgaven tegens vorenstaande ontfangst.
Uitgave,
Aan H. Bos een jaar tractement als boerrigter en voor het schouwvaren en kerkenspraken betaalt
jaarlijks 11=6=0. Dus over de jaaren 1803,1804,1805,1806,1807 en 1808
l.q. nr.1

67=16=0

Aan H. Wenink een jaar tractement als boerrigter,
verschenen April 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 en April 1809

37=16=0

l.q. nr. 2

Aan A. van Lent een jaar tractement als schater 6=6=0,
een voor een dousseur het jaar toegelegt 3=0=0. Verschenen den 10 Julij 1804 l.q. nr. 3
Aan denselven in
1805
1806
1807
1808 l.q. nr. 4
En den 10 Julij 1809
En voor 3 dagen de mark aangewesen
l.q. nr. 5
Aan J. Heijtingh de jaaren tractement als markenschrijver jaarlijks 7 gulden gaande over de jaaren
1803, 1804, 1805, 1806, 1807 en 1808 dus samen,

9=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
6=6=0
1=10=0
42=0=0
189=18=0
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Transport
189=18=0
Aan J. Heijtingh als markenschrijver van het boeken van vijf resolutien in 1802,1805 en 3 in 1809
komt als van outs voor ieder 2=10=0, dus samen
7=10=0
Aan de wed. van Welbergen voor verdient cellaris van wijlen haar man, volgens rekeninge van 1802,
l. q. nr. 6
44=16=0
Aan de heer H. Wijnen voor verdient cellaris,
l. q. nr. 7
Aan den selven voor verdient cellaris,
l. q. nr. 8
Aan den heer W.R. Op ten Voort voor verschot voor segels
Aan Soeters voor copieren,
l. q. nr. 9
Aan A. ten Bos voor copieren,
l. q. nr. 10
Aan G.J. Castelein en Hend. Scholten voor het omsetten van 57 roeden grond
langs de beeke bij de copermole, ad ses stuivers de roede ,
luid specificatie nr. 11

20=7=8
52=7=8
3=8=0
0=14=0
2=3=0
17=2=0
338=6=0
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Aan E. Brascamp voor peppelen poten in 1807
Aan P. Hissink voor het halen der peppels

l. q. nr. 12
l. q. nr. 13

2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0

338=6=0
18=4=0
0=6=0

Aan J. D. Hofenk voor peppelen poten en eijken stikken
Aan Waanders van den Bolt voor eijken stikken
Aan J. scholten voor dorens
Aan Berent Berentsen, smit in 1804 en 1806
Aan den selven in 1807
Aan H. Jansen, timmerman in 1806
Aan den selven in 1807
Aan den wed van denselven
Aan J. Kempe, timmerman in 1809
Aan A. van Lent voor arbeitsloon op de weegen in 1805 en 1806
Aan denselven en Hend. Hietbrink voor het poten van peppels in 1807

l. q. nr. 14
l. q. nr. 15
l. q. nr. 16
l. q. nr. 17
l. q. nr. 18
l. q. nr. 19
l. q. nr. 20
l. q. nr. 21
l. q. nr. 22
l. q. nr. 23
l. q. nr. 24

5=6=0
8=17=8
2=10=0
2=7=0
1=14=0
5=16=0
5=19=0
1=9=0
2=0=0
12=15=0
9=5=0
415=14=8
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Aan A.van Lent voor het graven van stikkengaten en poten op Lampenkamp
in 1807
Aan den selven voor het lijkmaken van peppelengaten op den IJsseldijk in 1808
Aan den selven en H. Hietbrink voor het lijken van grond en poten van peppels
Aan de wed. Brinks voor verteringe van de erfgenamen vergaderinge
den 21 Julij 1805 gehouden
Aan den selven den 7 Augustus 1809 gehouden
Aan den selven den 20 December 1809 gehouden
Aan den selven den 14 Julij 1810 gehouden
Aan den selven den 5 Maart 1811 gehouden
Aan den selven den 9 October 1811gehouden
Aan N. Planten voor verteringe van de erfgenamen op den 11 Oct. 1811 gedaan
In twee reisen te Gietel en Voorst verteerd

415=14=8
l. q. nr. 25
l. q. nr. 26
l. q. nr. 27

7=4=0
2=0=0
7=2=0

l. q. nr. 28
l. q. nr. 29
l. q. nr. 30
l. q. nr. 31
l. q. nr. 32
l. q. nr. 33
l. q. nr. 34

11=6=0
9=12=0
8=11=0
7=14=0
6=12=0
5=12=0
5=0=0
2=12=0
488=19=8
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Transport
488=19=8
Aan Reint Beumer voor een reis met 4 parden na Appen,
verders voor een fooij aan de knegt en bruggelt
l. q. nr. 35
7=14=0
Aan den selven voor reijsen, voorts voor fooijen en bruggelt
l. q. nr. 36
25=10=0
Aan Jan Wassink voor een reis met de fergon na Voorst en
voor een fooij aan de knegt en bruggelt
l. q. nr. 37
4=8=0
Voor een segel
1=16=0
Voor brieven posten
0=10=0
Voor het publiceren van een markenvergadering in 1805 en 3 malen in 1809
1=4=0
Dus de gehele uitgave
530=1=8
Den gehele ontfangst
1584=5=0
Dus meerder ontfangen
1054=3=8
Welke penningen ter somma van 1054=3=8 door den markenschrijver J. Heijtingh ter tafel zijn overgegeven aan de
gesamentlijke geërfdens en de provisoren des huises Bornhoff als markenrigteren en J. Heijtingh als markenschrijver,
samen voor haar goede administratie bedankt.
Beeldnummer: 74 van 160
Verso
pagina niet genummerd
Voorts wederom tot markenrigteren voor den tijd van ses jaaren verkoren de provisoren des huises Bornhoff . Verders is bij
meerderheid van stemmen goed gevonden om onder de geërfden voor ieder whare uit te delen de summa van 100 gulden, (X)
dus blijft het restant 254=3=8 welke door den markenschrijver J. Heijtingh is medegenomen, om in het doen van de volgende
rekeninge als ontfang in te brengen.
(X) Waren tegens de Heer Evekink heeft geprotesteert, welke was om het volle gelt te verdelen.

Den markenrigter heeft aan de erfgenamen gecommuniceert, dat Harmen Schater, ongevraagt een hutte op het Appense velt had
opgeslagen en daarin woonde, hoe met den selven daar in te handelen, is met eenparigheid van stemmen goedgevonden om aan
den selven door den schater te laten aanseggen, dat hij voor den 1 September 1813 daaruit moest delogeren. En het selve in
vorige staat maken, en bij manquement van het selve de maire te versoeken om de sterke hand te lenen om het selve inte lijken ,
en hem te doen delogeren.
Het versoek van de heer B. W. Krepel over de grond en dennen bij de mole is in advis gehouden, om nader in ogenschijn te
nemen.
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Geresolveert dat Gart Jan Wolters jaarlijks voor het hoekjen grond bij zijn huisje op het Appense velt staande, en door hem
aangegraven, sal betalen 1 gulden aan de mark.
Het rapport van de markenrigter is dat de heer Krepel eenige bomen in de verloren beek had leggen, waar door het water wiert
opgehouden, heeft den selven aangenomen om ten genoegen van gecommiteerdens en boerrigters , daar bij een canaal te graven
om de bomen in te leggen, waar langs het water zijn volle loop kan krijgen.
Door de geërfdens is geresolveert, om alle contraventien en eijgendunkelijke daden, de markspecterende voortekomen niets
buiten consent van markenrigteren te doen, dat gene, der selver, eenige aangravinge, uitstoten van dennen, snoejen van bomen of
ander eijkenholt mag doen, op de boete van twaalf gulden voor ieder reis te verbeuren en daarenboven schade vergoeding.
In aanmerkinge genomen zijnde om den nieuwen aanslag der verpondingen van de mark van Appen te vinden, is op voorstel van
F. G. Slijkhuis een commissie benoemt,
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te weten den markenschrijver J. Heijtingh, de gecommiteerdens, H. Schaap en B.W. Krepel, neffens F.G. Slijkhuis, om in
ogenschijn te nemen de verpagte markengronden, of die niet meerder souden waardig wesen, en dus duurder kunnen worden
verpagt, om daar uit te vinden de nieuwe verpondinge, het sij voor geheel of ten delen en daar van op de eerstkomende
markenvergaderinge aan de geërfdens rapport te doen.
Voorts is geresolveert, en aan de heer B.W. Krepel toegestaan, om de binnengrond, en bepoote cingel bij de schole binnen te
maken en af te sluiten, mits daar van te betalen aan de mark jaarlijks een recognitie van twe gulden ingaande Martini 1813, dus
het eerste jaar verschenen Martini 1814.
Is door de schater A. van Lent aangegeven dat D.J. Hofenk, de sloot langs zijn land, die voor eenige jaaren gerigtelijk is ingelijkt,
nu wederom is opgegraven. Is daarop geresolveert om de maire van Voorst te versoeken om den schater de hand te leenen tot het
doen inlijken van dien sloot die door Hofenk willekeurig is opgegraven,
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en in vorigen staat te brengen.
Verders is door de heer Evekink voorgeslagen om de markenrekeninge alle drie jaare te doen, inplaats van alle ses jaaren.
Waarop is geresolveert, en met meerderheid van stemmen geconcludeert om bij het oude te blijven en alle ses jaaren rekeninge te
doen.
Eindelijk is aan A. van Lent voor extra moeite dit jaar toegelegt agt gulden.
Waarop de vergaderinge is gescheiden.
Getekent den 13 October 1815
H.J. Op ten Voort.
Henderik Schaap.
Huijbert de Haas.
B. Lamberts.
H. Bosch.
J. Bleumink
F.G. Slijkhuis.
B.W. Krepel.
F.O.D.Mijn Nouer.
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1815 den 13 October zijn de erfgenamen van de mark van Appen des morgens om elf uuren ten huise van N. Plante in den Beer
te Voorst vergadert geweest en waren present van,
Mentink, de Provisoren van ’t Bornhof.
Absent, Hof te Appen.
Hof te Kemmenade, H. de Haas.
Bellemans, H. de Haas.
Klovink, H. Bos, F.G. Slijkhuis.
Hissink, H. Schaap.
Hilderink, B. Lammers en wed. Bleumink.
Bettink, B.W. Krepel.
Voorts de erfgenamen door de heer markenrigter voor haar vrijwillige comparitie bedankt.
Het verhandelde van den 5 Julij 1813 voorgelesen en geresumeert en door de presente erfgenamen ondertekent.
De rekeninge van den markenschrijver J. Heijtingh van 1809 tot over 1815 door den markenrigter afgehoort en accoort
bevonden en luid als volgt,
Ontfangst.
Slot van de vorige rekeninge gedaan den 5 Julij 1813
254=3=8
Bij vergissing van B. W. Krepel ingebragt van het land daar Ootwijn hutte heeft gestaan over de jaaren
1806, 1807 en 1808, 1=10=0 jaarlijks en…………
254=3=8
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Transport
moest wesen 2 gulden jaarlijks, dus 1=10=0 te min
Van B.W. Krepel de jaarenpagt van Lampen Camp,
Verschenen Martini 1809, 1810,1811, 1812, 1813 en 1814 jaarlijks 35 gulden, dus ses jaaren

254=3=8
1=10=0
210=0=0

Van Arent Ruvekamp de jaaren pagt van een stuk land de ledige Hofstede,
verschenen Petri 1810,1811, 1812, 1813, 1814 en 1815, jaarlijks 10 gulden, dus ses jaaren

60=0=0

Van Jan van Til de jaaren pagt van een stuk land,
verschenen Martini 1809,1810, 1811, 1812, 1813 en 1814 jaarlijks 4=10=0, dus ses jaaren

27=0=0

Van B. W. Krepel de erfpagt van de copermoole,
verschenen Petri 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 en 1814 jaarlijks 40 gulden, dus ses jaaren

240=0=0

Van B. W. Krepel de jaaren pagt van het land, daar Ootwijns hutte gestaan heeft,
Verschenen Petri 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, en 1814 jaarlijks 2 gulden, dus ses jaaren

12=0=0
804=13=8
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Transport
Van Wijnold Broekhof de jaarenpagt van het land daar zijn huis opstaat, verschenen
Petri 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 en 1814 jaarlijks 1=10=0, dus ses jaaren

804=13=0
9=0=0

Van Hendrik Jansen de jaaren pagt van het land daar zijn huis op staat,
Verschenen Petri 1809, 1819, 1811, 1812, 1813 en 1814 jaarlijks 2 gulden, dus ses jaaren

12=0=0

Van de wed. van G. J. Wolters de jaaren pagt van de gront bij zijn huisjen bij den Adelaar,
Verschenen Martini

6=0=0

Van de heer B.W. Krepel de jaaren pagt van de grond bij de schoole,
Verschenen Martini 1813 en 1814 jaarlijks 2 gulden

4=0=0

Extra ordinairen ontfangst,
Hof te Appen, absent in 1797

1=10=0

Hof te Kemmenade, absent in 1797

1=10=0
838=13=8
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Hof te Appen, absent in 1805
Hof te Kemmenade, absent in 1809
Van het Bornhoff voor een Novitiaat in 1809
Van H. de Haas het Novitiaat van Bellemans
Hof te Appen, absent in 1810
Hof te Kemmenade, absent in 1810
B.W. Krepel, absent in 1810
Hof te Appen, absent 5 Maart 1811
Hof te Kemmenade, absent 5 maart 1811
Hof te Appen, absent 8 October 1811
H. de Haas, absent 8 October 1811
B. W. Krepel, absent 8 October 1811
Hof te Kemmenade, absent 10 October 1811
Hof te Appen, absent 10 October 1811
B. W. Krepel, absent 10 October 1811

838=13=8
1=10=0
1=10=0
10=0=0
10=0=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
878=3=8
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Hof te Appen, absent 1813
Van het Bornhoff een Novitiaat van Mentink
Van H. de Haas, een Novitiaat van de Kemmenade in 1813
Van de weduwe Ankersmit, voor 155 gepoote tellegen in 1800 ad. s st. ’t stuk
Van Gart Slijkhuis, voor 122 gepoote tellegen ad. 3 st. in 1800
Van Peter Hissink, voor 8 in 1800
Van Brascamp, voor 11 in 1805
Van P. Hissink, voor 56 in 1806
Van Hogenkamp, voor 11 in 1806
Van B. W. Krepel, voor 107 bij de schoole in 1808
Den gehelen ontfangst
De gehele uitgave
Hiervan uitgedeelt
Zoo dat resteert
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Uitgave tegens vorenstaanden ontfangst.
Uitgave,
Aan H. Bos, de jaaren tractement als boerrigter en voor het schouwen en kerkenspraken
over de jaaren 1809, 10, 11, 12, 13, 14 en 1815 is seven jaaren, jaarlijks 11=6=0, l. q. nr. 1, 2, 3

79=2=0

Aan H. Wenink, de jaaren tractement als boerrigter,
verschenen April 1810, 11, 12, 13, 14 en 1815 is 6 jaaren, jaarlijks 6=6=0

l. q. nr. 4, 5

Aan A. van Lent, de jaaren tractement als schater, Verschenen den
10 Julij 1810, 11, 12, 13, 14 en 1815 is 6 jaaren, jaarlijks 6=6=0

l. q. nr. 6 t/m 11 37=16=0

Aan den selven voor een Doucceur voor extra moeite volgens resolutie van den 5 Julij 1813
l. q. nr. 12
Aan Jan Kempe, timmerman voor arbeidsloon in 1811 en 1812
l. q. nr. 13

37=16=0

8=0=0
2=15=0

878=3=8
1=10=0
10=0=0
10=0=0
23=5=0
18=6=0
1=4=0
1=13=0
8=8=0
1=13=0
16=1=0
970=3=8
515=6=10
454=16=14
320=0=0
134=16=14

Aan J. Brink, voor de heer Scheidius voor verdient cellaris in 1811,

l. r. nr. 14

108=6=0
273=15=0
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Transport
273=15=0
Aan N. Plante voor verteringe van de erfgenamen op den 5 Julij 1813
l. q. nr. 15
15=10=0
Aan den Custos voor het publiceren der markten vergaderinge in 1810, 2in 1811 en 1 in 1813
1=4=0
Aan J. Heijtingh als markenschrijver de jaaren tractement over de jaaren
1809,10, 11, 12, 13, 14 en 1815 is seven jaaren , jaarlijks 7 gulden
49=0=0
Voor het boeken van 5 resolutien, 1 in 1810, 3 in 1811 en 1 in 1813 als van outs voor ieder 2=10=0, 12=10=0
Aan J. Reijers voor de contributie over 1812
l. q. nr. 16
39=19=0
Aan den selven over 1813
l. q. nr. 17
38=18=2
Aan den selven over 1814
l. q. nr. 18
38=2=0
Aan den selven over 1815
l. q. nr. 19
37=16=0
506=14=2
Aan A. van Lent, voor arbeidsloon in 1808
l. q. nr. 20
8=12=8
De gehele uitgave
515=6=10
Den ontfangst bedraagt
970=3=8
Dus meerder ontfangen als uitgegeven
454=16=14
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En is goedgevonden hiervan te verdelen, voor ieder waare 40 gulden, makende sulks voor de agt waren 320 gulden, blijvende
alsoo in kassa 134=16=14, welke 40 gulden door ieder der geërfden na aftrek der schulden is meegenomen, en het resterende
door den markenschrijver medegenomen, om in de volgende rekeninge voor ontfangst in te brengen.
De commissie op de vorige markten vergaderinge benoemt, om de verpagte markengronden in ogenschijn te nemen, en te sien of
deselve niet meerder souden kunnen opbrengen, heeft op heden daarvan rapport gedaan en voorgedragen dat sij deselve hebben
verpagt voor den tijd van ses jaar,
1ste Aan Arent Reuvenkamp een stuk land De Ledige Hofstede genaamt voor 15 gulden jaarlijks, aanvang nemende Petri 1816.
2de Aan Jan Hendrik de Groot een stuk land met den aangewesen bult daarvoor, voor 8 gulden jaarlijks,
aanvang nemende Martini 1815.
3de Aan B. W. Krepel een stuk land bij de jagershutte voor 4 gulden jaarlijks, aanvang nemende Petri 1816.
4de Aan Wijnold Broekhof het stuk land daar zijn huis opstaat voor 8 gulden jaarlijks, aanvang nemende Petri 1816.
5de Aan Hendrik Jansen het land daar zijn huis opstaat, met het driehoekjen daarvoor, voor 10 gulden jaarlijks,
aanvang nemende Petri 1816.
Maakt dus jaarlijks een vermeerdering van 25 gulden, ’t welk door de geërfdens is goedgekeurt, en de commissie voor haar
gedane moeite bedankt.
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Door den markenschrijver en gecommiteerdens word voorgedragen om in het aanstaande voorjaar bij het verkopen van het
akkermaalsholt om Lampenkamp het welke 10 jaaren out is, mede te verkopen eenige eijken bomen op het gemene veld staande,
bij Luttike Olthuis, als mede drie peppelen bij de Jagershutte, en is sulks door de geërfdens goedgekeurt, en de markenschrijver
tot die te doene verkopinge geautoriseert.
B.W. Krepel tot dus verre niet voldaan hebbende aan sijne, op de vorige marktenvergaderinge gedane beloften, om de bomen,
thans in de Veloren Beek leggende, daar uit te nemen en te brengen in een daarbij te graven canaal. Zo is hem alnog toegestaan
tot aan de somerschouw van den jaare 1816 om sulks binnen dien tijd alnog te doen, op poene dat als dan daar aan niet voldaan
zijnde deselve door de boerrigters op kosten van den gebrekhaftigen sal worden bewerkstelligt, en den selven tevens vervallen
zijn in een boete van 3 gulden ’t welk Krepel, mede present zijnde heeft aangenomen en sig eventueel van de te betalen boete
onderworpen.
Den markenschrijver brengt ter kennisse der geërfden, dat hij heeft bevonden dat vele ingesetenen tot groot nadeel van de mark

turf of schadden hebben gestoken op de groengronden, en versoekt daartegen voorsiening.
Waartegen door den boerrigter Bos is in het midden gebragt, dat daarvan wegens de kleinheid van het Appense Veld, gene hoge
gronden tot het steken van schadden voldoende zijn , zijns en agtens, aan de ingesetenen moet blijven vergunt om in de laagtens
turf of schadden te mogen steken, en dit poinkt door de geërfdens in overweging genomen zijnde , zo is geresolveert een
commissie te benoemen bestaande uit F.G. Slijkhuis, H. Schaap en de weduwe Bleumink, om dese saak in ogenschijn te nemen
en hieromtrent op de eerstkomende vergaderinge te rapporteren.
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Op voordragt van F.G. Slijkhuis om den zoon van den tegenwoordegen schater, welke laatste out en siekelijk is, aan zijn vader te
adjungeren. Zoo is sulks eenparig aangenomen en geresolveert, en heeft gesegden zoon Gradus van Lentz binnen gestaan zijnde,
aan wiens sulks is gecommuniceert, aangenomen om sig met desen post wel te willen belasten, en de belangens van de mark
waar te nemen, mits hem worde toegelegt een jaarlijks tractement van 10 gulden, ’t welk hem door de geërfdens is geaccordeert.
Johan van Langen alhier in de mark woonachtig heeft versogt, om den brink agter aan zijn huis met een hek te mogen afsluiten
tegens betalinge van een recognitie, zoo is sulks door de vergaderinge aan den selven geaccordeert, om daarvan jaarlijks te
betalen ses stuivers. ’t Welk door den selven is aangenomen.
Getekent den 23 Julij 1819 te Voorst bij N. Planten in den Beer.
H.J. Lulofs, q.q.
H. Schaap.
Wolter Wolters, q.q.
B. Lammertsen.
Derk Evekink, q.q.
J. Bleumink.
H. Bosch.
B.W. Krepel
H.J. Nusink.
De Hr. Slijkhuis.
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1819 den 23 Julij zijn de erfgenamen van de mark van Appen, des smorgens om tien uuren, ten huise van N. Plante in den Beer te
Voorst vergadert geweest en waren present van,
Het Hof te Appen, den bouwman.
Hof te Kemmenade, Evekink, q.q.
Klovink, Bos, Slijkhuis, H.J. Nusink.
Bellemans. Evekink.
Hissink, Schaap.
Hilderink, Lammers en Bleumink.
Bettink, Krepel.
Mentink, de Provisoren van het Bornhof.
Voorts zijn de erfgenamen door de heer markenrigter voor haar vrijwillige comparitie bedadankt.
Het verhandelde van den 13 October 1815 voorgelesen, geresumeerd en door de erfgenamen ondertekent.
De rekeninge van den markenschrijver J. Heijtingh van 1815 tot 1819 door de markenrigteren afgehoord en accoort bevonden,
luid als volgt,
Ontfangst.
Slot van de vorige rekeninge gedaan den 13 October 1815
134=16=14
Van B. W. Krepel de jaaren pagt van Lampen Camp,
verschenen Martini 1815, 1816, 1817 en 1818 jaarlijks 35 guld.
140=0=0
Van A. reuvekamp de jaaren pagt van de Ledige Hofstede,
nu Lammert Arens, verschenen Petri 1816, 1817, 1818 en 1819
55=0=0
329=16=14
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Transport

329=16=14

Ontfangen van H. Berens de Groot de jaaren pagt van een stuk land met den bult.
daarbij verschenen Martinij 1815, 4=10=0. 1816, 1817 en 1818 jaarlijks 8 gulden

28=10=0

Van B. W. Krepel de jaaren erfpagt van de kopermole,
verschenen Petri 1815, 1816, 1817 en Petri 1818 jaarlijks 40 en 1819

200=0=0

Van B.W. Krepel de jaaren pagt van het land bij den jagershutte,
Verschenen Petri 1815, 1816 jaarlijks 2 gulden, 1817, 1818 en petri 1819 jaarlijks 4 gulden

16=0=0

Van Wijnold Broekhof de jaaren pagt van ’t land daar zijn huisjen op staat,
verschenen Petri 1815, 1816, 1817, 1818 en Petri 1819. Niet ontfangen.
Van Hend. Jansen de jaaren pagt van het land, daar zijn huisjen op staat,
verschenen Petri 1815, 1816 jaarlijks 2 gulden 1817 10 gulden
1818 en Petri 1819 niet ontfangen.

14=0=0

Van de weduwe van G.J. Wolters de jaaren pagt van het land of grond bij het huisjen bij den Adelaar,
verschenen Petri 1816, 1817, 1818 en Petri 1819

4=0=0
592=6=14
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592=6=14

Ontfangen van B. W. Krepel de jaaren pagt van de grond bij de schole,
verschenen Martinij 1815, 1816, 1817 en martinij 1818 jaarlijks 2 gulden

8=0=0

Van Johan van Langen de jaaren recognitie van den Brink bij zijn huis, om met een hekke te mogen afsluiten,
jaarlijks 6 st. over 1816, 1817, 1818 en 1819

1=4=0

Extra ordinairen ontfangst van Juffrouw Jansen voor het poten van 200 telgen in de Beekenstrate en op de Meentjes
ad. 3 st. per stuk in 1810
30=0=0
van Peter Hissink voor 6 tellegen boj de Hofstede in 1815
Van Jan Masselink voor 87 peppelen in de Holthuiserstrate gepoot in 1813
Van de Notaris de Man voor het akkermaals holt om Lampenkamp in Maart 1816 verkogt aan B.W. Krepel
Van den selven voor een parceel bomen door H.J.Martens gekogt op dato als boven
Nog van denselven voor een parceel bomen door Krepel gekogt

0=18=0
13=1=0
420=0=0
30=0=0
47=0=0
1142=9=14
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Nog ontfangen van den selven voor een parceel peppelen door B.W. Krepel gekogt
Van G. van Beek voor het poten van 50 tellegen in de Beekenstrate ad 3 st. par stuk
Van H. Harms op de Brempte voor 67 schotwilgen in 1816 gepoot bij het nieuwe huis
Van P. Hissink voor het poten van 4 schotwilgen in 1817 bij zijn huis
Van B.W. Krepel voor het poten van 73 peppelen tussen de schole en het Ende in 1817
Van de Haas voor 29 eijken in 1817 gepoot voor den Pijpenbos ad 3 st. per stuk
Van J. Krepel voor het poten van 39 peppelen in 1818 gepoot op het Appense veld ad 3 st. per stuk
De Heer Wiggerink in 1815 absent
Van W. Kranekamp voor 19 peppelen in 1818 gepoot in de Holthuiserstraat
Van H. J. Martens voor het poten van 55 peppelen voor de Voshoeve ad. 3 st. per stuk
Dus den gehelen ontfangst
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Uitgave tegens voorenstaanden ontfangst.
Uitgave,
Aan H. Bos en J. Wenink, de jaaren tractement als boerrigters voor het schouwen en voor
kerkenspraken, verschenen Junin 1816,1817,1818 en Junij 1819, jaarlijks 17=12=0
is nr. 1
Aan Gradus van lent de jaarentractement als schater,
verschenen den 10 Julij 1816, 1817, 1818 en 10 Julij 1819 jaarlijks 10 guld.
nr. 2
Aan B. Berentsen, smit in 1814
l.q. nr. 3

70=8=0
40=0=0
0=12=0

1142=9=14
15=0=0
7=10=0
10=1=0
0=12=0
10=19=0
4=7=0
5=17=0
1=10=0
2=17=0
8=5=0
1209=7=14

Aan J. kempe voor het repareren van een hekke in 1818
l.q. nr. 4
Aan F. Hartink voor het vernieuwen van de brug in de Holthuiserstraat in 1818
l.q. nr. 5
Aan W. Bois jr. voor 96 peppelen ad. 7 st. en voor vragt van het Dommerholt
l.q. nr. 6
Aan G. van Lent voor het graven van 94 gaten om peppelen te poten ad 2 st. per stuk
en voor het poten en bebinden der selve in 1816
l.q. nr. 7

0=13=0
75=6=0
35=12=0
19=13=0
242=4=0
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Aan G. van lent voor het spaan van 91 pepels ad ¼ st. per stuk en
10 peppels er bijgelevert en poten der selve in 1818
l.q. nr. 8
Aan den selven voor het spaan van de heggen om Lampen Camp, stikken gaten graven
en poten der selve, als ook 8 peppelen daarbij gelevert en bebonden in 1818
l.q. nr. 9
Aan denselven voor het inpoten van stikken en verdere arbeidsloon in 1819
l.q. nr. 10
Aan ten Broeke voor geleverde akkermaals stikken 1818
l.q. nr. 11
Aan J. Wassink voor een wagentje met 2 paarden daar de heeren markenrigteren
de mark mede hebben rondgereden
l.q. nr. 12
Aan N. Planten voor verteringe op den 13 October 1815
l.q. nr. 13
Aan den custos voor het publiceren der vergaderinge in 1815
Aan J. Reijers de oorlogsbelastingen over 1815
l.q. nr. 14
billet
Aan den selven de directe belastingen over 1816
l.q. nr. 15
Veldwagter
Aan den selven over 1817
l.q. nr. 16
Veldwagter

242=4=0
5=2=12
0=18=0
7=8=8
7=7=0
4=0=0
17=8=0
0=6=0
7=8=14
0=1=0
35=19=8
0=13=0
36=0=0
0=13=0
395=9=10
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Aan den selven de dierecte belastingen over 1818
Aan den selven de dierecte belastingen over 1819

Transport
l.q. nr. 17
Veldwagter
l.q. nr. 18
Veldwagter

395=9=10
36=16=0
0=13=0
36=16=0
0=13=0

Aan de markenschrijver J. Heijtingh de jaaren tractement als markenschrijver,
Verschenen Junij 1816,1817,1818 en 1819 jaarlijks 7 gulden
28=0=0
Aan den selven voor het boeken van de resolutie van den 13 October 1815 als van outs
2=10=0
Aan van Lend voor het rondseggen der vergaderinge
1=0=0
De gehele uitgave
501=11=10
Den gehelen ontfangst
1209=7=14
Dus meerder ontfangen
707=10=4
Is bij meerderheid van stemmen besloten om 700 gulden aan de geërfdens uit te delen,
zodat nog in cassa blijft 7=10=4 om in de volgende rekeninge te verantwoorden.
Welke 700 gulden door den markenschrijver J. Heijtingh aan de geërfdens na aftrek van haar schulden is verdeelt, en ijeder zijn
coten heeft meegenomen.
Hendrik Bos heeft bedankt voor zijn boerrigtersplaats, en Harmen is overleden, dus beide boerrigters plaatsen vacant.
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Door de geërfdens zijn wederom tot boerrigters verkoren, Jan Dijkman tot boerrigter, en Jacobus Rupkes tot boerrigter en
schater, op schater tractement, en hebben ’t aangenomen.
Verders is door den schater aangegeven dat Derk Hofenk wederom opnieuw heeft aangegraven, is goedgevonden om een
commissie te benoemen om het selve in ogenschijn te nemen en daarvan te rapporteren, waar toe verkoren zijn, de
gekommiteerdens, boerrigters en schaters, welke het selve hebben aangenomen.

Den markenschrijver J. Heijtingh heeft voor den post als markenschrijver bedankt, dus vacant.
Op versoek van den markenrigter en geërfden heeft den selven dien post nog wederom voor twee jaaren aangenomen.
Waarop de vergadering is gescheiden. Getekent den 4 Julij 1821 te Voorst bij Nicolaas Planten in den Beer.
H.J. Op ten Voort, namens de Provisoren van den huise Bornhof.
Derk Evekink, qq
H. Bosch.
J. Bleumink.
H.J. Nusink.
Hendrik Schaap.
Barteld Lammers.
B.W. Krepel.
Nicolaas Wolters.
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1821 den 4 Julij zijn de erfgenamen van de mark van Appen, des voor den middags om elf uuren ten huise van Nicolaas Planten
in Beer te Voorst vergadert.
En waren present.
Van mentink, de Provisoren ’t Bornhof.
Hof te Appen, N. Wolters. M. Evekink.
Hof te Kemmenade, D. Evekink.
Klovink, H. Bos, H. Nusink.
Bellemans, D. Evekink.
Hissink, H. Schaap.
Hilderink, B. Lammers & J. Bleumink.
Bettink, B.W. Krepel.
De erfgenamen worden door den Heer markenrigter voor hunne vrijwilligen comparitie bedankt.
1ste ’t verhandelde op den vorige markenvergadering van 23 Julij 1819 voorgeleesen en geresumeerd zijnde is ten blijke hunner
goedkeuring door de respective erfgenamen ondertekend.
De rekening van den markenschrijver J. Heijtingh sedert de laatste afrekening van 23 Julij 1819, afgehoord en accoord bevonden
zijnde is dan tevens voor zijne genomene moeite bedankt, luidende als volgt,
Ontfangst,
Het batige saldo van den laatst afgehoorde rekening
Van B.W. Krepel den jaaren pagt van de Lampen Kamp, verschenen Martini

Transp.

7=10=4
35=0=0
35=0=0
77=10=4

Transp.

77=10=4

1819
1820
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Van lammert Arends de pagt van de Ledige Hofstede, jaarlijks f. 15=0=0, verschenen Petri 1820
Petri 1821
Memoria
Van Hendrik Berends van de pagt van een stuk land & den bult daarbij, verschenen Martini
Van B.W. Krepel de erfpagt van de kopermoole, verschenen
Van B.W. Krepel de pagt van het land bij den jagershutte, verschenen
Winolds Broekhof verschuldig aan agterpandige pagt van ’t land
daar zijn huis op staat, verschenen petri 1814 & 1815 ad 1=10=0 ’s jaars
1816, 1817, 1818, 1819 & 20 ad. 8=0=0 ’s jaars

Van Hendrik Jansen de pagt van het land bij de rozemein Adelt, verschenen

Petri
Petri
Petri
Petri

1819
1820
1820
1821
1820
1821

8=0=0
8=0=0
40=0=0
40=0=0
4=0=0
4=0=0

3=0=0
40=0=0
43=0=0
Memoria
Petri

1818
1819
1820

10=0=0
10=0=0
10=0=0

d. Gerrit Wolters de pagt van het land bij het huisjen bij den Adelaar,

Petri

1821
1820
1821
Transporteren

10=0=0
1=0=0
1=0=0
223=10=4

Per Transp.

223=10=4
1819
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Van B.W. Krepel de pagt van de grond bij de school, verschenen

Martini
Martini

2=0=0
1820

2=0=0

Van Johan van Langen de telligen om de Brink bij zijn huis te mogen afmaken over de jaren 1819 & 1820

Uitgaven,
Aan J. Dijkman een jaar tractement als boerrigter, verschenen
l.q. nr. 1
Aan Cobus Rupkus een jaar tractement als boerrigter & scheuter, versch. 23 Julij, l.q. nr. 2
Aan Gradus van Lent een jaar tractement als scheuter, versch. 10 Junij,

l.q. nr. 3

Aan J. Heijtingh een jaar tractement als markenschrijver, versch. 23 Julij,

l.q. nr. 4

Aan N. Planten voor verteringe 1819
Aan J. kempe voor reparatie aan een hekke bij den Halmen
Aan J. Hartink voor een nieuwe deuker in 1820
Aan G. van Lent voor markenschouwen in 1820
Aan deselve der directe belasting over 1820

1820
1821
1820
1821
1820
1821
1820
1821

l.q. nr. 5
l.q. nr. 6
l.q. nr. 7
l.q. nr. 8
Transp.

0=12=0
228=2=4

6=6=0
6=6=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
7=0=0
7=0=0
16=14=0
1=19=0
12=15=0
1=0=0
36=17=0
135=17=0
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Per Transp.
Aan Wassink voor het rondrijden der markt met de heeren Provisoren vant Bornhof,
als markenrigters.
Aan B. W. krepel wegens verdaan verschot aan A. van lent voor arbeidsloon
in 1807 tot 1816,
ingesloten l.r nr.1 t/m 7
Aan markenschrijver J. Heijtingh voor het boeken der resolutien van 23 Julij 1814, als van ouds

135=17=0
4=6=0
48=5=8
2=10=0
190=18=8

Dese uitgave van de bovenstaande ontfangst afgetrokken, blijkt dat de ontfangst daaruit gemeten overblijft den somma
37=3=12. De welke bij een volgende reekeninge in ontfangst moet verantwoord worden.
Vervolgens geresolveerd om Wijnold Broekhof van de agterstendige pagt ad. f. 43= te remitteren f. 23=, onder beding dat hij de
resterende agterstand ad. f. 20= in 5 termeinen dus telkens aan f. 4= zal moeten voldoen en dese jaarlijks zijne pligt prompt te
betalen.
De gecommiteerden, boerrigters en Schaters bij de markenvergaderinge van 23 Julij 1819 benoemd om het aangegravenen van
Derk Hof Enk in ogenschijn te nemen, hebben gerapporteerd, dat Derk Hof Enk een stuk land van ongeveer een schepel gesaaij,
behalve het vorige, heeft aangegraven. Is na deliberatie goed gevonden om ter vermijding van sulke oneenigheden en smerthen,
aan Derk Hofenk, opgemelde aangeggravene te mogen behouden, tegen eene sekere, door markenrigters, gecommiteerdens en
boerrigters te bepalen recognitie, doende daarmede in de eerstvolgende vergadering rapport, tevens aan hem op zijn versoek staan
het daarbij gelegen sandgat te mogen aangraven,
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onder speciaal beding dat het aangegravene tegens de kleine moole van den heer Krepel zal moeten inlijken.

Hendrik Rupkes wonende op het grote Hulgat in Appen, versoekt om een hoeksken grond, groot een schepel gesaaij, liggende bij
zijn huis te mogen aangraven. Is geresolveerd markenrigters en boerrigters te versoeken het selve in ogenschijn te nemen, en dat
wegens in de volgende vergadering rapport te doen.
De scheuters geven te kennen dat ongewaarden weigeren te betalen het jaarlijkse daartoe van ouds gestaan hebbende als 4 st.
voor een uitloop van beesten en 6 st. voor het aanmeten van schadden steken.Is besloten dat de scheuters desen weigerachtigen
zullen opgeven ende deurwaarder van het vredesgerigt sal hen ook manen om tegen betaling deze schuldengelden van de
weigerachtigen te innen.
De provisoren van den huise Bornhof gedurende den bepaalden tijd van ses jaren als markenrigter gefungeerd hebbende leggen
hunne post in de schoot der vergadering neder.
De heer J. Leitingh repeteerd zijn aan de vorige vergaderinge haar verlangen om al nu als markenschrijver te worden ontslagen
en legt also dier post mede in de schoot der vergadering neder.
Waarop is geresolveerd en besloten om den post van markenrigter en markenschrijver te combineren en is daartoe met
eenparigheid van stemmen voor de volgende ses jaren op heden aanvang nemende benoemd en aangesteld de Heer H. de Haas en
als desselfs verwelter D. Evekink dewelke in de vergadering metens, sig so voor sig schouwende, als sig selfs sig de benoeming
heeft laten welgevallen.
Gradus van Lent als scheuter bedankt hebbende…….
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Is besloten de boerrigter Jan Dijkman tevens aan te stellen als scheuter op een tractement van ses gulden jaarlijks en also gelast
stellende met den boerrigter en scheuter Jacob Rupkus.
Verder niets zijnde voor gevallen is devergadering bedankt.
J. de Bruijn.
B.W. Krepel.
A. Wolters.
A. Lammersen.

H.J. Nuesink.
H.J. Schaap.
J. Bleumink.

1827 Julij 20. Op heden zijn de erfgenamen der mark van Appen des ’s morgens 10 uur ten huise van N. Planten in den Beer te
Voorst na voorgaande convocatie vergaderd geweest en wezen present,
Van Mentink, de provisoren van ’t Bornhof.
Hof te Appen, Anthonij Wolters, qq.
Hof te Kemmenade, D. Evekink.
Bellemans.
Klovink, Krepel en H.J. Nusink.
Hissink, H. Schaap.
Hilderink, A. Lammers.
Bettink, B.W. Krepel.
Nadat de respective erfgenamen voor haare vrijwillige comparitie is, de notulen der vorige vergadering opgelesen en ten blijke
van goedkeuring ondertekend, is……..
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Door den markenrigter voorgebragt de rekening en verantwoording zijner gehouden administratie sedert de laatst voorgaande
rekening van den 4 Julij 1821 luidende woordelijk als volgt,
Rekening en verantwoording van den tegenwoordige markenrigter de heer Evekink, tevens als markenschrijver der Appensche
mark fungerende, zo van ’t gene op de mark ontvangen en daar en tegen uitgegeven is sedert de laatst afgehoorde rekening van
den 4 Julij 1821

Ontvangst,
1822 Julij 6. Van de heer J Heijtingh ’t batig saldo zijner conclusie rekening van 4 Julij Ap

f. 37,19

Van de heer B.W. Krepel de pagt van de Lampenkamp,

verschenen Marti

Van Gerrit Parree de pagt vant land van de Ledige Hofstede, verschenen Petri

1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

35,=
35,=
35,=
35,=
35,=
35,=
35,=

1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826

15,=
15,=
15,=
15,=
15,=
15,=
15,=
f. 387,19

Van J. Berends de Groot de ……
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pagt van een stuk land,

Van de heer B.W. Krepel de erfpagt der kopermoole ,

Van ’t land waar de jagers hutte gestaan heeft,

verschenen Martini

1821
1822
1823
1824
1825
1826

8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=

verschenen Petri

1822
1823
1824
1825
1826
1827

40,=
40,=
40,=
40,=
40,=
40,=

1822
1823
1824
1825
1826
1827

4,=
4,=
4,=
4,=
4,=
4,=

verschenen Petri

Van Wijnolds Broekhof de resterende pagt van Petri 1814 t/m 1820
Blijvende also schuldig de pagt Petri 1821 t/m 1827
Memoria
Van de heer Derk Jansen de pagt van ’t land daar zijn huis op staat, Versch. petri

20,=

1822
1823
1824
1825
1826

10,=
10,=
10,=
10,=
10,=

De wed. Jan Wolters resteerd het betalen der pagt van ’t land bij den Adelaar,
de jaren 1819 t/m 1827 ad. f. 1,= ’s jaars
Memoria
Transport

f. 769,19

Per Transport

f. 769,19
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Van de heer B.W, Krepel de recognitie der grond bij de school ad. f. 2,= ’s jaars
over de jaren 1821 t/m/1827
7 jaren

14,=

van de heer Langen de recognitie om zijn veld met een hekke mogen afsluiten
ad. 30 cent jaarlijks over de jaren1821 t/m/ 1827 dus 7 jaren

2,10

Van D. Jansen Hofenk de recognitie van ’t bij hem aangegravene land,
door gecommiteerden en de aangewezen erfgenamen bepaald op f. 1,= int jaar,
dus Petri 1822
1823
1824
1825
1826
Buitengewone ontvangst.

1,=
1,=
1,=
1,=
1,=

1822 Julij 6 Van H.J.Martens voor ’t planten van 24 telgen ad. 15 cent
1825 Junij 17 Aan A. Stens, G. Rupkus, G.L. van de Graaf en A. Schutte
voor ’t verlenen van permissie om uit het Appense veld sand te halen, ieder betalende f. 1,50
Febr. 14 Van de wed Brascamp voor ’t planten van 24 populieren
18 Van J. Teunis en F. Braakman voor permissie sand te halen als boven f. 1,50
1826 Julij 30 Van de wed. Beumer voor ’t planten van 24 populieren
H. de Haas
246 “
1827 Julij 18 L. de Lange
72
“
L. Martens
20
“
Transport

3,60
6,=
3,60
3,=
3,60
36,90
10,80
3,=
f. 860,79
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Per Transport
Van H.L. Nusink voor ’t planten van 57 populieren
Wed. Slijkhuis voor ’t planten van 20 populieren
Van de heer Notaris de Man voor ‘t verkogte akkemaals hout onder Lampenkamp
volgends proces verbaal van den 21 Maart ap.

8,55
3,=
350,=
f. 1222,34

Komende den gehele ontvangst zig also te bedragen de somma,
Een duizend Tweehonderd Twee en twintig guldens en Vier en dertig cent.
uitgave
1821 Aug. 3. Aan N. Planten vertering bij de marktvergadering 4 Julij
“ 29. L. Kempe
Belasting 1821
J. Wassink
1822 Sep. 18 Belasting 1822
Aan de scheuter zijn tractement ad f.10,= verder rekening
Aug. 6 Porto
1823 Jul. 1 F. Hartink
Sep. 26 Belasting 1823
Aug. 8 Aan de scheuter
1824 Jul. 28 Belastinh 1824
Aug.10 Tractement der scheuter
1825
Idem van de 23 Julij 1825
Belasting 1825
Berends
1826 Aug. 8 De scheuter
Belasting 1826
1827 Jan. 11 D. Kempe
Belasting 1827
Transport
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f. 860,79

N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6 & 7
N. 8
N. 9
N.10 & 11
N. 12
N.13
N.14
N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20

17,20
8,50
6,84
5,=
36,84
30,40
0,10
41,20
34,87
21,50
34,10
22,=
21,=
31,36
2,05
20,=
31,36
0,80
30,42
f. 452,54
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1827 Jul. 9

Jul. 15

Per Transport
Voort inpoten van 425 stikken en de stikken in de Lampenkamp betaald
Voort rijtuig bij ’t nasien der markt
Voort boeken der markenresolutien d.d. 4 Julij 1821, als van ouds
Aan deselve 6 jaar tractement ad. f. 7,=
Publicatie

f. 425,54
12,37
5,=
2,50
42,=
0,10
f. 487,51

De uitgave vier honderd seven en tagtig gulden eenen vijftig cent afgetrokken van bovenstaande
ontvangst ad. f. 1222,34 komt also te blijken dat de ontvangst de uitgaven f. 734,83 te boven gaat.
Dese rekening nagesien accoord bevonden en de rendant voor zijne goede administratie bedankt hebben is besloten het batig
saldo voor iedere waare f. 85,= en dus f. 680,= uit te delen, hebben de respective erfgenamen, zittende de vergadering hunne
aandeel in ontvangst genomen en daarvoor geinhereerd. Zullende ’t batig saldo ad. f.54,83 door den rendant bij een volgende
rekeninge in ontvangst verantwoord worden.
De markenrigter brengt ter tafel een missive van de heer schout des ambt Voorst, luidende als volgt,
Twello 12 Maart 1823
Om te kunnen voldoen aan een besluit van de Hoog Edele Achtbare Heren gedeputeerde staten dezer provincie van het L.Nr. 9
houdende aan wegens het doene van opgegeven berekende de aanmetingen marken ende verdelinge merken zo…..
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zoals in nevengaande tabelle zijn vermeld, versoek ik U om mij deselve ingevuld , zo van de markt van Appen betreft binnen agt
dagen na heden terug te willen zenden.
Was getekend,
De schout van Voorst J.P. Everts.
Zutphen 10 April 1823
Naar aanleiding uwer aanschrijving deser bij uwe missive j.l. heb ik de eer in voldoening aan uwe verlangen den tabelle ingevuld
te retourneren, hopende die aan uwe interresse beantwoorden mag.
Van dienst ofte heb ik de eer met de meesten hoogachting te verblijven.
Was getekend, Derk Evekink.
Markenrigter.
Zijnde opgemelde tabelle ingevuld zoals op de volgende bladzijden vermeld is.
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Staat der Markten in het Ambt Voorst.
Bezittingen in de Markt.
Benaming van de Markt:
Gemeente waarin deselve gelegen is:
Bestuurders van de Markt:
Kwaliteit:
Bouwhoeken:
Huisen en aan ligging:
Angeborenen eijgendom,
naam of ander aanmerking:
Ligging:
Uitgestrektheid:
Aart der gronden:
Van den erfgenamen der Markt:

Appen
Voorst.
H. de Haas. Doen sulks verwalten van den Derk Evekink.
Markenrigters.
Gene.
Gene.
Eenig bouwland en om het selve een akkermaals heg.
Ambt Voorst.
Hiervan vindt men gene aantekening in het markenboek.
Ten dele veenagtig, sandrig eenige swarte grond en hietgronden.
Gene ander dan eenige lange populieren en eenige geldelijke recognitie van verhuurde of
in erfpagt uitgedane gronden.

Boek 90° gedraaid
Een onverdeeld eijgendom van agt gewaardens, terwijl de ongewaarden tegens betaling eener kleine recognitie op deselve mogen
heiden en weiden.
De toestand der markt is goed,om de ses Jaar wordt door de markenrigter (die met de administratie belast is en alle jaar opnieuw
verkoren wordt) rekening gedaan uit de inkomsten der huisen, brugge en hekken ende gronden. En de gelden die gemaakt kunnen

worden an den de geërfden in 8 egale porties verdeeld.
Geschiedkundigen van het omtrent de oorsprong heeft men sedert lang tevergeefs gesogt, men sou den oorsprong kunnen
afleiden uit dese streek dat toen de menschen sig vant herderlijk leven in maatschappijen vereenigden en het bestuur aan een
markenrigter intreden, hoewel den markt evenals andere eigendommen voor verdeling soals het thans is so soude dit worden
gewaard veel tegenstand ontmoeten, enbij manguel van genoegzaam uitgemeten te zijn worden schapenhouders hinderlijken.
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Eene missive van de Heer Schout des ambts Voorst luidende als Volgt.
Twello den 21 Mai 1823.
Daar de weg beginnende bij het hek van Derk Bresser en lopende tot aan de nieuwen Straatweg, sedert een geruime tijd niet
gemaakt en het dus suestreus schijnt te sijn, met het onderhouden daarvan verplicht is.
Zo versoek ik U Ed. mij binnen 8 dagen na heden te willen informeren of dese verplichting is rustende op de markt van Appen en
door deselven behoord en zal gemaakt worden, terwijl het tegenovergesteld geval het plaatselijke bestuur zo danige maatregelen
zal dienen te nemen als het zelven zal vermenen te behoren.
De Schout van Voorst.
Was getekend, P.P. Evekink.
Zutphen 2 Junij 1823.
Uit de bij mij ingewonnen informatie gebleken zijnde, dat de verplichting om de weg van ’t hekke van D. Bresser tot aan de
nieuwe Steenweg te maken niet op de markt van Appen rust, heb ik desen plicht naar aanleiding Uwe geërfden hiervan 21 j.l.
kennis te geven.
Hopende hiermede aan uw verlangen te hebben beantwoord heb ik de eer met bijsondere hoogachting te verblijven.
Uwe geb. dienaar ,
Was getekent, Derk Evekink.
Markenrigter.
Waarop gedelibreerd zijnde is besloten het door den markenrigter in deze Ambt te approberen en den rigter in dese genomene
moeite te bedanken.
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De markenrigter en gecommiteerdens rapporteeren, dat zij het afgegravenen land van Derk Hofenk ter grootte van een schepel
gesaaij in ogenschijn genomen, de recognitie daarvan op een gulden bepaald hebben, en dat op hem, D.Hofenk ten blijken zijner
goedkeuring de agterstendige pagt staande op heden betaald heeft, zoals die bij bovenstaande rekening verantwoord zijn.
Voorts dat meergen. D. Hofenk niet tegenstaande zijne schriftelijke gedane verklaring uiters willekeurige aangraving blijft
continueren, versoekende het welmeende vergadering , hieromtrent te vernemen, is na deliberatie besloten om onder danksegging
voor genomen moeite en gedaan rapport markenrigter te authoriseren en eergen. D. Hofenk het verkeerde zijne handelingen voor
ogene houden, desnoods de vereischte regtsmiddelen te gebruiken om hem te noodsaken het aangegravene in te lijken en in
vorige staat te herstellen.
Voorts om het eigendomsregt der erfgenamen door aangepaste middelen en wegen bekend waren, en eindelijk is ook gen. D.
Hofenk binnen te wesen en dit besluit kenbaar te maken, ’t geen zittende de vergadering geschiede.
Uit de rekening van de markenrigter gebleken zijnde dat W. Broekhof 7 jaren pagt ten agteren is, is besloten markenrigter te
authoriseren de nodigde vereischte regtsmiddelen te gebruiken en hem tot betalingh te insinueren en dat aldus de plaats op te
seggen. Voorts hem binnen te roepen en dit besluit hem aan te maken datelijk beantwoord is.
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Na versoeken en verleende audiëntie Jan Gerrits Pauwel en Hendrik Jansen, pagters van land in de markt in eijgendom
toebehorende, versoekende ieder een hoekje grond bij hunne landen gelegen onder recognitie te mogen aangraven.
Waarop gedelibereerd zijnde is besloten dat aangesien die aangraving tot verbetering der markten financiën ten besten strekt om
de erfgenamen en gecommiteerde B.W. Krepel benevens de erfgenamen Evekink en Schaap te commiteren en versoeken die

gronden in ogenschouw te nemen en bevinden dat die aangraving niet tot werkelijk nadeel der markt. Uitloop deselve dan af te
bakenen, de hoegenisheid der recognitie te bepalen en de eerstvolgende vergadering daarvan rapport uit te brengen.
De mede eijgenaar B.W. Krepel versoekt om tegen betaling eener redelijke recognitie eenige grond om en bij de mool gelegen te
mogen aangraven, terwijl ook den mede eijgenaar Nusink versoek op deselfde voorwaarden een hoek gronds in ’t veld te mogen
aangraven, waarop gedelibereerd zijnde is besloten om die mede erfgenamen Schaap en Bleumink te versoeken en te
committeren om die grenzen in ogenschouw te nemen, van hunne bevindingen zo dra mogelijk, immers voor Nov. aankomend te
rapporteren en dat rapport incriptie te verstrekken en aan de respective erfgenamen ter goed of afkeuring in te zenden.
De gevolmagtigde van het Hof te Appen G.J. Wolters, als sig tot het afstaan van vanwege het Bornhof word geproponeerd om de
eerst volgende vergadering de verdelinge der markt te prepareren…
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gronden ongekwalificeerd agtende heeft verlangd van deze van de deliberatie verschoond te blijven.
Deses lange dienst van den markenrigter alnu komende te cesseren, is met eenparigheid van stemmen besloten om de volgende
ses jaren opnieuw daartoe te committeren en aan te stellen, tevens om de functie van markenschrijver waar te nemen.
Derk Evekink dewelke ter vergadering present, onder dankbetuiging voort in hem gestelde vertrouwen , zig dese verkiezing heeft
laten welgevallen.
Verder niets zijnde voorgevallen is de vergadering gescheiden.
J. de Bruijn.
J.R. Krepel.
J. Bleumink.
A. Wolters.
Derk Evekink.

B.W. Krepel.
H.J. Nuesink.
H.J. Schaap.
A. Lammers.

Op heden den 24 Sept. 1828 zijn na voorafgegane consinatie de erfgenamen den markt van Appen des morgens 10 uur ten huise
van N. Plante te Voorst vergadert geweest en waren present namens,
Mentink, de Provisoren vant Bornhof.
Bettink, B.W. Krepel.
Hissink. H. Schaap.
Hof te Appen, G.J. Wolters.
Bellemanshoeve, D. Evekink.
Hof te Kemmenade, D. Evekink.
Hilderink, Bluemink en Lammers.
Klovink, J.R. Krepel en Nisink.
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Nadat de respective geërfden voor hunne willige comparitie bedankt de notulen der laatst gehouden vergadering opgelesen en ten
blijke van goedkeuring ondertekend wesen. Is naar aanleiding van een daartoe gedaan voorstel met eenparigheid van stemmen tot
den verdeling der markt besloten en ten einden die verdeling regelmatig te doen geschieden daartoe eene commissie van het
geërfden te nomineren en aan te stellen. Waarvan eenstemmig benoemd zijn de heeren H.J. Op ten Voort, J.R. Krepel, J.B.
Bluemink. D. Evekink. de welke zig dese verkiezing hebbende laten welgevallen, heeft de vergadering in deze geresolveerd die
commissie te authoriseren.
1ste Om een deskundige te assimeren om de markt op te nemen.
2de Om een kaart met den nominatielijst te laten formeren ten einde daarop de wegen en waterleidingen uit te tekenen om daarop
vervolgens ’t goedvinden van heeren gedeputeerde staten in te winnen.
3de Om bij de eventuele verdeling te observeren, dat de gronden gelegen tegen die van gewaarden hen zoveel mogelijk worden
aanbedeeld, en het overige in loten gelegd en verdeeld worden. Niet te min het belang der ongewaarden int ooghoudende, en
sodane gronden toe en aan bedelende, als billijkheid zal komen te gebieden.
4de Om het onderhoud van wege, bruggen en……..
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5de
6de

deukers te brengen ten lasten der daaraan naast gelegen gronden, de aanbedeelde eijgenaars daarmede te belasten.
voorts om naar gelang der marken kosten van onderhoud de hoegenisheid der een te bedelene gronden uit te trekken de
kwaliteit derselve in aanmerking nemende.
Om de heer Krepel en andere erfpagters uit te nodigen om over eene te doene uitloop te onderhandelen.
Om de gronden door de markt in pagt uitgedaan, publiek te veilen en te verkopen, egter alles onder goedkeuring der
respective geërfden die de commissie de te makende kosten vergoeden, en voor hunne moeite na redelijkheid belonen zullen.
Worden de gecomm. versogt so dra mogelijk te willen rapporteren.

Niemand verder iets hebbende voor te stellen is de vergadering gecheiden.
David de Haas.
J Bluemink.
A. Lammers.
F.R. Krepel.
H.F. Nuesink.
H.J. Schaap.
Buitengewone vergadering van de markt van Appen met die van Voorst gecombineerd op den 4 Julij 1831 in de kerk te Voorst.
Present,
Van Mentink, de Provisoren van ’t Bornhof.
Bellemans Hofstede, Derk Evekink.
Hilderink, Lammers en Bluemink.
Bettink, J.R. Krepel.
Hot te Appen, Notaris de Man.
Hissink, absent.
Kemnade, absent.
Klovink, Krepel present, Nisink absent.
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Nadat de respective geërfden voor hunne willige comparitie bedankt wezen heeft den markenrigter den vergadering
gecommuniceerd dat de aanhoudende overstroming der Voorster beek en daar over ontstane klagten der bouwlieden aan den
eijgenaren van Mentink, de Kemnade en Bellemans hofstede aanleiding had gegeven zig daarover bij den heer Drs. de Man,
commissaris , te adresseren om verbetering in den afloop der beek te versoeken.
Zijne H.W.Geb. allersints genegen het algemeen nut en belang te willen bevinden en geeft aan de rekenmeester daarvan
ondubbelzinnig ten blijke, verlangende daarom vant eene meer specifike opgave waar de defecten in de beek aanwesige wese,
tevens inlands in de aan te geven teneinde in dezen regelmatig te werk te gaan.
Of het niet dienstig souden wesen om de belanghebbende, so ver bekend, te convoceren om hun gevoelens in te brengen of zij
werkelijk genegen zouden zijn om tot het daar stellende nodige verbetering den behulpsame hand te lenen.
Dien ten gevolge zijn de belanghebbende, so ver bekend, na voorgaande convocatie te Voorst samengekomen en wesen
tegenwoordig,
J.R. Krepel. D. Evekink. D. de Haan. J. Bluemink. B. Vels. F. de Man. H.J. ‘t Hooft. A. Ardesch. G.J. de Leeuw. Van
Coolwijk. B. Colenbrander. E. Kroon. P. Kroon. J. Hermens. E. J. van Beek. W. Slijkhuis. L. Martens. G. Wolters. C.
Wezenberg. W.J. Lansink. G.J. Horstink. Wed. Scholten. Terwijl ook den heer Drs. de Man, commissaris, op hunne
uitnodiging ter vergadering verschenen, hebbende alle aanwezigen den noodsakelijkheid eene verbetering van de afloop der beek
nodig en dienstig geoordeeld.
Met verklaring genegen te wezen om tot goedmaking der aan te wendene kosten na redelijkheid te willen bijdragen, wenschende
egter omtrent de hoegenisheid daarvan en met en zonder dienen berigt te worden en vooraf ingeligt te worden.
Zijnde ook de molenaar van Beek versogt en ter vergadering verschenen, verklarende in eene meer regelmatig afleiding der beek
toekomen genoegen te nemen.
Ten einde ook in dezen regelmatig te werk te gaan, heeft den vergadering uit hun midden gecommiteerd J.R. Krepel. B.
Colenbrander. J. Bluemink. D. Evekink. de welke ter vergadering tegenwoordig zig die verkiezing hebben laten welgevallen.
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Sullende de commissie op de eerste geschikte dag de beek in ogenschouw nemen, een deskundige assimeren om de kosten die het
doelmatig daarstellen van een geregelde afloop zouden bereikt worden global te berekenen en so dra mogelijk rapport te doen.
De commissie geassisteerd met een deskundige, is dien tengevolge den 30ste daaraanvolgend des morgens om 8 uur te Voorst

samen gekomen, en zijn op hun versoek door den heer Dr. Man, commissaris, verseld samen de beek langs gegaan en daarna het
verslag van hunne bevinding opgemaakt. Hoofdsakelijk daarop neder komende dat de beek op onderscheidene plaatsen
opruiming en doorsnijding souden behoeven ’t geen eenige afstand van eenige gronden zouden tengevolge hebben, dat den
onthaltenis daarvan an deser vergadering aan te wendene kosten eene uitgerekende sum f. 700,= zouden komen te vereischen.
Welk rapport aan de belanghebbende daartoe wederop te Voorst samen gekomen kenbaar gemaakt hunne goedkeuring heeft
mogen ontmoeten, ten gevolge daar van het adres aan heren gedeputeerden staten door alle aanwezigen ondertekend en den
volgende dag versonden geworden.
De aanmerking egter van de heer Thooft dat het allersints moeijelijk so niet onmogelijk zouden wesen om elk belanghebbende uit
en na billijkheid te wegen en also tot eenen regtvaardige aanslag te leiden, zowel als de moeijelijkheden die het innen deser der
gelden zouden komen te bestellen. Zijn de vergadering van dat berigt voorgekomen dat men besloten heeft om bij de markt van
Voorst en Noord Empe, die bij een verbeterde afloop der beek wel ’t meeste belang hadden en bij die van Appen hoewel daar bij
in eene mindere mate geïnvesteerd aansoek ter bekoming der nodige gelden te doen. Hebbende de heer Man de schaar genomen
om de erfgenamen van Voorst en Noord Empe tot een gecombineerde vergadering te disponeren. Zullende den markenrigter van
Appen op den door de heer markenrigter te bepalene dag den geërfden van Appen convoceren dien ten gevolge zijn op heden de
respective geërfden in de kerk van Voorst samen gekomen en heeft de markenrigter van Appen namens de commissie het verslag
voorgelesenen het versoek om den nodige onderstand uit den markenkassen ter vergadering gedaan.
Waarop gedelibereerd zijnde heeft de markenrigter van Voorst en Noord Empe benevens den predikant Beekman zig stellig
tegens ’t sedert dezen van eenige onderstand verklaard welk voorbeeld door het merendeel dier markgenoten gevolgd geworden
is, terwijl die van Appen, hoewel in eene mindere mate belanghebbende bijna eenstemmig zig genegen en bereid betoond
hebben, om ….
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Ter bereiking van het voorgestelde heijlsamen doel te willen bijdragen, hebbende de heer de Man op uitdrukkelijke last zijne
principalinne zig daar tegen verklaard en casu quo protest gepresenteerd, waarmede zig Lammers omdat hij uit eigener er geen
belang bij had daarmede geconformeerd.
Waarna bij monde van den markenrigter van Appen den heer Dr. Man commissiëns voor zijn welmenend hulpbetoon en
belangeloze dienstveerdigheid an de commissie voor haare genomen moeite bedankt en de gecombineerde vergadering
gescheiden is.
Gewone vergadering.
18 Julij 1831 des morgens 10 uur ten huise van N. Plante te Voorst.
Present,
Namens Mentink, heeren Provisoren van ’t Bornhof.
Bellemans Hofstede, D. Evekink.
Hilderink, Lammers en Bluemink.
Bettink, J.R. Krepel.
Klovink, J.R. Krepel en Nuesink.
Hof te Kemnade, D. de Haas.
Hissink, Schaap.
Hof te Appen, absent.
De commissie ter verdeling van de markt rapporteerd dat sig de kaart der markt benevens het aanwijsend tableau bekomen de
wegen en waterleidingen uitgetrokken daarover de goedkeuring der Heeren gedeputeerde staten versogt en verkregen hadden.
Tevens ook het dijkbestuur consent had verleend om den wegen op 2 plaatsen over den waterdijk te mogen leggen, onder beding
dat den dijk daar door niet verswakt of benadeeld werde.
En eindelijk dat sig op voorstel van de Heeren Barons van Pallandt en Suilen van Nijveld ineens uit de laste van de markt f. 30,=
voort maken en leggen van een duker bij den Til te accorderen, welk verlangden goedkeuring der vergadering heeft mogen
ontmoeten.
Wijders wordt de commissie versogt en zoveel nodig geauthoriseerd om alnu de wegen te laten uitkielspitten, om vervolgends het
maken der hekken onder het opsigt van een deskundige door hem daartoe te assimeren, publik of onderhands aan te besteden en
dit werk op den beter wijze te doen uitvoeren. Voorts om vóór den verdeling der markt bij de in pagt uitgedane gronden der
markt waar men de bewoners de hunne toegestane…..
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eenige daaraan belendende gronden te leggen so danig als markenrigter dienstig sal keuren.
Verder om de veiling der bebouwde markten grond te prepareren en verder sodanige beschikking te maken als men int belang der
respective geërfdens sal oordelen te bekoren.
Wijders rapporteerd de commissie de Heer de Man, commissaris, en de burgemeester van Voorst den markt met hun den wegen
in Appen in ogenschouw genomen en eene zakelijke verbetering derselve allesins nodig geoordeeld hadden.
Dat die inspectie een aanvang genomen had bij het Hof te Appen bij welk erf en ’t huis van Hr. Nieuwenhuis eene aanmerkelijke
opruiming en verhoging souden nodig moeten. Dat men de spatie daartoe nodig ten dele uit de oude wegen, eene roede grond van
den Hof van A. Nieuwenhuis tegens eene billijke schadeloosstelling vermeende te kunnen vinden.
Zullende de uitgestrektheid der af te graven hofgrond circa ’n roede bedragen terwijl door opruiming van heggen en ander
plantsoen het wedersijds opwerpen van sloten en het overbrengen van eenig land uit het veld dien weg in eene goeden staat
zouden kunnen gebragt worden tot bij ’t erve Mentink, het Bornhof toekomende.
Dat bij dit erve en gedeeltelijk langs Bellemanshofstede den weg in eene zeer slegte toestand bevonden was en der selve
verbetering zoals ze thands leiden aller moeilijks zouden weesen.
Waarom men te rade was gesonden om bij Heeren Regenten van ’t Bornhof aansoek te doen om dien weg door de selven
boomgaard in een regtstand van ’t hekken bij den berg te verleggen en om de waterleiding dier ’t erve niet te stremmen op ’t eind
dier weg een heul te leggen en het huis schadeloos houdend.
Dat den weg van daar langs ’t erve Hissink eene zeer aanmerkelijke opruiming en verhoging zouden vereischen, dat de heer de
Haas tot het gedeeltelijk vinden der spatie aangeboden had eene hoogte van zijn land daartoe te zullen laten aangraven onder
beding dat de twee bovenste spatiën behouden en de afgegravene grond daarmede weder behoorlijk toegelijkt worden.
Dat Schaap als eijgenaar van ’t watergat de peppelen opruimende grond in de bepaalde rigting tegens een billijke
schadeloosstelling (die nader op f.1,= de oude roede bepaald geworden is) afstaan sal.
En eindelijk dat de heer burgemeester de commissie had gelieve te kennen te geven dat in dese dijken den spatie aangewesen en
in de kosten van een opsigter voorsien worden, zij moeten sorgen zoude dat de weg in een behoorlijke orde komen.
Nadat de commissie voor hun gedaan rapport bedankt was is besloten om de uitvoering van dit werk aan hun….
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over te laten ten einde hunne hier in na rede te handelen en dat gene te laten verrigten dat nuttig en nodig zal geoordeeld worden.
Den heer burgemeester egter in consideratie gevende dat aangesien de ingesetenen van Voorst meermalen gehoord om de wegen
alderselve tot in Nijbroek te helpen maken of die ingesetenen billijken wijse verpligt zouden weesen, die van Voorst ook daartoe
de behulpsame hand te lenen uit maken der wegen onder Voorst.
Verder niets zijnde voorgekomen is de vergadering gescheiden.
Gewone vergadering 30 Julij 1832
Present,
Bellemans Hofstede, D. Evekink.
Mentink, Provisor van ’t Bornhof.
Hilderink, Bluemink en Lammers.
Bettink, J.R. Krepel.
Hof te Appen, Heer de Man.
Hissink, Schaap.
Hof te Kemnade, absent.
Klovink, Krepel en Nusink.
Nadat de respective erfgenamen voor hunne tijdige comparitie bedankt, de notulen der vorige vergaderingen opgelesen en ter
blijke van goedkeuring hebbende erfgenamen hieronder hunne naamtekening gesteld.
H.J. Op ten Voort, namens den huize Bornhof.
F. de Man.
H.J. Schaap.
H.J. Nuesink.
J.R. Krepel.
A. Lammers.
J. Bleumink.
Voorts doed de commissie tot verdeling der markengronden rapport dat de geprojecteerde wegen gemaakt, en zig, Simons als

deskundige geassimeerd, eene verdeling van 200 morgen ontworpen hadden dit aan de vergadering mede delend.
Waarop gedelibereerd zijnde is besloten dat aangesien alle geërfdens daarmede niet genoegsaam bekend waren, om met de …..
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finale bedeling voor als nog te supercederen en de respective geërfdens in de gelegenheid te stellen om de project verdeling in
loco te kunnen nagaan en opnemen, dat men egter ter voorkoming van vasteging heden over 3 weken den 20 Aug. aanstaand
alhier weder zouden samenkomen om zo mogelijk eene verdeling tot stand te brengen, zullende Simons gedurende de week voor
20 vaceren, om aan des begerende geërfdens op de plaats een uitting te doen en de vereischte opheldering te geven, hebbende den
presente erfgenamen aangenomen om sondere aanzage op tijd en plaats te compareren. Terwijl de heer D. de Haas alleen
aanwesig zijnde door den markenrigter tot het bijwonen van opgem. vergadering versogd sal worden.
Ten opsigte der te veilen markengoederen word bepaald,
1ste dat de verkoping geschieden sal door het ministerie van de heer notaris F. de Man die de voorwaarden concipiëren de
volgende vergadering voorbrengen sal.
2de dat zijn vergoeding uit de nader te bepalen onraadsgelden voor zijne aan te wendene moeite tot honorarium ¾ procent van
het beloop der kooppenningen genieten sal.
3de dat de verkoping geschieden sal ten huise van mede erfgenaam Nusink aan de Gietelsche brouwerij.
4de dat de aanvaarding in plaatselijk gebruik plaats sal hebben t/m 1834 dat de betaling geschieden sal 1 Nov. 1833 en de
burgelijken nogte t/m 1834 verschijnend ten voordele van kopers zijn zullen.
5de Dat de dag der veiling bij de volgende vergadering bepaald sal worden. Wordende de mede erfgenamen Krepel en
Bleumink inmiddels versogt om over den afstand van een hoekje gronds mer D. Hofenk te onderhandelen en te doen van
rapport.
Verder niets zijnde voorgekomen is de vergadering gescheiden.
H.J. Op ten Voort.
P. de Man.
D. de Haas.
J.R. Krepel.

H.J. Nuesink.
H.J. Schaap.
A. Lammers.
J. Bleumink.
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Vergadering 20 Aug. 1832
Present,
Namens Mentink, Provisoren van ’t Bornhof.
Kemna, D. de Haas.
Hof te Appen, F. de Man.
Klovink, Krepel en Niesink.
Bettink, J.R. Krepel.
Hilderink, Bleumink en Lammers.
Bellemanshoeve, Derk Evekink.
Nadat de respective erfgenamen voor hunne willige comparitie bedankt de notulen der vorige vergadering geresumeerd en ten
blijke vangoedkeuring ondertekend wezen.
Produceert de markenrigter een missieve van de Heer en M. Ribbius, eigenaar van de Peppelenbosch, daarbij zijn vermeend regt
op de markengrond reclamerende, waarop gedelibereerd zijnde, is besloten Zijn Wel Edele Gestrengen volgende missieve te
presenteren:
Wel Edel Gestrenge Heer,
Uwe geëerden van B.S. L. heb ik ter vergadering der erfgenamen den 20 Aug. gehouden, geëxhibeerd en heb het genoegen U
Wel Geborenen namens hen te kunnen berigten dat bij den ontworpenen verdeling het belang der ongewaarden allersints int oog
gehouden is.
Dat onder de gewaarden 200 oude morgens verdeeld, en behalven de straten 60 morgen uitsluitend aan de ongewaarden
toegekend is, waarop de gewaarden geen regt behouden, en waarover men mede eene verdeling hoopt tot stand te brengen.
En daarbij ook ’t erve den Peppelenbosch een eevenredige billijken aandeel toekennen sal.
Voorts dat bij het vlijtig nasien der markenboeken het niet is komen te manivesteren dat opgem. Peppelenbosch immer eenig
meerder regt dan ieder gelijken ongewaarden beseten of genoten heeft.

Ik hoor &c.
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De ontworpene verdeling de goedkeuring der erfgenamen wegdragende en alnu zullende overgaan daarover ’t lot te trekken,
hebben omtrent de toe te delene groengrond en de heeren Provisoren met Nusink, de heer de Man en Lammers zig onderling
omtrent die in de Appensche straate verstaan hebbende de Haas, Schaap en Evekink zig mede verstaan omtrent de andere
groengronden en wel volgende maniere.
Aan H. J. Schaap
2 morgen
2 roeden
Holthuiserstraat.
D. de Haas
2
9
Daarnaast.
D. Evekink
200
Ibiden en
1
400
tegens de Wildersstee daar Plante woont.
Wordende Simons met Schaap en Nusink gecommitteerd om de afdeling der Appensche straat te inspecteren.
Op gedaan voorstel is besloten, dat er een rijweg langs de Gietelsche grensscheid ter ruime gang zal gelegd worden. Wordende
het bepoten derselve of op de andere wegen verboden.
Bevorens tot den loting over te gaan is aan de heer Krepel toegekend voor zijn aandeel,
20 morgen
ten noordens Klarenbeek.
11
557 roeden
ten zuiden.
8
331
voor de Hessebrug en also samen
40 morgen
188 roeden
zijnde hieronder 3 morgen groengrond.
Aan Bluemink,
240 roeden
over de school.
1 morgen
31
de Kamp.
2
33
de Beestenhoeve.
280
Hesseweg.
1
258
Hellerweg.
2
510
agter deselven.
3
75
Kleine Mool.
1
162
uit veen.
1
langs de beek, voor de Hessebrug.
13 morgen
389 roeden
waaronder 1 morgen groengrond.
De loting zig alnu tot de overgeb. erfgenamen bepalende is door H.J. Schaap getrokken,
Nr. 1 zijnde
10 morgen
536 roeden.
Nr. 12
10
Nr. 1
5
75
en als te samen
26 morgen
11 roeden.
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Door D. Evekink,
Nr. 2 zijnde
10 morgen
Nr, 11
10
Nr. 2
5
26 morgen

300 roeden.
482
182 roeden

Door de heeren Provisoren, namens Mentink.
Nr. 3 zijnde
10 morgen
250 roeden
Nr. 10
10
Nr. 3
4
569
25 morgen
219 roeden
De heer M.F. de Man, namens ’t Hof te Appen.
Nr. 5 zijnde
10 morgen
Nr. 8
10
Nr. 5
4
524 roeden

Nisink en Lammers,
Nr. 4 zijnde
Nr. 9
Nr. 4

D. de Haas,
Nr. 6 zijnde
Nr. 7
Nr. 6

24 morgen

524 roeden

10 morgen
10
4
24 morgen

524 roeden
524 roeden

10 morgen
10
4
24 morgen

208 roeden
208 roeden

De loting also zijnde afgelopen is er een termijn van 3 maanden gesteld binnen welke onderlinge ruiling sal kunnen geschieden.
Daarvan aan de markenrigter ter kennis gesteld om dies overeenkomstig te kunnen bewerken.
Voorts produceert den markenrigter een concept voor de aard der aanstaande veiling de welke …voorgenomen zijnde onder
anderen vastgesteld geworden is.
1ste dat de insathe zal plaats hebben den 1 Oct. En de finale toeslag den 15 daar aan volgend des morgens om 10 uur.
2de dat de verkopinggeschieden zal bij insettingen en opbod.
3de dat na veiling der vaste goederen de bomen in percelen verkogt zullen worden.
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Verder niets zijnd voorgekomen is de vergadering gescheiden.
M.J. LöbenSels, Provisoor van het Bornhof.
J. R. Krepel.
B. Nijman.
H.J. Niesink.
J. Bleumink.
H.J. Schaap.
A. Lammers.
Vergadering op 23 Mei 1835.
Present:
Voor Mentink, Provisoren van ’t Bornhof.
Voor Bellemans Hofstede, B. Nijman.
Voor Hilderink, A. Lammers en J. Bleumink.
Voor Bettink, J.R. Krepel.
Voor Klovink, Idem en H.J Niesink.
Voor Hissink, H.J. Schaap.
Voor Hof te Appen, Absent.
Voor De Kemnade, Absent.
Nadat de respective erfgenamen voor hunne willige comparitie bedankt en de notulen der vorige vergadering geresumeerd en ten
blijke van goedkeuring ondertekend waren, geeft Huibert Evekink te kennen dat door het overlijden van zijne waarden vader den
heer Derk Evekink op den 22ste October 1833 den post van markenrigter en markenschrijver is komen te vaceren en versocht hij
de erfgenamen te willen overgaan tot het benoemen van eenen markenrigter en markenschrijver……..
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in de plaats van wijlen zijne vader, alsmede tot het bepalen van tijd en plaats, waar op door hem als administreerende de nog
onverdeelde nalatenschap zijner ouderen, verantwoording zal kunnen worden gedaan van de door wijlen zijner vader en
opvolgelijk door hem zelve voor de markt gevoerde administratie.
Tengevolge hiervan bevonden,
1ste met algemene Stemmen tot markenrigter en markenschrijver benoemd den Heer J.R. Krepel op Klarenbeek, die zich deze
keuze en benoeming laat welgevallen.
2de De bepaling van tijd en plaats tot het doen van rekening en verantwoording aan ’t overleg van de heer J.R. Krepel en H.
Evekink overgelaten.

Hierna wordt na onderlinge deliberatie besloten:
a Dat de pachter voor zooveel dezelver jaarlijksch op Martini verschijnen moeten, om ten voordeele der markt tot en met
Martini 1800 drie en dertig, aangezien bij de recht condidien alleen is gesproken van de pachten jaarlijksch op Petri
verschijnende.
b Dat de pretentien ten laste Jan Garrets Parrel en ten laste H. Jansen, als beide in behoeftige omstandigheden verkerende,
zullen worden kwijtgescholden en beschouwd…..
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als non valeur, en dat op die ten laste W. Broekhof groot f. 64,= zal worden geremisseerd de helft of f. 32,= onder voorwaarde
dat de wederhelft wordt voldaan door den heer J.R. Krepel, doorwien zulks is aangenomen.
Eindelijk gaat men over tot de vervulling der vacature, ontstaan door ’t overlijden van den heer Derk Evekink als lid der
commissie tot de verdeling, in welke plaats wordt benoemd den erfgenamen H.J. Schaap en H.J. Niesink die zich deze
benoeming laten welgevallen en tevens de overige leden der commissie verzocht worden bij de eerstkomende vergadering een
concept ter verdeling te willen produceren.
Verder niets zijnde voorgekomen is de vergadering gescheiden.
M.J. van LöbenSels, Provisoor van Bornhof.
B. Nijman.
H.J. Niesink.
A. Lammers.
H.J. Schaap.
J. Bleumink.
F. de Man, namens het Hof te Appen.
J.R. Krepel.
H. Evekink.
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Vergadering 25 April 1836
Present.
Namens Mentink, Provisoren van ’t Bornhof.
................Bellemans hofstee, B. Nijman.
................Hilderink, A. Lammers & J. Blumink.
................Bettink, J.R. Krepel.
................Klovink, J.R. Krepel & H.J. Nusink.
................Hissink, H.J. Schaap.
................Hof te Appen, F. de Man, qq
................De Kemnade, H. Evekink.qq
Nadat de respective erfgenamen voor hunne willige comparitie waren bedankt, werden de notulen der vorige vergadering
opgelezen en ten blijke van goedkeuring door allen ondertekend.
Door H. Evekink word rekening en verantwoording ter tafel gebragt, welke specifiek is nagesien en met de daarbij behorende
bescheiden in behoorlijke order bevonden.
Luidende dezelve als volgd:
Rekening van H. Evekink als administrerende de nalatenschap van wijlen zijner vader den heer Derk Evekink, in leven
markenrigter en markenschrijver der markt van Appen.
Ontfangst,
Het batig saldo der rekening in dato 20 Julij 1827
Van J.R. Krepel voor pagt van den Lampenkamp,
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Ontfangst,
Pagt als voren,

verschenen Petri 1828

verschenen Petri 1829
1830
1831

54,83
35,=
89,83

Transporteren

f.

Transporteren

f. 89,83
35,=
35,=
35,=

1832
1833

35,=
35,=

1827
1828
1829

15,=
15,=
15,=

1830

=,=

Van Hendrik Berendts de Groot voor pacht van een stuk land,
Verschenen Martinij
1827
Is nog schuldig voor 6 jaaren, verschenen Martinij 1833, pro memorie.

8,=

Van Jan Gerrits Parle voor pagt van het land de Ledige Hofstede,

In mindering de resterende pagt tot Petri 1834 is hem volgens
markenresolutie van 23 Meij 1835 kwijtgescholden, pro memorie.

Van J.R. Krepel voor erfpacht der kopermole, versch. Petri

1828
1829
1830
1831
1832

Van idem voor pacht van het land…………
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Ontfangst,
alwaar de jagershutte heeft op gestaan, verschenen Petri

Van Winold Broekhof voor pagt van ’t land onder en bij zijn huis.
Verschenen Petri

Transporteren

Transporteren
1828
1829
1830
1831
1831
1832
1833
1834
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
8133
1834

Remissie hierop volgens markenresolutie in d.d. 23 Meij 1835
Alsoo zuiveren ontvangst

40,=
40,=
40,=
40,=
40,=
f. 519,83

f. 519,83
4,=
4,=
4,=
4,=
4,=
4,=
4,=
4,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=

8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
f. 64,=
f. 32,=

Transporteren

32,=
627,83

Transporteren

627,83
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Ontfangst.
Van Hendrik Jansen voor pagt van ’t land alwaar zijn huis op staat,
Verschenen Petri,

1827
1828

10,=
10,=

1829
1830
1831
1832
1833

10,=
10,=
10,=
10,=
10,=

1828
1829
1830
1831

2,=
2,=
2,=
2,=

Het jaar pacht verschenen Petri 1834 is hem volgens
markenresolutie in dato 23 Meij kwijtgescholden.
Van J.R. Krepel voor recognitie der grond bij de school,
Verschenen, Martini

Van idem voor recognitie wegens ’t afsluiten met een hek over ’t jaar 1828
1829
1830
1831
Van Derk Hofenk voor recognitie van aangegraven land.
Verschenen Petri
1827
1828
1829
1830

0,30
0,30
0,30
0,30

Transporteren

1,=
1,=
1,=
1,=
f. 711,03
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Transporteren
Van Derk Hofenk als voornoemd, verschenen Petri

1831
1832
1833

Buitengewone ontvangst,
Van J.R. Krepel voor novitiatie 1½ wahre
18 poten
Van het Bornhof voor 58 poten
Van Derk Evekink voor novitiatie van 1 wahre
65 poten
Van de weduwe Wicherlink voor 2 absenten
Van D. de Haas voor novitiatie van 1 wahre
93 poten
3 absenten
Van H. Nusink voor novitiatie van ½ wahre
36 poten
22 “
2 absenten
Van J. Blumink voor novitiat van ½ wahre
Van A. Lammers voor novitiat van ½ wahre
Van H.J. Schaap voor novitiat van 1 wahre
1 absentie
Voor provenu van peppelen van F. de Man
J.R. Krepel
J. Bleumink
D. de Haas

15,=
2,70
8,70
10,=
9,75
3,=
10,=
13,95
4,50
5,=
4,80
3,30
3,=
5,=
5,=
10,=
1,50
f. 318,07
5,25
1,18
6,50
f. 331,=

Van J.R. Krepel voor dennen boomen staande op de aan hem toegedeelde
grond in de Brandslaagte,
Transporteren
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f. 711,03
1,=
1,=
1,=

331,=
70,=
f. 1230,23
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Transporteren

f. 1230,23

Provenu van vaste goederen:
Van Derk Hofenk voor 1 stuk heijdegrond
Van H. Berens de Groot op de veijling van 15 October 1832 gekogt perceel nr. 1
5 percent verhoging
Van H. Barmentloo voor ’t perceel als boven gekogt nr. 7
5 percent verhoging
Van H.J. ’t Hooft voor ’t als boven gekogte perceel nr. 10
5 percent verhoging
Voor navolgende opgehouden perceelen:
Van J.R. krepel voor perceel nr. 2
5% verhoging
Van idem voor perceel nr. 3
5% verhoging
Van idem voor perceel nr. 4
5% verhoging
Van ’t Bornhof voor perceel nr. 5
5% verhoging
Van D. Evekink voor perceel nr. 6
5% verhoging
Van D. de Haas voor perceel nr. 8
55 verhoging
Van D. Evekink voor perceel nr. 9
5% verhoging

70,=
105,=
5,25
170.=
8,50
91,=
4,55
260,=
13,
1405,=
70,25
810,=
40,50
485,=
24,25
400,=
20,=
90,=
4,50
91,=
4,55

Uitkoop van erfpachten en recognitiën:
Van H. J. Krepel voor uitkoopvan…………….
Transporteren

f. 5402,58

Transporteren
Ontfangst.
Van f. 40,= erfpagt uit de kopermolen tegens 5%
Van idem voor uitkoop van f. 2,= erfpagt van de schoolgrond tegen 5%
Van idem voor uitkoop van f. 0,30 recognitie, wegens de afsluiting met een hek tegens 5%

f. 5402,58
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800,=
40,=
6,=
f. 6248,58
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Uitgave:
1827
Julij 20
25
Aug. 27
Nov. 18
1828
Maart 24
Aug. 28
Sept. 4
24
Dec. 31
1829
April 27

Aan N. Plante voor vertering op heden
Aan de scheuter K. Rupkus voor 2 jaar tractement heden verschenen
en arbeidsloon
Aan restant grondlasten 1827
Aan wijlen den scheuter J. Dijkman voor 1 jaar tractement, versch.25 Julij

l.q. nr.1

f. 14,90

l.q. nr.2
l.q. nr.3
l.q. nr.4

11,=
0,54
10,=

Aan grondlasten over 1828
Aan de scheuter K. Rupkus voor 1 jaar tractement, versch. 25 Julij
Aan de scheuter F. de Haan voor 1 jaar tractement, versch. 25 Julij
aan N. Plante voor vertering op heden
Aan den Timmerman H. Hattink voor zijne rekening 1827
Aan D. Evekink voor 4 banden en soijkers tot eene brug

l.q. nr.5
l.q. nr.6
l.q. nr.7
l.q. nr.8
l.q. nr.9
l.q. nr.10

30,80
10,60
10,=
14,40
8,45
3,96

Aan A.A.J. Verster voor extracten uit de aanwijzende tableaux
der gemeente Voorst

l.q. nr.11

24,80

Junij 3
Julij 14

Aan W. Kuik jr. voor een kopie extract uit de perceels gewijze plan
der gemeente Voorst.
Voor port dezer stukken en bezorging van ’t goed na Arnhem verschoten
Aan vertering met de commissie op heden
Aan de scheuter F. de Haan voor een jaar tractement zullende verschijnen
25 Julij aanstaande
Transporteren

l.q. nr.12

53,77
1,40
2,85

l.q. nr.13

10,=
f. 207,47
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Uitgave:
Transporteren
f. 207,47
1829
Aug. 13 Aan den scheuter K. Rubkus voor een jaat tractement verschenen 25 July l.q. nr.14
10,=
31 Aan grondlasten 1829
l.q. nr.15
30,79
1830
Feb. 22 Aan Klaas Gerrits voor het halen en inmaken van een deuker
l.q. nr.16
2,25
July 25 Aan de scheuter K. Rupkus voor een jaar tractement en arbeidsloon
l.q. nr.17
10,30
Aan den scheuter de Haan voor een jaar tractement heden versch.
l.q. nr.18
10,=
Aug. 30 Aan grond belasting 1830
l.q. nr.19
30,79
Dec. 14 Aan afkoop der oorlogsbelasting
l.q. nr.20
3,08
1831
Apr. 25 Aan grondbelasting 1831
l.q. nr.21
30,79
July 11
aan N. Plante voor vertering op heden
l.q. nr.22
14,20
25 Aan K. Rupkus voor een jaar tractement en arbeidsloon
l.q. nr.23
10,50
Aug. 20 Aan kleine verschotten ter zake van afvoer van water
7,77
Aan Hilbrink voor assistentie bij de waterleiding
1,50
Oct. 12
Aan de timmerman G. Berenschot voor 1 deuker
l.q. nr.24
30,=
Nov. 10
Aan K. Rupkus voor arbeidsloon
l.q. nr.25
1,=
Aan de weduwe van den scheuter F. de Haan voor het laatste
halfjaar tractement………
Transporteren
f. 400,46
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Uitgave:
Transporteren

Dec. 16
1832
July 14
25
28
Aug. 20
Nov. 21
Dec. 14
1833
Mrt. 14
April 4
July 30
Oct. 5
Nov. 25
Dec. 3
1834
Meij 26

f. 400,46
5,50
11,50
l.q. nr.26
83,25

en 1 dag arbeidsloon
Aan verschotten voor 16 bakens, 2 landmeters, pinnen en touw
Aan de timmerman F. Hartink voor zijne rekening 1831
Aan K. Gerrits voor arbeidsloon
Aan den scheuter K. Rupkus voor een jaar tractement, heden versch.
Aan grondbelasting over de eerste 9 maanden 1832
Aan N. Plante voor verteringop 30 July en op heden
Aan grondbelasting over de laatste 3 maanden 1932
Aan J. Romhout voor vacatie
Verschoten aan publicatien en bij het kielspitten

l.q. nr.27
l.q. nr.28
l.q. nr.29
l.q. nr.30
l.q. nr.31
l.q. nr.32

1,20
10,=
26,44
24,40
7,76
10,=
1,57 ½

Aan H.J. Nusink voor vertering in 1831 & 1832
Aan H.J. Schaap voor 21 roeden afgegraven grond
Aan K. Rupkus voor 1 jaar tractement en arbeidsloon
Aan den timmerman G. berenschot voor 2 deukers
Aan grondbelasting 1833
Aan Doris Kempe voor reparatie van een hek

l.q. nr.33
l.q. nr.34
l.q. nr.35
l.q. nr.36
l.q. nr.37
l.q. nr.38

79,50
21,=
10,60
28,50
26,63
5,05

Aan grondbelasting 1834
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Uitgave:
July 31
Nov.
1835
Meij
Juny
Juny

19
25
20
25

Transporteren
f. 761,44 ½
Aan de scheuter K. Rupkus voor een jaar tractement
Verschenen 25 July j.l. en arbeidsloon
l.q. nr.41
10,50
Aan B.W. Krepel & zoon voor diverse verschotten van 1831 tot 1834
l.q. nr.42 1038,10
Aan grondbelasting 1835
Aan H.J. Nuesink voor vertering op 23 Meij j.l.
Aan K. Rupkus voor een jaar tractement heden verschenen
Voor ’t boeken van 7 marken resolutien d.d 20 July 1827, 24 Sept. 1829,
4 & 8 July 1831, 30 July & 20 Augustus 1832 en 23 Meij 1835 als
van ouds per stuk f. 2,50
Voor 10 jaar tractement verschenen Juny 1835 als van ouds ’s jaars f. 7,=

l.q. nr.43 & 44 7,36
l.q. nr.45
6,50
l.q. nr.46
10,=

Af voor abusief in rekening gebragte post l.k nr.26 als vervat bij kw. Nr 42
Total
Recapitulatie :
Ontvangst:
Uitgave:

17,50
70.=
f. 1921,49 ½
83,25
f. 1838,24 ½
f. 6248,58
f. 1838,24 ½
f. 4410,33 ½

Vorenstaande rekening opgemaakt en overgegeven op heden
25 April 1800 zes en dertig door mij ondergetekende,
Was get.
H. Evekink.
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Vorenstaande rekening nagezien en met de daarbij overgelegde bescheiden akkoord bevonden door mij ondergetekende
markenrigter en verdere deelgerechtigden ondertekend.
Voorst den 25 April 1836.
Was getekend:
J.R. Krepel.
M.J. Löben Sels. Provisoor van Bornhof.
B. Nijman.
J. Bleumink.
A. Lammers.
F. de Man. q.q.
H.J. Nuesink.
H.J. Schaap.
Er wordt besloten dat van het batige saldo aan ieder der erfgenamen f. 500,= zal worden uitgekeerd waaraan zittende de
vergadering is voldaan, zoo dat en in kas blijft f. 410,33 ½ dewelke bij volgende rekening zal worden verantwoord.
Verder wordt na onderlinge deliberatie goedgevonden dat door de erven Evekink & Wicherlink ieder voor novitiat f. 10,= zal
moeten worden betaald en dat zulks zoo lang de finale akte van verdeling niet is gepasseerd, nog zal worden verschuldigd
wegens elke invallende eijgendoms overgangen.
De commissie ter verdeling der nog onverdeelde markengronden brengt daar over concept voor, waar omtrent wordt besloten, dat
de belanghebbende gedurende de maand Meij aanstaande……..
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in de gelegenheid zullen worden gesteld deze geprojecteerde verdeling in loco na te gaan, zullende Mr. Simons daartoe de nodige
aanwijzinge doen.
Verder wordt bepaald,
Dat bij de verdeling der gronden alleen zullen in aanmerking komen de bestaande huizen en geensints vloglanden of andere
onbebouwde gronden.
Dat door de ongewaarden tot vinding der kosten van het notarieel bewijs van eijgendom aan den markenrigter zal worden betaald
en wel voor en aleer deel te kunnen nemen aan de loting welke over de perceelen zal plaats hebben, wordende aan de
markenrigter overgelaten, remissie te verlenen aan de zodanige der ongewaarden, welke tot de betaling van gezegde f. 3,=

onvermogend mogten zijn.
En eindelijk worden markenrigter en gecommitteerden geautoriseerd,
1ste De aanschotten in drie klassen te verdelen, en te verkopen tegen 10, 15 & 20 cents per roede, voor zoo verre ieders eijgendom
gaat aan de belanghebbende, of deze daartoe ongenegen zijnde, aan des verkiezende en
2de Aan den gene welke reeds gronden aan de markt toebehorende , mogt hebben aangegraven, tot betaling aan te manen en bij
weigeringe door middel en regten daartoe……
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te noodzaken.
Nog wordt door H. Evekink aan de markenrigter ter hand gesteld de boeken nevens alle charters en papieren de markt
consernerende.
Verder niets zijnde voorgekomen is de vergadering gescheiden.
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Op heden 23 Juny 1836 hebben:
J.R. Krepel,
J. Bleumink,
H.J. Neusink, en
H.J. Schaap,
Als aangestelden in de commissie, ter verdeling der nog onverdeelde gronden aan de ongewaarden in die markt wonende te
verdelen, zoo als op heden die ongewaarden des nademiddags om vier uuren ten huize van H.J. Neusink zijn bijeen geroepen om
ingevolgen markten resolutien van 25 April j.l. een ieder zijn lot te laten trekken.
Hierbij diend nog vooraf aangemerkt te worden dat door de gezamentlijke geërfdens aan de gemelde commissie was opgedragen,
om een plan tot die verdeling te maken, zoo als op de vergadering van 25 April j.l. door gemelden commissie ook is opgegeven,
en daar toe de maand Maij aan de belanghebbende is overgelaten om dit geprojecteerde plan in loco te kunnen nagaan, waar toe
Mr. Simons de nodige aanwijzinge zoude doen.
En niemand der belanghebbende zig opdoende met billijke bezwaren, zoo is op heden tot de loting overgegaan.
Op het Lampenveld beginnende bij Bleumink’s hek ten zuiden de nieuwe weg, tot aan het kampje van de zogenaamde hut, en een
stuk grond ten noorden de nieuwe weg groot ongeveer oude maat 1233 roeden.
Omdat in deze buurt geen meer lotelingen zig bevinden, die in die klasse vallen, word zulks aan J.R. & C.L. Krepel voor
Lutteke…..
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Holthuis toegestaan.
Vervolgens is bij besloten briefjes getrokken voor de keuters,
B 1 A. Hofenk nu Krepel.
“ 2 Krepel voor Langen nu Krepel.

A1
“ 2
“ 3
“ 4
“ 5
“ 6
“ 7
“ 8

En door de groote daghuurders.
Kleine Mool.
De Hoop.
Jagershut.
L. Kamphorst.
Hr. Antonissen.
Dr. Hofenk.
Lt. Martens.
R. Derks.

En door de kleine daghuurders.
C 1 Hr. Dekker.
“ 2 Diacony te Voorst.

Krepel.
Idem.
Idem.
Nu Dr. Hofenk.
Nu Hr. Antonissen.

En daarna is wederom toegestaan aan J.R. & C.L. Krepel:
Voor de Groote Hofstede
1200 roeden.
Voor de Kleine Hofstede
450 roeden.
Voor de Wildersthe
450 roeden.
Voor de Den Bult
450 roeden.
2550 roeden.

Dit stuk grond is in zijn geheel groot met den
IJsseldijk ………………………. 2738 roeden
Af voor den dijk …………………200 roeden
2538 roeden
Dus te min …………………… . . 12 roeden
2550 roeden

Zijnde gelegen ten Noorden en Oosten de Pijpebos, om dat dit stuk afgelegen leid voor al de overige lotelingen.
En vervolgens is wederom geloot, door de overige agter uit de Holthuizer straat, tot zoo ver de Appensche markt zig uitstrekt.
Welke heijgrond begint ten oosten den Broekhof tot aan de Kijkenkampsstraat.
A 1 Bornhof.
C 1 Bornhof.
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B 1 H.J. Martens.
“ 2 van Neck.
“ 3 de Haas.
A 2 Diacony Voorst.
“ “ Dezelfde.
B 4 Ribbius.
“ 5 C. Rubkes.
C 2 A. ten Broeke.
Nu Nijman.
“ 3 W. Wenink.
Dezelve.
“ 4 Nijman.
Begint eventjes voor het schuurtje bij den Peppelenbos tot aan de kolk bij de Steenweg.
C 5 H. Wesseling.
Nu Ribbius.
“ 6 N. Wolters.
A 4 Schimmelpenninck.
“ 5 Pastorij Voorst of H. Hissink. Nu N. Wolters.
“ 6 H. Barmentloo.
“ 7 B. Zangers.
Nu N. Wolters.
“ 8 Nijman.
“ 9 H.J. Nusink.
“ 10 G. van Neck.
“ 11 M. Nijenhuis.
Nu Nusink.
“ 12 C. Bosman.
“ Idem.
“ 13 W. Bongertman.
“ Idem.
Loting der turfgrond liggende aan de Noorderkant der beek tusschen de Hessen en Hooge brug.
Nr.1 de Haas.
Nu Krepel.
“ 2 Krepel voor de moole.
“ 3 Schimmelpenninck.
Nu de Haas.
“ 5 A. ten Broeke.
Nu Krepel.
“ 6 Krepel voor de Hofste.
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Nr.7 Krepel Kleine mool.
“ 8 Idem Jagershut.
“ 9 Hendr. Dekker.
“ 10 Pastorij Voorst.
“ 11 Ribbius.
“ 12 H. Barmentloo.
“ 13 Diaconij Voorst.
“ 14 Derk Hofenk.
“ 15 Bongertman.
“ 16 C. Bosman.
“ 17 H.J. Nusink.

nu Jurrien Hissink.
“ Krepel.
“ Idem.

“ 18
“ 19
“ 20
“ 21
“ 22
“ 23
“ 24
“ 25
“ 26
“ 27
“ 28
“ 29
“ 30
“ 31
“ 32
“ 33
“ 34
“ 35
“ 36
“ 37

R. Derks.
Diaconij Voorst.
“ Krepel.
M. Nijenhuis voor Kamphorst. “ Idem.
H. Wesseling voor Krepel.
“ Diaconij Voorst.
J. Hissink.
“ Idem.
Diaconij Voorst.
Krepel Kleine Hofste.
Idem den Bult.
A. Hofenk.
“ Krepel.
G. van Neck.
“ Idem.
Aan de zuiderkant der beek, waar van 8 voet moet blijven leggen tot reparatie van de beek.
Nijman.
Nu C. Rubkes.
Hr. Antonissen.
“ Krepel.
N. Wolters.
Bornhof, Nijman.
“ C. Rubkes.
L. Kamphorst.
Krepel Wilderse.
“ L. Kamphorst.
W. Wenink.
“ Idem.
Krepel.
Idem.
G. van Neck.
“ Krepel.
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N° 38 B. Zangers voor N. Wolters.
“ 39 Bornhof.
“ 40 Nijman
“ 41 J. Rupkes.
“ 42 Krepel.

“ nu de Pastorij.
“ nu Bornhof.

Waar mede deze verdeling is afgelopen en goedgekeurd op datum als in het hoofd dezes vermeld staat.
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Is ingekomen een missive van den burgermeester van Voorst, luidende als volgt,
Twello 9 Julij 1836
Vernomen hebbende dat de brug in de Holthuizerstraat, als mede een deuker in dezelve beiden ten laste van de mark van Appen,
zich in een slegten staat bevinden, en in aanmerking nemende de noodzakelijkheid, dat dezelve ten spoedigste worden hersteld,
heb ik de eer Uwed. dringend uit te nodigen om daar voor onverwijld te willen zorgen.
Was getekend:
De Burgemeester van Voorst, P.P. Everts.
Onder stond
Aan den heer markenrigter van de Appensche mark.
Is besloten op den 25 April 1836 om de Poot brinken en aanschotten tegen een ieder zijn eijgendom door de aangestelde
commissie op te meten en te taxeren pro rato der waarde tegen 10, 15, en 20 cents de roeden, ten gevolge van voorenstaande is de
opmeting geschied op den 26 April 1837 als volgt:
H.J. Schaap,
6
roeden liggende aan zijn koeweij aan Watergatsstraat.
72 ½ roeden liggende voor zijn bosch mede aan gemelde straat.
78 ½ roeden getaxeerd op 20ct. de roe
f. 15,70
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A. Lammers.
35 ½ roeden liggende voor zijn weij aan Watergatsstraat,

á 20ct. de roe

7,10

B. Nijman te Zutphen.
28 ½ roeden voor Boskampsweij aan Watergatsstraat
10
“
aan de Beek
137 “
bij de Kijkenkamp ten noorden de Kijkenkampsstraat
62
“
ten westen van de Kijkenkampsstraat
72
“
tegen de bosch van Bessem
52
“
In de Holthuizerstraat
18
“
bij de Pijpenbos daar eijkenbomen op staan
85
“
agter de Hofste tegen zijn bosch daar eijken stekken op staan

á 20ct.
á 15ct.
á 10ct.
á 10ct.
á 10ct.
á 10ct.
á 15ct.
á 15ct.

“
“
“
“
“
“
“
“

5,70
1,50
13,70
6,20
7,20
5,20
2,70
12,75
f. 54,95

Arend ten Broeke.
48 roeden aan de Watergatsstraat

á 15ct.

“

7,20

Nicolaas Wolters.
48 roeden aan Watergatsstraat

á 20ct.

“

9,60

D. De Haas.
82 roeden
99 “
60 “
16 “
22 “
72 “

á 20ct.
á 20ct.
á 15ct.
á 15ct.
á 10ct.
á 15ct.

“
“
“
“
“
“

aan Watergatsstraat
aan de Kavoepstraat
een Meentje aan de beek
een Meentje aldaar
aan de Kijkenkamps bosje
aan de Holth. Straat bij zijn huis

f. 16,40
19,80
9,=
2,40
2,20
16,80
f. 60,80
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De Heer en Mr. Thoofdt.
53 roeden
langs de Kavoepstraat langs de bosch
36 “
een Meentje aan de beek
15 “
een Meentje ’t Middelste
16 “
een Meentje ’t Agterste
30 “
een Meentje aan de Brug
18 ½ “
aan Watergatsstraat

á 10ct.
á 10ct.
á 10ct.
á 10ct.
á 10ct.
á 20ct.

“
“
“
“
“
“

f. 5,30
3,60
1,50
1,60
3,=
3,70
f. 18,70

Jan Herms en Gerrit Wolters.
67 roeden
tegen de Kavoepstraat
44 “
aan de Beek en Brug
15 “
mede aldaar
126 roeden

á 10ct.

“

E. Jan van Beek.
40 ½ roeden aan Watergatsstraat
97 “
aan de Kavoepstraat
13 “
aan de Houthuizerstraat

á 20ct.
á 10ct.
á 15ct.

“
“
“

12,60

f. 8,10
9,70
1,95
19,75

R. Buitenweerd.
112 roeden aanWatergatsstraat

á 15ct

“

Bornhof te Zutphen.
456 roeden langs de Watergatsstraat
84 “
aan de Houthuizerstraat
45 “
bij de Pannekoek

á 20ct.
á 10ct.
á 15ct.

“
“
“

16,80

f. 91,20
8,40
6,75
106,35
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Gerrit Berenschot.
55 roeden voor zijn weij aan de Voorsterbeek

á 10ct.

“

5,50

40

“

voor de weij aangekogt van E.J. Jansen

á 20ct.

“

8,=
13,50

Jan Kempe.
37 roeden aan de Voorsterbeek

á 20ct.

“

De Heer Ribbius.
24 roeden
aan de Voorsterbeek tegenover de Peppelenbos
20 “
aldaar

á 20ct.
á 20ct.

“
“

7,40

f. 4,80
4,=
8,80

J. Massink.
75 roeden liggende in 4 stukken om de bosch langs de Houthuizerstraat

á 10ct

“

7,50

B.R. Wicherlink.
32 roeden
tegen zijn bosch aan de Houthuizerstraat

á 10ct.

“

3,20

Dr. Wolters.
36 roeden
bij de brug aan de Houthuizerstraat

á 10ct.

“

3,60
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J. Rubkes.
49 roeden
bij zijn huis aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

7,35

H.J. Nusink.
8 roeden
voor zijn weij aan de Holthuizerstraat
71 “
langs zijn bosch mede aldaar
79 “

á 15ct.

“

11,85

W. Dekens.
15 roeden aan de Holthuizerstraat

á 15ct.

“

2,25

De Pastorij te Voorst.
33 roeden bij het huis van HermenHissink aan de Houthuizerstraat

á 10ct.

“

3,30

Jacob Bleumink.
4 roeden
voor zijn bosch aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

0,60

G.J. Kamphorst.
11 ½ roeden tegen zijn kampje aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

1,72 ½

G. Brascamp.
16 ½ roeden voor de Bunte aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

2,47 ½
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Lambert Martens.
32 roeden voor de poste, voor en aan de Houthuizerstraat
15 “
bij zijn huis
47 roeden

á 15ct.

“

7,05

H. Martens.
70 roeden
langs zijn weijde aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

10,50

De Diaconij van Voorst.
12 roeden
tegen het armenkampje aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

1,80

W. Waijenberg.
13 ½ roeden tegen zijn weg aan de Houthuizerstraat

á 10ct.

“

1,35

Teunis Dekker.
22 roeden
bij zijn huis aan de Houthuizerstraat

á 15ct,

“

3,30

10 roeden

á 15ct.

“

1,50
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Rutger Derks.
10 roeden
langs zijn kamp aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

1,50

Hend. Antonissen.
25 roeden
aan zijn kampje aan de Houthuizerstraat

á 15ct.

“

3,75

B.W. Krepel & Zoon.
26 roeden tegen de Beestehoeve
120 “
tegen Muldersbosje
Beide aan de Holthuizerstraat
146 roeden
84 “
de eijkenbomen bij de Hofstee
50 “
agter de Hofste Peppels
92 “
tegen de Boerkamp aan de Holthuizerstraat

á 15ct.
á 10ct.
á 15ct.
á 15ct.

“
“
“
“

Lambert Kamphorst.
4 roeden
bij zijn huis
6 “
bij de weij aangekogt van Groeneveld,
Beide aan de Houthuizerstraat

f. 21,90
8,40
7,50
13,80
51,60
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Nr. 204 wegen.
Is ingekomen een missive van den Burgemeester van Voorst, Luidende als volgd:
Twello den 19 Junij 1837
De Heer districts commissaris met mij op den 14 dezer de inspectie over de wegen onder Voorst houdende, hebben wij tot ons
groot misnoegen bevonden, dat de wegen in de Appensche Markt in een zeer gebrekkigen staat verkeerden, en genoegzaam nooit
schijnen gemaakt te worden.
Het is dus op des zelve uitdrukkelijken last dat ik Ued. moet uitnodigen, en aanschrijven om wel de nodige orders te willen
stellen, dat die wegen onverwijld in eenen goeden staat worden gebragt, en als zodanig verder onderhouden, zullende ik bij eene
te doene publicatie omtrent het maken der wegen in de Gietelsche mark ten allen overvloede tevens de belanghebbenden in de
Appensche mark daar toe aan te sporen.
Onderstond
Was getekend.

De Burgemeester van Voorst,
P.P. Everts.

Aan den Heer Markenrigter
Van de Appensche mark.
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Nr. 258 wegen
Ingekomen een missive van den Burgemeester, luidende als volgd:
Twello den 4 Augustus 1837
Alzoo ik verneem, dat niet tegenstaande mijne gedane aanschrijving, vervat bij mijne aan Ued/ gerigte missive van den 19 Junij
j.l. nr. 244. er aan het in order brengen der wegen onder den markvan Appen nog niets gedaan is, zoo vinde ik mij verpligt Ued.
bij vernieuwing uit te nodigen om als nog te willen zorgen dat die wegen uiterlijk voor den 15 dezer maand in eene behoorlijke

order worden gebragt. Zullende ik bij gebreke van dien genoodzaakt zijn zodanige vervolgingen te doen, als het reglement op de
wegen mij daar toe aan de hand geeft.
Voorts verneem ik, bij deze gelegenheid uwen aandacht te moeten vestigen op art. 3 en 6 van het proces verbaal op den 5 Meij
1831 tusschende gecommitteerden uit het college van gedeputeerde staten van Gelderland, en den markenrigter van de
Appensche mark met gecommitteerden uit dezelve, opgemaakt, houdende schikkingen tot verdeling van gemelde mark, waarbij
is bepaald, dat de wegen in vakken zouden worden afgedeeld, en met genummerde palen afgezet. Wanneer aan ieder eigenaar een
zeker gedeelte van die wegen zou worden toegeweze, en het onderhoud ten zijnen laste blijve, van welke verdeling aan het
plaatselijk bestuur van Voorst eene lijst zou worden ingezonden.
En vermits zodane opgave tot heden bij mij niet ontfangen is, verzoeke ik dat daar aan alnu ten spoedigste moge worden voldaan,
terwijl ik bijgebreke van die opgave, en zoolang dezelve niet geschied, de gezamentlijke eigenaren of geërfdens, en dus Ued. als
markenrigter……
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voor het onderhoud dier wegen aansprakelijk houde.
onderstond
was getekend

De Burgemeester van Voorst
P.P. Everts.

Copia:
Aan de erfgenamen der Appensche mark word versogt ingevolge aanschrijving van den burgemeester des ampts Voorst d.d.
4 Aug. 1837 om de wegen door die mark lopende behoorlijk te repareren en in orde te brengen.
Ingevolge autorisatie door de gemelde erfgenamen verleend aan: J.R. Krepel.
J. Bleumink.
H.J. Nusink.
H.J. Schaap.
Dat zijlieden de verdeling der wegen zouden doen en dezelve hebben gemaakt als volgd,
Van Paal nr. 1 tot 2 Barmentloo
ongev. 50 roeden
“ “
“ 2 tot 3
H.J. Schaap
“
108 “
“ “
“ 3 tot 4
H.J. Nusink
“
171 “
“ “
“ 4 tot 5
A. Lammers
“
samen met Nusink
“ “
“ 5 tot 6
Bornhof
“
271 roeden
“ “
“ 6 tot 7
Nijman
“
271
“
“ “
“ 7 tot 8
Wicherlink
“
141
“
“ “
“ 8 tot 9
de Haas
“
171
“
“ “
“ 9 tot 10 B.W. Krepel & zoon
“
639
“
“ “
“ 10 tot 11 D. Hofenk rondom zijn grond.
“ “
“ 11 tot 12 B.W. Krepel & Zoon.
En van nr. 12 tot aan de Hessenbrug J. Bleumink.
En worden door dezen verzogt ingevolge bovenstaande aanschrijving gemelde wegen ieder zijn nummers daar voor Woensdag
den 20 Sept. 1837 in behoorlijke schouwbare staat ….
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te brengen.
Voorst den 6 Sept. 1837
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Nr 2292
Afschrift
der akte van Scheiding
van de
mark van Appen
den 4 Junij 1846
Op heden den vierden Junij des jaars eenduizend achthonderd zes en veertig. Zijn voor Aart Lubertus de Kruiff notaris in het
arrondisement Arnhem, standplaats Voorst, in tegenwoordigheid der na te noemen en mede ondergetekende getuigen verschenen.
De Heer Bartold Nijman, landeijgenaar, wonende te Zutphen.
De heer Jan Willem de Haas, rentenier, wonende te Bronkhorst, zoo uit eigen hoofde , als in hoedanigheid van ten deze cpeciaal
gemagtigde , bij onderhandsche acte van volmagt, getekend te Bronkhorst, den een en dertigsten Meij dezes jaars.
a
b
c
d
e
f
g

Vrouwe Eliszabeth van Hulst, weduwe den heer David de Haas, renteniersche, wonende te Bronkhorst.
Den heer Hermen Lodewijk Ketjen, wijnhandelaar, wonende te Zutphen, als in huwelijk hebbende vrouwe Dina de Haas.
Den heer Hubert de Haas, rentenier, wonende te Zutphen.
Den heer Huibert Evekink, kassier, wonende te Zutphen.
Den heer Kornelis Daniël de Haas, boekhandelaar, wonende te Utrecht.
Den heer David de Haas, leerlooijer, wonende te Zutphen.
Den heer Joachim Hendrik Kromhout, steenfabrikant,wonende te Lathum, als in huwelijk………
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hebbende vrouwe Sara Aletta Elizabeth de Haas.
Welke opgemelde vrouwe Elizabeth van Hulst in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met wijlen voormelden heer
David de Haas, terwijl de voornoemde Jan Willem, Hubert, Dina, Aletha, Kornelis Daniël, David en Sara Aletta Elizabeth de
Haas, zijn zijne eenige nagelatene kinderen door hem aan zijne tegenwoordige weduwe in huwelijk verwekt, en vermits de
overledenen ab intestato gestorven is, diens algeheele erfgenamen ieder, voor een zevende gedeelte.
De heer meester Maurits Jacob van LöbenSels, notaris wonende te zutphen, in desselve hoedanigheid van mede bestuurder, en als
zodanig vertegenwoordigende den huize Bornhof te Zutphen.
De heer Johannes Richardus Krepel , ridder in orde van den Nederlandschen Leeuw, fabrikant, wonende te Voorst, voor zich en
als gemachtigde van deszelve zuster mejuffrouw Catharina Elizabeth Krepel, renteniersche wonende te Nijmegen vermogens
eene door haar, den twaalfden October achtien honderd twee en dertig te Voorst onderhandsch afgegeven acte van volmagt,
derwelke door den heer gemagtigde goedgekeurd aan het proces verbaal veijling en verkoop van markgronden , den eersten en
vijftienden October achtien honderd twee en dertig, door den heer meester Frederik de Man, destijds notaris te Voorst gehouden
en behoorlijk geregistreerd, geannexeerd en onder den ondergetekenden notaris…..
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als houder der minuten van genoemden notaris de Man, berustende is, zijnde gezegde acte van volmagt geregistreerd, als volgd.
Geregistreerd te Apeldoorn, den dertienden October achtien honderd twee en dertig , folio zeven en zestig, recto vak zes en
zeven, deel zeven, een half blad, geen renvoijen, ontfangen voor regt van volmagt een gulden en zestig cents, uitmakende met de
achtendertig opcenten, twee gulden een en twintig cents.
De ontfanger getekend, Timmerman.
Harmen Jan Schaap, landbouwer, wonende te Voorst.
Harmen Jan Neusink, landbouwe,r wonende te Voorst, zoo voor zich zelve als in hoedanigheid van vader en wettige voogd over

de bij zijne overledene huisvrouw Johanna Slijkhuis in huwelijk verwekte kinderen, genaamd Teunis Gerrit—Maria Martina—
Jantje—Gerrit Jan—Christina—Aaltje en Johanna Hermina Neusink.
Jacob Bleumink, landbouwer, wonende te Voorst.
Arend Lammers, karman, wonende te Voorst.
Willem Bongersman, daghuurder, wonende te Voorst.
Christiaan Bosman, daghuurder, wonende te Voorst.
Marten Nieuwenhuis, daghuurder, wonende te Voorst.
Geurt Reinder van Neck, molenaar, wonende te Voorst.
Nicolaas Wolters, karman, wonende te Voorst.
Harmen Barmentloo, kuiper, wonende te Voorst.
De heer Berend Hendrik Hendriks, rentmeester, wonende op den huize den Poll te Voorst, in hoedanigheid ten deze, bij
onderhandsche volmagt
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van den tienden Januarij achtienhonderd vijfen veertig, gemagtigde van zijne excellentie den Hoog Welgeboren Heer Willem
Anne Baron Schimmelpenninck van der Oije tot den Poll. Kommandeur der militaire Willems orde vierde klasse, Minister van
Staat, wonende te s’Gravenhage.
De heer Cornelius Ribbius, candidaat tot de heilige dienst, wonende te Deventer, in kwaliteit als ten deze speciaal gemagtigde bij
onderhandsche volmagt getekend te Deventer, den Junij dezes jaars, van vrouwe Rudolphia Mechteld Iordens, weduwe van den
heer meester Hendrik Ribbius, landeigenaresse, wonende te Deventer.
Jacobus Rupkes, karman, wonende te Voorst.
Jan Slijkhuis, landbouwer, wonende te Empe, onder de gemeente Brummen, in hoedanigheid van Diaken, en als zodanig ten deze
vertegenwoordigende het Diaconie bestuur der hervormde gemeente van Voorst.
Hendrik Martens, landbouwer, wonende te Voorst.
Lammert Kamphorst, daghuurder, wonende te Voorst.
Adam Hofenk, daghuurder, wonende te Beekbergen, zoo uit eigen hoofde, als in hoedanigheid van ten deze gemagtigde zijner
moeder Geeske Evers, weduwe van en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Dirk Jansen Hofenk, zonder beroep,
wonende te Voorst en zijne zusters en broeders respective met name Eva Hofenk, huisvrouw van Hermen Plante, daghuurders,
wonende te Voorst, Aaltje Hofenk,daghuurdersche, wonende te Terwolde, Garrit Hofenk, daghuurder, wonende te Beekbergen,
Evert Hofenk,……………
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boerenknecht, wonende te Wilp, Elisabeth Hovenk, dienstmeid, wonende te Voorst. Fenneke Hovenk, dienstmeid, wonende te
Voorst, en Lucas Hovenk, daghuurder, wonende te Voorst.
Bij acte den tweeden Junij dezes jaars, voor den ondergetekenden notaris en getuigen, te voorst verleden, in originali aan deze
vastgehecht.
Hendrikus Antonissen, daghuurder, wonende te Voorst.
Lammert Martens, daghuurder, wonende te Voorst.
Teunis Dekker, daghuurder, wonende te Voorst.
Jan Hissink, daghuurder, wonende te Voorst.
Lammert Hissink, daghuurder, wonende te Voorst.
Nicolaas Planten, kastelein en landbouwer, wonende te Voorst, in hoedanigheid van lid van en als zodanig ten deze
vertegenwoordigende het college van kerkvoogden der hervormde gemeente van Voorst.
Dirk Jan Derks, karman,wonende te Voorst.
De heer Peter Evekink, landeijgenaar, wonende te Zutphen.
De heer meester Hendrik Jan Thooft, ridder orde van den Nederlandschen Leeuw, President der arrondissement regtbank te
Zutphen en aldaar wonende.
Peter Kroon, assessor, der gemeente van en wonende te Voorst, en in dezelve zijne hoedanigheid vertegenwoordigende het
bestuur dier gemeente.
Evert Jan van Beek, landbouwer, wonende te Voorst.
Harmen Harmsen, daghuurder, wonende te Voorst.
Gerrit Berenschot, timmerman, wonende te Voorst.
Gerrit Wolters, landbouwer, wonende te Voorst.
Gerrit Jan Kamphorst, daghuurder, wonende te Voorst.
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Marten de Groot, landbouwer, wonende te Beekbergen.
Dirk Wolters, landbouwer, wonende te Voorst.
De genoemde comparanten wijders als instaanders, zich sterk makende en de rato caverende voor den heer Hans Christoffel
Thomassen a Theussink, rijksontvanger te Olst, den heer Gerrit Brascamp, koopman, wonende te Deventer en mejuffrouw Anna
Margaretha Groll Cramer, weduwe Rijkelt Buitenweerd, zonder beroep, wonende te Twello, in hare hoedanigheid van hoeder en
voogdesse over haren minderjarigen zoon Johannes Lambertus Buitenweerd.
Alle de voormelde onderhandsche volmagten zullen na door de respective gemagtigden in tegenwoordigheid van den
ondergetekenden notaris en getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen alle ondertekend te zijn, aan de
tegenwoordige acte vastgehegt, en gelijktijdig met dezelve ter registratie aan geboden worden.
Alle welke comparanten voor zich en in der zelver respective kwaliteiten, zich kwalificeerende gezamentlijke en eenige
geregtigden in de mark van Appen en der Voorst.
Te kennen gevende,
Dat zij, in het belang der geregtigden en ter bevordering der ontginning van heide en woeste gronden eene verdeeling dier mark
als nuttig en noodzakelijk beschouwende, bereids in den jaare achtien honderd en dertig, met de voorbereidende werkzaamheden
eenen aanvank hebben gemaakt en na het bekomen der vereischte goedkeuring en magtiging mede tot betrekking tot de regeling
der wegen en waterleidingen, blijkens vertoond en dadelijk terug gegeven extract uit register der besluiten van…….
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Gedeputeerde staten der Provincie Gelderland, van den achtienden Meij achtien honderd een en dertig, over eenkomstig het door
de gecommitteerde deskundigen voorgestelde plan van verdeeling, op het terrein de perceelen hebben doen aanduiden en
afbakenen ten gevolge waar van het meerendeel dier gronden, op de kadastrale leggers en kaarten reeds op naam der respective
geregtigde personen zijn overgetekend, alvorens de tegenwoordige acte van scheiding en verdeling is kunnen worden uitgebragt,
terwijl ook een gedeelte van gedachte gronden of op injuiste namen overgebragte of ten name der mark verbleven zijn.
Dat het gevolgelijk noodzakelijk is om zoo wel de vroegere uitgebaakte en aangeduuide percelen of grondstukken, hoe zeer
bereids ten deele bij het kadaster ten name der respective geregtigden overgebragt, als alle overige nog ten name der mark
staande percelenbij de tegenwoordige acte te omschrijvingen en aan ieder belanghebbende in dezelver geheel of wel zoodanige
gedeelte in eenig stuk of perceel als den zelven competeerd, naar behooren aan te wijzen en toe te deelen met aanduiding van
zoodanige stukken, dewelke op verkeerde namen zijn overgebragt, en eindelijk dat de aanschotten of pootbrinken bij voorkeur
aan de eigenaren der tegen die aanschotten gelegen gronden aan ieder afzonderlijk voor zoo ver zulks doenlijk is, of aan eenige
eigenaren gezamentlijk zullen worden toebedeeld en wel aan ieder hunner zoodanig gedeelte als dat zelvs eigendom of grond
tegen of langs den aanschot zich uitstrekt, onder verpligting dat de genen aan wie een………
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gedeelte van eenig perceel of zodanige aanschotten gezamentlijk worden toegedeeld, de afscheidingen of splitsingen onderling
moeten regelen.
Dat bij het plan tot verdeling de belangen van alle geërfden en geregtigden zijn in aanmerking genomen.
Dat aan ieder zoodanige perceelen zijn aangewezen en worden toegedeeld, als het meest geschikt gelegen zijn en dat bij de
bepaling der uitgestrektheid dier perceelen speciaal is gelet op de lasten en bezwaren welke daar op moeten worden gelegd, op de
meerdere of mindere vruchtbaarheid, het al of niet geschikt zijn tot bebouwing of beplanting en de meer of minder gunstige
ligging, zoo met opzigt tot de gerieflijkheid, als ten aanzien van hoogten en laagten of moerassen, weshalven de aan ieder der
deelgenooten toebedeeld wordende percelen of grondstukken hoe zeer dikwerf in hoeveelheid en uitgestrektheid verschillende, in
waarde gelijk staan met ieders regt of aandeel en ieder belanghebbende zijn of haar wettig aandeel verkrijgt, zonder dat er eenige
uitkering behoeft plaats te hebben en gevolgelijk geene overbedeling geschiedt.
De comparanten verklaren, dat alle bij deze toe te deelen, hierna omschreven wordende gronden, aan de mark van Appen meer
genoemd, zijn behorende de welke daarvan sedert onheugelijke jaaren den eigendom ongestoord heeft bezeten zonder dat daar
van eenigen titel bestaat, terwijl zij ook geene kennis dragen op welke wijze en wanneer of van wien de mark dien eigendom
heeft verkregen, noch dat er eenige overschrijving in der……
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tijd heeft plaatsgehad.
Na al het vorenstaande te hebben aangemerkt verklaren de comparanten deelgenoten te willen overgaan tot de voorgenomen
finale scheiding en verdeling van voorschreven mark en wordt mits dien bij deze in en ter gehele voldoening van ieders regt of
aandeel in volkomen eigendom toe en aanbedeeld.
A Van den in den selver geheel toegedeelde en afgestaan wordende perceelen aan den heer Bartold Nijman te Zutphen.
1 De reeds ten zijner name overgebragte percelen in Sectie G als nummers 296, heide groot negentien roeden. 300, dito
vierentwintig roeden 20 ellen en 306, dito vierentwintig roeden 20 ellen. De aanschotten of pootbrinken Secttie F nummero
487, heide groot tien roeden tien ellen en een gedeelte van nummero 486 heide, in het geheel groot acht roeden tachtig ellen,
voor zoo ver het zelve aan het bosch grenst, behorende het overige gedeelte van dit perceel aan de heer Krepel.
2 Het bouwland met erf, groot een bunder twee en dertig roeden, onder nummers 301 Sectie G abusief voorkomende ten name
Hendrik Jansen zijnde het huis reeds sedert acht jaren geheel afgebroken.
3 De nog ten name der mark voorkomende percelen als numereo 193 Sectie G moeras groot een bunder, zeventien roeden,
numero 522 Sectie C hakhout, groot vier roeden en zestig ellen en 523 Sectie C heide groot vijf roeden twintig ellen.
4 Van het stuk heide of veldgrond, abusief reeds……..
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geheel ten zijnen name voorkomende onder numero 315 Sectie G in het geheel groot veertien bunders zeven en sestig roeden,
slechts ongeveer zeven bunders en zeven en sestig roeden, als zijnde van dit perceel het gedeelte ter groote van zeven bunders
langs den nieuwen weg, aan Harmen Jan Schaap toegedeeld.
2 Aan den heer Jan Willem de Haas te Bronkhorst in zijne voor omschrevenkwaliteit.
1 De reeds ten name der erven David de Haas overgebragte percelen heide of veldgrond, als in Sectie G, numero 308, groot
negentien bunders zes en veertig roeden, veertig ellen en 328 groot vier bunders, drie en vijftig roeden zestig ellen.
2 Het stuk heide Sectie F numero 997, groot zeven en negentig roeden, tachtig ellen, ten name van David de Haas senior
voorkomende.
3 Het abusief ten name den heer H.J. Thooft staande perceel F. numero 744 opgaande boomen, groot negen roeden tachtig
ellen, waarvan echter de boomen, aan genoemden heer H.J. Thooft behoorende, na het eventuele
houwen of uitroeijen, niet mogen worden ingepoot.
4 Het abusief ten name H.J. Nusink voorkomende perceel F. numero 759 weiland, groot acht roeden, dit perceel is belast met
de uitwegen der achtergelegen gronden van Nuesink en van het bosch de Zwarte Kamp, van den heer Thooft.
3 Aan het huis Bornhof te Zutphen.
1 De bereids bij het kadaster overgebragte perceelen heide of veldgrond , alnu voorkomende onder Sectie G numero 299, groot
acht bunders……….
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acht roeden, 312, acht bunders drie en negentig roeden vijftig ellen. 313 drie bunders twaalf roeden twintig ellen. 324 vijf
bunders negen roeden tien ellen, en numero 996 Sectie F heide, langs de Watergatsstraat, in het geheel groot een bunder zes
en twintig roeden en zestig ellen.
Dit perceel is bezwaard met den uitweg aan de oostzijde van de tegenliggende weijde van Nuesink, terwijl de ten noorden
gelegen weg steeds als zodanig moet blijven mede tot uitweg der weide van Arend Lammers, en verder agter en tegen
leggende gronden van den heer Thooft en Nuesink.
2 de nog ten name dezer mark staande perceelen voorkomende onder Sectie F als numero 607 bouwland, groot een en zestig
roeden , veertig ellen, 608 erf, twee roeden twintig ellen, 609 bouwland vijf roeden tachtig ellen, 610 weijland, een roede
twintig ellen, 611 water, zestien roeden tien ellen, 612 weijland, negentien roeden twintig ellen, 613 water, negen roeden
negentig ellen, 614 heijde, een roede tien ellen, 629 weiland, aanschot, negenveertig roeden negentig ellen, en 778 heide,
aanschot veertien roeden negentig ellen.
4 Aan den heer Johannes Richardus Krepel te Voorst, voor zich en des zelve lastgeversche mejuffrouw Catharina
Elizabeth Krepel, in gemeenschap.
1 De bereids bij het kadaster overgebragte …….
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percelen voorkomende in Sectie F, numeros 961, heide groot twee bunders, negen en tachtig roeden zeventig ellen. 962,
schaapschot. 965, heide zeven bunders zes roeden veertig ellen. 973, dito veertien bunders zeven en zeventig roeden dertig

2
3
4

ellen. 986, dito twee bunders twee en dertig roeden veertig ellen. 211, huis en erf vier roeden. 212, bouwland zeventien
roeden negentig ellen. 213, hakhout vierentwintig roeden tien ellen. 966, heide een bunder drie en dertig roeden dertig ellen.
215, hakhout, veertien roeden tien ellen. 209, schuur vijfendertig ellen. In Sectie G onder de nummeros 316, heide zeven en
twintig roeden. 317, dito twee bunders vijftien roeden. 318, dito twee bunders negentien roeden negentig ellen. 320,
bouwland twee bunders zeven en zeventig roeden tachtig ellen. 321, hakhout drie en veertig roeden veertig ellen. 331,
bouwland een bunder zes roeden tachtig ellen. En 332 huis en erf vijf roeden vijftig ellen.
de abusief ten name B. Nijman overgebragte percelen Sectie F numero 988 groot negen en twintig roeden veertig ellen en
nummero 323 Sectie G groot zes bunders zeven en tachtig roeden, zijnde beide heide.
De abusief ten name Jacob Bleumink overgebragte twee stukken heide of veldgrond Sectie F nummeros 959 en 960 te zamen
groot twee bunders en zestien roeden tachtig ellen.
Het abusief ten name H.J. Schaap overgebragte perceel Sectie G numero 322 heide, groot zes bunders zes en veertig roeden.
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5 De nog ten name dezer mark staande percelenals: in Sectie G numeros 202, bouwland groot een en veertig roeden tachtig
ellenen 314, heide twee bunders negen en negentig roeden zeventig ellen en in Secrtie F numero 964, heide groot vijf en
zestig roeden zeventig ellen.
6 De aanschotten of pootbrinken mede ten name dezer mark voorkomende onder Sectie F als numeros 308, opgaande boomen,
thans uitweg groot vijf roeden vijftig ellen. 320, opgaande boomen vijftien roeden zestig ellen. 321, heide een roede tien
ellen. 322, opgaande boomen een roede acht ellen. 409, weiland vijf roeden vijftig ellen.
Het bosch bij de kleine molen heeft het regt van uitweg langs en midden over het perceel numero 968 Sectie F van Jacob
Bleumink, zijnde de veldgrond van den heer Krepel en zijne zuster, bezwaard met de overwegen der gronden van Jan Ploeg
en van de tegenliggende boschen.
5 Aan de heer Johannes Richardus Krepel voornoemd, voor zich alleen.
Een stuk heide Sectie G. numero 323 groot zes bunders zeven en tachtig roeden.
6 Aan Harmen Jan Schaap te Voorst.
1 Het bereids ten zijne name overgebragte perceel al nu voorkomende onder Sectie G numero 297, groot tien bunders zeventien
roeden.
2 Een gedeelte van numero 315 Sectie G aan de zijde van den nieuwen weg, ongeveer ter groote van zeven bunders welk
perceel in het geheel groot veertien bunders zeven en zestig roeden, abusief geheel op naam van den heer Nijman is
overgebragt.
7 Aan Hermen Jan Niesink te Voorst.
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1 De reeds ten zijne name overgebragte percelen al nu voorkomende onder Sectie G als numeros 304, groot vijf bunders dertien
roeden veertig ellen. 310, vier bunders drie en twintig roeden veertig ellen. 326, twee bunders zeventig roeden zeventig
ellen. Een gedeelte van numero 621 Sectie F in het geheel groot negen roeden tien ellen, waarvan het overige aan Dirk
Wolters behoort, en numeros 994 en 995 Sectie F weiland, te zamen groot twee bunders negen en zeventig roeden tachtig
ellen.
Hebbende de weijde numero 995 het regt van uitweg over het ten oosten gelegenland van het Bornhof naar de
Appensche straat, en numero 994 over het land van Harmen Barmentloo naar het Gietelsche veld.
2 De nog ten name der mark staande twee waterkolken Sectie G numeros 154 en 156 te zamen groot zeventig roeden en dertig
ellen.
8 Aan Jacob Bleumink te Voorst.
De reeds ten zijnen name overgebragte perceelen in het Lampen veld al nu voorkomende onder Sectie F numeros 968, groot
drie bunders negen en zestig roeden en zestig ellen, en 969 zes en tachtig roeden en veertig ellen.
Zijn de nummero 968 midden over en voorlangs belast met den uitweg van het bosch bij de kleine molen van den heer Krepel
terwijl van beide voorschreven percelen steeds een strook van vijftien palmen breed langs den dijk moet blijven leggen, om
van dien grond, de aan de heer Krepel behorende dijk des nodig te kunnen herstellen en onderhouden.
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9 Aan Arend Lammers te Voorst.
De bereids ten zijne name overgebragte perceelen al nu voorkomende onder Sectie G numeros 303, groot vijf bunders
negentien roeden zeventig ellen, en 311, vier bunders twee roeden zestig ellen en in Sectie F numero 998, heide groot een
bunder zestien roeden dertig ellen.

2

Hebbende dit laatste perceel het regt van uitweg langs de ten oosten gelegen gronden naar de Appensche straat .
Het abusief ten name van Hendrik Vinkenberg staande perceel of aanschot, voorkomende bij Sectie F onder numero 742bis ,
opgaande boomen groot elf roeden tachtig ellen, waarvan de op stam staande boomen aan genoemden Vinkenberg behoren,
die echter na het houwen of uitroeijen niet weder mogen worden ingepoot.
10 Aan Adam Hofenk, in zijne vooromschreven relatie.
De abusief ten name der Noord Emper mark voorkomende percelen, in Sectie F onder numero 201, bouwland groot acht en
twintig roeden twintig ellen. 202, huis en erf vier roeden zeventig ellen en 203 weiland dertien roeden veertig ellen.
De hiervoor verdeelde, in het Appensche veld gelegen percelen moeten allen uitwegen, over den ten noorden gelegen weg
langs het Gietelsche veld , welke weg door de verkrijgers dier percelen van behoorlijke slagbomen, met goede slooten
voorzien en onderhouden moeten worden, als volgd:
Van paal 1 tot 2 door Harmen Barmentloo.
Van paal 2 tot 3 door Harmen Jan Schaap.
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Van paal 3 tot 4 door Harmen Jan Nuesink.
Van paal 4.tot 5 door Arend Lammers.
Van paal 5 tot 6 door het huis Bornhof.
Van paal 6 tot 7 door den heer Bartold Nijman.
Van paal 7 tot 8 door de heer Thooft en Harmen Jan Schaap, ieder negen roedenen het overige door den heer Krepel en de
zelve zuster.
Van paal 8 tot 9 door de wed. en de erven van den heer David de Haas.
Van paal 9 tot 10 door de heer Krepel en des zelve zuster.
Van paal 10 tot 11 door de weduwe en erven van Derk Jansen Hofenk.
Van paal 11 tot 12 door den heer Krepel en des zelvers zuster, en
Van paal 12 tot aan de Hessenbrug door Jacob Bleumink.
B van de perceelen, waar van aan allen of eenige der comparanten deelgenoten een of meer gedeelten zijn
aangewezen en bij deeze worden toegedeeld te weten:
1 Een stuk heide of veldgrond, in het Appensche veld, beginnende bij den straatweg op Apeldoorn en zich uitstrekkende langs
den nieuwen weg tot aan het schaapschot van de Peppelenbosch, bij het kadaster ten name der mark voorkomende onder
Sectie G numero 295, heide groot elf bunders zeven en zestig roeden twintig ellen en in Sectie F onder numero 990, heide
groot drie en dertig roeden veertig ellen en zulks in twaalf ongelijke perceelen als aan:
Willem Bongersman, het eerste perceel beginnende aan den straatweg, groot twee bunders vijftig roedentwintig ellen.
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Christiaan Bosman, het tweede perceel groot een bunder veertien roeden.
Marten Nieuwenhuis, het derde perceel groot een bunder vijf roeden.
Deze perceelen zijn belast met den uitweg der tegenliggende gronden van Vinkenberg.
Geurt Reinder van Neck, het vierde perceel, groot een bunder negen roeden.
Harmen Jan Neusink voornoemd, het vijfde perceel groot achten negentig roeden veertig ellen.
Den heer Bartold Nijman voornoemd, het zesde perceel groot een en zeventig roeden.
Nicolaas Wolters voornoemd, het zevende perceel groot een en zeventig roeden.
Harmen Barmentloo voornoemd, het achste perceel groot twee en zestig roeden.
Nicolaas Wolters voornoemd, het negende perceel groot een en zeventig roeden.
Den heer Baron Schimmelpennonck van der Oye voornoemd, het tiende perceel groot vijf en zeventig roeden.
Nicolaas Wolters voornoemd,het elfde perceel groot zes en tachtig roeden.
Mevouw Ribbius voornoemd, het twaalfde perceel groot acht en tachtig roeden.
Te zamen uitmakende twaalf bunders en zestig ellen.
De aanschotten of pootbrinken, abusief voorkomende ten name van het Bornhof , in Sectie F Numero 720, opgaande
boomen,
groot negen roeden tachtig ellen en een gedeelte van numero 717 weiland, in het geheel groot acht en vijftig roedentachtig
ellen,
behorende vanaf het huisje van Harmen Barmentloo tot aan de…..
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Watergatstraat bij ieder der voormelde percelen respectivelijk voor zoo verre dezelve daaraan grenzen. De op stam staande

2

boomen behoorende aan het Bornhof mogen na het houwen of uitrooijen niet worden ingepoot. En vermits het bouwland en
bosch den Arend van het Bornhof moeten uitwegen over den tans aan de noordzijde der dijk gelegen weg naar den straatweg
en ten zuiden naar Watergatstraat, zoo worden van de hier voormelde perceelen of gedeelten met die uitwegen belast, allen
die zodanig gelegen zijn.
Een stuk heide of veldgrond mede in het Appensche veld gelegen, beginnende aan den Kiekenkamps straat en zich
uitstrekkende langs den nieuwen weg tot aan den Broekhof, alnu bij het kadaster voorkomende, ten name der mark in Sectie
G onder nummero 307, groot negen bunders een en zestig roeden negentig ellen en wel in twaalf ongelijke percelen of
aandeelen, als aan:
Den heer Bartold Nijman, de vier eerste percelen. Te zamen groot drie bunders negentien roeden .
Mevrouw Ribbius, het vijfde perceel groot zes en negentig roeden.
Diaconie van Voorst, de zesde en zevende perceelen, te zamen groot een bunder negen en dertig roeden.
De weduwe en de erven van den heer David de Haas het achste perceel , groot drie en negentig roeden.
Geurd Reinder van Neck, het negende perceel, groot drie en negentig roeden.
Hendrik Martens, het tiende perceel groot drie en negentig roeden.
Den huize Bornhof, de elfde en twaalfde ………..
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perceelen te zamen groot een bunder acht en twintig roeden negentig ellen.
Makende te zamen negen bunders een en zestig roeden negentig ellen.
Zijnde de voormelde perceelen belast met de uit of overwegen van de ten zuiden gelegen gronden en bosschen naar de
nieuwenstr.
3 Een stuk heide of veldgrond in het zogenaamde Lampenveld gelegen. Beginnende aan den weg, loopende van het erve
Lutteke Oudhuis naar de Hessenbrug en langs den nieuwe weg. Op de lage brug loopende bij het kadaster al nu ten name der
mark voorkomende onder Sectie F nummero 963, groot negen bunders vijf en negentig reoden negentig ellen, en zulks in
veertien ongelijke perceelen of aandeelen, als aan:
Den heer Johannes Richardus Krepel, voor zich en des zelve zuster voornoemd, de zes eerste perceelen, te zamen groot vijf
bunders zeven en twintig roeden negentig ellen.
Lammert Kamphorst, het zevende perceel groot twee en zeventig roeden.
De weduwe en de erven Dirk Jansen Hovenk, het achste perceel, groot twee en zeventig roeden.
Hendrikus Antonissen, het negende perceel, groot twee en zeventig roeden.
Lammert Martens, het tiende perceel, groot twee en zeventig roeden.
Teunis Dekker, het elfde perceel, groot vier en vijftig roeden.
De Diaconie van Voorst, het twaalde perceel, groot vier en vijftig roeden.
Jacobus Rupkes, het dertiende perceel, groot zes en dertig roeden.
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En door heer Krepel voor zich en des zelves zuster voornoemd het veertiende perceel, groot zes en dertig roeden.
Te zamen negen bunders vijf en negentig roeden negentig ellen.
De percelen die niet aan de weg naar de Hessenbrug grenzen, hebben het regt van uitweg over de voordezelve gelegen
percelen, dewelk daar mede worden belast.
4

Een stuk heide of veldgrond mede in het Lampenveld gelegen, beginnende aan den weg de Hooge Brug en zich uitstrekkende
langs den nieuwen weg naar de Hessenbrug, bij het kadaster al nu bekend ten name der mark voorkoomende in Sectie F
onder de nummeros 970 en 971 heide , te zamen groot vier bunders acht en vijftig roeden negentig ellen, en zulks in dertien
ongelijke perceelen of aandeelen, als aan:
Jacobus Rubkes, het eerste perceel groot vijf en dertig roeden.
Den heer Krepel en deszelver zuster voornoemd, het tweede perceel groot vijf en dertig roeden.
Nicolaas Wolters voornoemd, het derde perceel groot vijf en dertig roeden.
Jacobus Rupkes voornoemd, het vierde perceel groot vijf en dertig roeden.
Lammert kamphorst, de vijfde, zesde en zevende perceelen te zamen groot een bunder zes roeden vijftig ellen.
Den heer Krepel en deszelver zuster voornoemd, de achste, negende en tiende perceelen, te zamen groot een bunder zes
roeden vijftig ellen.
De Pastorie van Voorst, het elfde perceel groot vijf en dertig roeden.
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Het huis Bornhof de twaalfde en dertiende perceelen te zamen groot zeventig roeden negentig ellen.
Te zamen vier bunders acht en vijftig roeden negentig ellen.
Van deze perceelen moeten steeds langs den bekendijk, twee ellen en twee palmen blijven liggen, tot reparatie en
onderhoud der dijk.
5

A
Een stuk heide of schaddenveld mede in het Lampenveld gelegen, al nu voorkomende ten name der mark, in Sectie F
nummero 972 groot negentig roeden vijftig ellen.
B
De abusief ten name der Noord Emper mark te Voorst in Sectie F voorkomende nummero 264 en 265 te zamen groot
zeven bunders een en zeventig roeden dertig ellen.
Welke drie perceelen gezamenlijk groot acht bunders een en zestig roeden tachtig ellen, aan elkander gelegen ten zuiden van
den weg loopende vanaf de Hooge Brug naar den Paal, zijn verdeeldin zeven en twintig perceelen of aandeelen, beginnende
aan en langs de beek, als aan:
Den heer Krepel en desselve zuster voornoemd, de eerste en tweede perceelen te zamen groot vier en zestig roeden.
Van welke percelen, tot reparatie der Bekendijk steeds twee ellen entwee palmen moet blijven liggen.
De vrouwe en de erven van den heer David de Haas voornoemd, het derde perceel groot twee en dertig roeden.
Lammert Martens, het vierde perceel groot……
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twee en dertig roeden.
Den heer Krepel en deszelve zuster, de vijfde, zesde, zevende en achste perceelen, te zamen groot een bunder acht en twintig
roeden.
Teunis Dekker, het negende perceel groot twee en dertig roeden.
De Pastorij van Voorst, het tiende perceel groot twee en dertig roeden.
Mevrouw Ribbius, het elfde perceel groot twee en dertig roeden.
Harmen Barmentloo, het twaalfde perceel groot twee en dertig.
Hendrik Martens, het dertiende perceel groot twee en dertig roeden.
De weduwe en de erven Dirk Jan Hovenk, het veertiende perceel groot twee en dertig roeden.
De heer Krepel en deszelve zuster, de vijftiende en zestiende perceelen te zamen groot vier en zestig roeden.
Harmen Jan Nuesink, het zeventiende perceel groot twee en dertig roeden.
Dirk Jan Derks, het achtiende perceel groot twee en dertig roeden.
Den heer Krepel en deszelve zuster, de negentiende en twintigste perceelen te zamen groot vier en zestig roeden.
De Diaconie van Voorst, de een en twintigste, twee en twintigste en drie en twintigste perceelen te zamen groot zes en
negentig roeden.
En de heer Krepel en deszelve zuster de vier en twintigste, vijf en twintigste, zes en twintigste en zeven en twintigste
perceelen te zamen groot een bunder vijf en twintig roeden tachtig ellen .
Te zamen groot acht bunders ………….
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een en zestig roeden tachtig ellen.
En vermits de perceelen numeros een, drie, vijf, zeven, negen, elf en dertien tot en met zeven en twintig, naar de
Hooge Brug – en de perceelen numeros vier,zes, acht, tien en twaalf naar de Hessenbrug over en voor elkander moeten
uitwegen, zoo moeten de respective perceelen, dien uit en overweg steedsgedogen, als daar mede belast wordende, terwijl de
door de twaalf eerste perceelen loopende Leijgraaf deszelfs eigen loop moet houden.

1
2

3

C
van de nog ten name der mark voorkomende perceelen.
Aan Dirk Jan Derks, het perceel Sectie F numero 989, heide groot vier en veertig roeden twintig ellen.
Aan den heer Jan Willem de Haas, voor zich en ten behoeve zijner lastgevers, het ten name der mark voorkomende perceel
Sectie B numero 332, opgaande boomen groot dertien roeden veertig ellen, aan welke tevens is behoorende het abusief ten
name van den Hoogwelgebooren Heer W.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije staande perceel numero 331 dezelfde
Sectie, heide groot veertig roeden negentig ellen.
Aan Lammert Martens, het perceel Sectie G numero 325, heide groot twee bunders twee en twintig roeden abusief
overgebragt ten name van Arend Lammers en. …
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D
van de nog ten name der mark of op onjuiste namen staande aanschotten of pootbrinken, die bij ieder volgende
perceelen behoren, voor zoo ver dezelve aan de respective gronden grenzen.
Aan de heer Bartold Nijman , voor zoo ver dezelve tegen deszelvs bosch, en aan den heer Johannes Richardus Krepel,
en deszelvs zuster voor zoo ver dezelve tegen derzelver weide zich uitstrekt, de aanschot of pootbrink abusief geheel ten name
den heer B. Nijman overgebragt en voorkomende onder Sectie F numero 486, heide groot acht roeden tachtig ellen.
Aan Jan Hissink, Lammert Hissink, beide daghuurders wonende te Voorst, voor zoo ver het tegen de bij hen in gebruik zijnde
grond is liggende, het ten name der mark in Sectie F voorkomende nummer 599 heide groot zes roeden dertig ellen.
Aan den heer Peter Evekink te Zutphen de ten name der mark staande perceelen numeros 654 bis en 655 van Sectie F weiland
groot drie roeden zes en negentig ellen.
Aan den heer Jan Willem de Haas voor zich en zijne lastgevers de ten name der mark voorkomende nummers 669, 670 en 671
van Sectie F weiland zeventien roeden zestig ellen.
Aan den heer Meester Hendrik Jan Thooft te Zurphen en Evert Jan van Beek te Voorst het ten name der mark voorkomende
nummer 714 van Sectie F heide negen en veertig roeden twintig ellen.
Aan de weduwe Buiteneerd, den heer Thooft en Evert Jan van Beek, het ten name der mark staande nummer 715 Sectie F heide
groot…………
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achtien roeden zeventig ellen.
Aan den heer Brascamp het reeds ten zijnen name overgebragte nummer 517 in Sectie F opgaande boomen groot vier roeden.
Aan den heer Thooft voornoemd, de als nog ten name der mark voorkomende percelen in Sectie F numeros 899, hakhout, groot
negen roeden, twintig ellen en 900, bosch, vier roeden.
Aan den heer Jan Willem de Haas, voornoemd voor zich en deszelvs lastgevers, aan Harmen Jan Schaap, Nicolaas Wolters,
Harmen Harmsen, den Heer Baron Schimmelpenninck van der Oije tot den Poll en Arend Lammers, het ten name der mark
staande nummer 926 van Sectie F, heide groot zes en dertig roeden veertig ellen .
Aan Gerrit Berenschot te Voorst numero 932 van Sectie F weiland, groot acht roeden tachtig ellen, al nog op naam der mark
staande.
Aan den heer Jan Willem de Haas voornoemd, voor zich en deszelvs lastgevers en aan den heer Peter Evekink, voornoemd, het
ten name der mark staande nummer 952 van Sectie F heide groot vijf en vijftig roeden negentig ellen.
Aan Evert Jan van Beek en Gerrit Jan Kamphorst te Voorst het ten name der mark voorkomende nummer 518 van Sectie F heide
groot negen roeden en twintig ellen.
Aan Dirk Wolters te Voorst het reeds ten zijnen name overgebragte perceel numero 634 Sectie F hakhout, groot……….
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vijf roeden tien ellen en een gedeelte van numero 621 Sectie F in het geheel groot negen roeden tien ellen, abusief voor het
geheel ten name van Harmen Jan Nuesink voorkomende.
Aan Hendrik Martens het reeds ten zijnen name overgebragte perceel F numero 653 weiland groot acht roeden zeventig ellen.
Aan den heer Krepel voornoemd, voor zich en deszelvs zuster, het perceel voorkomende in Sectie F onder numero 445 groot drie
roeden veertig ellen.
Aan de gemeente Voorst het abusief ten name der erven de Haas voorkomende perceel Sectie G numero 330, groot vier en
tachtig roeden twintig ellen, gelegen voor de school bij den Til.
Aan Marten de Groot, ongeveer drie en zestig roeden vijftien ellen van het perceel heide, liggende langs den Arnhemschen weg
bij den Til, abusief ten name Huibert de Haas, voorkomende in Sectie G gemeente Voorst numero 330, voor het geheel groot vier
en tachtig roeden twintig ellen.
En alzo alle de tot voorschreven mark behoorende gronden en aanschotten of pootbrinken, ten wederkerigen genoegen van alle
belanghebbenden volkomen en in aan ieders regt en waarde gelijk staande aandeelen, zonder over of onder bedeeling gescheiden
en verdeeld zijnde, hebben de comparanten deelgenoten voorts verklaart tot de voorschreeven scheiding en verdeeling te zijn
overeengekomen en daaromtrent met onderling goegvinden te hebben gemaakt en vastgesteld, de volgende bedingen en
bepalingen welke allen met betrekking tot het over en weder aan elkander toegedeelde en afgestane, verpligt zullen zijn
nauwkeurig ………
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te achtervolgen.

1

De onderscheiden perceelen, zoo als die hier voor aan ieder der deelgenooten zijn aangedeeld, toegewezen en afgestaan, gaan van
den oogenblik van het passeren dezer acte, uit kracht der tegenwoordige scheiding en verdeling aan de respective verkrijgers, in
volkomen en vrijen eigendom en genot over met alle zodanige heerschende en lijdende dienstbaarheden, lasten, lusten, pligten,
genot en regten, uit overwegen als daar toe van ouds en met regt behooren of bij deze acte bepaald of gelegd zijn.

2

De grondlasten zullen over het loopende jaar uit de gemeenschappelijke marken kas worden aangezuiverd, doch te rekenen van
af den eersten Januarij eerst komende door de respective verkrijgers van de hem of haar toe en aan gedeelde en afgestaane
perceelen moeten gedragen betaald worden.

3

Het onderhoud van hekken, duikers, vonders, wegen, beeken, leij en togt graven, genoemd of niet genoemd, zoo ver zulks steeds
ten lasten van de mark is gedragen of had behooren gedragen te worden, zal zijn en blijven ten laste van die perceelen, waarop
die last bij deze is gelegd, of niet genoemd zijnde van zodanige perceelen waarin aan tegen of nabij dezelve gelegen zijn en
geacht moeten worden het voegzaam te be ……..
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hooren terwijl met betrekking van zodanige niet uitdrukkelijk bij eenig perceel genoemde voorwerpen van onderhoud welke tot
twee of meer perceelen even na mogten gelegen zijn, zulks ten laste zal komen van zoodanig perceel waarbij in tegenoverstelling
van het andere geene lasten genoemd zijn, en bij geene dier perceelen eenige lasten opgegeven zijnde, zulks door die perceelen
gezamentlijk, naar evenredigheid van derzelver oppervlakte moeten gedragen worden, alles zodanig en op dien voet, als de
geërfden der mark daartoe andersints gezamentlijk verpligt waren.

4

Alle in de zogenaamde brandslengte gelegen perceelen moeten uirwegen op de door dezelve gelegden weg, welken weg ieder
tegen des zelvs perceel naar behooren moeten onderhouden. De weg loopende langs de grensscheiding tusschen het Appensche
en Gietelsche veld, mag door de eigenaaren van de aangrenzende perceelenalleen gebezigd worden tot vervoerder op die
wass 2ende perc1eelen vruchten of plaggen en geensints tot algemeenen weg.

5

De met uit of overwegen en voetpaden belaste perceelen, zullen die steeds naar behooren, zonder belemmeringen, moeten
houden. Alle de andere wegen zullen even als die welke onder het toezigt der publieke autoriteit staan in goeden staat moeten
worden onderhouden behoorlijk ….., zodanig dat dezelve steeds goed bruikbaar zijn . De beeken, lei en togtgraven en andere
waterleidingen, zullen jaarlijks behoorlijk geruimd en ……..
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van alle, den vrijen afloop des waters hinderende, voorwerpen gezuiverd moeten worden. De schouwpaden, vonders en hekken,
zullen mede in goeden staat onderhouden en te zijner tijd behoorlijk vernieuwd moeten worden. Het is verboden de wegen
hoegenaamd te bepoten, zoo ook om van de reeds aangelegde of nieuw aan te leggen wegen, grond, zoden of plaggen te graven
of te steken. De respective verkrijgers der perceelen zullen een ieder met betrekking tot het hem of haar toe en aan gedeelde en
afgestane, verpligt zijn te voldoen aan alle keuringen en schouwingen en aan alle die verordeningen van policie als andersints als
waaraan het bestuur der mark, was of zoude kunnen worden onderworpen.

6

De zes duikers, liggende, eene voor de Lage Brug tegenover het kampje van de hoop, eene in den weg van de Holthuizerstraat
naar de Hessenbrug, eene in den weg voor de Hooge Brug, eene bij de Kromme Kolk, eene achter den Broekhof in het
Appensche Veld, en een in den weg tusschen de Hoop en de Schaapskooij. Met welk onderhoud de mark steeds is belast
geweeest, zullen van heden af aan door den mede deelgenoot, den heer Krepel, naar behoren voortdurend onderhouden en
desnodig vernieuw worden, zodanig als de mark daartoe gehouden was en verpligt zoude kunnen worden, met welk onderhoud
de heer Krepel zich heeft……
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belast, en verbonden tegen ontfangst eener som van veertig guldens bij ondertekening dezer aan hem uit de marken kas
uitgekeerd, waarvoor hier mede word gekwiteerd.

7

De tot daarstelling der scheidingen tusschen de respective percelen noodige afgravingen, zullen, door de aan elkander grenzende
eigenaren ten gemeenschappelijken kosten, tot stand gebragt en onderhouden – en de tot de sloot of graaf noodige grond, van
ieder perceel, voor de helft genomen moeten worden. In geval echter een der beide eigenaren in de kosten van het daar stellen of
in het in orde houden eener sloot, niet mogt verkiezen te deelen, zal de ander zulks begerende eigenaar, dat voor eigen rekening
kunnen doen en de daar toe benodigde grond van de beide aan elkander grenzende perceelen, ieder voor de helft, nemen kunnen,

hoedanige sloot als dan geacht zal worden geheel te behooren aan den eigenaar die dezelve alleen daar stelt en onderhoudt.
8

Sommige perceelen of grondstukken aan twee of meer personen toe gedeeld zijnde, zullen dezelve gezamentlijk de splitsing dier
perceelen bevorderen, en de scheidingen tusschen elkanders eigendommen naar behooren onderhouden moeten. De comparanten
verklaren, ieder voor zoo veel hem betreft, toe te stemmen dat de perceelen, welke op onjuiste namen bij het kadaster zijn
overgebragt, ten gevolge de …..
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zer worden gesteld ten name van den genen aan wien dezelve hiervoor zijn toebedeeld of aangewezen, voor zoo veel nodig den
heer bewaarder der hypotheken en het kadaster te Arnhem, authoriserende, om alle in deze aangeduide abusive te boek stellingen
te doen veranderen, door alle aangeduide perceelen te doen brengen ten name der juiste eigenaren.

9

De comparanten deelgenoten, de voorschreven scheiding en verdeling, in alle leden en deelen, goedkeurende, verklaren, dat een
iegelijk hunner zoo voor zich als in deszelvs gezegde kwaliteit, zijn of haar aandeel, in al de nog tot de mark van Appen
behoorende goederen en regten, ontfangen heeft, over zulks over en weder volkomen afstand doende, van het wederzijds
toebedeelde en aangewezene, en elkander te stellen en te surrogeren, in alle zodanige , als zijlieden gezamentlijk op voorschreven
mark daar op hebben gehad en konden uitoefenen, ten einde een ieder met het aan hem of haar toebedeelde en aangewezene,
onder voormelde lasten bedingen en bepalingen, van nu voortaan kunne doen en handelen en daar van het genot hebben, als met
en van goederen, hem of haar in vrijen eigendom toebehoorende.

De comparanten deelgenoten verklaren al verder, dat de heer Johannes Richardus Krepel in deszelvs kwaliteit van markenregter der
onderhavige mark van Appen, aan hen comparanten heeft gegeven behoorlijke opening, rekening en verantwoording van de door den
zelven in die kwaliteit gevoerde directie………..
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en administratie, en zij comparanten voor zich en in voorschreven kwaliteit, volkomen voldaan en te vreden zijn, en niets hoe ook
genaamd, meer van denzelven te deze zake te vorderen te hebben, den voornoemden heer markenrigter, onder dank betuiging voor
zijne, in die betrekking, aan de mark bewezen diensten en gevoerde naauwkeurige directie en administratie, finaal kwiterende en
dechargerende bij deze zonder eenige voorbehouding, belovende denzelven ten allen tijde te zullen quaranderen, voor alle
aanspraken, actiën en pretentiën, welke met betrekking tot de voorschreven administratie en directie op en tegen zijn Edele zouden
mogen worden gemaakt en ondernomen. Wijders verklaren de comparanten deelgenoten dat vooraf uit de nog in kas zijnde gelden,
zullen worden betaald alle de kosten ter zake deze scheiding en verdeling te verschulden, met inbegrip van die registratie en
overschrijving aan het kantoor van hypotheken te Arnhem, voor zoo veel nodig toestemmende dat de overschrijving op een van de
tegenwoordige acte uit te geven algemeen afschrift kan geschieden, welke algemeen afschrift zal worden terhand gesteld en benevens
het markenboek en alle verdere tot het archief dezer mark behoorende charters en papieren, met algemeen goed vinden zullen
verblijven onder bewaring van den nu ontslagen markenregter voornoemden heer Krepel, die zich met de bewaring dier stukken wel
heeft willen belasten aannemende, voor dezelve steeds naar behoorende zorg te dragen, ieder der belangheb …..
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benden in de gelegenheid te zullen stellen daarvan zoo veel nodig inzage te neemen en alle die documenten op requisitie van alle de
gewhaarde erfgenamen wederom te zullen opleveren en verantwoorden daar en waneer zulks zal worden verlangd, terwijl overigens
door ieder belanghebbende ten zijne privativen kosten kan worden verkregen een uittreksel betreffende het aan bij deze toegedeelde
en aangewezene.
En hiermede de geheele mark van Appen en alwat tot dezelve behoorde finaal gescheiden en verdeeld zijnde hebben partijen
verklaard, met betrekking tot dezelve , niets hoegenaamd meer van elkander te vorderen te hebben en mits dien over en weder af te
zien van alle vordereingen, aanspraken, actiën en pretentiën, welke zij zoo wel met betrkking tot het vragen van meerdere of nadere
opening, rekening, herrekening, als in eenig ander opzigt, ter zake van de onderhavige mark en der tegenwoordige scheiding,
onderling op en jegens elkander zouden kunnen vermeenen te hebben of te mogen maken belovende elkander over en weder te zullen
vrijwaren, onder verband volgens de wet.
Op deze wijze alles bepaald en over een gekomen zijnde hebben partijen, voor dezen uitvoerlegging dezer domicilie gekozen ten
kantore van den te Voorst gevestigden Notaris.
Waar van Akte.
In deze acte zijn doorgehaald: op de eerste bladzijde, in de derde en vierde regels van onder twaalf woorden en een letter, op
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de vijfde bladzijde, in de veertiende, vijftiende en zestiende regels van boven, twee en twintig woordenen drie cijferletters, en op
dezelfde bladzijde in den twee en dertigste regel van boven drie woorden, en op dezelfde bladzijde, in de veertigste, een en veertigste
en twee en veertigste regels van boven, twee en twintig woorden, drie cijferletters en een letter , te zamen negen en vijftig woorden
twee letters en zes cijferletters .
Gedaan en verleden aan de herberg de Gietelsche Brouwerij te Voorst, in tegenwoordigheid van den heer Barend Gerhardus van
Daalen, particulier, en Andries Florijn, barbier, beide wonende te Voorst, als ten dezen verzochte getuigen, welke de tegenwoordige
minute, onmiddellijk na gedane voorlezing met alle de comparanten en den notaris hebben ondertekend.
Zijnde alle de in deze acte voorkomende persoonen aan den notaris bekend.
Getekend:
B. Nijman.
J.W. de Haas.
M.J. van Lobensels.
J.R. Krepel.
H.J. Schaap.
H.J. Nuesink.
J. Bleumink.
A. Lammers.
W. Bongertman.
C. Bosman.
M. Nieuwenhuis.
G.R. van Neck.
N. Wolters.
In de kant staat:
vastregt van
Scheiding; f. 2,40
Cc opc, f. 0,91
f. 3,31

H. Barmentloo.
B.H. Hendriks.
J. Slijkhuis.
F. Dekker.
C. Ribbius.
H. Martens.
L. Kamphorst.
L. Martens.
J. Hissink.
L. Hissink.
N. Planten.
D.J. Derks.
P. Evekink.

P. Kroon.
E.J van Beek.
H.J. Thooft.
H. Harmsen.
D. Wolters.
G. Berenschot.
A. Hofenk.
M. de Groot.
Van Daalen.
A. Florijn.
A.L. de Kruiff, Not.

Geregistreerd te Apeldoorn den twaalfden Junij 1800 zes en veertig, deel twee en dertig folio honderd negen
en tachtig recto vak zes en volgend, houdende acht bladen en geen renvooijen.
Ontfangen voor vast regt van scheiding twee………
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gulden en veertig cents, makende met de achtendertig opcenten, drie gulden een en dertig en een halve cent. Zijnde de ten deze
geännexeerde onderhandsche volmagten op heden ten deze kantore geregistreerd en deel twaalf folio zes en twintig recto vak een en
twee drie en vier vijf en zes ieder tegen een vast regt van tachtig cents makende voor elk met de acht en dertig opcenten eene
gulden tien en een halve cent.
De ontfanger (getekend) Timmerman.
Volgende in deze aangehaalde volmagten.
De ondergetekende Elisabeth van Hulst, weduwe den Heer David de Haas van Bronkhorst, renteniersche, wonende te Bronkhorst op
den huize Bronkhorst.
Hr. Lt. Ketjen, wijnhandelaar, wonende te Zutphen.
Huibert de Haas, rentenier, wonende te Zutphen.
Huibert Evekink, kassier, wonende te Zutphen.
Kornelis Daniel de Haas, boekhandelaar, wonende te Utrecht.
David de Haas, leerlooijer, woonende te Zutphen.
Joachim Hendrik Kromhout, steenfabrikant, wonende te Latum.
Zijnde de hier voorgenoemde met en benevens de heer Jan Willem de Haas, eenige erfgenamen ab intestato van wijlen voornoemde
Heer David de Haas van Bronkhorst, verklaren bij deze te constitueren en magtig te maken den heer Jan Willem de Haas, rentenier
wonende te Bronkhorst, speciaal om onze personen te vertegenwoordigen bij eene scheiding en verdeling der markgronden van
Appen, gemeente Voorst, daar toe de nodige conferentien te houden, met de meede eijge ………….
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naren de loten te bepalen en die onderling te verdeelen en toe te wijzen, of wel door het lot te bepalen, alle nodige acten en stukken te
tekenenvrijwaring en quarantie te beloven, domicilie te kiezen en wijders ter dier zake alles verder en meerder te doen, het geene

verricht zal worden en wij zelven tegenwoordig zijnde , zouden kunnen, mogen of moeten doen, onder belofte van approbatie
volgens de wet.
Getekend te Bronkhorst den 31 Mei 1846.
Wed. de Haas van Hulst.
H.L. Ketjen.
H. Evekink.

H. de Haas.
K. de Haas.
D. de Haas.

J. H. Kromhout.
J. Kromhout de Haas.

Voor echt erkend door den gemagtigde, in tegenwoordigheid van de ondergetekenden notaris en getuigen, en ten blijke daar van door
hen allen ondertekend te Voorst, den vierden Junij achtienhonderd zes en veertig.
(getekend)
J.W. de Haas.
Van Daalen.

A. Florijn.
A.L. de Kruiff, Not.

Geregistreerd te Apeldoorn den twaalfden Junij 1800 zes en veertig deel twaalf folio zes en twintig recto vak een en twee houdende
een blad en geen renvooijen. Ontvangen voor regt tachtig cent makende met de achten dertig opcenten eene gulden tien en een halve
cent.
De ontvanger (getekend) Timmerman.
De Hoogwelgeboren Heer Willem Anne Baron Schimmelpenninck van der Oije tot den Poll, minister van Binnenlandsche zaken,
woonachtig te s’Gravenhage thans zich bevindende op den huize den Poll onder Voorst, verklaart bij deze te constitueren en magtig
te maken Berend Hendrik Hendriks, rentmeester te Voorst woonachtig, speciaal om namens zijne excellentie ……..
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mede toe te treden, tot de scheiding en verdeling der gronden, toebehoorende aan de mark van Appen onder Voorst gelegen, te dien
einde met de mede geregtigden de vereischte verdeling te maken de onderscheidene perceelen aan de respective verkrijgers over te
dragen en het den Heer Constituant aankomende, in zijne naam te accepteren de nodige acten te passeren en te tekenen, de
deelgenoten vrijwaring te belooven, domicilium te kiezen en verder in het generaal al dat geene meer te doen en te verrigten wat
nodig zijn en vereischt worden zal en de Heer Constitunant zelve tegenwoordig zijnde zouden kunnen, mogen en moeten doen, alzo
met belofte van approbatie en onder verband volgens de wet.
Getekend op den huize den Poll, onder Voorst den 10 Januarij 1845.
(Getekend)
W.A. Schimmelpenninck v. d. Oije.
Voor echt erkend door den gemagtigde in tegenwoordigheid van den ondergetekenden Notaris en getuigen, en ten blijke daar van
door hen allen ondertekend te Voorst den vierden Junij achtienhonderd zes en veertig.
(Getekend)
B.H. Hendriks.
Van Daalen.
A.L. de Kruiff, notaris.
A. Florijn.
Geregistreerd te Apeldoorn den twaalfden Junij 1800 honderd zes en veertig, deel twaalf folio zes en twintig recto vak drie en vier
houdende een blad en geene renvooijen .
Ontfangen voor regt tachtig cents, makende met de acht en dertig opcenten eene gulden…….
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tien en een halve cent.
De ontvanger (getekend) Timmerman.
Ik ondergetekende Rudolphina Mechteld Jordens, weduwe van den Heer Mr. Hendrik Ribbius, landeigenaresse, wonende te
Deventer, magtige hier mede Cornelis Ribbius, kandidaat tot de H. Dienst wonende te Deventer, speciaal om namens mij met de
overige geïntresseerden mede toe te treeden tot de scheiding der mark van Appen, het mij aankomende indeeling aan te nemen, het
overige aan de andere geregtigden af te staan, de acte van scheiding, kwitantiën en dechargen, als mede alle andere stukken te
passeren en te tekenen, domicielie te kiezen en mij dus al het verder vereischt wordende te verrigten, alles uit magt van subsistutie
onder goedkeuring als regtens.

Deventer den eersten Junij 1800 zes en veertig.
(Getekend) Rudolphina Mechteld Jordens, wed. H. Ribbius.
Voor echt erkend door den lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergetekenden Notaris en getuigen, en ten blijke daarvan door
hen allen onderteekend, te Voorst den vierden Junij, achtienhonderd zes en veertig.
(Getekend) C. Ribbius van Daalen. A. Florijn. A.L. de Kruiff, Not.
Geregistreerd te Apeldoorn den twaalfden Junij 1800 zes en veertig, deel twaalf folio zes en twintig recto vak vijf en zes houdende
een blad en geen renvooijen, ontfangen voor regt tachtig cents makende met de acht en dertig opcenten eene gulden tien………
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en een halve cent.
(Getekend) De ontvanger Timmerman.
Op heden den tweeden Junij des jaars een duizend achthonderd zes en veertig, zijn voor Aart Lubertus de Kruiff, notaris in het
arrondissement Arnhem, standplaats Voorst, in tegenwoordigheid van de na te noemen deze mede ondertekende getuigen
verschenen,
Geeske Evers, weduwe van Dirk Jansen Hofenk, zonder beroep.
Eva Hofenk, huisvrouw van ten dezen bijgestaan en gemagtigd als regtens door Harmen Planten, daghuurders, alle te Voorst
wonende.
Aaltje Hofenk, zonder beroep wonende te Terwolde,
Gerrit Hofenk, daghuurder, wonende te Beekbergen.
Evert Hofenk, boerenknecht, wonende te Wilp.
Elisabeth Hofenk en Fenneke Hofenk, beide dienstmeiden wonende te Voorst.
En Lukas Hofenk, daghuurder van beroep almede onder Voorst wonende.
Welke comparanten verklaarden hier mede te volmagtigen derzelver zoon en broeder Adam Hofenk, karman, wonende onder
Beekbergen, speciaal om mede namens hun tegenwoordig te zijn bij en mede toe te treden tot de scheiding en verdeling der mark van
Appen de acte van scheiding te passeren en tekenen het ons uit den eigendom dier mark toegedeeld en aangewezen wordende aan te
nemen de overige aan de mede geïntresseerden of wijders om hun comparanten te vertegenwoordigen bij de eerlang, ten overstaan
van den……….
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Opgenoemden ondergeteken dat notaris te verkopen erve de Lampe en aanhorigheden, de conditiën dier verkoop te regelen, de
processen verbalen, van verkoop te teekenen en passeren.
Alle tot voorschreven einden vereischte stukken te tekenen, al het geen noodig zijn en vereischt worden zal te doen en te laten
geschieden, domicilie te kiezen, alles onder goedkeuring en schadelooshouding en verband volgens de wet.
Op de achste regel dezer bladzijde van boven zijn doorgehaald acht woorden.
Gedaan en verleden in de herberg het wapen van Gelderland te Voorst, in tegenwoordigheid van Hermanus Tappers, bouwman, en
van Andries Florijn, barbier, beide wonende te Voorst als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, Geeske Evers, Eva Hofenk, Harmen Planten, Aaltje9, Gerrit9, Elisabeth9, en
Fenneke Hofenk verklaard hunne namen niet te kunnen teekenen als de schrijfkunst niet verstaande, en hebben de overige
comparanten met de getuigen en den notaris deze acte, welke in originalie zal worden uitgereikt, alhier ondertekend.
Alle in deze genoemde persoonen zijn den notaris bekend.
(Getekend) E. Hofenk. L. Hofenk. H. Tappers. A. Florijn. A.L. de Kruiff, Not.
Geregistreerd te Apeldoorn den tweeden Junij 1800 zes en veertig deel twee en dertig folio honderd een en tachtig recto vak vier, vijf
en zes houdende een blad geen renvooijen.
Ontfangen voor regt tachtig cents, makende met de acht en dertig opcenten een gulden……..
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tien en een halve cent.

De ontvanger (getekend) Timmerman.
En ten jaare achtienhonderd twee en dertig op maandag den vijftienden October s’ voormiddags ten tien ure ten huize en herberg van
Harmen Jan Nuesink aan de Gietelsche Brouwerij te Voorst, dag, ure en plaatse alles volgens het proces verbaal van eerste veiling
waarvan de minute behoorlijk geregistreerd hier voren staat. Bestemd tot het doen der tweede veiling der bij dat proces verbaal
breder omschrevene onroerende goederen zijn voor den zelven te Voorst residerende notaris Mr. Frederik de Man, geadsisteerd met
de nagenoemde en mede ondergetekende getuigen, wederom gecompareerd voornoemde Antonie Wolters, de Heer Derk Evekink, de
Heer David de Haas, de Heer Johannes Richardus Krepel, Harmen Jan Schaap, Harmen Jan Nuesink, Arend Lammers, Jacob
Bleumink en de Heer en Meester Joan de Bruin, ten aanzien van ure, respective beroepen, van plaatsen, kwaliteiten en betrekking,
waarin ten deze zijn handelende verwezen worden op het proces verbaal zoo even gemeld.
Comparerende voormelde Heer Johannes Richardus Krepel daar en boven hen als ten deze speciaal gemagtigde door de Heer
Franciscus Johannes Krepel, koopman, wonende te Amsterdam en door mejufvrouw Catharina Elisabeth Krepel, zonder beroep,
wonende te Voorst, beide mede gewaarde erfgenamen in de Appensche mark, blijkens onderhandsche volmagt……..
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te Amsterdam en te Voorst afgegeven respectivelijk den elfden en twaalfden October dezes jaars achtienhonderd twee en dertig.
Gedaan op tijd en plaats boven uitgedrukt in tegenwoordigheid van M. Simons en Nicolaas Tappers, beide bode van beroep,
wonende te Voorst als hiertoe verzogte getuigen, de welke met de comparanten en de notaris de tegenwoordige minute gebleven in
notaris bezit en onder zijn bewaring na gedane voorlezing hebben getekend.
(Getekend)
M. Simons. N. Tappers. A. Wolters. Derk Evekink. David de Haas. J.R. Krepel. H.J. Schaap. H.J. Nuesink. A. Lammers.
J. Bleumink. J. de Bruin. F. de Man, Notaris.
Geregistreerd te Apeldoorn den zeven en twintigsten October achtienhonderd twee en dertig folio zes en veertig verso, vak vijf, zes
en zeven en zeven en veertig recto tot verso vak twee deel dertien twee bladen, geene renvooijen.
Ontvangen voor regten van koop, als van het eerste perceel vier gulden tachtig cent uitmakende met de acht en dertig opcenten zes
gulden twee en zestig centen. Idem van zevende perceel zeven gulden twintig cent, uitmakende met gemelde opcenten negen gulden
drie en negentig en een halve cent. idem van het tiende perceel vier gulden uitmakende met de gemelde opcenten vijf gulden twee en
vijftig cents.
De ontvanger (getekend) Timmerman.
Ik ondergetekende Reiniera Geertruid van de Graaf, weduwe wijlen den Heer Balthazar Rutger Wicherlink, buiten beroep,
gedomicilieerd te Zwolle, benoeme bij deze tot mijne speciale gemagtigde mijn……
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bouwman Antonie Wolters, wonende op het erve ’t Hof te Appen, te Voorst, buurtschap Appen te Voorst, Provincie Gelderland. Aan
wien ik macht geve, namens mij, als mede gewaarde in de Appensche mark aldaar te adsisteren, en tegenwoordig te zijn, bij de
openbaare als onderhandsche verkopingen van roerende en onroerende goederen tot de mark behorende, voorts voor mij uit die
goederen aan te kopen zodanige gronden en zoovoorts als hij voor mijne belangens zal nodig oordeelen, tendien einde ter berekening
van beide oogmerken alle de daar toe nodige akten en processen verbaalen te tekenen, voorts de akten van concent tot roijement der
inschrijvingen, die ter gelegenheid dier verkopingen ex9officio mochten genomen worden, te passeren en te dezen verder alles te
doen en te verrichten ’t welk hij naar aanleiding van dit mandaat zal nodig oordeelen, en ik zelve tegenwoordig zijnde zoude kunnen
mogen en moeten doen onder belofte van goedkeuring en de reeds bekragtiging met magt van substitutie onder verband als met
regten.
Op de huize Kortrijk onder Olst vier en twintigsten September 1800 twee en dertig. Getekend R.G. van de Graaf, wed. B.R.
Wicherlink. Geregistreerd te Apeldoorn den zeven en twintigsten September achtienhonderd twee en dertig folio vier en zestig,
verso vak vier deel zeven.
Ontfangen voor regt van volmagt tachtig……
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Cents, uitmakende met de acht en dertig opcenten eene gulden tien en een halve cent.
De ontvanger (getekend) Timmerman.
Voor echt erkend (get.) A. Wolters, gehecht aan de minute van het proces verbaal van openbare veiling van eenige van de goederen
behoorende tot de Appensche martkt te Voorst, gehouden respectivelijk den eersten en vijftienden October des jaars achtien honderd

twee en dertig, aan de Gietelsche Brouwerij te Voorst ten overstaan van de ondergetekende notaris en getuigen.
Getekend, M. Simons. N. Tappers. F. de Man. (Not.)

Wij ondergetekende de Heer Franciscus Johannes Krepel, koopman, wonende te Amsterdam en Mejuffrouw Catharina Elisabeth
Krepel, zonder beroep, wonende te Voorst en beide mede gewaarde erfgenamen in de Appensche Mark onder Voorst, benoemen bij
deze tot special gemagtigden Johannes Richardus Krepel, koper fabrikant, wonende te Voorst mede gewaarde erfgenaam in de zelfde
markt, aan wien wij magt geven om zoo in het openbaar als onderhandsch mede namens ons te kopen en te verkopen of op te houden
zoodanige bouwlanden, groen9 en heidegronden, waterkolken, bomen en akkermaalshout, als aan meergemelde markt zijn
toebehorende, hem dien volgens kwalificeerende, en commiterende bij dezen tot passering en tekening, van alle daar toe nodige
stukken van koop en verkoop en proces verbalen van akten van consent tot …..
Beeldnummer: 141 van 160
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pagina niet genummerd
Roijement der inschrijving die ter gelegenheid dier koop en verkopingen op enigerhande wijzen mogten plaats hebben de
kooppenningen te ontvangen en daarvoor te quiteren en decharge te verleenen. Voor zoo verre eenige gronden der Appensche Mark
niet mogten verkocht, waar onder de gewaarden, en deelgeregtigden dier mark in natura verdeeld worden, mede in onzen naam in
die verdeling toe stemmen, daar van meden de nodige akten te tekenen en om tot een of ander einde voorschreeven, alles verder te
doen en te verrigten het welk de zaken nooddruft zal vorderen, en het geen wij zelven tegenwoordig zijnde zouden kunnen en moeten
doen, onder belofte van goedkeuring verband als na regten en voorts met magt van subsistutie.
Gedaan te Amsterdam den 11 October 1800 twee en dertig.
Gedaan te Voorst den 12 October des jaars 1800 twee en dertig.
(Getekend)
Catharina Elisabeth Krepel.
Franciscus Johannes Krepel..
Voor echt erkend (getekend) J.R. Krepel, gehecht aan de minute van het proces verbaal van openbaare veiling van eenige vaste
goederen behoorende tot de Appensche mark, gehouden den vijftienden October des jaars achtienhonderd twee en dertig aan
Gietelsche Brouwerij te Voorst, ten overstaan van de ondergetekende notaris en getuigen.
(Getekend)
M. Simons. N.Tappers. F. de Man. Not.
Geregistreerd te Apeldoorn, den dertienden October achtien honderd twee en dertig, folio zeven en zestig, recto vak zes en zeven
deel………
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Zeven, een half blad geen renvoijen.
Ontfangen voor regt van volmagt eene gulden zestig cents uitmakende de met de twee en dertig opcenten twee gulden een en twintig
cents.
De Ontvanger,
(Getekend) Timmerman.
Onder stond:
Uitgegeven voor woordelijke gelijkluidend afschrift door mij ondergetekende mede las houder der minuten van wijlen Mr. F. de
Man, Not.
“Cachot”
Lager stond:
Geboekt op het dagregister ten kantore van hypotheken te Arnhem den twee nen twintigsten Julij 1846. deel 10 nr. 592 en
overgeschreven deel 116 blad 140 nr. 50. Ontfangen voor zegel en salaris twee en dertig gulden vier en tachtig en een halve cent.
De bewaarder, v. Hemert.
Zegel
38 opcent
Salaris

f. 9,72 ½
3,70
19,42
f. 32,84 ½
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Derk Hofenk
Wegens aangegraven land volgends resolutie van 4 Julij 1821 door markenrigter en gecommitteerden
de recognitie bepaald op f, 1,= s’jaars,
’t jaar t.&m. 1822
1823
1824
1825
1826
Verrekend 20 Julij 1827 …..1832 jl.15
7 jaar

f. 1,=
1,=
1,=
1,=
1,=
7,=

Beeldnummer: 143 van 160
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1813 Aan Johan van Langen op zijn versoek toegestaan om zijn vaalt met een hek af te sluiten,
mits jaarlijks aan de mark daarvoor betalende, 6 stuivers.
Ontvangen over de jaaren 1815, 1816, 1817 en 1818 dus 4 jaaren
En de jaaren 1819 en 1820

1=4=0
0=12=0

1821 t/m 1827, 7 jaaren verrekend 20 Julij 1827

2,10

1828 tot en met 1831 zijnde 4 jaaren van J.R. krepel en transport

f. 1,20
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De heer B.W. Krepel verschult jaarlijks aan de mark 2 gulden,
volgens accoort van de afgegraven grond bij de schole , verschenen Martini 1813 f. 2=0=0.
Ontfangen Martini 1813
En Martini 1814
1815
1816, 1817, 1818,
Verrekend in 1819.

1821 den 2 Julij ontfangen,

2,=
2,=
2,=
6,=

Martinij 1819
En Martinij 1820

2,=
2,=

1821
1822
1823
1824
1825

f. 2,=
2,=
2,=
2,=
2,=

1826
1827

2,=
2,=

1828
1829
1830
1831

f. 2,=
2,=
2,=
2,=

Verrekend 20 Julij 1827
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Ontfangen van Braskamp voor vergunningen om de Holthuiserstraat te mogen gebruiken.
De jaaren verschenen 1797, 1798, 1799 en 1800. Jaarlijks f. 1=10=0, dus vier jaaren
Verrekend den 12 Junij 1805.

f. 6,=
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G.J. Wolters verschult jaarlijks een uitgang voor de gront bij zijn huisjen bij den Adelaar,
volgens resolutie van de mark jaarlijks 1 gulden.
Ontfangen van Petri 1808 tot Petri 1819. Verschenen

f. 10,=

Door den Derk Heijting bij zijn rekening van 1815 & 1819 verantwoord.
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Transport.
1827 Julij 18

Julij 20

Van L. Martens voor 20 populieren
H.J. Nusink 57 populieren
Wed. Slijkhuis 20 populieren
Van de Notaris de Man voor ’t verkogte hout an de Lampenkamp
volgens ’t missieve van de 21 Maart 1826
verrekend 20 Julij 1827
J.R. Krepel van het eener halve waar
Idem van 18 heesters
Idem voor novitiat eener heele wahre
Bornhof van 18 poten
D. Evekink voor 65 poten

f. 67,50
f. 3,=
8,55
3,=
350,=
f. 432,05
f. 5,=
2,70
10,=
8,70
9,75

Idem voor novitiat eener wahre
Wed. Wicherlink voor 2 absenten
D. de Haas voor 93 poten
Idem voor 3 absenten
Idem voor novitiat eener wahre
H. Nuesink voor 36 poten
Idem voor 22 poten
Idem voor 2 absenten
Idem voor novitiat eene ½ wahre
J. Bluemink voor novitiat eene ½ wahre
A. Lammers voor novitiat eene ½ wahre
H.J. Schaap voor novitiat eener heele wahre
Idem een absent
Provenu van Boomen
Van W.F. de Man voor peppelen
Van J.R. Krepel voor peppelen
Van J. Bleumink voor peppelen
Van D. de Haas voor peppelen

10,=
3,=
13,95
4,50
10,=
3,30
3,=
3,=
5,=
5,=
5,=
10,=
1,50
f. 318,07
5,25
1,18
6,50

331,=

Van J.R. Krepel voor dennen staande op de aan Z.Ed. toegedeelde grond in de Brandslaagte.70,=
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1817
Van Peter Hissink voor het poten van 4 schotwilgen bij zijn huis.
Van de heer F krepel voor het poten van 73 peppelen tussen de schoole en het ende,
Ad. 3 stuiver het stuk
1817
Van de heer de Haas voor het poten van 29 eijken vvor het pijpenbos, ad 3 st.
1818
Van de heer J. Krepel voor het poten van 39 peppelen op het Appensche veld, ad. 3 st.
Hof te Appen de heer Wiggerink in 1815 absent
Van Willem Cranencamp voor 19 peppels in 1818 in de Holthuiser straate gepoot ad. 3 st.
Van H.J. Martens voor 55 peppels in 1818 gepoot voor de Voshoeve, ad. 3 st.
Tot hiertoe verrekend in 1819.
1822 Julij 6
1825 Jan. 17
Jl. 14
1826 Jl. 30
1827 Julij 18

0=12=0
10=19=0
4=7=0
5=17=0
1=10=0
2=17=0
8=5=0

Van H.J. Martens voor ’t planten van 24 Populieren
f. 3,60
Aan 6 Zutphense werlieden permissie verleend om sand uit ’t veld te mogen halen, ad. f.1,50 f. 9,=
van de wed. Braskamp voor 24 popul.
3,60
Wed. Beumer 24 popul.
3,60
H. de Haas 246 popul.
36,90
De heer de Lange 72 popul.
10,80
Transport.
f. 67,50
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Extra ordinaire ontfangst,
Van Hogenkamp voor 11 gepote tellingen in 1806
Van krepel voor 107 bij de schole
Tot hiertoe in 1815 den 13 October verrekend.
Van juffrouw Jansen ontfangen voor 200 gepote tellingen in 1810 in de
Beekenstraat en op de meentjes.
Van Peter Hissink op de Hofstede voor 6 in 1815
Van Jan Masselink voor 87 in de Holthuiser strate in 1815
1816
Door de Notaris van Voorst verkogt het akkermaals holt om Lampen Camp aan
Den 14 mrt.
B. Crepel voor.
1 parceel bomenaan H.J. Martens voor,
1817 den 7 jan. 1 parceel dito aan Crepel voor,
Dese 512=0=0 1 parceel peppelen aan deselve voor,

1=13=0
16=1=0

1815

van den notaris
ontvangen.

30=0=0
0=18=0
13=1=0
420=0=0
30=0=0
47=0=0
15=0=0

1810
1816

Van G. van beek in de Bekenstrate voor 50 tellingen ad. 3st
Van H. Harmsen op den Brempte bij het nieuwe huis voor 64 schotwilligen ad.3 st.
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Extra ordinaire ontfangs,
Hof te Appen absent in 1794
Hof te kemmenade in 1794
Hof te Appen in 1805
Hof te Kemmenade in 1809
Bornhoff novitiaat in 1809
De haas van Bellemans in 1809
Hof te Appen absent in 1810
Hof te Kemmenade in 1810
Krepel absent in 1810
Hof te Appen, den 5 Maart 1811
Hof te Kemmenade in 1811
Hof te Appen 8 October 1811
De Haas absent in 1811
Krepel absent in 1811
Hof te kemmenade in 1811
Hof te Appen in 1811
Krepel absent in 1811
Hof te Appen absent in 1813
Bornhoff een novitiaat van Mentink in 1813
Haas een novitiaat van het hof te Kemmenade in 1813
Van de wed. Ankersmid voor 155 gepote telligen in 1800, ad. 3 st. per stuk
Van Gart Slijkhuis voor 122 in 1800
Van Peter Hissink voor 8 in 1803
Van Braskamp voor 11 in 1805
Van Peter Hissink voor 56 in 1808
Beeldnummer: 151 van 160
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1797
Extra ordinaire ontfangst
28 Sept.
Ontfangen van de heer Schimmelpennink van der Oije voor 8 peppels staande
aan den dijk bij den Hogencamp,
1798
9 April
Ontfangen van de heer Schimmelpennink voor 304 stuk eijkenheisters,
gepoot bij de Appensche kolken. Ad.3 st. per stuk,
1801
9 Maij
Ontfangen van A. van lent, voor Brascamp, 4 jaaren recognitie van de brug die over de
Beeke gelegt, jaarlijks 1=10=0, dus over de jaaren 1797, 1798, 1799 en 1800,
Van Hendricus Sarink voor 29 gepote peppels in de Holthuiser straate
Van Evert op het Clooster voor 70 gepote peppels
Van B.R. Wiggerink het novitiaat van het hoff te Appen
Van B.W. Krepel het novitiaat van Bettink
Van Frans Oldeniel ’t novitiaat van Bellemans

7=10=0
10=1=0

1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
10=0=0
10=0=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
10=0=0
10=0=0
23=5=0
18=6=0
1=4=0
1=13=0
8=8=0

10=0=0

45=12=0

6=0=0
4=7=0
10=10=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

1805 tot hier toe op den 21 Julij verrekent.
Van IJsseldijk voor het holt om Lampencamp in 1806 verkogt
Idem in 1806 voor verkogte bomen
Voor verkogte bomen in 1808
1813 den 5 Julij verrekent.

515=0=0
294=12=0
154=0=0
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1790
Van de heer de Graaf het novitiaat van ’t hof te Appen
Den 1 oct.
Van Bartelt Lamberts van ’t novitiaat voor een vierde part van Hilderink,
Van H. Bosch en Gart Slijkhuis voor het novitiaat van Klovink,
Van H. Schaap voor het novitiaat van Hissink
Van B.W. Crepel voor 11 peppels
Van Harmen Jan Martens ontfangen voor het parceel akkemaals holt om Lampen Camp
zo op den 15 Febr. 1796 verkogt is voor
Van Jan Mate voor 12 gepoote telgen
Van Harmen Wajenberg voor 35 gepote telgen
Van Hendrik Jansen voor 21 gepote peppelen
Van G. Brink voor 120 stuk gepote bomen
Van Gart Brempterboer voor 14 stuk
Van Gart Slijkhuis voor 303 stuk
Van de eijgenaar van de copermole 200 stuk
Van Wesselman bij de jagershutte 133 stuk

10=0=0
2=10=0
10=0=0
10=0=0
20=0=0
292=0=0
1=16=0
5=5=0
3=3=0
18=0=0
2=4=0
45=9=0
30=0=0
19=19=0

Tot hiertoe berekent den 28 Junij 1797
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Extra ordinaire ontfangst begint met 1784.
Van Krepel voor het akkermaals holt van Lampenkamp, verkogt op 22 Februarij 1785
Van H. Dekker voor 18 peppelen op dato als boven verkogt
Van de heer Kraals voor het novitiaat van het hof te Kemna
Van Domine Jansen voor 76 gepoote telgen ad. 3 st.
Van vrouw Pluim voor 20
Van Jan Berents voor 15
Van F. Crepel voor 46
Van E. Brascamp voor 47
Van Gijsbert Slijkhuis voor 2
Van Evert Bleumink voor 12
Van Gart Bremsterboer voor 14
Tot hier toe berekent op den 1 October 1790.

270=0=0
14=5=0
10=0=0
11=8=0
3=0=0
2=5=0
6=18=0
7=1=0
0=6=0
1=16=0
2=2=0

Extra ordinaire ontfangst begint den 1 October 1790
Ontfangen van de wed. van A. Hissinkvoor 40 gepote telgen waar onder mede is
gerekent het hoehjen dat bij den barg is aangegraven, samen geaccordeert voor
Van het Bornhof het novitiaat van mentink

6=0=0
10=0=0
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1815
Den 17 September aan Hendrik Jansen verpagt het land daar zijn huis op staat met het
hoekjen agter de camp voor ses jaaren, jaarlijks voor 10 gulden aanvang nemende Petri 1816.
1818
Ontfangen van H. Jansen het eerste jaar pagt van den Rouwen Adelt versch. Petri 1817,
10=0=0
Verrekent in 1819.

1821

23 Junij ontfangen
Verrekent 4 Julij 1821.

1818,
En petri, 1819,
Petri, 1820,
En Petri, 1821,

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

1822
1823
1824
1825
1826

Julij 6
Julij 28
Julij 8
Augustus 20
Augustus 17
Verrekent 20 Julij 1827

1827
1829
1830
1831

Julij 4, de pagt verschenen Petri j.l.
Julij 30
Julij 10
Aug. 27

1822
1823
1824
1825
1826

f. 10,=
10,=
10,=
10,=
10,=

1827
f. 10,=
1828
10,=
1829
10,=
1830
10,=
1831, 1832 & 1833
30,=
Het resterende jaar versch. Petri 1834 is volgens marken resolutie van 23 mei 1835 kwijtgescholden.

Ontfangen van de wed. jan Wolters de pagt van de gront daar het huisjen op staat
bij den Adelaar, verschenen Petri 1810 voor 1 gulden jaarlijks .
ontfangen petri 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 en Petri 1815
Petri 1816, 1817, 1818 en 1819 betaalt
Verrekent in 1819
23 Julij 1821 verrekent 1820 en 1821
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Het land daar de hutte van Teunis Garts op staat is verpagt voor 1=10=0 jaarlijks.
Ontfangen van Teunis Garts een jaarpagt verschenen

Tot hiertoe berekent,

Petri 178 4
1785
1786
1787
1788
1789
1790

f. 6,=
4,=
2,=

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

Dit land is wederom verpagt aan den selven met het nieuwe dat aangegraven
sal worden voor 2 gulden jaarlijks, waar van het eerste jaar sal verschijnen
Petrij 1792.
1795

den 8 October is betaald met

1797 den 27 Junij betaald
1802

den 10 Julij betaalt

1811
1815

den 2 Maart ontfangen van A. Jansen,
den 20 September
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Petrij 1791
Met Petrij 1792
1793
1794
1795
1796

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

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
Petrij 1807, 1808, 1809, 1810
1811, 1812, 13, 14 en 1815
Petrij 1816

2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
2=0=0
8=0=0
10=0=0
2=0=0

Rechterzijde
Ongenummerd (verso pag. 6)
Wijnholt Broekhof.

1826 Jl. 21

1827 Aug. 5

Zijne agterstendige pagt van 1814 tot en met 1820 volgends marken resolutie van
4 Julij 1821 ten f. 43,= en f. 20,= geremitteerd zijnde heeft na herhaalde vermaningen ..
voldaan,
Verrekent 20 Julij 1827.
6 jaarpagt van 1821 tot 1826
8 “
“ 1827 tot 1834
Volgens markenresolutie van 23 Mei 1835
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Het land daar de hutte van Winolt Broekhof op staat is verpagt voor 1=10=0 jaarlijks .
Ontfangen van Winolt Broekhof een jaar pagt verschenen

Tot hiertoe berekend,

f. 20,=

f. 48,=
f. 32,=

Petrij 1784
1785
1786
1787
1788
1789

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

Petrij 1790
1791
1792
1793
1794
1795
En petrij 1796

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

Petrij 1797
1798
1799
1800
En 1801

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

1797

den 27 Junij betaald met

1802

den 15 Julij betaalt met

1809
1813

Van Noldus Broekhof ontfangen 6 jaar tot Petri 1807
Van A. Broekhof 6 jaar
tot Petri 1813

1815

den 17 September bovenstaand land wederom verpagt aan Winolt Broekhof voor ses jaaren,
jaarlijks voor 8 gulden aanvang nemende Petri 1816.

9=0=0
9=0=0

Beeldnummer: 154 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Rechterzijde
Ongenummerd (verso pag. 5)
Van Krepel ontfangen de jaaren pagt van het land daar de hutte gestaan heeft,
Verschenen
Petri 1811, 12, 13, 14, en 1815
1816
1815
den 17 Septemeber aan B.W. Krepel wederom verpagt het land bij de Jagershutte
voor ses jaaren, jaarlijks voor 4 gulden, aanvang nemende Petri 1816.
Ontfangen Petri 1817, 1818 en Petri 1819 jaarlijks 4 gulden
Verrekend in 1819.

10=0=0
2=0=0

12=0=0

1821

den 2 Julij ontfangen
Verschenen in
Verrekend 4 Julij 1821

Petri 1820
Petri 1821

4=0=0
4=0=0

1822 apr.27

De pagt verschenen

Petri 1822

f. 4.=

1824 jul. 27

“

“

1823
1824
1825
1826
1827

4.=
4.=
4.=
4.=
4.=

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

4.=
4.=
4.=
4.=
4.=
4.=
4.=

Petrij 1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

13=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0
1=10=0

Verrekend 20 Julij 1827.
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Het land daar de hutte van Jan Oortwijn Derks op staat is verpagt aan H. Schaap
voor 1=10=0 jaarlijks.
Ontfangen 9 jaar en wel tot Petrij 1783 samen
Ontfangen

Tot hiertoe berekent,
Is op den 1 October 1790 wederom verpagt aan de wed. Crepel voor den tijd van
6 jaar, jaarlijks voor 1=10=0 waarvan het eerste jaar verschijnen sal Petrij 1791
1797

den 13 Maij betaalt met

1805

den 20 Junij ontfangen

Petrij 1791
1792
1793
1794
1795
En 1796

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

Petrij 1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
En Petrij 1805

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

petri 1822
1823
1824
1825

f. 40,=
40,=
40,=
40,=

Petri 1806, 1807, 1808, 1809 en Petri 1810 jaarlijks 2 gulden

Beeldnummer: 155 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Rechterzijde
Ongenummerd (verso pag. 4)
Erfpagt der Kopermool
1822 apr.27 Verschenen
1824 feb.27
1826 mei12

1826
1827

40,=
40,=

1828
1829
1830
1831
1832

40,=
40,=
40,=
40,=
40,=

Petrij 1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0

Petrij 1791
1792
1793
1794
1795
en 1796

40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0

1797
1798
1799
1800
en Petri 1801
Petri 1802
1803
1804
en Petri 1805
Petri 1806
en Petri 1807
en Petri 1808
1809
en Petri 1810
Petri 1811, 12, 13, 14 en 1815
Petri 1816, 1817,1818 en Petri 1819

40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
40=0=0
200=0=0
160=0=0

Petri 1820
en Petri 1821

40=0=0
40=0=0

Beeldnummer: 156 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Rechterzijde
Ongenummerd (verso pag. 3)
Aan Hendrik Berens de Groot voor ses jaaren, voor 8 gulden jaarlijks,
aanvang nemende Martini 1815.
Ontfangen van Hendrik Berens de Groot een jaar pagt van het land en den bult.
Daarvoor verschenen
Martinij 1816

8=0=0

Verrekend 20 Julij 1827

Beeldnummer: 156 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Linkerzijde
pag. 4
De erfpagt van de Copermoele doet jaarlijks 40 gulden.
Ontfangen het jaar pagt verschenen

Tot hiertoe berekent
1793

den 17 September betaalt het jaar, verschenen

1797

den 13 Maij betaalt

1801

den 20 Augustus betaalt

1805

den 20 Junij betaalt

1807

October ontfangen

1819

Ontfangen
verrekent den 17 September.

1821

den 2 Julij ontfangen
Verrekend 4 Julij 1821

Martinij 1817
en Martinij 1818

8=0=0
8=0=0

Ontfangen
Ontfangen
Verrekend 4 Julij 1821

Martinij 1819
Martinij 1820

8=0=0
8=0=0

’t Jaar pagt verschenen

1821

f. 8,=

1822
1823
1824
1825
1826

8,=
8,=
8,=
8,=
8,=

1827

f. 8,=

1828
1829
1830
1831
1832
1833

8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
8,=
f. 48,=

Martinij 1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

verrekent in 1819.
1821
Den 26 Junij

1822
Febr. 12
1825
Junij 9
1826
Jul. 18

Verrekend 20 Julij 1827.

1836

den 27 April ontfangen tegenstaande zes jaaren pagt

Beeldnummer: 157 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Linkerzijde
pag. 3
Jan van den Til heeft in pagt een stuk lands voor 4=10=0.
Ontfangen het jaarpagt verschenen

Tot hier toe berekent
1792
1793
1794
1795
1796
1797

den 15 Augustus ontfangen
den 14 Augustus
den 23 Augustus
den 10 Augustus
den 6 September, bet.
den 16 Augustus, bet.

1790
1791
1792
1793
1794
1795
en 1796

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805

den 18 Augustus, ontfangen
den 8 Augustus, ontfangen
den 2 Setember, ontfangen
den 8 October, ontfangen
den 8 October, ontfangen
den 26 April, ontfangen
den 14 Augustus tot
den 21 Augustus tot

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

Martini
Martini
Martini
Martini
Martini
Martini
Martini

1815

Martini
Martini
Martini
Martini
Martini
Martini
den 27 September bovenstaand land met den bult daar voor wederom verpagt.

1810
1811
1812
1813
1814
1815

Beeldnummer: 157 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Rechterzijde
Ongenummerd (verso pag. 2)
Van Lammert Arens, ontfangen het jaar pagt van de Ledige Hofstede,
verschenen
Petri 1814
Verschenen
Petri 1815 en 1816
1815
den 27 September bovenstaande stuk land de ledige Hofstede verpagt aan
Arent Reuvekamp voor ses jaaren, jaarlijks voor 15 gulden,
aanvang nemende Petri 1816.
1816
den 11 April ontfangen
Petri 1817
en Petri 1818
1819
den 23 Januarij ontfangen
Petri 1819
Verrekent in 1819

4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0
4=10=0

10=0=0
20=0=0

15=0=0
15=0=0
15=0=0

Nu Jan Garrits (Reuvekamp) Pauwel.
1823
Mai 10

De pagt verschenen in onderscheiden termijnen betaald

1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826

f. 15,=
15,=
15,=
15,=
15,=
15,=
15,=

1827
1828
1829
1830

f. 15,=
15,=
15,=
2,=

Verrekend 20 Julij 1827.
1831

Julij 21

In mindering op
Bij marken resolutie van 23 Mei 1835 is de resterende pacht kwijtgescholden.
Beeldnummer: 158 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Linkerzijde
pag. 2
1833

35,=

Aan lambert Arents is verpagt een stuk lands de ledige Hofstede genaamd
voor 10 gulden jaarlijks. Ontfangen het jaar verschenen
Petrij 1784
1785
1786
1787
1788
Tot hier toe berekent
1789
1796

den 2 Februarij ontfangen van L. Arents

1797

den 27 April ontfangen

Petrij 1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

1798
1801
1802

den 22 Julij ontfangen
den 2 maij ontfangen van Arent Ruvekamp, verschenen
ontfangen

1803

1813

den 18 Januarij betaalt
Betaalt tot
En op Petrij 1804 betaalt
den 7 October
Nog op Petrij 1805
nog ontfangen
Dito nog ontfangen
ontfangen

1814

den 17 Maij

1806
1809

Petrij
Petrij
en
Petrij
Petrij

1798
1799
1800
1801
1802
1803

8=0=0
2=0=0
8=0=0
2=0=0

10=0=0

Petrij 1806
Petrij 1807
1808
en Petrij 1809
Petrij 1810
Petrij 1811
en Petrij 1812
en Petrij 1813

Beeldnummer: 158 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Rechterzijde
Ongenummerd (verso pag. 1)
Van krepel ontfangen de pagt van Lampen Camp,
Verschenen,
Martini 1810, 11, 12, 13 en Martini 1814
Ontfangen,
Martini 1815, 1816, 1817 en Martini 1818
Verrekent in 1819.
1821

den 2 Julij ontfangen

1822
1824

Ap. 27
Jul. 27

1826

mei 12

1827

maart 24
Verrekend 20 Julij 1827.

1829

de pagt verschenen

den 13 Maij ontfangen

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

175=0=0
140=0=0

Martini 1819
en Martini 1820

35=0=0
35=0=0

1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

35,=
35,=
35,=
35,=
35,=
35,=
35,=

1828
1829
1830
1831
1832

f. 35,=
35,=
35,=
35,=
35,=

1784
1785
1786
1787
1788
1789

43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0

Martinij 1790

43=0=0

Beeldnummer: 159 van 160
Boek 180° gedraaid en beschreven van achter naar voren
Linkerzijde
pag. 1
1783
den 20 October is Lampenkamp verpagt voor 12 jaaren aan de heer F. Crepel,
jaarlijks voor 43 guldenwaar van het eerste jaar verschenenis geweest
Martinij 1784.
Ontfangen
Martinij
Martinij
Martinij
Martinij
Martinij
Tot hier berekent
Martinij
1797

10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0

1791
1792
1793
1794
en Martinij 1795

43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0
43=0=0

1795

den 13 November wederom verpagt voor 12 jaaren,
aanvang nemende Martinij 1795, aan B.W. Crepel,
voor 35 gulden jaarlijks.

1797

den 13 maij ontfangen

Martinij 1796

35=0=0

1805

den 20 Junij ontfangen

Martinij 1797
1798
1799
1800
1801
1802
en Martinij 1803
1804
1805
1806
1807
1808
en Martinij 1809

35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0
35=0=0

Beeldnummer: 159 van 160
Rechterzijde (blanco)
Beeldnummer: 160 van 160
Omslag achter

