Copia van het Markenboek van Gieteloo
Inleiding:
Het markeboek van Gietelo betreft de periode van 1603-1829. Het bestaat uit 181 genummerde en 6 niet
genummerde bladen.
Het archief wordt bewaard in het gemeentearchief van Voorst en is in te zien in de studiezaal.
Het markeboek (ID 0103, inv. nr. 1) is getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve.
Wenken bij het gebruik:
De tekst in zwart is de tekst, zoals deze in de markeboeken staat opgetekend. De tekst in
blauw betreft aanvullende gegevens.
Transcriptie:
pag. 1r
Marcken Recht der Buirschap Gietele.
1.
Also wij marckerichteren unde gemeene erffgenamen in der buirschap Gietele onder den inwoenerden ,meyeren,
buiren ende koeters een zeer groot misbruick bevinden daermits onse mercke velden broecken brincken straten
ende holtgewas als onse gemeinte ende andere gerechtigheiden onser voorschreven buirschap Gietele verkleinte
verminderte ende hoelange hoemeer toeniete gemaect en misbruict worden. Om dan sulx voor te komen, Soo
hebben wij marckerichteren indertyt unde gemeijne erffgen. ons daerop eendrachtelijcken met goeden voor
bedagthten en rijpe berade bedacht ende t’samen beslooten daarinne te voorzien ende nae older gewoonte ingesath
aengenomen en nu op ’t nieuwe verwillekeuret dat wij alle jaer in den Meij ofte op een andere tijt op al sulcken
dagh als dat onse Marcken Richteren met toedoen van eenige van ons principale erffgen. t’bevoorens in der kerken
tot Voorst sullen doen publiceren, ofte door onsen schaeter deeden aenseggen eene bijkomste ofte ver- ….
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gaderinge sullen hadden, opdat des te beter onse gemeijnthen in Eeren gebraght en dese onse willekeur van een
ieder achtervolget ende geholden moghte worden, hij sij dan erffgenaam, meijer, inwooner ofte koeter, bij al
sulcke peenen als hiernae bij een ieder punct ofte art.verhaelt worden. Daeraen dat men niemandts, hij sij vriend
ofte maegh, nicht ofte neve, ietwes sal naelaeten ofte quijt schelden.
2.
Ende als onse marcken Richteren mit eijnige principale Erfgen. alle jaer wie verhalt den gemeenen erffgen. den
gemeenen Erffgen. bij kerckenspraeke, ofte door onsen schaeter op ten buijrstoel ofte op eener anderen bequamen
plaetsen bij den anderen te sullen comen, laet verdag dat sullen die meijeren oder pachteren eliks haeren
landtheeren verwittigen bij verloss van eenen olden schildt.
3.
Die Erffgenaemen die als dan op den aengestemden dagh selfs niet erschijnen, sullen ingelijcken verbeuren ieder
eenen olden schildt, twelck die geswoorenen terstond uijt penden …..
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sullen aent gereede soo op haeren erven sal worden bevonden, daer en sal niemandts pandtkeringe tegens mogen
doen, ofte genieten, ende daer toe voordat mael verkiesen haere stemme, ende wes bij den aenwesenden Erffgen.
gehandelt, getracteert ende gesloten sal worden, sulx sullen sie mede voor haere quota schuldigh sijn nae te comen
en te agtervolgen.
4.
oock in allen voorvallenden saeken sullen die minste den meesten haere stemme volgen.
5.
Ende sullen sich die gemeene erffgen., huyslueden ende kaeters gebuerlijck holden, ende nae het buerrecht ende
gemeene overkomst sich schicken ofte men sal die weederwilligen geboerlick straffen als volgt,
6.
ende off sich ijmant vrevelick hielde ende nijet straffen en wilde laeten ende nae it buerrecht sich nijet holden,
Den selven moogen die marcken Richters in der tijt sijnde, en die erffgenamen……
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als eijnen ongehoorsaemen en versmader des rechte, oock voor den Drosten van Veluwen vervolge, om daer voor
met recht aengesien en gestraft te worden nae behooren.
7.
Het sal geen uijtheijmscher in onser marcke van Gietele eenigh holdt, hardt ofte weeck, kleijn ofte groot mogen
houwen ofte genieten, oock geen heijdt ofte placken houwen nogh meijen, bij die poene van drie olde schilden, en
dieselve die dat doen en sullen noghtans dat gehouwen holdt ofte gemeijde heijdt ofte placken niet mogen genieten,
dan sullen ons Erffgen. vervallen sijn.
8.
Des gelijcken en sullen geen uijtheemschen oock in onser marckte eenigh torff mogen graven, steecken ofte
houwen, oock bij die poene van drie olde schilden. Ende off daer en boven sulx geschiede sal die geene, die den
torff heeft laeten graven ofte steecken, sodaenen torff niet mogen genieten, dan sal oock ons Erffgen. vervallen sijn.
9.
Den geenigen soo daer en tegens doende worden bevonden, sal den geswooren haere paerden en waegens
aenholden…
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ter tijdt toe, ende alsoo lange dat die breucken betaalt sijnde.
10.
Ende soo eenige uijtheemschen haere paerde en waegens tegens wille van schaeter de facto en wegh voerden ende
ontweldighden, ’t selve sal den schaeter den marcken richteren en de onseren gedeputeerden te kennen geven, die
als dan nae bevindinge der saecken daer inne moogen voorsien.
11.
Oock sullen allle diegeene , die voor sodaenige uijtheemschen, geene waer in onser marcken hebbende , nogh van
ons Erffgen. toegelaaten sijnde, hiedt, placken ofte torff meijen, ofte graven eeven soo veel gebreucket hebben, als
die geene die ’t selve laten doen.
12.
Wanneer die geswooren iemandts paerden en waegen als voorschr. voor die breucke wolde aenholden, en des
alleene niet machtigh weere te doen, soos al hij die naeste daerbij woonende ofte die hij kan becomen, aenroepen
ende te hulpe neemen, sijnde dieselve aengeroepene onwilligh, ende ……
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weijgeren den geswoorenen te hulpe te coomen , sullen die selve alsoo veel gebreucket hebben, als den principael
breuckhaftigen oock sonder vertoch aen den onwilligen doen uijtpenden daer en tegens niemandt pandtkeringe sal
mogen doen ofte genieten.
13.
Oock sal een ieder meijer, koeter ofte inwoonder sijne wrocht, die tot sijne landen, soo hij in gebruijck heeft,
gehooret, wel maecken en onderholden, soo daer eenigh gebreck in quame, ende die geswooren, den welcken
toestaet in den tijt goede opsight daerop te hebben bevonden dat die wrucht met graeven ende tuijnen niet versien
waere als ’t behoorde, dat sullen sij terstondt gebieden te maecken, alsoo dat gekent sal worden, dat daerdoor geen
schaede kan geschieden bij een werff, en des derdendaegs tweemael op eenen dagh, op dat dergemeente en
anderen geenen schaeden geschiede, ende waert saecke dat iemandt ongehoorsaem waere, en sijne wrucht niet
maecken wilde,……
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Soos al den geswooren sulx den Marcken Richteren in der tijt aenbrenge, die sullen dat als dan laeten maecken,
ende pendent uijt voor dubbelt geldt, neffens die breucke.
14.
Ende soo daer eenige paerden, beesten verckens, ofte ander vee overbreucke weere, sulx dat men daervoor qualijck
wrochten konde, sal die geene die dat toecompt, sodaenigh beest met jocken hecken, ofte anders daer toe dienlijck
alsoo versien tot erkentenisse des geswoorenen dat het niemandts beschaedige bij peene als voorschr.

15.
Die Marcken Richters en Erfgen. sullen ten allen tijden bijcomsten scherpe en neerstige visitatie doen, dat nichtes
buijten haer consenten van haere gemeijnte ontfremdet, aengegraeven ofte te nae gepatet wordt over gunst
aengemaeckt, oock omte verdrincken, nichtes verpachtet werde om ’t selve wederomme beneffens die brbroecke
neder geworpen te worden.
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16.
Niemandt sal sijn schaepschot in dat gemeene broeck setten, ofte sijne schaepe daerinne holden, noch oock
placken in den selven broecke ofte op gemeijnen straeten meijen, dan wel op den gemeijnen velde over die ritte,
sonder die selve te mogen fuhren, alles bij eene peene van eenen olden schildt, t’elcken reijse te verbeuren, des
winters dan noch sullen die gewaerden en niemandt anders haere schaepen om der streijonge willen oock op het
hiedtveld mogen hebben.
17.
Den koeters en inwoonderen wordt alleene ex gratia vergunt ’t veld mede te gebruijcken, ende sullen sich dieselve
die placken meijens opten gemeijnen straeten, uijtten groenlanden, ende in den schaepsdriften ganstslijck
ontholden, bij die peene van eenen olden schildt allemael te verbeuren.
18.
Oock sal van nu voortaan niemandt schaepe mogen holden in onser Marckte ten sij dat inheijms woont en gewaert
is heel off halff, ende men sal van een erve en goedt niet meer dan een….
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trop schaepen holden ten hooghsten vijff vierendeel bij eene peene van vier olde schilden, en die treddonge daer
van comende sal men gebruijcken, en anders nergents brengen dan op die selve gewaerde erven en hoffsteden en
gunst nergents bij peene voorschr.
19.
Ten en sal oock niemandts sijne gerechtigheijt daervan mogen verpachten ofte vercoopen, dan die selve
gerechtigheijt tot sijne goederen selfs gebruijcken ende vorder niet, anders soo sal men dieselve beesten als
uijtheijmsche schutten.
20.
Oock en sal niemandts eenige uijtheijmsche schaepe ofte beeste aenneemen, bij eene peene van twee olde schilden,
ende die uijtheijmsche schaepen ofte beesten sal men schutten en in de herberge stellen, ende men sal geven van
een sschaep eenen halven stuyver, ende van een beest eenen stuijver, en men en sal die niet laten volgen aleer dese
breucke betaalt is, edogh sullen hierinne die Marcken Richters en gemeijne Erffgen. hebben te disponeren, als nae
gelegentheijt sal behooren.
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21.
Voort wije die Marcken Richters ende Erffgen. tot Buijr Richters ende schaeters kiesen, die en sullen dat niet
weijgeren, ofte men solde sie uijt der Marckte leggen, ter tijt toe ende soo lange sie metten Erffgen. weder
verdragen sijnden, ende soo verre sij goede toe versight dragen, sullen sij daervan geboorlijck loon hebben.
22.
Oock als iemandt eenigh goet luttel oder veel in dieser marckte aencofte, ofte sonst aen iemandts veranderde ,
dieselve sal den gemeenen Erffgen. introita eens geven en schencken twee olde schilden, desgelijcken sal hij doen
als ook iemandts itwes aengeërft wordt.
23.
Niemandts sal heele ofte halve waeren buijten sijn goet vercoopen mogen bij verlos van vijff en twintigh golden
gld. en sal oock den selven coop van geender weerden sijn.
24.
Item een ijder sal sijne verckens crammen half meij, ende die selve gekramt holden en laeten gaen bis St. Jacob
ommedat sij geene brincken, straeten…..
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ofte stegen om en wroetenen oock niemandts weijden verderven, bij peene soo duckmaels die in gesattertijdt aldaer
ongekramt worden bevonden van elck vercken acht stuijvers.
25.
Het sal oock niemandts sijne wateren mogen leijden, in eenige tochtgravens ten sij dat hij van oldts haeren onraedt
daerinne maecke, daermede niemandts sijne landen beneden aenliggende mogen verdrincken, bij peene van eenen
olden schildt.
26.
Oock sullen de Marcken Richters met eenige erffgen. daerbij geinteresseert sijnde, die Flierte ende toch gravens int
jaer twee ofte driemael mogen schouwen. Dat die Marcken Richter op ten buijrstoel ofte door den schaeter den
huijsluijden, omtrent veerthien dagen te bevoorens sal doen verwittigen en de die als dan haer portie ofte quota niet
gemaeckt en hebben, sullen verbeuren eenen olden schildt.
27.
Item als eenige magere ossen voor handen, sal die schater haer luijde tegemoet gaen, de selve aenseggen…..
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ende waerschouwen, dat sij niet door den Enck tussen dat kooren, maer den olden Veltwegh sullen door drijven,
die daer en boven doen, ende evenwel door den Enck drijven, sal die schaeter met toedoen van de huijsluijden
mogen schutten elcker oss op sess stuijver.
28.
Oock en sal niemandts in den Enck paerden, beeste ofte vercken mogen drijven ofte laeten gaen, nogh eenigsins
doen hoeden op sijn eijgen landt, noch veel weijniger op een andermans landt int voorjaer nogh int naejaer ofte in
den sommer, op niemandts sijn saedt op gegeten, oder eenige sommervoer verdorven, oder sijne landen
toegetreeden werden, dan in eeren ende in eenen goeden regel gebracht mogen worden. Bij eene peene te weeten
van een peert thien stuiv. van een koebeest acht stuiv. van een vercken vier stuiv. van een schaep eenen stuiv. und
van eene gans een oorth stuijv. te verbeuren soo duck ende vaecken sij daerinne worden bevonden, ende daer
beneffens betalen den schaeden sij gedaen hebben.
29.
Iedogh sal een ieder op sijn eijgen landt sijne peerden aen den anderen gestaert…..
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sijnde wel mogen hueden als hij niemandt schade en doet, sus anders sal men deselve paerden schutten als
voorschr. staet, en daeromme oock niemandt aensien.
30.
Und ofte iemandts nootshalven uijt vreese van wulven ofte andere ondieren door den Enck avont ende morgen
peerden ofte eenige koebeesten in en uijtter weijde moested verdrijven, daer en sal men geene kinder achterstellen,
maer ’t selve laeten doen met alsulcke bequaeme persoonen die deselve beesten strax en wechkonnen drijven und
soo die in iemandts kooren ofte sommersaet worden bevonden und iemandt waere, die in sijn landt ofte
sommersaet eenigh schaede waere geschiet den schaeden sullen sij, te weeten die geene soo avondt en morgen
haere beesten daer heen laten drijven, betaelen tot erkentenisse van die geswooren, ende daertoe ieder beest clein
en groot gebreucket hebben acht stuiver ende sij en sullen van den selven sommer geene beesten weeder door den
Enck mogen drieven, dan met consent van Marcken Richteren en onse gedeputeerde erffgen. Die macht sullen
hebben sulcken consent te verleenen…..
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Soo veeren den eersten schaeden niet met moet willen is geschiet.
31.
Item alle beesten peerde koeijen ende ander vee dat nae dat veldt strijcket en de den avondt wederom kompt, sal
men sijn streeck laten hebben, dat en sal niemandt tegen sijn huijs ofte gepachte landt en wech met handen hissen,
bij peene van een pondt.
32.

Die Encks hecken met die vleugelen aen beijden sijden sal men nae older gewoonten maecken en tot welckertijt
den marckenrichteren en gedeputeerden van ons erffgen. sulx believen en noodigh vinden in sulcker gestalt en bij
sulcken peenen die selve sulx als dan werden opleggen.
33.
Item niemandt en de sal meer peerden dan hij voor waegen en ploegh behoeft, in den Enck mogen brengen als sij
luijden bouwen, ofte den koorn te huijs haelen, dan soo iemand eenige vullens hadde bij…..
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meer peerde, die sij s’maels int bouwen wilden laeten suijgen, sal een ieder op sijn landt aen een pael mogen
gebonden hebben, op dat sij in niemandts saedt ofte en sommer saet en loopen. ’t selve op eeten en vertreden, alles
bij eene peene als vooren verhaelt sullen sij geschuttet worden.
34.
Die Enckhuerder sal alledage twee ofte driemael den Enck door ende omheen gaen, ende wel scherpelijck te sien
voor schade, ende soo hij eenigen schaeden bevindt, sal hij daerinne voor sien vermogens sijn beveel.
35.
Ende soo bevonden worden dat een Enck hierder int schutten iemandt wilde verschoonen, ofte oversien en sijnen
beesten niet schutten, sal hij sijn ampt verbeuren en geholden wesen dubbelde breucke te betaelen, voor die beeste
die hij niet geschuttet heeft.
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36.
Off oock de schaeter eenige peerde, beesten, verckens, schaepen, gansen wilde schutten, die hem ontliepen en hij
niet krijgen en conde sal hij die selve moogen vervolgen, aent huijs daer sij gehooren, ende hun luijden die breucke
gelijck wel afvonderen ende bij faulte den schaeter niet tegenwoordigh is, sal een ieder meijer ofte kaeter dem
sodaenen schaden geschiet , selfs mogen schutten.
37.
Tot gesinnen van marcken Richters en Gedeputeerde van Erffgenaemen sal men straeten en wegh maecken om
plaggen te winnen, ende torff te haelen und dat men die selve weghen daertoe gebruijcken kan , und die des niet en
deden, sullen allemael verbreucket hebben eenen olde schildt.
38.
Ende alsoo oock merckelijcke claghten vallen daeghlijx hoe lange veel meerder, dat jaerlijx in den sommer veel
verscheijden bijen ofte immen uijt andere onsere naebuere dorpen…..
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ende buijrschappen worden gebraght, daermede dat onser buijrschap in inwooneren haere bijen gesmeeckt ende te
niete gemaekt worden, ende men besorgt, dat etlijcke vreemde immen als sij alhier gebraght worden, mochten
vervelst sijn, ende daeromme die immen hier in onse marckte sijnde te niete gaen, daer uijt tusschen den
ondergaeten aen beijden sijden ietwes quaedes moght ontstaen, ommedan sulcke presumptievoor te coomen ende
wes daer uijt konde verrijssen in tijts te vermijden, willen wij dat van nue voortaen niemandts van de huijsluijden
kaeters ofte inwooners geene vreemde immen sullen aenneemen op hoeve eijgen ofte gepachte de landen te laeten
settten bij peene van twee olde schilden, soo duckedes gebeuren mogte.
39.
Soo oock den geswooren van iemandts belast worden om sijnen dienstes wille sulles sij haere toevlught hebben
totten Marckenrichteren, en die gedeputeerden van de Erffgenaemen….
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die haer luijden bijstandt doen sullen, dunckt iedt den selven naeth te wesen, sullen sij daeromme die gemeene
erffgen. aenroepen, ende den selve sulx te kennen geven, die daer in nae gebuer sullen voorsien, und sodaenige
moetwillige straffen naer gelegentheijt der saecken.
40.
Item men sal den geswooren alle deese puncten en artculen voorlesen, ende haer luijden belasten wel ernsthaftigh
deselve nae te comen, welcke sij sullen besweeren soo veel haer luijden eenighsins mogelijck nae te leven, ende

niemandts om vrundt ofte maichschap, om lieff ofte leedt, om giften oder om gaven, dan niemandts aen te sien,
und alsoo onses marckes beste te doen.
41.
Off het oock geviel dat die geswooren haer op erleghte en aengenoomen diensten niet en verwaerden, als ’t
behoorde, gelijck sij vermogens haeren gedaenen eedt schuldigh en plichtigh, sulx dat daerdoor eenigh der erffgen.
als oock haere pachteren in schade quamen, soo sullen die marckenrichteren en erffgen. sodaenen geswooren
mogen passeeren, en eenen ……
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anderen in haere plaetse stellen, mits dat den selven geswooren oock sal moeten vergoedenallen schaden als
iemandts voor sijn versuijm ofte anders geleden moghte hebben.
42.
Waert oock saecke dat iemandts van ons erffgen. dese willekeur niet goedwillig agtervolgen wilde, und sigh hier
jegens in eeniger manieren opponeren sal verbeurt hebben tot profijt van ons erffgen. tien olde schilden.
43.
Insgelijcken soo eenigen van onse meijers , koeters ofte inwoonders dese onse voorschr. willekeur niet holden en
aghtervolgen en wilde, en de daer beneffens tot believen en keur sijnes Landt Heeren van sijne pacht versteecken
sijn.
44.
Item men sal eenen olden schildt betaalen met vijff en veertigh stuiv. en een Heerenpondt met dertigh stuivers.
45.
Alle breucken sullen gevordert en betaelt worden binnen deselve weecke dat sij vervallen sijn, en alle onse
gemeene pachten sullen betaelt worden op dagh en data als die verpachtinge onser gemeenten jaerlix geschiet, en
dit alles aen handen der Marcken Richteren en onser gedeputeerden erffgen. en aen niemandt anders.
46.
Dit alles voorschr. hebben wij gemeene erffgen. te samen ingegaen ende sijnd dit alsoo eendraghtelijcken
gemeenerhand vriendelijck en…..
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Liefflijck met malcanderen overcoomen, dat van nue voortaen onse Marckte deser vooriger gestaet sal worden
geregeert, ende willen dat alsoo van een ieder van onse erffgen. voorts onse meijers, kaeters ende inwoonders
onser voorschr. buijrschap onverbreeckelijcken geholden hebben, behaltelijcken noghtans indien wij erffgen.
hiernamaels bevinden tot eenigen tijden, eenige poincten ende articulen, die wij sullen mogen verbeeteren dat wij
dieselve willen veranderen daerbij doen oder affneemen vermeere off verminderen, ’t selve sal altijd tot onse
believen wil en keur staen, alles tot welfaart onser gemeener Marckte, alles voorschr. sonder argelijst.
Alsoo en der gestaet dat van nue voortaen deese willekeur der gemeenen erffgenaemen als oock die olden, voor
soo veel den selven bij dese nieuwe niet gederogeert is, in allen haeren poincten geobserveert sal worden.
Actum Gietelo,
Op den sevenden Junij Anno sesthienhondert een en twintigh.
Was geteeckent als volgt,
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Willem Marienburght Dr., als Amptman en Marckenrighter wegens den Hoff toe Gietel.
Derck Lulloff.
Thomas van der Capell.
Hadriaen Schimmelpenninck, als Marckenrigter van den Hoff to Presinck.
Peter van Appeltorn.
Wijnandt Hackforth.
Henrick Bentinck.
Folcker Scherff.
Jan van Sijssen.
Claes Aelbert.
Henrick Hamer.
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blanco
pag. 12r
Copie,
Den 19de Aprilis Anno 1603 sijn de erffgenaemenvan Gietele bij den anderen geweest op den Hoff te Gietell.
Presentis,
H. Dunckel, als amptman en markenrighter.
Marten Steechman, gedeputeerde.
Bentinck, markenrighter.
Joncker Johan van Steenbergen.
Juffer van Apelthoirn. Hackfort, Luloff, Ter Bruggen.
Buirloo, ende vrou Wijnoltz.
Eerstelijck gerekent wes scholt Willem ontfangen, und is bevonden sijnen ontfanck te sien,
102 gld. 2 str. 1 orth.
Die restanten bevonden
243 gld. 19str. 1 orth.
Alle dese restanten moeten gecort worden,
219 gld. 8 str.
Die welcke den Dijck Greve sijn betaelt op ’t jaer 98 gelijck
oock die Dijck Greve selfs inbrenght.
Op die restanten te weeten op die,
196 gld. 1 str. 1 orth.
Des kommen 96 gld. den 12de Augusti bij scholt Willem ontfangen
7 gld. 11 str. 3 orth.
Anteeckeninge wes in’t proces van den Dijck Greve en anders verschooten is,
Dr. Scharff als Amptman
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Dunckel als Amptman
Markrighter Bentinck
Hierbij sijn mede ingereeckent 50 gld, Thomas van Capelle toe comende.
Derck Luloffs
Vrou Wijnolts 50 gld. mit 5 jaeren renten te samen
Boirloo

f. 160=0=0

135=2=12
130=14=0
56=19=0
65=0=0
1=16=0

Heijnck, Scherff, Appeltoorn: resten soo in die boven geschreven sommen niet gereeckent.
Absentes.
Vrouw Rentmeisters.
Dietje van door de noots Rentmeisters,
Capelle.
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Op den 12de dagh Julij anno 1608 sijn die erffgenaemen van Gietell bij den anderen geweest tot Gietel in die
herberge genoempt in den Nijmwege , omme te remedieeren van etlijcke gebreeken in die Marckte voorgevallen.
Eerstelijck soo is bevonden, alsoo Henrick Bentinck mede marckrighter desen dagh bij den erffgen. niet en is
erscheenen, und die erffgenamen bevinden dat Bentinck veele absent wordt bevonden, hebben die erffgenaemen
eendrachtelijcken geresolveert, geslooten ende in plaetse van Bentinck genomineert Joncker Peter van Apelthoorn
ende Derrick Lulofs, die steets bij den anderen selve bij der landt wesende, beneffens den amptman van
Colmschaeten mede marckenrighters sullen wesen und alle voorvallende saeken verrighten wes der eenighsins
mogelijck.
De selve marckrichter sullen eerstdaeghs eenen dag anstellen, dat als dan in haer tegenwoordighs sullen worden
gevordert.
Die restanten soo nogh anno 1599 onbetaalt zijn, und midtertijt den onderscholt tot Voorst Willem ter Marsch die
ettijcke ontfanck van de selve uijt settinge heeft gehadt, sijn reckeninge afforderen, om te mogen weeten wat
parthijen alnogh onbetaalt zijn.
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Ende alsoo den Dijckgraeff toecompt vant marck van Gietell, l.q. 111 gld. wordt bij den erffgenamen geresolveert
dat deselve pennings bij Joncker Peter van Appeltoorn sullen op intresse opgenomen worden, und den Dijck
Greve laten betaelen die ’t selve wederom bij den erffgen. goetgedaen sal worden.
En de alsoo den raethsheer Roeck aen den erffgenamen versoght heeft een halve waer voor sijnen meijer in Wilpe
te mogen gebruijcken van Matteus van Lubeck deselve mede in Gietel geërft is te willen coopen, begeerende dat
men sijn E. sulks solde willen vergunnen, hierop verhoort zijnde den selven Matteus die wil seggen dat hij hadde
een geheele waer tot sijn goet in Gietel ende nogh een halve waer tot een campken landts, dat eertijts bij sijn
voorsaeten was aengecoft, daerop den erffgen. den selven Matteus ter antwoort geven, hij solde ter eerster bij
compste den erffgen. daer van bewijs vertoonen, dat hij goet recht hadde tot die ander halve waer, alsdan solde
men hem toe laeten den raetsheer Roeck een halve waer te mogen vercoopen. hebben oock den raetsheer ter ....
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antwoort gegeven zijn E. den selven coop van gebruijck van sodaene halve waer te willen vergunnen, sonder ’t
selve te willen trecken in consequentie.
Op dese vergaderinge sijn absent gevonden,
Henrick Bentinck, van wegens presinck.
Capelle van wegen Seberlinck.
Boirloo van wegen….
Ende Steenbergen van wegen Staekenborgh.
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Op den 9de dagh maij anno 1609 sijn Joncker Peter van Appeltoorn ende Derck Luloffs verleden jaeren bij die
gemeene erffgenamen mede marckrichteren ’t sullen wesen genomineert hebben, erschene in den Zutphen und
hebben aldaer in presentie van Jo. Johan van Steenbergh,Thomas van de Capellen, Harman van Wijnbergen ende
die wed. van Z. Johan Olthoff ende vrouw Wijnolts wesende mede erffgen. in Gietel met verscheijden parthijen
van olts afgerekent; als hiernae volgt,
Daernae bevonden, dat den Dijck Greve van Veluwe verleden jaer 1608 iedt mergengelt is belopende l.q. 111 gld,
de selve op intres van Derck Luloffs opgenomen, und door H. Donckel in bijwesen Jr. Peter van Appeltoornen den
Dijck Greve betaelt sijn, beloopt met den intres tot desen dagh toe te samen die somma van ------ 67 gulden.
Oock weet men in hoeveele verscheijden schulden door ’t proces tegens den Dijck Greve , die erffgenamen van
Gietel gekomen sijn, om deselve ten deel soo veele mogelijcke aff te leggen, hebben wij voor goet gevonden, dat
men anstonts alhier in Gietel solde uijt setten op den morgen acht stuijver die men sonder vertouck solde betaelen,
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Eende is iedt morgen tael overslagen bevonden te goeder reeckeninge te weesen 560 ¼ morgen, hiervan is al
afgetoogen dat in Wilp gehoort an erffgen. van Henrick Dorre 13 meergen, en Gart van den Weijs Withaegen 15
mergen.
Van dese voorschr. gemeijnten solde men eersten betaelen idt morgengelt vant verleden jaer daer toe den intres
met dat maengelt, und wes als dan overensigh bevonden wort, daermede sal men eenige schulden betaelen, waer
van dat den ontfanger van dien tot gesinnen van den erffgenaemen pastinente reekeninge doen sal, alles tot
contentement derselver erffgenamen.
Aldus gedaen und bij ons geslooten op dagh datum als boven oirconde desen bij ons onderteeckent ende wesende
oock bij,
Johan van Steenbergen.
Peter van Appeltoorn.
Derck Luloffs.
Hilleken Holtmans Weduwe.
Zal. Johan Olthoff.
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Thomas van der Capellen.
G. Wijnbergen.
Gerrit van Deth van wegen de weduwe van Gart
Wijnolts.

Nogh afgereekent met vrouw Olthoffs woonende op die Beele, dat sij nogh in alles is schuldigh---10 gld. dan secht
ses mergen op elcke uijtsettonge te veele is aengeslaegen vermenende ’t selve te willen bewijsen met des Dijck
Greve rolle.
Vrouw Wijnolts heeft verschooten Anno 1598 opten 19 Martij vijftigh gulden daer van dat men her toe rente sal
geven jaerlijx drie gulden, facit in elff jaeren- 33 gld. Und wordt bevonden dat sij weder is schuldigh van Anno
1599 op den mergen vier strs. ende Anno 1600 op den morgen acht strs. dat beloopt te samen----15 gld. 12 stvr.
Deselve afgetogen soo sal der nogh van den erffgen. resten---67 gld. 11 strs.
Oock bevint men dat Henrick Bentinck heeft verschooten 130 gld. 14 strs. Daerop het goet Presinck van
margengelt is schuldigh van drie jaeren 1599 op den mergen 4 strs. ende op ’t goet Seberlinck—20 gld. 3 strs.
deselve twee summen daeraen afgetoogen soo solde Bentinck van den erffgenaemen nogh toecomen de somma
van ---85 gld. 7 strs.
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men bevindt oock dat Gerrit Kreijnck van olts nogh schuldigh is---31 gld. 8 strs.
Op desen dagh is verteert 16 gulden.
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Copie
Bekenne ick onderschreven ontfangen te hebben van H. Jan in Gietel 9 mergen in Wilp de mergen is ijeder mergen
anno ‘98 bij de gedeputeerde erffgen. uijtgeset ijeder mergen drie strs. Ao ‘99 ijeder morgen vujff oort stuijvers
Ao 1600 ende1601 ijder morgen 9 ½ stuijver Ao 1602 ijeder morgen oock vijf oort strs. is gecomen tot die sluijse
bij Hulsbergen und andere oncosten des sal ick beuren van Jo. Steenbergen 32 strs. Actum den ab. Junij Ao 1604
onderteeckent sijnde,
Jan Vaelholt.
Copie
Bekenne ick onderschreven ontfangen te hebben van Jan Loecamp 18 mergen vanvoorschr. vrouw Olthoffs is
ijeder morgen bij die gedeputeerde erffgenamen uijtgeset op thien strs. is gecomen tot dat verlooren proces van den
24 januarij Ao 1605 onderteeckent
Jan Janss. Valholt.
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Op den 9de dagh Augusti Anno 1610.
Sijn die gemeene Erffgenaemen van Gietel in die herberge genoempt in den Nijmwegen, vergadert geweest ende
hebben van alle voorvallende swarigheijden met den anderen gecommuniceert und daerop geresolveert als volgt,
Eerstelijck soo is questie gevallen tusschen die Weduwe van Johan Olthoff, ende Johan Gerrits, belangende een
halve waer op ’t Gietelsche veldt, und oock eenige groenplaggen soo vrouw Olthoffs here doghter Aeltjen seijde,
dat der de selve Jan Gerrits ontvuerdt hadde.
Daerop werdt bij den erffgenaemen voor goet aengesien dat Johan Gerrits van sijne contschappen die hij had ofte
nogh conde becomen, vrouw Olthoffs binnen 14 daegen copies al doen hebben, daerop dat vrouw Olthoffs sal
antwoorden ter eerste bijkompste van die erffgen. die als dan nae bevinden daerinne willen ordonneeren, nae
behoor , edogh dat Jan Gerrits deselve plaggen soo lange sal laeten liggen und niet onder bouwen.
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Die erffgeaemen sijn te samen overcomen dat sij weder bij den anderen sullen comen op den 13 de dagh
Septembrie neest comende. Wesende op Donderdagh voor Lambertij en ijder bij verlos sijnder stemmen, ende die
huijsluijde als dan geen bewijs vertoonen konne, dat sij hier van here lantheeren in tijts hebben verwittiget, die
selve sullen verbeuren een tonne Bremer bier.
Item die erffgenaemen op anholden van Jo. Kreijnck voor alle sijne oncosten und schaede hier int proces tegens
den Dijck Greve heeft gehadt met oock die oncosten Harmen van den Kreuse hem aangedaen, gebooden ’t willen
geven twee hondert daeler daermede Kreijnck niet te vreden en was, und die erffgen. ten deel niet present en
waeren, is deese saeck uijt gestelt wes op den 14de dagh Septembris toecomende als die erffgen. als dan weder te
samen sullen comen.

Item die erffgenaemen hebben gedeputiert Joncker Johan van Steenbergen, Peter van Appeltoorn und Derck Lulofs,
die beneffens die marckrighteren op het Gietelsche Veldt een stucke landts sullen uijt teeckenen, omme te
verpanden ofte erffelijcke te vercoopen tot believen van die gemeene erffgenaemen.
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Die gemeene erffgenamen hebben in plaetse van Henrick Bentinck van wegen ’t goet Presinck tot eenen
marckrighter beneffens den Amptman van Colmschaeten gestaen Ariaan Schimmelpenninck die ’t selve te willen
doen, oock aengenomen heeft und die merckte in alles voor te staen als ’t selve behoort.
Op huijden sijn absentes bevonden,
Capitain Barneveldt.
Wijnandt Hackfort.
Boirloo.
Dr. Scherff.
Mattijs van Lubeck.
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Op den 13de Septembr. 1610 sijn de erffgenamen van Gietel weder in de herberg Nijmwegen te samen gecomen,
und van here voorvallende saecken met den anderen gecommuniceert als volgt.
Eerstelijck wordt voorgedragen van de questie tusschen de erffgen. van Gietel en de van Appen belangende die
limiten vant veldt so sijn gedeputiert den marckrighter Adriaen Schimmelpenninck, Henrick Bentinck, Thomas van
der Capellen en de Steven Jans om der te begeven bij die van Appe, te versoecken copie van der bewijs te visiteren,
ende indien mogelijck ’t selve in der vriendtschap te vergelijcken iedogh indien ’t selve onmogelijck den E. als dan
daerinne voorte nemen als sij werden bevinden te behooren.
Voorts soo sijn weder voor den erffgenamen gekoomen Hilleken Holtman weduwe van Jan Olthoff eens, ende Jan
Gerrits anderdeels belangende die selve waer, daerop weder bij den erffgenamen geordonneert, alsoo Jan Gerrits
alsnogh niet voldaen heeft ’t geene hem om…..
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lesten bij den erffgen. is op erleght, soo wordt dien selven Jan Gerrits alsnogh belast van alle sijn bewijs schijn en
bescheijdt hij eenighsints heeft aenstondts vrouw Olthoffs tot here kosten copie te geven, ’t selve sij binnen een
maendt tijts in handen van den marckrighteren sal leveren, deselve marckrighter und eenige van die gedeputeerde
erffgen. als dan nae bevinde sullen erkennen ofte Jan Gerrits wederomme affschrifte van vrouw Olthofs bewijs sal
hebben te genieten, und wes als dan die marckrightern und erffgen. die phijten opleggen und daer van vorder
werden erkennen daer sullen deselve mede te vreden sijn, und haer daer nae reguleren, hiertoe worden gedeputeert
Steenbergh, Appeltoorn, Derck Luloffs und Thomas van der Capellen.
belangende die 200 daelers Kreijnck am 9de Augusti verleden voor sijnen schaeden gebooden, is ub bij die meeste
stemme van de erffgen. alnu geaccordeert dat men hem sal die 200 daelder verhoogen met vijftig daelder ad 30
strs. ’t stuk, deselve penninge sullen betaelt worden in twee termijnen d’eene helfte op Karsmisse toecomende
ende andere helfte op karsmisse daernae….
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over een jaer alsmen sal schrijven 1600 ende elven, ende dat van die penninge die sullen comen van’t stucke landts
sijnde int Gietelsche veldt uijt geteeckent dat die erffgen. willen laeten verpanden edogh soo daervan gebreckt dat
willende erffgen. daerbij leggen.
Daer over des hebben die erffgen. te gemeen, edogh dat deselve pandpenningen in handen der marckrighteren
sullen worden gelevert daervan Kreijnck als dan de selve sal moogen lighten ende ontfangen.
Ende alsoo die marckenrightern met die gedeputeerde erffgen. een stuck int Gietelsche veldt om 7 off 8 morgen
groot op die verteeringe liggende uijtgeteeckent hebben, wordt bij den erffgen. voor goet gevonden, dat ’t selve
landt bij die marckenrightern und eenige geerffden die men daertoe sal deputieren ’t eerster gelegenheijt 27 jaere te
verpanden, und soo lange die selve pandt jaeren gedueren, willen de erffgen. ’t selve landt vrijen van die ongelden
die daerop sullen moogen comen in dese uijtsettinge ende dat de selve pandt op twee termijnen betaelt sullen
worden tot behoeff van Gerrit Kreijnck van die 250 daeler hem voor sijnen schaeden gelegt……
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sijn, inholt ’t voorgaenden articull hiertoe worden deputiert Joncker Johan van Steenbergen, Appeltoorn, Derck
Luloffs en Thomas van der Capellen.
Dese pandinges al geschien op huijden over 14 dage in den Nijmwegh wesende op den 27 dagh Septembr.
Die erffgen. hebben te samen overslagen here tegenwoordige schulden die belopen omtrent 634 gulden word bij
den erffgen.goet gevonden dat men deselve penninge in drie termijne sal uijtsetten, den morgen op 8 stuijver daer
vann den 1ste termijn aenstonts sal uijtgesat worden, daertoe worden gedeputiert de erffgen. die int voorgaende.
Ende alsoo int marckenboeck staet geteeckent dat men die marckenrighters sal mogen versetten, wort bij die
erffgen. verstaen, d’wijle Adriaen Schimmelp. wil seggen dat die marckrighter altijt bij den eijgenaer van den
goede Presinck beneffens den amptman van Colmschaeten sal verblijven und etlijcke geerfden sustineren contrarij.
Absentes,
Thomas van Boirloo.
Capitain Barneveldt, die door sijnen meijer in sijn stede heeft laten nomineeren, kreijnck.
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aengaende die van Gietel.
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Op den 13de Septembr. anno 1610 sijn d’erffgen. van Gietel, weder in der herberge in den Nijmweghe te samen
gecomen, ende van vere voorvallende saecken met den anderen gecommuniceert ende volgents sijn geaccordeert
als volgt.
Eerstelijck worde voorgedragen van die questie tusschen d’erffgen. van Gietel ende van Appen, belande die
limiten vant veldt, soo sijnde gedeputeert den marckenrighter Adriaen Schimmelpenninck, Henrick Bentinck,
Thomas van den Capellen met Steven Segers ende Janss Brandts, om der te begeven bij die van Appen te
versoecken Copie van der bewijs te visiteeren, ende indien mogelijck ’t selve inder vriendschap te vergelijcken ,
edogh indien ’t selve onmogelijck den E. als dan op ’t veldt te vervoegen daervan ocularij inspectij te neemen,
unde als dan daerinne voor te nemen als zij werden bevinden te behooren.
Voorts soo sijn weder voor den erffgen. gecoomen Hilleken Holtmans, weduwe van Johan Olthoff, eens ende
Johan Gerrits anderdeels, belangende die halve….
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waer, rest. Daerop is weder bij den erffgen. geordonneert, alsoo Johan Gerrits alnogh niet voldaen heeft ’t geene
hem am esten bij den erffgen. is op erleght, soo wordt den selven Johan Gerrits alnogh belast van alle sijn bewijs
schijn und bescheijt vrouw Olthoffs tot heren kosten copie te geven, ’t selve sij binnen een maendt tijts in handen
van die marckenrighteren sal leveren, met oock older bewijs daer mede sij d’selve waer vermeent te verdedigen,
d’selve marckrichteren und gedeputeerde erffgen. als de Jonckern Steenbergen, Appeltoorn, Thomas van der
Capellen ende Derck Luloffs, als dan nae bevinde sulle erkennen ofte Jan Gerrits wederomme afschriften van
vrouw Olthoffs bewijs sal hebben te genieten, und wes als dan die marckenrighteren und gedeputeerde
erffgenamen dese partijen opleggen und daer van werden erkennen, daer sullen d’selve mede te vreden sijn, und
haer daernae reguleren.
Belangende die 200 daelder, Gerrit Kreijinck am 9de Augusti verleden voor sijne schaede geboden is bij die
neeste….
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stemme van die erffgen. alnu geaccordeert dat men hem sal die 200 daeler verhoogen met vijftig daelder, maecken
te saemen darde halff hondert daeler ad 30 stuijvers ’t stuk, die selve penningen sullen betaelt worden in twee
termijnen, de eene helfte op karsmisse toecoomende, en de ander helfte op karsmis daer nae over een jaar als men
sal schrijven XVIc ende elven, ende dat van die peinonge die sullen comen vant stucke landts sijnde int Gietelsche
veldt, uijt geteeckent, dat die erffgen. willen laeten verpanden, edogh soo daeraen gebreckt, dat willen die erffgen.
daerbij leggen, loopt daer over des hebben die erffgen. te genieten , edogh dat de selve pandtkeringen in handen
der marckrighteren sullen worden gelevert daervan Kreijnck als dan deselve sal mogen lighten en ontfangen.

Ende alsoo die marckrightern met die gedeputeerde erffgen. een stuck landts int Gietelsche veldt omtrent 7 off 8
morgen groot op de verteeringe liggende , uijtgeteeckent hebben, wordt bij den erffgen. voor goet gevonden,
dattet ’t selve landt bij den marckrightern und eenige geerfden dienen daertoe sal deputieren ter eerster…
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gelegentheijt als van ub over 14 dagen 20 jaeren sullen verpanden, und soo lange de selve pand jaeren gedueren ,
willen d’erffgen. ’t selve landt vrijen van die ongelden die daer op sullen comen in dese uijtsettongen, ende dat de
selve pandtpenn. op twee termijnen betaelt sullen worden tot behoef van Gerrit Kreijnck die 250 daelder hem voor
sijne schaede gelooft sijn, inholt ’t voorgaende articulle, ende worden hiertoe gedeputiert d’Jonckeren Steenbergen,
Appeltoorn, Thomas van der Capellen en de Derck Lulofs.
Item die erffgenamen hebben te samen overslagen oere tegenwoordige schulden die belopen omtrent 834 gld.
wordt bij den erffgen. goet gevonden dat men deselve penningen in drie termijnen sal uijtsetten den morgen op
acht strs. daer van den eersten termijn aenstonts uijtgeset sal worden, daertoe gekooren sijn die voorgen.
gedeputeerden.
Absentes.
Thomas van Buirloo.
Captain Barneveldt, die dogh sijn meijer in sijn stede heeft laten nomineren Kreijnck.
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Op den 27ste dagh Septembris anno 1610 sijn die marckrightern und gedeputeerden die Jonckern Johan van
Steenbergen, Peter van Appeltoorn, Thomas van der Capellen, en Derck Luloffs, met oock Henrick Bentinck und
Wijnant Hackfort in den Nijmwegen vergaedert omme te willen verpanden het stuck landts op ’t Gietelsche veldt
uijtgeteeckent sijnde.
Eerstelijck soo is aldaer verhaelt worden, dat bij winter tijden den pechter van die Rackhorst sijne beesten door dit
selve landt als men wil verpanden placht te drijven. Soo wordt alnu geaccordeert ende belooft, dat die huijsluijden
van Gietel sullen maecken ende onderholden eenen wegh tusschen die Herbets Sthije, ende dat uijterste hoexken
naest Jansens huijs ofte anders op ’t alderbequaemste , op dat denselven pachter van die Rackhorst des winters met
sijne beesten nae dat veldt aen ende af komen kan.
Nogh soo sijn de selve marckenrightern ende gedeputeerden met Johan van Lengell op besoek van den erffgen.
geaccordeert ende verdragen, van dat hij den erffgen. sedert den jaere van 1596 bis hertoe…
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met die feeder gedient heeft und vorder dienen magh, daer voor willen sij hem geven alle jaer een pondt groot,
daervan sal afgetogen worden ’t geene hij daerop ontfangen mach hebben.
Op den 11 Octobr. A o 1610
Alsoo deesen dagh aengesteldt, dat die marckrighteren und gedeputeerde erffgen. inden Nijmweghen erschijnen
solden der saecke halven tusschen Hilleken Holtmans weduwe van Zal. Johan Olthoff eens, ende Johan Gerrits
anderdeels belangende die halve waer, op ’t Gietelsche veldt./ Soo is te weeten dat op dagh voorschr. allene hier
erschenen sijn den marckenrighter Schimmelpenninck van wegen Presinck, Thomas van der Capellen ende Derck
Luloffs/ die haer vermogens den reces alhier hebben gepresenteert, bevinden de selve dat desen dagh was
uijtgestelt, daer van noghtans haer E. geen weeten gedaen en was.
ter selver tijts is Johan Gerrits voor ons erschenen und te kennen gegeven dat desen dagh was aengestelt die hij
was waernemende.
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Hem beclagende dat vrouw Olthoffs hem in den aenvanck van desen dagh door Willem ten Marsch, onderscholt
hadde bevoolen bij een peene van vijff golden gulden deselve halve waer te sullen verlaeten, sustinerende dat hij
sulx geen macht en hadde waert derhalven in alsodaene peene tot kennisse van den erffgen. selfs vervallen, oock
de wijle vrouw Olthoffs desen dagh niet en compareerde solde sij van here aanspraeck versteecken sijn ende
schuldigh wesen hem sijne in deese gedaene oncosten te restitueren stellende ’t selve oock tot kennisse van
marckrightern und de voorschr, gedeputeerde erffgenaemen.
Copie van den pandtbrieff daerinne vermelt de marckrightern und gemeene erffgen. in Gietel een stuck landts
liggende in onse Gietelsche veldt hebben verpandt xx jaernlanck.

Wij Berndt van Wesicke in naeme der stadt van Deventer Amptman van Colmschaeten ende van wegen den Hoff
te Gietel, ende ick Adriaan Schimmelpenninck van wegen den Hoff toe Presinck, beide marckrightern indie
Buirschap Gietell, inden Ampte en…
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kerspel van Voorst gelegen, ende wij Johan van Steenbergen ende Thomas van der capellen als mede geërffden
alsdaer, doen condt allen luijden ende tuegen in ende vermits desen openen brieve, alsoo die gemeene erffgenamen
un Gietell, door een proces als Gerrit Kreijnck voorleden jaere met consent van deselve erffgen. tegens den Dijck
Greve op Veluwen voor den Hove van Gelderlandt gesustineert heeft in verscheijden schulden sijn geraeden, soo
hebben d’selve erffgen. voor goet gevonden een stucke landts uijt onse Gietelsche veldt twintigh jaeren te
verpanden tot volleste ende betaelinge desselven schulden, soo is te weeten dat die t’samentlijcke erffgen.
eendrachtelijcken ons daertoe gedeputiert hebben. demnae soo bekennen wij marckrighteren voorschr. aen
gereeden gelde ontfangen te hebben van Jacob Harmsen ende Jan Pondt elck de helfte te samen die somma van
tweehondert ses ende t’seventigh daelder van dartigh stuijver ’t stuck, daer voor dat wij die selve bij den uijtganck
van brannende keersen verpandtschapt hebben ende int gebruijck doen tertijt van twintigh jaeren op Karsmisse
naest komende in desen tegenwoordigen jaer XVIc ende thiene aengaende een stucke lants soo groot….
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ende cleijn ’t selve gelegen is op onse Gietelsche veldt op die weeteringe beneffens die Rackhorst, gelijck ’t selve
bij den huijsluijden tegenwoordigh uijt gegraven is, ’t selve landt sullen die selve Jacob Harms und Jan Pondt
deese pandt jaeren geduirende ernstelijcke ende vreedelijcke gebruijcken bij maniere van pandtschap, tot heren
meesten nuth orbaer ende profijt, oock sullen zij vrijgeholden worden van alle uijtsettonge middeler tijt (Deser
pandtschap geduerende) in onse marckte Gietell sullen coomen, item is mede in dese verpandonge geconditioneert,
dat die pandtholderen ofte haeren pachter op dit voorschr. landt connen woonen, sullen op ’t Gietelsche veldt niet
meer rechts hebben als een ander koeter binnen onse marckte Gietell woonende bij verloss haere voorschr.
pandtpenningen als dan sullen vervallen sijn soo van deselve contrarij doende bevonden worden. Ende wij
markenrightern undt geërffden voorschr. geloven in voorgaende qualiteijt voor ons ende onsen erven ofte
naecomelingen dese voorschr. pandschap,wes totter aflosse toe te willen vrijen waghten en waeren als des in
Veluwen gebruijckelijcken is, datter niet uijt en gaet nogh op den staet, blijvende noghtans hiermede….
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onse Heer van den lande in sijn Hoogheijt en gerechtigheijt onvercort, ende nae omganck der voorschr. 20 jaeren
mogen wij marckrightern und erffgen. in Gietell destijt als dan sijnde, dit voorschr. stuck landts op Karsmisse
daernae alle jaer als ’t ons welgevalt op Karsmissen ofte binnen 14 dagen daer nae onverhaelt weder lossen und
aen ons vrijen met gelijcke 276 daelders paijments voorschr. in tijt der aflossinge daer voor goet wesende, mits dat
wij haer luijde sodaene losse een half jaer ’t voorens sullen doen op seggen und vercondigen laeten.
Welverstaende dat wij als dan ’t voorschr. stuck landts soo vrij weder willen ontfangen als wij het deser tijdt op
uijtdoen, oock soo is te weeten, dat deese voorgeschr. pandt holderen geconsenteert is dat sij mogen te saemen op
dit selve landt een huijs van drie gebout tijmmeren, ende alsulcke tijmmeronge als dan weerdigh sijnde, sal hem
luijden ofte heren erven bij der aflossonge door den erffgen. als dan sijnde, tot kennisse van 4 onpartijdige mannen
vergoedt en betaelt worden, ten waere dan saecke dat die pandtholderen met die weerdiesonge niet te vreeden en
waeren, sullen sij alsodaenen getimmer mogen affbreecken und daermede….
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haer schoonste doen, avess wes sij luijden met wroghten ofte patonge int selve lant verbeteren, dat sullen sij
daerop laeten verblijven, daervoor sullen haerluijden van de erffgen. geene vergoedinge gedaen worden ofte
ijetwes gegeven, sonder argelijst in oirconde der waerheijt, soo hebben wij marckrighteren und gedeputeerden van
den erffgen. boven genoempt deesen pandtbrieff in naeme als boven verhaelt met onse segelen besegelt ende elcks
met onse naemen onderteeckent, Actum, in den jaere onsses Hrn duijsent ses hondert ende thiene op den 27ste dagh
Septembr.
Stilo Consueto.
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Op den 6e dag Maij 1611 zijn die markerichtern und erffgenamen van Gietel bij den anderen geweest in die
herberghe genaemt den Nijmweghen.
Aldaer van haere voorvallende saecken metten den anderen gecommuniceert als volgt:

Eerstelick heeft Gerrit Kreijnck angeholden om te hebben die 31 gld und 5 strv. als hij van olde uijtsetttonge
schuldig was und hem an die derde half hondert daelders gecort was, soo die erfgenaemen met hem waren
verdraegen vanwege alsdaene oncosten und schaede Kreijnck hadde geleden int proces contra den Dijck Greve op
Veluwen inholt sijn quitancie hij und sijn huijsvrouw daer van den marckrighter Schimmelpenninck hebben
gegeven, res.
Daerop bij die marckrightern und erffgen. haer luede hierop te samen hebben versprocken und sijn geresolveert
aen sijnde die gelegentheijt van Kreijnk ende sijne geleden schaede willen hem nogh deese 31 gld. 8 stvr. te goed
doen, die Kreijnk voorts heeft overgewesen aen die Ruerloosche binnen Zutphen,..
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deselve penningen heeft Johan van Lengell den volgenden dagh van den marckrighter Schimmelpennincks
huijsvrouwe heeft ontfangen die heeft de selve penningen die Ruerloosche in Brummen voorts overgestelt und dat
op die restanten van pacht sal Kreijnck de selve weduwe van olts schuldigh was.
Ten tweeden den torff belangende als die pandtholdern Jacob Harmss ende Jan Pondt wolden vercoopen vant landt
dat sij in onse veldt van ons in pandtschap hebben.
Daerop wordt bij den marckrightern en erfgen. voor goet angesien dat de selve pandtholderen eens sullen mogen
die horsten ofte scheckten in’t selve landt laeten afstorven met den bescheijde, dat sij den selven torff in onser
buirschap Gietel sullen laeten verblijven ende daer niet mogen uijtvoeren.
Nogh soo hebben die marckrightern ende erffgenaemen met Berndt Hissinck Janss van voorschr. d’erffgen. van
Appen eenen dagh beraempt te weeten op den 22ste dagh deses….
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maendts maij dat onse gedeputeerden van Gietel den gedeputeerden van Appen des s’morgens tot negen uijren
op ’t veldt den anderen sullen bejegenen, om entlijcken die rechte limien ofte bepalonge metten aff te teeckenen,
tusschen dat Gietelsche veldt ende dat Appensche veldt, daertoe sijnd aen deser sijde gedeputeert beijde die
marcktightern met twee raetsvrienden van die stadt van Deventer met nogh de Joncker Johan van Steenbergen,
Peter van Appeltoorn, Derck Luloffs oock de huijsluijden Steven Segers und Jan Janss Brandts.
Ende alsoo Johan van Lengell aen ons marckrighteren en erffgen. heeft versogt sijn Salarium ofte verdienst van
den jaere 1596 wes tot desen dagh toe hij ons met de feeder gedient und onse saecken heeft aengeteeckent dessent
daer voor jaerlijx een pondt, daerop hij etlijcke penn. heeft ontfangen, soo is dat wij met den selven Johan Van
Lengell geaccordeert sijn, dat wij hem sullen geven boven alle ’t geene hij voor desen dagh heeft ontfangen die
somme van twintigh daelder van xxx stvs. ’t stuck die hem sal betaalt worden van die uijtsettonge wij al
geconsenteert hebben, und sal voortaen van ….
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ons jaerlijx verdienen een pondt groot, daer van dat hij op Martini toe comende sijn eerste pont groot sal ontfangen
und soo voorts jaerlijx soo lange hij in onsen dienst is.
Oock soo wordt bij den marckrightern ende erffgenaemen voor goet gevonden dat men aenstonts sal uijtsetten und
bij Jan van Leembeeck laeten maenen in Gietel op den morgen thien stuijvers van alle die geene in de maencedule
genoempt staen niet tegenstaende ofte sij bij onse marck van verschooten penninge ofte andersints ten aghteren
sijn mogen ofte niet op dat den ontfanger des te beeter sijne reeckeninge kan suijveren, en sal de selve Jan van
Leembeeck van deesen sijnen eersten ontfanck betaelen aen Johan van Lengel twintigh daelders , nogh sal hij
betaelen die opgenome penn. van den Dijck Greve met den intresse van dien van die resterende penningen sullen
hem die marckrighteren ordonn. geven aen wien hij vooren betaelen sal.
Belangende die questieuse groenplaggen tusschen vrouw Olthoffs en Jan Gerrits disputabel, sijnde die
marckrightern….
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en de erffgen. voor goet aen dat Jan Gerrits de selve groen plaggen sijns gevallens voor ditmael sal mogen
gebruijcken , edogh allet sonder prejuditie van vrouw Olthoffs belastende vrouw Olthoffs dat sij middelertijt niet
meer dan een halve waer tot husmaninck sal gebruijcken, ende die ander halve waer sal met recht uijtvondigh
worden gemaeckt.

Op den 22ste dagh Maij 1611
Alsoo seeker misverstandt is erresen ende sigh een tijtlanck heeft ontholden tusschen die erffgenaemen van Gietell
ende die van Appen , belangende die limiten ofte bepalonge tusschen der beijder velden, soo is dat die
marckrighteren ende gedeputeerde van beijde die selve buirschappen op huijden dato deses aldaer op de selve
velden sijn geweest en van alles ocularij inspectie genomen, dan hebben haer te samen niet konnen vergelijcken,
edogh sijn de selve soo van metten de anderen versproocken dat parthijen aen beijden sijden elck sijn marck…
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nae haere beste menonge sullen afpaelen ende teeckenen laeten, soo vern sij elck vermenen daer toe gerechtiget te
sijn, ende is bij den marckrightern ende erffgenaemen van Gietell beraempt al sulcke afteeckenonge te sullen
geschien op Dingsdagh toe comende als op den 4de dagh Junij, daertoe sijn gedeputiert beneffens den marckrighter
Schimmelpenninck die Jonckeren Johan van Steenbergen, Peter van Appeltoorn und Derck Lulofs die bij haer
sullen mogen nemen eenige olde vervaeren huisluijden ofte anderen die het haere Edel. gelieven sal, ende sullen op
Donderdagh daer nae als op ten 6 Junij toecomende de erffgenaemen van beijde voorschr. buirschappen weder tot
Gietell bij den anderen erschijnen ’t bescheijt ten beiden sijden visiteeren, ende soo van mogelijcken dese saecke
ofte scheijdonge inder vriendschap te vergelijcken, edogh dat nae deser tijt de eene den anderen met sijn schaepen
niet te nae sal mogen hueden.
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Anno1614 den 16 Junij sijnde de marckenrighteren en gemeijne erffgen. inde herberge den Nijmwegh vergadert
gewesen, ende is aldaer verhandelt als volgt.
Jan Gerrits, in saeke tegens Hillcken Holtmans, weduwe van Sal. Jan Olthoff aengaende eene questieuse halve
whaer, overgaff, seekere deductie ofte intendit met bewijs stucken becledet, ende alsoo Aeltjen Olthoffs wegen der
moeder voorschr. oock eenige kondschappen en bewijsstucken ingebraght en geexhibeert, is geresolveert en goet
gevonden, dat Aeltjen voorschr. dieselve wederom sal nae sigh neemen, eene schriftelijcke deductie daerbij voegen,
ende volgents aen eenen van marckenrighteren overleveren, tusschen dit en Dinghsdagh toecomende over acht
dagen, aen welcken daege dan die marcken righteren, neffens den gedeputeerden geerffden, wederom bij
malkanderen sullen wesen, parthijen stucken visiteeren ende eijndtlijck in der saecken doen ende erkennen wes
reghtens is.
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Anno 1615 den laesten Maij sijnde die marckrighteren en de erffgen. van Gietelo in den herberge den Nijmwegh
vergaedert gewesen, als namentlijck Burgemeester Henrich Kijser, als amptman van Colmschate en wegens de Hof
toe Gietlo, marckenrighter. Hadriaan Schimmelpenninck wegens den Hoff toe Praesinck, marckenrighter.
Joncker, Peter van Appeltoorn, Derck Luloffs, Burgemeester van Doetichem, wegens der kinder ter Bruggen,
Anneken Olthoffs, wegens der moeder die weduwe van Zal. Jan Olthoff, vrouw Wijnolts.
Alsoo Johan van Lengell bis her thoe als marckenschrijver het marckenboeck ende prothocolle van voorvallende
saecken ende resolutien heeft bewaert ende die selve nu deeser wereldt is overleden, hebben die gemeijne erffgen.
in sijne plaetse wederom daer toe versoght ende aengenomen Andream Glajaer Sal. van der stadt Deventer, de
welcke dan daerop met handtastinge heeft aengelovet der marcken beste te willen doen.
Op de remonstrantie en declaratie des marckeenrighters Henrick Kijser….
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alsdat die meijer op de Rackhorst wegen des toegeslagenen en verpandenten stuck landes daerselfs bij natten
jaeren met sijne beesten op die hooghte van de gemeijnthe niet wel can komen, is die buirrighter gelastet metten
eersten om sulckes te remedieren, eenen wegh daerselfs te maecken volgende die resolutie van 17 Septembr. 1610.
Alsoo Jr Carel van Steenbergen Zal. in den marckenboeck met twee whaeren wordt bevonde, heeft J r Jan van
Steenbergen eene daervan vercoft ende getransporteert aen J r Peter van Appeltoorn, dewelcke uijtten erve
Ovelgunde geleckt wordt.
Jan van Lembeeck en schulte Willem sullen eerster gelegentheijt bij den amptman op Deventer comen, om die
gelegentheijt van den olde schulten ende restanten aen te geven.

Die marckenrighter Henrick Kijser ende burgem. Doetichem worden versoght ende geauthoriseert het
marckenboeck ende prothocoll te visiteren als oock andere stucken der marcken reekeninge aengaende die selve in
ordre en rightigheijt te brengen.
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Is geresolveert en goet gevonden dat men tot betaelinge der marckenschulden op iedre morgen landes 10 stuijv. sal
uijtsetten om tusschen dit ende kersmissen toecomende betaelt te worden. Die restanten overs sullen voorts
daetlijck bij den ontfanger geinnet worden, ende die onwillig daer over geexecuteert.
Die buijrrichtere wordt gelastet ende geauthoriseert, dat groene plaggen veldt, onder die gewhaerde erven te
verdeijlen om die ongewhaerden des te beter uijtter marrck te holden.
Goet gevonden en geresolveert dat men te Wilpe bij kerckenspraecke sal doen verwittigen, alle die geene die
vermeijnen ende pretenderen in der marck Gietelo mede gewhaert en de gerechtight te sijn, dat die selve sigh bij
eijnen van marckenrighteren sullen aengeven, en de haer schijn en bescheijt daervan toonen.
Jan Tonissen, schaeter in Gieteler marcke, gevraegt sijnde nae die brooden de welcke hij in Wilpe plecht te
maenen en te ontfangen, daervoor die selve luijden willen pretenderen totter marcken mede berechtight te sijn,
verclaert…
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dat hij ontfangen van:
Evert Gerrits
Ruijtenberck
Evert Nijemeijer
Rotger Alberts
Derck Borchers
Goossen Gerrits
Garrit Sijel
Berendt en Brandt
Costers Meijer
Claes en Jan Marckels
2 Meijers
Luijken Nijelandt
Berendt Verseveldt
Tommis Elfinck
Henrick Wilmsen
Henrick bij den Post

2 brooden
1 brood
1
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Anno 1617 den 17 Junij sijnde die marckenrighteren en de gemeijne erffgen. van Gieteloo in der herberge den
Nijmwegh genoemt, vergadert gewesen, en is aldaer geresolveert en verhandelt als volget.
Eerstelijck gesprooken van uijtsettinge soo men Ao 1609 heeft gedaen, te weeten op ieder morgen acht stuiver daer
van Jan van Lembeek den ontfanck heeft gehadt, ende is geresolveert ende goet gevonden, dat Lembeeck eerstes
dages voor den marckenrighteren en gedeputierden daervan reeckeninge sal doen, de welcke dan oock wordt
gelastet die restanten voorts daetelijcken te innen, en die onwilligen daervoor te executeeren met schuttinge van
der meijeren beesten daertoe hem die schutters assisteeren sullen.
Mede geresolveert en goet gevonden, dat men die uijtsettinge van thien stuiv. op den morgen A o 1615 gearresteert,
bij die handtneeme, d’welcke den ontfanger Jan van Lembeek tusschen dit en kersmissen toecomende sal innen,
aenseggende den meijeren, dat sij aen haeren pacht soo veel penningen sullen inholden en haeren landtheeren
corten. Want sij luijden nae….
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marckenrecht daervoor sullen worden geexecuteert, met schuttinge van haere beesten d’welcke men soo lange
uijtter marcken werdt holden tot dat sij betaelt sullen hebben.
Is erschenen Henrick Ruijtenbergh ende heeft getoont seekere condtschappen ter instantien des rentmrs. van St.
Marijen te Utrecht den 15 Septembr. Ao 1595 gegeven, bij Jan Jacob Brandts, Ruttger Alberts, Mechtelt Biermans,

Gerrith Sijel en Jan Roloffs getuijgen voor den Zal. Schultis, Geurt van Mehen, willende daermede bewijsen, dat
verscheijden meijeren en ingesetenen te Wilpe in Gietelaer marck berechtiget sullen wesen, met torff te steecken.
plaggen te meijen, als oock haere beesten daerinne te weijden, sonder dat men der selver beeste hebbe geschuttet,
begeerende daeromme dat men sij luijden oock voortaen bij sodaeniger gerechtigheijt ende hebbenden possession
ongeturbeert ende ongemolesteert wilde laeten verblijven.
Waerop den selven bij den marcken righteren en geerffden daervan contrarie kondschappen sijnen gewenten
voorgelesen worden, des inholds dat sij luijden uijttet Gietelsche veldt ……
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niet berechtigt sijnnen, nogh die gepredenteerde possessie sustelijcken hebben gehadt, dan dat men haere beeste,
vercken hebbet geschuttet, en haere plaggen sicht genomen. gelovenden daeromme die marckenrighteren en
geerffden niet, dat sij haere gepredenteerde gerechtigheijt totter marcken met duchtig segel en brieven sullen
connen bewijsen.
Nogh heeft Gerrit Verhuijl bijgebraght eene condschap, bij Gerrit Reijners, en Swene die huijsvrouw van Cornelis
Dercksen, ter instantien van Berendt Wilmsen, besiener te Zutphen, als momber over Zal. Herman Cuijpers kinder,
Ao 1601 den 20 Julij voor den scholtus van Voorst gegeven, omme daer mede te bewijsen, dat die bewooneren van
den gemeenen pael, met meer naebueren van Wilpe, het Gietelsche Veldt met torff te steecken, plaggen te meijen
en haere schaepen te weijden hebben gebruijckt, en van schaepen jaerlijx eenen hamel gegeven, alles onbespiert en
sonder dat haere beeste der wegen sijnnen geschuttet worden. Begeerende imgelijcken dat men sij voortaen bij
soodaeniger possession en gebruijckt ongemolesteert wilde laeten.
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Soo veel averst Gerrit Verhuijl als eijgener van gemeijnen pael belanget, alsoo sigh die selve beclaget, dat hij het
Gietelsche veldt niet kan missen, hebben hem die gemeijne erffgen. vergunnet, dat hij nogh voor eenige jaeren tot
opseggen toe, het Gietelsche Veldt mede sal mogen gebruijcken gelijck hij bis her toe heeft gedaen, mits dat hij
alle jaer die twee hamels gelijck bis her toe is geschuttet, tot behoeff der erffgen. betaele, en daer en boven nogh
van nu voortaen jaerlijx den selven erffgen. levere een vette lam.
Omme uijt het Gietelsche veldt te holden die vreemde immen, toe behoorende den geenige, soo inder marcken
Gieteloo niet sijnnen gewaert en berechtiget, worden die buijrrichter en schutteren gelastet daerop te letten, en nae
voorgaende waerschouwinge door kerckenspraecke te doen sodane vreembde immen te schutten.
Die erffgen. Hendricks door versterff goet in der marcken Gietelo gelegen beervet hebbende, en tot een erffgen. in
der marcken geworden sijnde heeft gepresenteert ter naester bijcomste die erffgen. pro-introitu te vereeren…..
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met een ancker wijns, Capitain Moorbeecke oock een erffgen. geworden sijnde, heeft gepresenteert en
aengenoomen im gelijcken te doen.
Absenten,
Joncker Jan van Steenbergen.
Thomas van Buerloo, Ignosant.
Wijnoldt Hackvort.

Anno 1618 den 3 Junij sijnnen burgemr. Gerhardt van Suchtelen, Amptman en Hadriaan Schimmelpenninck als
marckenrighteren in Gieteler marcke met eenig geerffden, als J r Jan van Steenbergen, B. Engelhart van Doetichem
wegen der erffgen. van Bruggen, Henrick Bentinck, Derck Luloffs in der herberge den Nijmwegh vergaedert
gewesen, alwaer geresolveert en gehandelt is als volgt,
Alsoo Jan Janssen Brandtzen een schaepschot contrairie het marckenboeck een koetrage heeft geset, en op ten
deert tot twee whaeren in der marcken berechtiget te sijn,…
pag. 34v
Is goet gevonden en geresolveert dat hem door die buijrrichteren aengesegt sal worden, om sijn schijn ofte
bescheijt van sodaene 2 whaeren voor eenen der marckenrichteren binnen den tijt van 14 dagen bij te brengen dat
hij voorschr. schaepschot sal affbreecken, en sijne schaepe op behoorlijcken en toegelatenen plaetsen holden. Doet
hij sulkes niet binnene die voorschr. tijt, sijnnen die buijrrichteren gelastet ’t selve schaepschot aff te breecken.

Derck Luloffs sustinerende, dat over den Goorgraven eertijts eene schouwe hebbe gegaen, en bij den gemeenen
erffgen. behoore geruijmet en onderholden te worden.
Item Claes Albertsen, clagende dat nu veel meer water in die Flierte lossen, dewelcke geenen onraeth ofte toeslagh
van Flierte hebben, welck water in voortijden door den dijck plecht te gaen.
Is goet gevonden dese twee pointen uijt te stellen tot gemeijne vergaederinge der g’erffden, om met gemeijnen
advisie daerinne te remedieren.
Alsoo die gebruijcker van ruijmen hem onderstaet op ter gemeinte geheele trouper schaepe te holden door hem bij
der buijr-….
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richter gelastet hem aen te seggen dat hij sigh der schaepe drifft qualijck sal ontholden.
Alsoo die buijrrichteren clagen, dat verscheijden meijeren haer onderstaen, tegens gebruijck ende ingegangene
wilkeuren, die groen plaggen te meijen boven die verdeijlinge der groen velden gedaen. Daer door dan gecauseert
wordt dat die schaepe gelligh worden, is geresolveert en goet gevonden, dat die geenige soo sulckes hier naemaels
werdt doen, eene tonne bier verbeurtsal hebben, half tot behoeff der buijrrichteren en meijeren, om voorts met
malcanderen te drincken, en half tot behoeff der gemeijnen erffgen. en meijeren tegens den naesten buijrdagh.
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Anno 1621 den 7 Junij sijnnen die marckenrichteren Dr. Marienburgh als amptman van Colmschaete ende
Hadriaan Schimmelpenninck, met naevolgenden erffgen. der marcken Gietelo in den herberg den Nijmweghen
vergaedert gewesen, te weeten Jr Peter van Appeltoorn, Wijnolt Hackvoort, B. Eng. van Doetichem wegen der
erffgen. te Bruggen Henrick Bentinck, Thomas van der Capellen, Derck Luloffsen, Giesberth van Heemert wegen
sijnes vaders Volcker Scharff, Jurrijen Rieke, Renthmr. van Sibkeloo, Jan van Rijssen, Jan Musshouwer, alwaer sij
van voorvallenden marcken saecken met malcanderen hebben gecommuniceert en geresolveert als volget,
Alsoo Jan van Lembeeck Ao 1615 is gecommitteert ende gelastet om der marcken uijt gesettede penningen en
restanten inte vorderen, sijnnen gedeputiert Willem Marienburgh D r . als marckenrighter, en Derck Luloffs, om
Lembeeck voorschr. aen te seggen ofte te verwittigen, dat hij sijne reeckeninge daervan verstendige , en dieselve
die tegens Maendagh toecomende over acht dagen, welcken gedeputierden….
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nogh worden geadjungeert Jr Peter van Appeltoorn ende B. Engelbert van Doetichem om derselven reeckeninge
mede soo doenlijck bij te woonen.
Jan van Rijssen clagende dat Henrick Hamer sijn schaepschott gesat hebbe ter plaetsen daer eer tijts vrouw
Olthoffs Sal. schaepschott heeft gestaen, ende hoe men sulckes ontkennende, wordt Jan van Rijssen gelastet sijn
bewijs daervan eerstes dages in te brengen ende sijnnen gedeputeert Henrick Bentinck, Thomas van der Capellen
en de Volckert Scherff, om als dan sodaene condschappen te visiteren, die questieuse plaetse te besightigen en de
parthijen soo doenlijck te verglijcken.
Die meijeren clagende dat Jan Janssen met een halve whaere in der marcken berechtight sijnde, tegens der
marcken rechten ordonn. sijn schaepschott int Broeck hebbe gesatt, en meer schapen holde dan hem van een halve
whaere toecompt.
Is geresolveert dat Jan Janssen sijn schaepschott int Broeck sal opbreecken bij die raade heen setten, ’t selve wegen
sijne halve whaer daerbij gebrugekende,
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sonder dat hij meer schaepen, dan tot eene halve whaer, vermoge des marckenboeck staen, sal mogen holden.
Geresolveert dat geen meijer meer ganssen, soo olde als jonge sal mogen holden dan twintigh en de een koeter soo
gewaert is, en niemandt anders niet meer dan thien ganssen, soo olde als jonge, ende wes daer meer bevonden
magh worden dat ’t selve prijs sal wesen.
Alsoo Egberten op den gemeenen pael voor desen is vergunnet gewesen eene troupe schaepe te holden, mits
betaelende daer voor jaerlijx aen den Dijck Greven twee hamels en den erffgen. jaerlijx als sij vergadert sijnnen
een lam.

Daervan hij ingebreeck wordt bevonden, is geresolveert dat hem nu voortaen die troupe schaepe te holden
affgesneden sal wesen, ende evenwel moeten betaelen wes hij nogh schuldigh. En hebben die buijrrighteren
aengenomen die voorschr. hamels en het lam jaerlijx te betaelen.
Die gemeijne erffgen. hebben erfflijcken vercoft J r Wijnoldt Hachvoort een uijtgegraven stuckjen landes, daer….
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Sal. lange Derck op placht te woonen, aen Hackvoorts voorschr. landt gelegen, voor die somma van twintigh
g.gulden. d’welcke hij aen de erffgen. sal betaelen, ontfangende daervan van den marckenrighteren D r
Marienburgh en Hadriaan Schimmelpenninck wegen der erffgen. eenen brieff van behoorlijck transport.
Geresolveert en goet gevonden dat hem vorder alle jaer die willekeur ofte het marckenrecht op huijden dato bij den
erffgen.van Gietelo ingegaen gearresteert ende beteeckent, in presentie der buijrrichteren en schaeters gelesen sal
worden, om sigh daer nae op haeren eedt te reguleren, welcken eedt sij alle jaer renovieren sullen.
Mede goet gevonden en gearresteer dat hiernaemaels die buijrrighters geene landen den gemeijnen erffgen. toe
behoorende sullen mogen verpaghten, nogh oock iemandts in die gemeijne marcke in laeten, dan dat sulckes bij
den marckenrighteren en gemeijnen erffgen. sal gedaen worden.
Copie der opdraght van ’t landt voorschr,
Wij Wilhelm marienburgh daertoe, als
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in naemen der stadt van Deventer Amptman van Colmschaete, van wegen den Hoff toe Gietelo, en Adriaen
Schimmelpen. van wegen den Hoff toe Presinck als geerffden in Veluwen bij der marckenrighteren in der
buijrschap Gieteloo, in den ampte en kerspel van Voorst gelegen, doen condt tuijgen en bekennen in en vermits
desen onseren openen besegelden brieve, dat wij uijt cragt der resolutien op huijden dato bij den geerffden der
buijrschap voorschr. genomen, tot afflegginge ende betaelinge eeniger gemeijnen marcken en buijrschulden
erfflijcken hebben vercoft en opgedragen vercoopen en droegen op mits desen, dem Edlen Eerentfesten Wijnandt
Hackvoort, Jr.
Van Vilsteren sijner huijsvr. en haren erffgen. een hoecksken landes uijtter marcken ofte gemeijnthe uijtter
marcken aengegraven, en aldernaest Kaeperen landt gelege, soo groot en in allesgestalt ’t selve Lange Derck Sal.
heeft beseeten ende gebruijcket, en sulckes voor die somma van twintigh g. gulden ad zes stuiv. den g. gulden
gereeckend bij mij Marienburgh in naemen als voorschr. tot gevoegen ontfangen , alsoo dat wij ons daervan
bedancken goeder voldoeninge ende betaeling, en hebben der wegen in naemen…
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der geerfden meergemelt, tot behoeff ende waeren eijgendom der cooperen voorschr. daervan erfflijcken
vertichnisse ende uijtganck gedaen, beloven oock sodaenigen koop tot allen tijden den cooperen alsoo te wachten
en wharen glijck sulckes in Veluwen erff coops recht is, sonder argelijst in oirconde der waerheijt hebben wij
marckenrighteren voorschr. voor ons en die samptlijcke erffgenaemen deesen brieff met onseren segelen besegelt
en met eijgener handen beteeckent .
Actum den 7 Junij Ao 1621
Anno 1622 den 30 Junij heeft Dr Marienburgh als Amptman van Colmschaete en marckenrighter van Gieteloo, van
Jr Wijnandt Hachvoort ontfangen wegen eijn gekoft stucken landes voorschr. 20 g.gld. ofte 28 Carels gld. Ende
volgents daervan op reeckeninge uijtgekeert aen vrouw Wijnoldts 22 gld. En aen mij Andr. Glagaer gelijcks als op
reeckeninge, dat ick den erffgen. van Gieteloo met schrijven gedient ses gld.
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Prothold van Gietaer Marck.
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Anno 1622 den 15 Meij sijnner die marckenrighteren Docter Wilhelm Marienburgh als Amptman van
Colmschaete en Hadriaen Schimmelpenninck in den Doodt voor Deventer vergaedert gewesen, met naevolgenden
geerffden in Veluwen te weeten, Jo Jan van Steenbergen, Thomas van der Capelle, Derck Luloffs, Gijsbert van
Hemert wegen sijnes schoonvader Volcker Scherff, Henrick Bentinck, Jan ter Bruggen, ende Johan Condewijn
voor hem selfs ende van wegen Heer Johan Bruijns Canonisius, alwaer van voorvallenden marcken saecken
communicatie is gevallen en geresolveert als volget.

Alsoo voor deesen Everdt Tijmenssen, meijer op ’t erve Velthoff, bij eenigen geërfden inder marcken tot
buijrrighter is gestelt worden, alleene bij provisie tot naester bijcomst der gemeijnen geërffden ende tot derselver
believen, om dem buijrrighter Claes Alberts in bedieninge des buijrrighter te assisteren, is Claes Albertsen als
buijrrighter bij den erffgen. alnogh gecontinueert ende Everdt Tijmenssen tot sijn adjunet gestelt en geconfirmeert
worden.
pag. 39v
Geresolveert en goed gevonden, dat die beijde marckenrighteren voorschr. neffens den genigen soo anno 1621 den
7 Junij daer toe sijnnen genomineert en gedeputeert worden, in den Nijmwegen toe Gietelo, ten huijse van Jan
Telgen huijden goedes dagh over 14 dagen wesende den 29 Maij tot acht uijren sullen vergaederen, om te reekenen
en eenen staet te maecken, wes die gemeijne marcke alnoghten aghteren en schuldigh mogh wesen, en worden
dieselve gedeputierden mede gelastet en geauthoriseert, nae bevindonge van grootheijt verschulden op den morgen
aght ofte meer stuivr. uijt te setten, ende ordre te stellen dat die selve penningen voorts daetlijck betaelt en geinnet
moogen worden.
Anno 1622 den 19 Junij sijnnen ingevolch der resolutien van den 15 Meij laest lestleden der marcken
gedeputierden inden Nijmwegen toe Gieteloo vergadert gewesen, te weeten Dr. Willem Marienburgh en Hadriaan
Schimmelpenninck, marckenrichteren, voorts Derck Luloffs en Henrick Bentinck geerffden.
Eerstelijck hebben die voorschr. gedeputeerden opgenoomen die reekeninge des marckenrighter
Schimmelpenninck voorschr.
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Wes sijn Ed. zedert den jaere 1611 wegen der marcken bis herthoe heeft ontfangen en wederom uijtgegeven, ende
is den ontfanck bevonden te sijn, twee hondert een en ’t sestigh gl. curn 18 stuivr. Die uijgave daerentegens twee
hondert negen en ’t negentigh gl. curn 18 stuiv. alsoo dat het eene van den anderen affgetrokken, nae geholdener
compensatie die marcke den marckenrighter van meer uijtgegevenen dan ontfangenen penningen schuldigh blijft
aght en dertigh gl. curn . Ende is te weeten, dat in deeser reekeninge mede sijnnen begreepen die penningen van het
verpandete stuck landes, beloopende 276 daelders daer van Gerrit kreijnck 250 daelder heeft ontfangen.
Volgents geresumeert die reekeninge van Jan van Lembeeck als inmaener der penningen soo A o 1611 sijnnen
uijtgesettet worden op den morgen 10 stuivr. welcke reeckeninge Leembeek voorschr. hier bevoorens Ao 1621 den
18 Junij binnen Deventer voor Dr. Marienburgh, Amptman, Burgemr. Engelbert van Doetichem ende Derck
Luloffs gedeputierden hadde gedaen, ende is bij derselver reeckeninge Leembeecks ontfanck bevonden te sijn
hondert seeven en ’t sestigh gl. en 15 stuivr. waervan hij wegen der erffgen. uijgekeert en betaelt heeft hondert
vijff en veertigh gl. en 16 stuivr. 8 penn. ende die wijle hij sigh beswaert gevonden, die restanten…
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van deese voorschr. uijtgesettede penningen inte maenen, heeft hij eenen cedelen door sijn handt van sodaenige
restanten overgegeven, beloopende hondert en drie gulden en vijfftien stuivers. Ende is sijnes dienstes van wijder
inmaeninge sodaeniger restanten bij den gedeputierden geerfden voorschr. verlaten worden, d’welcke hem
Lijmbeeck voor sijne moeijte hebben te goede gedaen vijfftien gld. en soo hij aen ontfangenen penningen heeft te
corten, ende blijft als dan Leembeeck deeser wegen den geërffden van Gietelaer marck nogh schuldigh ses gld en
18 ½ stvr.
Wijders gereeckent ende overslagen wes die gemeijne geërffden der marcken Gieteloo nogh schuldig sijnnen,
welcke schuldt is bevonden als volget
Hadriaen Schimmelpenninck comen p. slot van reeckening op huijden gedaen
Vrouw Wijnoltz coomen nogh aen capitaele penningen voor die marcke verschooten
en renthen daervan verschenen glijck Dr. Marienburgh van erentwegen gereeckent heeft,
aff gedaen wes daerop is betaelt
Dr. Herman Scharff Zall. als amptman heeft wegen der stadt Deventer der marcken verschooten
Adolph Donckel Sal. als Amptman wegen der stadt der marcken verschooten
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Henrick Bentinck verschooten
Derck Luloff van affreeckeninge Ao 1609 ten agteren
Behalven 3 gld. en 9 stvr. in Bentincks quitantie sijnnen begreepen en bij sijn Ed. betaalt
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moeten worden.
Nogh coomen Luloff voorschr. aen opgenomenen penningen tot betaelinge des Dijck
Greven van de morgen gelden
En de wijle renthen daervan belovet sijnnen te betaelen,
restet daervan die renthe vant jaer 1611 bis her toe, des jaers 3 ½ gld. en sijnnen 11 jaeren
Claes Albertsen aen penningen soo hij wegen der marcken aen de Dijck greven heeft betaalt,
en daer van hij die quitantie aen Luloffs segt overgelevert te hebben
Nogh Claes Albertzen van costen soo die geerfden tot sijnen huijse bij hem hebben verteert
And. Glagner Saal. als marckenschrijver restieret sijn tractement nogh van 7 jaeren. hebbende
een jaer van Dr. marienburgh Marckenrighter voor desen ontfangen des jaers sess gld. en sijnnen
nogh van dit marckenboeck nieues toegelegt
Sa deser schulden is
(nota: dat Evert Gerrits nogh vordert van vertheeringe op den stouwgraven 13 gld. en 17 ½ stvr.
waerop sigh die erffgen. sullen erkundigen.)
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Tegen deese schulden heeft de marcke nogh te goede, eerstelijck die restanten
van uijtsettinge de Ao 1596 den 12 Augusti op den morgen 8 stvr.
luijt der reeckeninge in 4to van Jacob Cottincks handt.
Die Hof te Presinck restet
Sebertinck
Vrouw Olthoffs
Had. Schimmelpenninck wegen der Hofstede toe Presinck
Brandts Clooster van 2 morgen
Henrick lansinck
Des H. Cruijtzes Vicarie
Lambert Gerrits van Niencamp en anders
Derck Vos van het voorschr. landt
Jan Brandtsen van Panders Camp
Derck Vos van het voorschr. landt
Die Ovelgunde
Jan Brandtsen van Creijenhove
Nogh dieselve met sijnen mede erffgen.
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Nogh sijnnen te goede die restanten van uijtgesettede penningen Ao 1599
op ieder morgen 4 stvr. en daer nae den 5 Martij Ao 1600 op ieder morgen 8stvr.
nae uijtwijsen der voorschr. reeckeninge ofte registers onder Collincks handt.
Hadriaen Schimmelpenninck wegen presinck restet
Vrouw Wijnolts
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Bruijninckhoff
Die Bremkte
Rensinck
Bentinck en Capelle wegen Seberdinck
Olthoff wegen Husmenninck
Bruijninck
Dasslers Hove
Brandts Clooster van 2 morgen int Broeck gelegen
Die Vicarie van St. Cruijtze
Die heer van Scheen van die Keute Maete
Derck Voss van een stuck landes in Gietelo gelegen
Jan Brandtzen van Veltcamp
Die Postweijde
Gerrit Stevens van seijgen weijdeken
Die Ovelgunde
Die Papen Raehagen
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Jan Brandtzen met sijnnen mede erffgen
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Item sijnnen te goede die restanten der penningen Ao 1611 den 6 maij uijtgesett
op ieder morgen 10 stvr. welcke restanten Jan van Leembeeck onder sijn handt
voorschr. heeft overgegeven.
Den Hoff toe Presinck restet
Ten Bussche Derck Luloff
Seberdinck Capelle
Het Loo Luloff
Meijerinck
Van presinck Hen. ter Bruggen erffgen.
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(Dit compt de weduwe Wijnbergen van haer landt int broeck gelegen)
pag. 42v
Marckels Hoffstede Kreijnck
Wijsskens Heer Jan Wilms
Schröers Hoffstede de morgen
Bruinck Hoffstede, Krijnck 2 morgen
Henrick Janssen weduwe van Jan Veentkens Hoffstede 2 morgen
Dasselaers Hove Gerrit Stevens erffgen. 16 morgen
Brandts Clooster van 2 morgen
Derck Roloffs nu die gebruijcken 2 ½ morgen
Berendt Wilmsen van 1 morgen
Des H. Cruitzes Vicarie in Voorst 6 morgen
Het Smeerige Landt, Cornelis Laurents 2 morgen
Die Heer van Scheen van Koijten Maete 3 morgen
Herman Boom van Langen Wijthaghen gebruijckt Jan Wilmssen 2 morgen
Die Schroer vant Haessken int Honden gebruijckt Jan Haverman 3 morgen
Gerrit Reijners 1 ½ morgen
Derck Voss erffgen. vant land gelegen aghter Berendt Wilmssen landtcamp 1 morgen
Jan Brandtsen van Veltcamp 2 morgen
Die Moltsweijde Had. Schimmelpenninck 7 morgen
Die Postweijde Jan Hartgers en Willem Gerrits 9 morgen
(moet de Vrouwe Wijnbergen betaelen)
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Sluijnen Wijthaegen Evert Goorhuis 6 morgen
Seijner Wijthaegen te behoorende Gerrith Stevens 3 morgen
Die Papen Rehaghen Joannes Bossken 9 morgen
Kreijen Hove gebruijckt Jan Brandtsen 1 ½ morgen
Nogh Jan Brandtsen Cum Suis van 9 morgen
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Sa Totalis soo men aen restanten van voorige uijtsettinge te goede heeft, met nogh den voorschr. ses gld. en 18 ½
stvr., soo Jan van Leembeeck der marcken schuldigh blijft is twee hondert drie ent seventigh gld vier stvr. 1 orth.
Die selve affgetrocken van de voorschr. seven hondert negen ende dertigh gld. en vier stvr. 8 penn. Blijft als dan
nogh quaet soo die gemeijne geerffden hebben te betaelen vier hondert ses ent sestigh gld. en thien stvr. 1 orth.
Die voorschr. restanten in te maenen hebben aengenomen Claes Albertsen en Henrick Hamer waer toe die marcken
righteren haer luijden die goede handt willen bieden en behulplijck wesen. Ende sullen voor haere moeijte ses
van ’t hondert hebben te genieten.
Om die voorschr. vierhondert ses ende sestigh gld en thien stvr. 1 orth, soo als dan …..
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nogh quaet blijven oock te vinden ende te betaelen, hebben die voorschr. gedeputierden der marcken goet
gevonden die selve in twee jaeren uijtsetten te weeten, nu voorts daetlijck negen stvr. op ieder morgen, ende
toecomende jaer nogh negen stvr. op den morgen, in hoopinge dat daer mede die voorschr. schulden ten vollen

betaelt sullen worden, ende hebben Claes Albertsen en Henrick Haemer die selve penningen mede aen genoomen,
te maenen, van het hondert ses als voorschr. genietende.
Is mede geresolveert en goet gevonden van eersten penningen soo daer vallen werden aff te leggen en te betaelen
die schulden en opgenomene penningen daervan renthen belovet sijnen en betaelt worden.
Anno 1622 den 28 Septembr. hebben die voorschr. immaeners Claes Albertzen en Henrick Haemer agtervolgende
haere ontfangene Maen Cedel aen den Amptman Dor marienburgh als marckenrighter gebraght.
Daeraff sijn Ed. eerstelijck heeft betaelt aen die weduwe Wijnoltsen acht en tachentigh gld. en 18 stvr. daermede
haere obligatie soo wegen het capitael als verscheenen renthen affgelosset en wegen der erffgen. voldaen is,
schietende alsoo nogh over een jacobuis en 16 ½ stvr.
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Anno 1622 den hebben die voorschr. immaeners nogh ingebraght ende aen den Amptman D or Marienburgh getelt
seven en twintigh gld. 17 stvr. daerinne begreepen sijnnen 2 gld. en 6 stvr. 12 p. soo Everdt Gerrits voor sijn
aenpast van Slunen Wijthagen de Anno 1611 nogh schuldigh was, van welcken penningen aen gemelten Everdt
Gerrits wederom uijtgekeert sijnnen derthien gld. 17 ½ stvr. soo hij voor deesen inder bijcompst der erffgen. aen
gegeven van verteerden costen nogh ten aghteren te sijn en nue met handttastinge bij manne waerheijt voor den
Heeren Amptman heeft verclaert en beholden hem noch deuchtelijck te competeeren, alsoo dat van deese
penningen nogh overschieten derthien gld. en twintighste halven stvr.
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Anno 1624 den 1 Junij sijnnen die marckenrighteren en de erffgen.in den Nijmweghen vergadert gewesen, te
weeten Dr. Willem Marienburg, Amptman van Colmschate en marckenrighter wegen den Hoff te Gieteloo,
Alexander Schimmelpenninck marckenrighter wegen den Hoff Presinck, Jr. Jan van Steenbergen, Jr. Peter van
Appeltoorn, Thomas van der Capellen, Derck Luloffs, Wijnandt Hackfoordt, ter Bruggen, sercret Jan Condewijn.
Om van eijnige voorvallende saecken met malcanderen te communiceeren ende resolutie daerop te neemen.
Eerstlijck alsoo voor deesen bij den Dijckgreven van Veluwen en der gemeijnen gérffden onder die schouwe
gehoorende, is geresolveert en goet gevonden worden, dat eene nije steenen sluijse op de Ovelgunne bij
Hulsbergen sal worden gemaeckt, is bij den erffgenaemen tot vervallinge van marcken Gietelo quota ingewilliget
en daertoe uijtgesettet, negen stuijver op ieder morgen, welcke penningen worden ingemaent en betaelt sullen
worden.
Die marckenrighter heeft eene obligatie bij den geerffden aen Aeltjen Wijnoltsen van 50 gld. de hoofdsomma
Anno 1598 den 19 Martij gepasseert gecancelleert ende voor sneden ingelevert, ende geremonstreert die selve
obligatie met betaelinge des capitaels en den renthen ingelosset te sijn.
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Op ’t versoeck des Heeren Cantzelaers van Gelderlandt Capelle, door sijn Ed. soon gedaen, begeerende inder
marcken die gerechtigheijt van eene halve wahr erfflijcken in der marcken Gietelo te koopen. de welcke die
erffgen. sijn Ed. voor deesen bij vergunninge hebben toegestaen om tot sijn Ed. erve Stroijnck in Wilpe gelegen
voor een tijtlanck te mogen gebruijcken.
Hebben die geerffden sigh daerop besprooken, ende bevindende die marcke Gieteloo voor die gewoonde
erffgenaemen in derselver albereits klein genoegh te vallen hebben volgents sijn Ed. soon affgegeven dat sij
sodaenige halve wahr niet erffelijck vercoopen connen, Dan willen sijn Ed. nogh voortaen tot wederopseggen toe
continueren door vergunninge bij den gebruijck der halven wahr, tottet erve Stroijnck om die beeste van denselve
erve in die marcke meede te mogen laeten gaen weijden. Dan geene schaepen daer inne te drijven, sal oock
plaggen tot den selven erve mogen laeten meijen, sonder dieselve anders waer toe te gebruijcken.
(N.B. Versoeck van vergunninge tottet erve Stroijnck, een halve wahr te coopen erfflijck is affgeslagen)
Claes Albertzen en Henrick Hamer inmaeners van 9 stvrs. Anno 1622 op den morgen uijtgesettet, en van andere
olde restanten, hebben aen den Amptman ende marckenrighter Dr. Marienburgh nogh gelevert van ingemaenden
penningen die Sa van acht gld. cur. derde halven stvr.
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Neffens den marcken richteren worden gedeputiert Jr Peter van Appeltoorn en Derck Luloffs, om die reeckeninge
van penningen bij Claes Albertz. en Henrick Haemer ingemaent en ontfangen op te neemen, ende claerigheijt
daervan te maecken, tegens huijden over 14 dagen alhier in den Nijmweghen.

Die negen stvr. op huijden dato over ieder morgen tot behoeff der nijen steenen sluijsen bij Hulsbergen uijt gesat,
als oock die restanten van vooringe uijtsettingen soo bij reeckeninge bevonden sullen worden bij Claes Albertzen
en Henrick Hamer nogh niet ontfangen te sijn, heeft aengenoomen tot behoeff der erffgenaemen inte maenen soo
volde doenlijck die scholtus van Voorst Elbert van Mehen, ende sal voor sijne moeijte sess gulden van ieder
hondert hebben te profiteeren en te genieten.
Die marckenrighteren en gedeputierden Jr Peter van Appeltoorn en Derck Luloffs soo huijden over 14 dagen, dat
wesen sal den 15 Junij naest comende, alhier inden Nijmwegen alsoo voorschr. wederom sullen erschijnen, worden
meede gelastet ten selven dage openbaer op te slaen, en aen den meest biedenden te verpaghten voor den tijt van
sess jaeren die gemeijne Hove bij die Rackhorst gelegen, waervan in den marcken te Voorst en toe Wilpe
toecomenden Sondage publicatie en kerckenspraecke gedaen sal worden.
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Anno 1624 den 15 Junij sijnnen die marckenrighteren Dr Wilhelm Marienburgh en Alexander Schimmelpenninck
neffens Jr Peter van Appeltoorn ende Derck Luloffs als gedeputierden der erffgen. van Gietelaer Marcke, volgende
die resolutie van den eersten Junij laestleden in den herbergen den Nijmweghen bij een ander gewesen, ende
hebben eerstlijck bij openbaeren opslage verpaghtet en de vermeijent die gemeijne Hove der marcken Gieteloo op
volgende conditiën ende voorwaerde.
Die verpaghtinge der gemeijnen Hove sal geschieden voor den tijdt van sess jaeren waervan op Petri Anno 1625
toecomende het eerste jaer sal aengaen ende eijndigende op Petri Anno 1631. Ende sulckes bij daelders ad. 30
stvrs. ’t stuck.
Pachter sal die selve Hove die eerste drie jaeren met sijen, weijden, en hoijen tot sijnen schoonsten mogen
gebruijcken het lege landt overst sal hij die leste drie jaeren drues moeten laeten leggen.
Die belovende pachtpenningen sullen alle jaer op Martini verscheenen wesen, iedogh op Petri ad cathedram wel
betaelt te sijn ende dat aen handen der marckenrighteren vrij ende sonder eenige kortinge van onraeth, schattinge
offte anders die pondtschattinge uijt bescheijden waervan hij gevrijet sal worden.
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Paghter sal geholden wesen alle jaer twaejff willigen pooten op de Hove te setten ende belooven te leveren bij
peene van twee stvr. voor ieder paete die niet becleven gelateert wordt te betaelen.
Sal mede geholden wesen het landt met de schuppe te bevruchten, en met graeven te verbeeteren inleggende in die
vrucht daer het dienlijck sal wesen, elsen ende doornen, dat die selve beclijven moogen waer en tegens hij sal
moogen genieten het weecke holt soo daerop vallen, wordt nae meijers rechte laetende daerop staen drie jaerigh
holdt.
Voor onderholdinge deeser voorwaerden sal den paghter ofte meijer twee suffisante borgen stellen , daermede die
erffgen. te vreeden sijnnen.
En sal voor eerst die insathe met schrijven onder telleuren gedaen worden, alsoo dat dieselve die mettet hooghste
schrijven die insathe becompt, eerst soo veel mael daerop sal mogen heugen als het hem believet, wesende ieder
heuginge een daeld. vier en twintig stvr. tot behoeff der erffgen. van ieder heuginge ende sess stvr. tot behoeff des
heugers, volgents eenen vrijstaende nogh wijders daerop te heugen, genietende daervan als voorschr.
Als niemandt meer heugen wil sal die keersse opgestoocken worden om met uijtganck desselver den lesten slagh….
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daervan te geven immiddels eenem iederen vrijstaende soo lange dieselve brandt noch meer doen op te setten.
Op die voorschr. voorwaerden heeft voor eerst Ruijter Jan mettet hooghste schrijven onder den Telleur die insathe
becoomen voor negentien daeler waerop dieselve gehooget tweemael die keersse opgesteecken sijnde heeft Jan
Janssen anders Jan Henricxen nog eenmael daerop gehooget, waermede hem oock die leste slagh door uijtganck
der keerssen is toe gevallen, alsoo dat hij jaerlijx aen die erffgen. vrijes geldes sal betaelen een en twintigh dal.
twaelff stvr.
Actum Coram Ao en als boven.…….

Voorts Anno et die eodem heeft Jan Janssen voorschr. voor onderholdinge der voorwaerden voorschr. tot borghe
ende onderpande gestelt sijn erve en goedt te Wilpe gelegen, Kranens Ampt geheeten, met handtastinge aen
handen Jr Peter van Appeltoorn en Dr. Wilhelm Marienburgh als geerffdenin Veluwe.
Anno et die eodem die marckenrighteren voorschr. ten overstaen J r Peter van Appeltoorn, met Derck Luloffs
affgereekent, wes sijn Ed. comptaen penningen voor die marcke verschult mette renthen daervan verscheenen, en
de wes sijn Ed. daer en tegens van verscheijden uijtsetting, …..
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uijt bescheijden die uijtsettinge den 1 Junij lestleden gedaen, alsoo dat gecompenseert ende het eene van anderen
affgetrocken, sijn Ed. van marcken nogh coomen 87 gld. 3 stvr. 4 penn. waervan sijn Ed. ordonn. sal worden
gepasseert op Elbert van Mehen, scholtus van Voorst, om van penninge soo hij heeft wegen der marcken inte
maenen die selve van 87 gld. en 3 stvr. 4 penn. aen Luloffs voorschr. te betaelen.
Nogh is op den scholtus voorschr. ordonn. gepasseert, voor den dijckgreven van Veluwen’t opmaeckinge van
steenen sluijse bij Hulsbergen die Sa van vier en vijftigh gulden en soo die erffgen. der marcken voorschr.
achtehalve hove voor aene quota schuldig sijnnen ’t welck den scholtus in reeckeninge der penninge soo hij wegen
der marcken heeft inte maenen, sal worden gevalideert, mits inbrengende quitantie daertoe dienende, ende is
dieselve ordonn. den 15 Junij nu dato voorschr. gepasseert.
Die ontfanck van uitsettinge inden jaer 1622 gedaen is gewesen
Die uitgave daerin is
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Gecompenseert in het eene van anderen affgetrocken bevindet sigh meer
ontfangen dan uitgegeven te sijn
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Den inmaeners Claes Albertzen en Henrich Hamer worden voor oeren ontfanck te goede gedaen thien gld. De
welcke sij aen oere eijgen morgen gelden sullen corten en inholden mogen. Te weeten aen Besselinck f. 6=6=0
Ende aen Meijerimck offte Goijnck
f. 3=14=0
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Anno 1627 den 22 Maij sijnnen in der hergerge den Nijmwegen die gemeijne g’erffden in Gietelaer marcken
vergaedert gewesen. Presentibus Dr. Wilhelm Marienburgh als Amptman van Colmschate en marckenrighter
wegen den Hoff toe Gieteloo, Alexander Schimmelpenninck markenrighter wegen Presinck Hoff, Pieter van
Appeltoorn, Wijnandt van Hackfoordt, Derck Luloffs, saal. Johan Condewijn, Jan van Rijssen,.
Eerstlijck gesproocken van de steenen brugge in de marcken Wilpe gelegen bij des seel Condewijns landt,
d’welcke die erffgen. van Wilpe sustineeren, dat dieselve behoort gerepareert te worden bij den geerffden in
Gietelaer Marcke. Ende is verstaen de wijle dieselve buijten dispute in der marcken Wilpe gelegen, dat men niet
kan gelooven dat die brugge bij den geerffden in Gietelaer marcken behoort gemaeckt en onderholden te worden,
is oock goet gevonden dat men sulckes den geerffden van Wilpe, soo daer over dolieren, sal te verstaen geven, met
begeerte, soos sij vermeijnen die geerffden in Gieteloo daerinne geholden, dat die van Wilpe haer schijn en
bescheijdt daervan, den marckenrighter van Gieteloo sullen bijbrengen, dewelcke die geerffden in Gieteloo als dan
sullen communicieren,
pag. 49r
om alsdan wijders daervan te spreecken, ende daerop te resolveren.
Die wijle die scholtus van Voorst Elbert van Mehen, tegenwoordigh niet bij huijs is, om die reeckeninge van de
uijtgesettede penningen bij den selven op te neemen, soo die scholtus voor deesen heeft aengenoomen inte maenen,
sijnnen beijde marckenrighteren voorschr. met J r Pieter van Appeltoorn en Herman Luloffs gedeputiert, om eerster
gelegenheijt sodaenige reeckrninge des scholtissen te visiteeren en op te neemen.
Is oock mede geresloveert, dat men alsdan oock mede die reeckeninge de anno 1622 voor gedeputierden voorschr.
sal resumeren, naesien en rightigh maecken.
Jan Janssen Brandtsen is mede aengeseght die wijle inder marcken niet is gewahret, dat hij derwegen sijn
schaepschott soo hij in der marck gesatt, tot geen schaepschot langer sal mogen gebruijcken, dan wel tot eene
schuijre offte anders.

Is geresumeert die resolutie de Ao 1621 den 7 Junij wegen Egbert op den gemeijnen Pael genomen, daerbij dan die
geerffden alnogh persisteren, volgents dannogh opt aenholden van Joost in den Vollenhoe te Zutphen hebben die
geerffden naerder geresolveert, te weeten dat men die twee….
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hamels jaerlijx aen den dijckgreven betaelen sal tot 6 jaeren toe, ende in die sess jaeren voor die erffgen. eens eene
aeme Fransse wijn, den welcken die erffgen. als die selve bij malcanderen sijnnen bij anckers sullen mogen laeten
afsteecken daer het haer believet, en de laeten den selven Joost ofte sijnen meijer betaelen, ende nu nogh eens den
meijeren eene tonne biers te verdrincken.
Alsoo tot nogh toe, die kercke tot Voorst seer vervallen ende verdestrueert heeft gelegen, sulcks dat den Godes
dienst, daerinne niet nae behooren, heeft konnen worden geexerceert, Ende dat dieselven nu wederomme ter Eeren
Godes, en de tot dienste van die gemeijnte is opgebouwet, soo hebben die samentlijcke erffgen. van Gieteloo op
dato onderschreven bij eene vergaedert sijnde tot Christelijcken IJver, mede om Godes wille daer toe vereeret, und
vereeren bij desen, die somma van sess hondert gulden ad. XX stuivers ’t stuck.
Actum Gieteloo den 9 Martij 1629.
Tot vindinge van dese boven genoembde som hebben d’erffgen. geconsenteert te moogen vercoopen deese nae
benoembde parceelen, En de om die te besien aengestempt morgen in loco te erschijnen omtrent 10 uijren.
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Seecker haesken, gelegen bij die gemeene pael, daerbij nogh een stuxken kan uijtgesteecken worden.
Een hoexken, ofte ackerken op die Clouse.
Een hoffken bij Janssen Brantsens huijs.
Anno 1629 den 24 Martij is een bijeencomst der erffgen. van Gieteloo geweesen, in die Herberge den Zutphen.
Und is voor eersten reeckeninge geholden van den jaere 1624 den 15 Julij wegen die beuringe vant jaer 1622
morgengeldes, alwaer bevonden, dat die secre. Glager meer ontfangen, als uijtgegeven heeft, drie und sestigh gld.
en 10 stvr. und bevindt sigh tegenwoordigh, dat hem wegen sijn salaris competiert 74 gld. en waertegens hem die
voorschr. 63 gld. en 10 stvr. te goede gedaen sijnnen, und is daermede bedancket van wegen sijn salaris en gedaene
diensten.
Die heer reeckenmr. Schimmelpenn. compt van wegen seeckere reekeninge bij sijn saal. vader in den jaere 1622
den 19 Maij gedae, die somma van 38 gld, en waertegens….
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sijn Ed. heeft ontfangen die pacht van die gemeijne hoven in den jaere 22 und 23 verschenen 48 gld. und weder
uijtgegeven in twee reijse op den 1 en 15 Junij desselver jaers 47 gld. en 18 stvr.
Aengaende des schulten van voorst reeckeninge montierende ter sa. van 416 gld. 15 stvr. bij hem aengenomen om
te ontfangen, is gebleecken, dat hij ingemaent ende opgebeurt heeft 371 gld. 17 stvr. die restants mede in
gereeckent, blijven alsoo overentzigh 44gld. 8 stvr. waerbij nogh koomen 4 ½ morgen van Barrevelt Wijthaegens,
diewelcke die wed. Cruijsse und vrouw Hoijckemaeckers aen sigh hebben gekost, daervan is ontfangen 10 gld. 16
stvr. maecket alsoo de ontfanck 55 gld. 4 stvr.
Und is des voorschr. Schultis reekening geconcludeert en geslooten, und onderteeckent als volgt.
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Die heeren marckenright. und erffgen. van Gietelo hebben die voorschr. reeckeninge, des scholtis van Voorst
opgenoomen, blijvende overentzigh die voorschr. 55 gld 4 stvr. Die welcke den voorschr. scholtis geordonneert
sijnnen, aen den pastoor van Voorst te betaelen, und sinnen voorgemelt scholtis voor sijne moeijten und vlijtigen
dienst toegelegt die restanten, soo in deese reeckeninge oopenstaen, om dieselvetot sijnen schoonsten und eijgen
profijt inte maenen, ende t’ ontfangen.
Und is alsoo sijner gedaenen reeckeninge bedancket, den 24 Martij 1629 onderstondt.
Condewijn Secrt. in fidem. ft.

Eod. is bij den marckenrichte. und aenwesenden erffgen. goet gevonden, ter eerster vergoederonge van deselve,
soo geholden sal worden te spreecken, met wat maniere het waeter in stowgraevens und door die leegten, uijt het
velt geleijdet mogen worden, om het selve alsoo bij het eene ofte ander middel quit te worden.
Janssen Brantsen heeft aengenomen tegens die naeste vergaderinge bij te brengen den brieff van den Ruijnencamp.
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Op die selve tijdt heeft die heere amptman Marienburgh, sijn reeckeninge gedaen van den jaere 1624 tot 1628 op
Martini incluis. De ontfangh heeft sigh bedraegen 151 gld. 16 stvr. und d’uijtgave daertegens 161 gld. en 4 stvr.
liquidat is liquidandis, is bij gemelten amptman meer uijtgegeven als ontfange 9 gld. 12 stvr.
Pro Memoria
Den pastoor van Voorst is geassigneert van wegen betaelinge der vereerden 600 gld. gedestineer tot reparatie der
kercken daer selfs tot Voorst.
Voor eerst ontfangen van Joost in den Vollenho te Zutphen 221 daeld.
Van Janssen Brantsen 91 daeld.
Van den scholtis van Voorst
Nogh is den pastoor in betaelinge gedaen
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Soo de amptman Marienburgh betaelt heeft aen Claes Holtwijck te Deventer voor glas roeden
Het rest beloopende
Is door den heer Amptman voorschr. aen den Hr. Pastoor in contant betaelt, Somma
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Voorwerden van twee verscheiden vercoste percelen van landerijen in Gietelo gelegen.
Die heeren marckenrightr. sampt gedeputierde erffgen. van die marcke te Gietelo, willen agtervolgende gedaene
kerckenspraecke , hier ter plaetse opslaen veijlen, und erffelijck vercoopen twee verscheijden stucken van
landerijen in den Gietelschen marcke gelegen.
het eene beginnen bij die gemeene pael aen die drie wilgen, staende achter het hecke bij het schaepschott van Joost
van Vollenhoe, streckende veldewens inne, tot aen een kuijle, tegens het voorschr. hecke over ende voorts tegens
den graeven van Dorrens Wijthagens over, die Tonniss Gerritsen in pacht heeft, ende dat den graven bijlanges
mede het olde kempken bouwlandes in gereeckent.
Het ander stuck landes die Cluijse geheeten, beginnende van een eijcken stubbe tot aen een olde wilge, staende op
een dooven graeve. Ende dat deselve graeven voor het velt bij langes, ende rontzum alles op voorwenden, und
conditie hier naevolgende.
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In den eersten sal die vercoopinge geschieden bij Dald. ad. 30 stvr. ’t stuck, und die geene soo het meeste onder
den tellers werdt schrijven, sal voor iemandt anders, de insathe hebben, und daerop datelijck mogen hoogen, soo
veele als ’t hem gelieft, wesende in der heuginge vijff dald. vier tot voordeel den vercooperen, und eenen tot profijt
des coopers ofte heugers, ende sal den slagh van vercoopinge, bij brannenden keerssen uijt ganck gedaen worden.
Die coperen van ieder parceel landes sullen alleene soo veele plaggen op het velt moogen meijen, als sie tot het
landt van doen hebben, ende niet meer, und sullen geene huijseren gesett, ofte eenigh getimmer op die landen
gedaen mogen worden.
Die cooppenn. der voorschr. beijden parcelen van de landerijen sullen die voorschr. cooperen geholden weesen
inwendigh een maendt tijdts van dato deses aff te reeckenen, aen den pastoor tot Voorst, in goeden graven en
ganckbaeren paijement op te leggen ende te betaelen.
Daer voor die voorschr. respective cooperen tegenwoordig bij sittenden gelaege, genoeghsaeme borgen sullen
stellen, weesende sampt und besonder, und eene voor all soo wel als den principael selver…….
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verobligeert, ende verbonden, und sodaene borgen niet willende ofte kunnende stellen sall, ofte sullen die voorschr.
landerijen op ’t nieuwe tot schaede ende niet tot boete des, ofte der eersten cooperen, opgeslagen geveilt ende
vercost worden.
Van weegen die costen soo alhier gedaen worden sullen die cooperen van ieder dald. betaelen daetelijck in contant,
eer men van der tafelen scheijdt, twee stvr. elck nae advenant und quota quotis gelijck den cooppenn. daer voor
hier het voorschr. landt getaegen, en gekoft heeft.
Nae dat die voorschr. landerijen vercoft sijnnen holden die heeren marckenrighten und geerffden aen sigh het
bedencken den tijdt van een uijr, ofte sij die landerijen voor sodaene gecofte penn. aen sigh willen beholden oder
niet.
Ruijter Jan heeft het eerste parceel bij die Mennepael gelegen, op die voorgelesene voorwaerden ingesatt van
205 Dall.
Die selve heeft geheuget 1 mael
Joost van Vollenhoe
1 heuginge
Die voorschr. Ruijter Jan 1 mael
Joost van Vollenhoe
1 mael
Die daermede den lesten slagh van den erffcoop aen sigh bekoomen heeft.
Vrijgelt 221 Dall. Borge: Serrijs Ebbinck, Jan van Rijssen.
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Het andere parceel heeft Ruijter Jan ingestelt voor 55 Dld.
Ruijter Jan heeft daerop geheuget
1 mael
Janssen Brantsen geheuget
1 mael
Ruijter Jan noch
1 mael
Janssen brantzen
1 mael
Dieselve Janssen Brandtsen heeft daermede den slagh bekoomen met uijtganck der keerssen.
Vrijgelt 71 dald.
Nogh heeft Janssen Brandtsen gecoft een stuxken landes, strac aen sijn door, und schaepschott gelegen int
Gietelsche Broeck, geheeten Huttbargh Haestken voor 20 dald.
Vrijgelt 20 dald.
Borgen: Gerrits petersen en Jacob Gerritsen.
Somma in alles 312 dald.
Die 2 str. op ieder gulden brengen uijt 31 gld. en 4 str.
Actum in die herberge den Zutphen, in bijweesen des heeren Drosten Appeldoorn, item markenrighter reekenmr.
Schimmelpenninck und Dr. Marienburgh, voorts Hackfoort Dort, ter Bruggen, Jan van Rijssen,Serrijs Ebbinck,
und meer andere erffgen.
Den 24 Martij 1629.
Condewijn Seertiff.
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Anno 1631 den 10 April, sijnnen die heeren marckenrightr. Marienburgh und reekenmr. Hadriaan
Schimmelpenninck voorts Jr Wijnolt Hackfort, Derck van Dorth, Jan van Steenbarge thoe Nijenbeeck, Jan
Condewijn, Claes Alberts, Janssen Brantsen, und meer andere erffgen. van Gietelo, in die herberge den Zutphen bij
malcanderen geweesen, und is geresolveert ’t geene volget.
Voor eerst dat het stucke landes, gelegen aen die Beekbarger Heijlanden, aen die weeteringe dat welcke Janssen
Brantsen und Ruijter Jan tegenwwordigh van den erffgen. in pandtschap hebben, opentlijck ten meesten voordeel
der erffgen. jaerlix tot derselver tafele toe te leggen, den lesten Maij toekomende in die voorschr. herberge den
Zutphen verpaght sal worden, und dat tot lossinge sodaener pantschap die erffgen. tegens Martini toekomende
precies uijtkeeren sullen uijt haeren buijdel elck int sijne van ieder morgen 17 str. belopende over all in eener
somma 4 bis gld. 7 str. tot ontfanck van dieselve sal die scholtus van Voorst versogt worden tegens sodaene
belooninge als hij voor deesen gehadt heeft.

Und is datelijck bij sittende vergaderinge den voorschr. pandtholderen die pandtschap opgelegt, und dat sij haere
uijtgelegte….
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penn. toecomstige kersmisse weder ontfangen sullen ’t welck sij geaccepteert ende aengenomen hebben.
Alsoo die paghtjaeren van die gemeene Hoven uit sijnnen, sijnnen gedeputeert, neffens die heeren marckenrightr.
die heer Drost Appeldoorn, Jren Hackfort ende Dorth om dieselve op dingsdagh den lesten Meij toekomende mede
te verpaghten.
Ruijter Jan als paghter van seecker stucke landes int Gietelsche veldt gelegen, daervoor hij des jaers betaelt 12 dald.
versoeckende quitscheldinge , overmits sijnen grooten in den jaere 1629 geledenen schaede und gelegene krenckte,
is hem affgegeven dewijl hij afftreckende vant goet, het selve van weeckholt geblootet und van daer op een ander
plaetse gefuijrt heeft, dat hij die paght vant jaer 1629 ten vollen betaelen sal, solde andersints gratie genooten
hebben.
Die buijrrichter op behagen van de erffgen. voor een jaer lanck verpaght hebbende aen Jan Willemsen een camp
den Ruijmer geheeten.voor sess daell. is sulckes bij den erffgen. geapprobeert, und sal gelijcksels dieselve camp op
den lesten Maij toekoomende verpaghtet worden.
Die voorschr. marckenrighter und gedeputierden hebben aengenomen op den lesten voorschr. Meij occulere
inspectie te neemen,…..
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op wat manieren het waeter uijt die leegten vant Gietelsche velt, met graeven elders geleijdet sall mogen worden.
Janssen Brandtsen heeft alnogh aengenomen op de eerste aenstaende vergaderinge den brieff van den Ruijmer
Camp in te brengen en de te doen leesen.
Jan Henrixen als paghter van die Gemeene Hoven, wordt die paght vant jaer 1629 ter cause van sijnen grooten
geledenen schaede voor die helfte geremitteert.
Is goet gevonden und geresolveert, dat ten overstaen der Heeren Marckenrighter sampt voorgemelte gedeputeerden,
het Gietelsche velt, soo wel die leegten als die hooghten door een lantmeeter bij goede gelegentheijt sal
affgemeeten worden, und volgents onder die gewaerde erffgen. gedeijlt.
Den schaeter wordt toegelegt een libra groot van wegen sijn armoet, und geledene krenckte.
Anno 1631 op den lesten dagh Maij sijnnen, die heeren marckenrighter, Derck Luloffs loco Dr. Marienburgh und
Alexander Schimmelpenninck, neffens die heer Droste Appeldoorn, J ren Wijnoldt van Hackfort, und Derrick van
Dorth als gedeputeerde erffgen. van Gieteler Marcke, aghtervolgende die resolutie….
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van den 18 April lestleden, in den harberge den Zutphen genaemt, daerselfs bij malcanderen und sijnnen aldaer bij
openbaeren opslagh verpaghtet, undt vermeijent verscheijden hiernae benoemde parceelen van landerijen, op
naevolgende generale und particuliere voorwaerden.
Die verpaghtinge der parceelen sal geschieden voor den tijdt van sess jaeren, waer van op Petri Anno 1632 het
eerste jaer sijnen anvanck sal neemen, und eijndigen op Petri ad Cath. Anno 1638 und sulcks bij dald. ad. 30
stvr. ’t stuck.
Die belovende pachtpenn. sullen alle jaer op Martini verscheenen wesen, edogh op Petri ad Cathedram well betaelt
te sijn, ende dat aen die marckenrighteren vrij und sonder eenige cortinge, onraet, schattinge, ofte anders.
Pachteren sullen inplaetse van wilgen paeten, des jaers 200 elsen paeten bei leven leveren.
Sullen mede geholden wesen, die landen met schuppen te bevrughten, ende met graeven te verbeeteren, inleggende
in die vrughten daer het dienlijck sal wesen, elsen, und doornen, dat die selve becleven mogen waer en tegens sij
mogen genieten het weekeholt, soo daerop wassen wert, nae meijers recht, laetende daerop staen drie jaerigh holt,
sullen oock geene plaggen daerinne meijen, geduijrende die paghtjaeren…..
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van wegen onderholdinge der voorwaerden sollen die paghteren sufficente borge stellen, daer mede die erffgen. te
vreede sijnnen.
Die verpaghtinge sall sonder heugingen en sonder keerssen tegebruijcken geschieden, soo dat die eerst mijn segt,
bij opslagh ofte ophangen daetelijck paghter sal wesen, ende holden die heern verpachteren, desen naemiddagh
haeren beraet, an sigh off haer Ed. voor die paght penn. die landen an sigh willen beholden ofte den pachtern daer
voor overlaeten.
Voor eerste sullen op die voorschr. voorwaerden op gehangen worden die gemeene Hoven, die welcke die paghter
die drie eerste jaeren sal mogen schoonen, und die drie leste jaeren drues laeten liggen, sonder geschoont te
worden.
Die gemeene Hoven daelende tot 25 dald. hebben die heern verpaghteren aen sigh geholden.
Het land bij Beckbarger weteringe gelegen Costverlaeren geheetten, daer van die hoogte geschoont, und die leegte
geweijdet sall mogen wodren , heeft Janssen Brandtsen getogen voor 23 daeld. Edogh hebben dat selve die
verpaghteren aen haer beholden.
Den Ruijmer hebben die verpaghteren aen Jan Willemsen verpaghtet, und uijtgedaen voor acht daeler jaerlijx des
sal hij Vroe- und Spaede goede opsight op die beeste hebben, dat die selve niet van die eene marcke in de ander
loopen.
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Und alsoo hij nog een jaer paght daeraen heeft, sal sijn nije paght aengaen Ao 1632 op Petri, und sijnnen voor die
voorschr. jaerlijx paght penn. borge geworden Claes Albertsen und Janssen Brandts .
Ao et die ut S.
Anno 1631 den 12 Decembri sijnnen die heeren marckenrighters van Gietelen marcke, in die herberge den Zutphen
genoemdt, bij malcanderen gewesen, und is ter selver tijdt onder andere becomen en goedt gevonden, dat seeckere
bij den Heern Amptman und Marckenrighter Marienburgh Dr. uijt der stadt Deventer archiris gelichteden, und daer
selfs in die voorschr. herberge in originali vertoonden besegelden brieff concernerende een stucke landes, den
Buijen Camp geheeten in Gietelo und Gietelsche veldt gelegen, in desen ordinaris marckenboeck van Gietelo ad
perpetuam rei memoriam, geschreven gevidimiert und geauthoriseert worde, volgender gestalt.
Wir gemeine erffgenaemen in der buijrschap toe Gietel, in den kerspel van….
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op Voorst op Veluwen gelegen, doen samentlijcken condt ende bekennen in und vermits desen openen brief
besegelden, dat wir uijt drengerden nood und tot behoeff und erbouwinge unser gemeiner kerspel karcken van op
Voorst, den allerdurchleuchtigsten groosmechtighsten und onoverwinligsten Fursten und Heern, Heern Philipsen
van Godes Genaeden, Coninck van Hispanien van Engelandt en Hartoge van Brabandt und Geller, Graeve van
Hollandt und Zutphen en Erffheer van Vrieslandt und der landen van Overijssel en unseren aldergenedighsten
Lievein Heern, vercoft ende erlaten hebben, vercoopen ende erlaeten, in und mit craft deses briefs, een stucke
landes, geheeten den Buijren Camp, in die buijrschap van Gietell gelegen in dat Gietelsche Veldt, recht tegens Con.
Maj.tt erve en goet ter Rackhorst geheeten, in manieren und gestalt als hiernae beschreven volget.
Alsoo dat Conink Majesteitt geen huijs ofte eenige andere timmesatie op ’t voorschr. Buijren Camp, setten
sallaeten, nu noch ten eeuwigen daegen, sonder ihre Con. Maj.tt sall den voorschr. Camp gebruijcken in ire Maj.tt
olthoevige goet, den hoff te Gietelo, mit die Rackhorst, und anders nergents in, daermede dat geene uijt drift,
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ofte uijtslagh, nu nogh ten eewigen daegen van den voorschr. Camp geschehe und is deser erffcoop recht und
redelijck toegegaen, om eene seecke somma geldes, gelijck ire Con. Maj. ofte desselver volmechtiger goetlijcken
met uns samentlijcken erffgenaemen eens worden sijn, und wir in eener bateralinger und onverdeijlter somma, te
dancke ontfangen hebben, und bedancken ire Coning Maj. daer van goeder, ende welternoegter betaelinge und wir
samentlijcke erffgenaemen, gelooven alle tijdt, in volle der noodt, meerder und beter vestenisse te doen, op allen
oorten ,und plaetsen daer sigh sulckes eigen, und gebeuren west, alles sonder argelijst, in oorconde der waerheijt
und vaster stevigheijt, aller voorschr, pointen, hebben wir samentlijcke erffgenaemen gebeden, die Erentfesten und
Achtb. Carel van Steenbergen, Johan Kreijnck, Burgemr. der stadt Deventer, Joost ter Bruggen, gelijcksals

Burgemr. binnen Deventer, und Henrick ter Bruggen, als mede erffgen. in der voorschr. buijrschap, dat ire
samentlijcke en veresegelen, an desen brieff hangen wolden.
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Willich wie Carel van Steenbargen, Johan Kreijnck, Joost ter Bruggen, und Henrick ter Bruggen, voor uns selver,
und mede op vlijtigh bidden, und begeeren der gemeiner erffgen. met aen hangonge unser segelen, bekennen
geerne gedaen te hebben, und is deeser erffcoop brieff, twee alleensluijdende und met eener handt geschreven,
deren Conin. Maj. und wir gemeine erffgen. ellijck eener ter noege ontfangen hebben gegeven in den jaere unsess
Lieven Heern, und Zalighmaeckers geburt duijsent vijftien hondert drie und sestigh op St. Lebuijns dagh, und was
het origineel, met vier verscheijden uijthangende segelen in groene wasse bekresstiget.
Nae vlijtige Collatie und auschultatie is dese copie met sijnen waeren en principalen in Frans zijn geschreven, und
met vier uijthangenden in groenen wasse bekrestdighden origineel van woorden tot woorden gelijckluijdent
bevonden.
Meteste Condewijn Secr. Daventer.
Qui in Fidem.
Condewijn Secr.
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Anno 1631 den 22 Decembr. hebben die heeren markenrightern Dr. Marienburgh und reeckenmr.
Schimmelpenninck aen Janssen Brandrsen und Jan Hendrixen alias Ruijter Jan affgelostet eenen pandt brieff ter
somma van 276 daeld. ad 30 stvr. ’t stuck, waervoor d’erffgen. van Gietelo versat hadden in den jaere 1610 den 27
Septembr. een stucke landes soo groot und kleijn ’t selve gelegen is opt Gietelsche Veldt op die weeteringe
beneffens die Rackhorst und is die origineele pandtbrieff door sneden, gecassiert und op den rugge van deselve
geteeckent’t geene volget.
Copia.
bekennen wij Janssen Brantzen und Jan Henrixen, alias Ruijter Jan, voor uns, unser huijsvr. und erffgen. als
pandtholderen van desen tegenwoordigen pandtbrieff, dat die Ed. und Eerenfesten Alexander Schimmelpenninck,
reeckenmr. und Willem Marienburgh der rechten Dr. und burgemr. der stadt Deventer als marckenrighteren van
het Gietelsche Marck aen ons ten vollen und ten eene mael, den voorschr. ….
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pandbrieff, tot onsen contentement und genoegen afgelostet, voldaen und betaelt hebben, sulx dat wij ons van
opgemelten pantbrieff voor ons und onse meedebed. gantselijck quitieren und goeder aflossinge bedancken, sonder
argelijst, in oorcond der waerheijt, hebben wij onse handen und marcke hier onder gesatt, unde tot meerdere
verseeckeringe gebeden, den Ed. Albert van Mehen Schultis tot Voorst desen eedt van afflossinge und quitonge,
mede te onderteijckenen.
Geschien in die harberge van Robert die woont voor Deventer in den jaere onser Heern 1631 den 22 Decembr.
onderstondt.
gemerkt XX met hand van Jan Janssen Brandtzen.
Jan Henrixen.
Aelbert van Mehen, Schultis tot Voorst.
Oerer beijde bede.
Pro vera Copia Coll.
Condewijn Secrt. Daventer.
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Anno 1632 den 25 Maij sijn die heeren marckenrighters en de gemeene erffgenaemen van Gietelo vergadert
geweest tot Gietelo in die herberge genoemt den Zutphen.
Presentibus,
Marckenrighteren,
Doctor Wilhelm Marienborgh, Amptman van Colmschaete, Joncker Adriaan Schimmelpenninck van de Rijs,
rekenmr.

Gemeene Erffgenaemen,
Jr Assuerus van Appeldoorn, Drost van Veluwen.
Jr Wijnand van Hackfort.
Jr van Steenbergen tot Nijenbeeck,
Gijsbert van Hemert, Dort, Willem Condewijn,
Noie Patris, licent: Scherff noie vrouw.
Johannes van Rijssen, Claes Aelberts, Serris Hebbinck, Herman Brink,
ende Janssen Brandtsen , Geertrui Hoijkmakers.
Juffer van de Capelle compareerde voor genoemde heeren erffgenamen, ende de de door haeren Procuratorem
Conradum van Munster voorstell, dat sij van de eijgenaers van Vaentgens Hoffstede heeft gekoft een halve waere
in het Gietelsche Veldt tot voorschr. Hoffstede gehoorende, dat die vercoopers present ende oirbiedigh waeren
daervan opdragh te doen, met versoeck……
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dat die erffgenaemne sodaene halve wahre op haeren naeme uijt marckenboeck wilden doen registreren, ende haer
deselve halve wahre tot haer goet in Wilpe Stroingh genoemt, laeten gebruijcken, waerop gedelibereert sijnde, is
bij die gemeene erffgenaemen goet gevonden dit versoeck te holden in bedencken.
Is geresolveert dattet affgemetede Gietelsche Velt, onder die gewahrden sal worden verdeelt, ende dat die deelinge
sal geschieden bij lottingh allent ingevolgh ende na die corecte bijden ingenieurs Geelkercken daervan gemaeckt.
Dat toekomenden Dinghsdagh over acht dagen, sullende wesen den 5 dagh Junij lopenden jaers, een ieder alhier ter
plaetse sijn schijn ende bescheijt van gerechtigheijt tottet wahr toe sal inbrengen, waervan mede goet gevonden is
op aenstaenden Sondagh publicatie ofte kerckenspraecke te laeten geschieden.
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reekenonge des scholtis van Voorst aen de marckenrighters ende geerffden in Gietel van achtien stucken
morgengelts op ieder morgen aldaer bewillight tot inlootinge van de verpandete Gietelschen gemeente.
Die mergen getall in Gietel beloopt als bij staeken kan gereeckent worden
vijffhondert sesentwintig morgens, ter somma deses morgengelts van
vierhondert drie entseventigh gulden dertiend en halve stuijver

Gld.
IIII

C

Strs.

LXXIII XIII5

Hieraff comt den Scholtus tot maengelt

XX

VIII

X

Bij de reekeninge van ’t morgengelt vierentwintigh is die scholtus toegelegt geweest te
boven voor restant van Renssijnck de Anno 1599 en 1600 XIIII gl. VIII str. welcke
Hemert geweijgert heeft te betaelen, vermits die quitantie van volgende jaeren hadde.
Ende waeren bij hem mede gereeckent II morgen lants van Ao ’96 off soo joffer van
Wijnbergen solde hebben van Janssen Brandsens landerijen metten sijnen ende die
joffrouw mij geweijgert heeft te tellen als seggende deselve II morgen gehoort te
hebben onder der goet eerdie Brantsens daer waeren aengecomen ende naderhant
daeronder wederom geconsolideert te sijn , daerbij hij scholtus te Corte compt 14 gld. XII str.
Facit dit poinet

X

pag. 61r
Claes Aelberts heeft ingeholden het mergengelt van ’t Goijhuijs tegens agterwesen aen de geerffden
van Gietel tot twintig gld.
Nogh heeft die scholtus vermogens quitancien in gelde uijtgetelt aen den marcken righter
Marienborgh twee hondert veertien gulden veertien strs.

II

Item aen Herman Joosten op ordonnantie des marckenrighters
Ende aen Robert Janssen betaelt voor verteronge op de inlossinge gedaen
Facit dese afcortinge ende betalonge
Ergo met ontfang

307 gld.
166 gld. 12 strs.

C

IIII

XX gld.

XIIII

XIIII

XII XVI
XIII
o
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Gietelsche Mergentall.
Den Hoff toe Gietel met den Buijrcamp.
XXVII
Den Hoff Presinck
XXIIII
Den Hoff Emelinck toebehoorende Buijrlo
XXIII
Velthoff behoorende Sijbben toe
XXVI
Diederick van Dorth vant goedt ten Bossche XXII mergens vant goedt Loon
XVIII mergens ende van Schroershoff II mergen
XXXVIIII
Bruninck hoff
XXIIII
Veltwijck
XX
Die Bremkte
XXXII
Rensinck
XXIIII
Sebelinck met eenen mergen van Berent Hissinck heen gecomen
XVII
Huijsmanninck XX mergens ende den Nijencamp IIII mergens
XXIIII
Middelborrigh XVIII mergens ende sijn daerbij aengecoft van
Besselts Withagen III mergens
XXI
Staeckenbergh
XX
Brinkinck
XVI
Het Goijhuijs
XX
Besselinck
XIIII
Berent Brants
XII
Den Poll van mijn heer Drost met den Oevelgoenne
XV
Met Schouwers Hoffstede
I
Die hofstede van Henrick Engberts Hoijckemaeker II mergens ende van
Besselts Withagen III mergens
V
417 ½
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Die Hoffstede van den Conrector Linen
II
Hieraen liggen nogh twee mergens daerbij gebruijckt behoorende tot Nijenbeek
II
Die Hoffstede van Lambert Camphorst
III
Evert Jansen van Beeck ende Jacob Hartgers kinderen van Lambert Gerrits
Hoffstede I mergen en een vierendeel, Item van Wijsskens Hair II mergens
ende van den Nijencamp II mergens
IIII en drie vier deel.
Jochem Staepers weduwe van den Nijencamp I mergen ende van
Besselts Withagen II mergen
III
Gemer Paels Withagen
III
Capellen Withagen
III
Hans in de Steerns Withagen
VI
Die heer van Doornweert van de Kuijvenmate III mergens ende vant parceel
te boeck staende die Schoer in handen III mergen.
Willem op de Rackhorst van de Postweijde groot seven mergens VII mergen
XIII
Evert op de gemeene pael met sijn E. huijsvrouw Aeltgens kinderen
van de postweijde
I merg, I vierendeel.
Jansen Brandsen van de postweijde I mergen, I vierendeel, van den soon haer
II mergens ende van sijn ander lant int Gietelsche Broeck II mergen
IIII mergen, drie vierden.
Joffer van Wijnbergen van de hoffstede bijtten Presinck heen gecomen
en de van Molsweijde
XV
Ende deselve solde vant lant heen gecomen uijt Brantsen Boessem hebben
II mergen soo sij van olts hier ende oock an mij scholtus gebruijckt heeft te betaelen,
seggen onder het mergental…..
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oerer Hoffstede te sijn begreepen daer ick bij te cort coome 1624
Die Paper Rehagen
Nijenbeeck Vicarijen lant int Gietelsche Broeck
Jacob Arents Hoffstede
Die Postweijde
Leijen weijtgen
Kreenhove

Memorie.
VX
VIII
II
IX
III
II

H. Gruis Vicarije in Gietel
Berent Janssen Snijders Hoffstede
Die smit toe Gietel
Jacob Gerrits Hofstede
Grietjen Olts Hoffstede
Roeloff Willems Hoffstede
Johan Telgens Hoffstede
Gerrit Janssen van sijn campken tegens Tellingens huijs over
Lambert Arentz Hoffstede met een stuck van de Santcamp in Gietel
Lanssijngs goet in Gietel

In alles

18 st. p.m.

VI
een vierden mergen.
I merg. en 1 vierde.
II
II
II
II
I merg.
III
I

51
57 ¾
417 ½
526 ¼ morgen.

450
16
5=12 ½
473=12 ½ angelt.

pag. 63r en 63v
blanco
pag. 64r
Die erffgenaemen hebben den hoff toe Gieteloo en den hoff toe Presinck toegestaen, in die deeling der
afgemetenden landerijen, een ider te sullen genieten eene dubbelde portie onvercortet wijders den erffgenaemen
ende den voorschr. beijden Hoven, een ieder sijn reght ende gerechtigheijt.
Die Heere Dr. Marienborg heeft sijne reecken. gedaen van die marcke tot Gietelo, sedert den 29 Martij 1629
beginnende tot desen dagh incluijs, becleedet met allen daer toe dienenden bewijsdommen, waerbij die totale
uijtgave beliep elffhondert twee ende ’t negentigh guldens seven str. 12 penn.
Gld. Str. P.
1192=7=12
Den ontfangh daertegens bedroeg negenhondert ses en viftigh Carolus guldens dertijn strs.
956=13=0
Ergo meer uijtgegeven als ontf.
235=14=12
Albert van Mehen Schultis tot Voorst heeft voor die heeren marckenrighteren ende Erffgenaemen,
reeckeninge gedaen, van 18 strs. margengelts op ieder margen ingewilliget tot inlosse van de
verpeijndete Gietelsche Gemeenten.
Waerbij het marghgelt in alles uijt braghte vermogen perfecte specificatie van ’t marghgetal die
somma van vierhondert drie ende seventigh gulden dertijnde halve str.
473=12=8
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Waervan gaende voor uijtgave bij den voorschr. schultis gedaen, ende ander cortinge bij goede
specificatie die somma van driehondert ende seven gulden
Sulx die schultes meer ontfangen als uijtgegeven heeft
Deese 166 gl. 12 str. 8 penn. sal den schultis betaelen aen Dr. Marienburgh als marckenrighter
in minderinge van die 235 gld. 14 str. 12 penn. bij sijn E. hier boven … uijtgegeven, den welcken
als dan nogh van de erffgenaemen selver competeert
negen en sestigh Carol. guldens twee strs. vier penn.
Eodem is mede opgenomen die verteeringe des dags ten huijse van Herman in den Zutphen bij die
Heeren Marckenrighters ende Erffgenaemen gedaen , bedraegende aen maeltijden, wijn, bier en in
alles seven en veertigh Carolus guldens ende acht strs.
Staende dese 47 gl. 8 str. op dato van huijden nogh te betaelen.
Anno 1632 den 5 Junij, sijnnen in die herberge den Zutphen vergadert geweesen die heeren
marckenrighteren, Dr. Marienburgh und reeckemr. Schimmelpenninck. Voorts die heer Droste van
Veluwen, Kem Reuse, und Luloffs….

307=0=0
166=12=8

69=2=4

47=8=0
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als gedeputeerden der stadt Deventer, Juffer Alexandrina van der Capellen geassisteert met haeren broeder
Alexander van der Capellen, Derrick van Dorth, Jan van Steenbergen, Gijsbert van Hemert, Secrt. Condewijn,
Claes Albertsen, Janssen Brandsen en alles aen die karckenspraeken nae older gewoonte gedaen.
Die Hoffstede gnt. Veenties Hoffstede is toe gestaen, een halve wahr, welcke halve waer Juffer Alexandrina van
der Capellen sustineert, vermoge vertoonde besegelden brieff, de dato 1632 den 30 Maij daer van gepasseert gecoft
te hebben, de wijle avers Janssen kinderen sigh daertegens opposiert, is partijen geordonneert onder haer die
saecken uijt fundigh te maeken, und bij soo verre die voorschr. coop duchtigh bevonden mughte worden, sall
gedaghte coopersche ex singulari gratia sonder hier naemaels eenigh sints in consequentie getoogen te worden , die
voorschr. halve waer, tot haer erve Stroijnck in Wilpe gelegen, moogen gebruijcken ende sall in sulcken vall, die
voorschr. Veentjes Hoffstede, geene gerechtigheijt in die Meente hebben, het sij met weijden, plaggen meijen, ofte
andersints.
Een halve waer gehoorende tot die hoffstede Nijenhuijs, is geaccepteert, maer die wijl…..
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die selve bevonden wordt questieus tusschen die E. Gijsbert van Hemert, und Henrick Lubbertsen Hoijckmaeckers
bijbrengende Hemert een besegelden brieff van die halve waer, gedatiert in den jaere 1593 den 27 Maij, sijnnen
parthijen ter vriendlijckheijt gewesen, ofte bij middel van reghte die saecke ten eijnde te brengen.
Jan Telgen bijbrengende seeckeren besegelden brieff, und kraft van die selve sustineerende tot een halve waer in
Gieteler marcken bereghtigt te sijn, is hem ter antwoordt gegeven, dat hij met sodaenen brieff geen eijgendom,
nogh possessie eenen halven waers kan bewijsen.
Is erscheenen Raewers van wegen Serrijs Hebbeinck und heeft geëxhibeert een besegelden brieff, in den jaere
1553 op dagh Petri ad Cathedram gepasseert. Inholdende van een halve waer, gehoorende tottet haer kempken in
Gieteloo gelegen, den welcken ick aff gegeven, dat sijn principael bij brengen moet, uijt wat erve die geallegeerde
halve waer vercoft is, und dat sij bij hem ofte sijne voorsaeten voor desen gebruijckt is worden, siet hier voor fol. 4
verso inprincipio.
Kreussen vertoonden brieff, gelesen sijnde is hem op erleght, naeder bewijs van sijn sustenue eenes halven waers ,
tottet…..
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erve ter Inde gehoorende bij te brengen. Jan Erckelens is gelijcksals tot beter bewijs gerenuntieert, daermede te
bewijsen dat sijn landt in die Wijthagens gelegen mede gewarnet sij.
Jan Raevers van wegen Buijrlo, und die volmachtig van de vrouw van Doornwertt als geerfden in ’t Gietelsche velt,
geprotestiert.
Eodem sijnnen gecompareert eenige erffgen. van Wilpe, sustineerende, dat haerer 13 inb. getall, berechtigt sijnnen,
op die Gietelsche Gemeente torven en schadden te steecken und te genieten, oock beesten te weijden, und daervan
versoeckende dat die voorgenoomene affdeijlonge des gemeijnen veldes aghterwegen moghte blijven, sonsten
deden sij daer van protesteren, und gedaght en op oenter und plaetse , daer ’t behooren sal, die saecke te ijnnen,
und daerselfs haer hebbende bewijs bij te brengen.
Niet tegenstaende voorgaende protest und versoecken, hebben die te saemen aenwesende erffgen. toegelijcke
geresolveert. Alsoo die voorbenoemde twee erffgen. in Gietelo voordesen als men resolvierde over die deijlonge ,
bij verloss van haere stemme, nae marckenrecht sijnnen verboodet, maer uijtgebleven, ende niet tegens die
deijlonge hebben gemoviert, als mede de andere erffgen. van Wilp gelijck in voor gaenden folijs 14, 15 en 16 te
sien, tot die…….
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Gietelsche marcke niet berechtigt sijnnen dat men met die afpaelinge, und deijlonge der landerijen int velt
voortvaeren sall ende tot een aenvanck van ’t selve, sijnnen geauthoriseert, neffens die Heeren Marckenrighteren,
die Heere Drost van Veluwen, Jren Derrick van Dorth und Jan van Steenbergen, die welcke voor eerst sullen doen
graven van die Wijthaegens aff, die linie langes tot die letter A toe, nae uitwijsen der caesten bij Gelen Karcken,
daervan gemaeckt, und volgents het graven vervolgen van die A tot aen krommersdijck, nae die Hoffstede toe.

Die graven sall gemaeckt worden, boven vijff voet breet, under 2 ½ voet und diep 4 voet sleep aen.
Is bij den erffgen. eenpaerlijck geresolveert dat een ieder van sijne waer, in qualite als erffgen. betaelen sal van
wegen een ancker wijns 10 Keijsers gld. volgents die resolutie hier bevoorents genomen, und die nije hiernaemaels
aenkomende erffgen. sullen in plaetse een ancker wijns tijn dael.
Alsoo bij den erffgen. overlegt is, dat die costen tot die meetinge, verdeijlonge ende uijtgravinge des landes, und
anders een groots sullen beloopen, is bij gemelten erffgen. geresolveert, dat ieder waer, daer toe betaelen sal
twintigh gl. en waervan metten eersten aen den marckenrighter Schimmelpenninck geschreven sall worden,
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met versoeck dat sijn Edell. met den lantmeeter Gelen Karcken, soo haest droogh und bequaem weer is, wilde
overkoomen ten eijnde die gravens uijgekijlt en uijtgespittet worden, dat oock sijn Edell. doe overcomst een dagh
ofte 4 te bevoorents den voorbenoemden gecommittierden erffgen. will verwittigen.
Die Marckenrighter Marienborgh heeft den onderschultis Herman tot betaelinge van voorgaende und dese
oncosten, te samen monteerende ter Sa van 94 gl. en 7 str. geassigneert op Joost in den Vollenhoe tot Zutphen 16 gl.
en voor betaelinge van sijnen restierenden halven aem wijns, aen die vrouw van Doorneweert, ofte haere meijer,
als nije erffgen. 10 Keijsers gld. Ende nogh als een nije erffgen. voor een ancker wijns Buijrlo, ofte sijn meijer 10
gld. en die weduwe van Zall. Jan van Rijssen 10 gl. en Provisoor Hemert 10 gl. Claes Alberts cum suis 10 gl. en
Henrick Brandts met den sijnen 10 gl. Janssen Brandtsen 10 gl. van den Rooden Haen, juffer van der Capellen ofte
die eijgenaers van Sweentjes Hoffstede 10 gl.
Voorts sijnnen Dr. Marienburgh tot betaelinge sijner verschootenen,
en alnogh onbetaelden fol. vide staende
geassigneert van wegen een dubbelde waer van den Hoff……

69=2=4
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te Gietelo 40 gl. en de van wegen den Velthoff een waer 20 gl. ende als erffgen. van dien 10 gl. maeckende te
saemen 70 gld.
Seel Condewijn sijnnen voor drie jaeren tractement als marckenschrijver van Gietelo in Martio deses lopende jaers
verscheenen toegelegt, des jaers 6 keijs. gld. f. 18 gld.
Die welcke hem gevalideert sollen worden, in minderonge van die 20 gl. gesatt op sijne waer des goedes
Middelborgh, den ancker wijns mede ingereeckent vermogen resolutie fol. 31 v.
Annotatie der erffgen vervallen wijnen van ieder waer in die marcke een ancker wijns, den ancker gereeckent op
tien gld.
k. gl. Stv. pen.
Die Heer Droste van Veluwen, Jr Swijsen van Appeldoorn, van wegen het huijs
te Nijenbeeck, vercregen eene waer á 10 gl.
Dieselve nogh een halve waer van wegen den Poll ofte Ovelgunde
Nogh dieselve van wegen gekofte ter Bruggens goet eene waer gent. die Bremkte
Nogh is ter Bruggen schuldigh gebleven 1 ancker wijns
Joncker Heuvel wegen het goet Starkenborgh 1 waer
Provisoor Gijsbert van Heemert van wegen Rensinck
Die Heer van Doorneweert van wegen het erve Bruijninck Hoff
Jr Hackfort van wegen ’t erve Veltwijck wwnw waer

10=0=0
5=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
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Jr van Steenbergen, wegen die waer op Nijenbeeck
Jr van Dorth wegen ten Bussende Floo, 2 waere
Die wed. van saal. Jan van Rijssen wegen Huijsmanninck
Serrijs Hebbinck wegen Henderinck
Jr van Steenbergen wegen Sijberlinck
Jr van Buijrloo wegen Emeldinck
Marckenrighter Schimmelpenninck wegen Presinck 2 waere
Juffer Alexandrina van der Capelle wegen een halve waer van Veentjes Hoffstede

10=0=0
20=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
20=0=0
5=0=0

Provisoor Hemert voorschr. die Hoijckemaeckers wegen Nijenhuijs
Heern Condewijn van wegen Middelborg
Claes Aelberts wegen Meijerinck
Herman Brinck met sijnen consorten van wegen Bistelinck
Janssen Brantsen wegen den Rooden Haene
Henrick Lubberts Hoijckemaecker van wegen die hoffstede Nijenhuijs soo met die
E. Gijsbert van Hemert in questie is een halve waer

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

Nota:
Joost in den Vollenhoe debet een halven aem Frantsen wijn van wegens die schaep drifte bij den gemeinen pael.
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Anno 1633 den 3 April sijnnen die Heeren marcken Righteren sampt die aenwesende erffgen. indie herberge den
Zurphen bij malcanderen gewesen, volgents die gedaene publicatie, nae older gewoonte.
Und is voor eersten vercoft aen Janssen Brantsen, Willemken Janssen sijne huijsvrouw und oeren erffgen. een
hoexken ofte Geerken Landes int Gietelsche Veldt, aen die Cluijse gelegen soo hij voor desen oock van die erffgen.
gecoft heeft, waer voor hij toeckomende Meij oft daetelijck bethaelen sal twintigh keijsergld. Nae gedaene
betaelinge sal hem van beijde voorschr. parceelen behoorlijcke opdragt gedaen worden bij den marckenrighteren.
2.
Die paght jaeren sollen geduijren vier jaeren lanck van petri 1633 af te reecken und te beginnen ende te eijndigen
Anno 1737 op Petri.
1.
Volgents heeft Janssen Brantsen met sijne consorten op nae beschreven voorwaerden gepagtet het nije uijt
gegravene landt, in Gietelsche Marcken gelegen te suijdtbroeck genoemt.
3.
Het landt sullen die paghters in goede vrught onderholden und met weijden ofte hoijen alleene gebruijcken.
Die hecken, soo aldaer gehangen sullen worden, sollen die paghters op haere costen laeten maecken, mits daertoe
soo veele holts…..
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uijt velt te moogen houwen, als daertoe van nooden wert sijn, bij den buijrrighters haer geweesen te worden.
Des sullen nae ommeganck der voorschr. vier jaeren, die hecken, tuijnen und die weide verblijven tot voordeel der
erffgen.
Die paghters sullen geene varckens ofte ganssen int landt mogen drijven ofte holden.
het landt sal bij niemandt anders als bij ingesetenen van die marcke gebruijckt worden, bij verbeurte van dubbele
paght.
Een arme vrouwe Trijne gnt. sal een beest weijdens genieten, wanneer het landt geweijdet wordt.
Bij het erve Rackhorst is een stucke landes uijt gesteecken, dat welcke bij het selve erve verblijven sall und sal op
costen der erffgen. uijtgegraven worden.
Die paghtpenn. sullen des jaers op Martini betaelt worden, edogh op Petri daer aen volgende well betaelt aen
handen der marckenrighter, ende daervoor borgen stellen wesende sampt, und besonder, soo well als die
principiael selver verobligeert, unde verbonden.
Op voorverhaelde voorwenden heeft Janssen Brantsen cum suis het voorschr. nije uijtgegravene landts het
Suijdtbroeck genoemt, gepaghtet voor vijftig dael. ad. 30 str. ’t stuck jaerlijx.
Borger Joncker van Dort, und Claes Aelbertsen.
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Op dato voorschr. hebben die marckenrightr. und aenwesende erffgen., Janssen Brantsen gecontinueert 4 jaeren
lanck van Peteri 1633 tot 1637 in die paght van het landt bij Beckbarger weeteringe gelegen, Costverloren
geheeten, daer voor des jaers te betaelen op Martini, edogh op Petri daer aen volgende well betaelt drie und

twintigh dall. ad 30 str. ’t stuck, gelijck hij voor desen gedaen heeft, stellende daervoor tot een hijpotheeck sijn
goet in gietelo gelegen.
Eodum is affreeckeninge met Herman die woont in den Zutphen van wegen aldaer gedaene costen, geholden.
Anno 1632 den 15 Meij hebben die marckenrightr. und te saemen aenwesende errfgen. in die voorschr. herberg
verteert, vermogen slot van reeckeninge bij secr. Haexbergen int marckenboeck fol. 27 geregistreert die somma
van
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Anno 1632 den 5 Junij, sijnnende erffgen. weder bij malcanderen gewesen, als het Suijdtbroeck
uijtgebeecket worde, gelijck het nu uijt gegraven is, und is doemaels aldaer verteert die Sa van
Nogh heeft die lantmeeter Gelinckkercken met eenige dienders bij het uijtbeecken voorschr.
op verscheijden tijden verteert
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Anno 1633 den 3 April als voorschr. hebben die marckenrightr. und die aenwesende erffgen. het voorschr…..
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uijtgraeven besightiget und gebesoineert ende geëffectueert ’t geene hier voor verhaelt staet,
und sijnnen op desen dagh veert
Op die voorschr. somma van
Heeft die weert Herman voorschr. bij assignatie ontfangen.
Van Joost in de Vollenhoe
Van de weduwe Rijssen
Provisoor Hemert
Van Claes Aelberts
Jr van der Capellen
Vanwegen den voorigen eijgenaer van die halve waer
Rest alsoo Herman nogh
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Hierop is hem overgewesen omte ontfangen van:
Provisoor Hemert als erffgen.
Van die vrouw van Doorneweert ofte haeren meijer
Van Buijslo
Dries Bitter, Jr heuvels meijer
Janssen Brantsen
Van die Heer Drost van Appeltoorn op reeckeninge
Alle die voorschr. te betaelen in qualiteijt als erffgen. van wegen haere hebbende waeren
Waermede die weert Herman voorschr. totten 3 April 1633 ten volle betaelt is.
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Anno 1633 den 6 Aug. sijnnen die erffgen. van Gietell bij malcanderen gewesen op het Gietelsche Veldt.
Presentib.
Dr. Wilhelm Marienborgh und Jr Alexander Schimmelpenninck van der Oij, reeckenmr.
Voorts Jr Swijr van Appeltoorn, Drost van Veluwen.
Jr van Steenbergen voor hem, und van wegen Jr van Heuvel.
Jr van Dort voorsigh, und in naeme Buijrlo en Hemert.
Secret. Condewijn, Henrick Lubbertsen Hoijckemaeker, Claes Aelbertsen, Janssen Brandtsen, Herman Brinck,
Evert Hendrixen.
Und is voor eerst besightiget het landt, soo die Gietelschen in haere marcken int Suijterbroeck hebben doen
uijtgegraeven, ’t welcke bij den Wilpsen weder is ingesmeeten, ende mede in oogenschijn genoomen, den torff und
schadden die welcke die Wilpsen hebben onderstaen int Gietelsche Veldt in die Coetraegen te steecken.
Ende alsoo die Wilpsen daeraen te veele gedaen unde ’t selve tot grooten naedeel der Gietelschen solde strecken,
als hebben die voorschr. ’t samende erffgen. gelijckerhandt, met eenparigen stemmen verstaen, ende geresolveert
dat voor eerst sij allleen tottet Gietelsche Veldt sijn gerechtiget,…
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ende van Wilpe daertoe niet en kennen, over sulx dat sij met alle middelen und manieren ’t haer olde und
onverdencklijcke gerechtigheijt van die marcken, tegenss die van Wilpe sullen verdeedigen, gelijck sij voor haer
und haeren naekomelingen oock schuldigh sijnnen te doen.
Ende om sulx te doen, dat die marckenrightr. opneemen ofte negotierensullen, ieder eenhondert daell. tegens den
penninck sestijne, ende die renthe daervan jaerlijx uijt het inkoomen,und die paght van die gemeene Hooven
Costverlooren, den Ruijmer, und andere betaelen, die hun in reeckeninge vooruijt gaen, bij den erffgen. sullen
geleden en gevalideert worden.
Voorts opdat van sulckes des te gieriger und vlijtiger int werck gestelt mogte worden, sijnnen uijt het getall der
erffgen. daertoe gedeputiert, die Heere Marckenrigtern Schimmelpenninck, neffens J ren Steenbergen, und Dorth.
sampt und besonder om met die bestendigste, und seekersten middelen, haer reght tottet Gietelsche veldt, met regte
te verdeedigen soo haest eenigh sints doenlijck, daertoe die beste condschappen doende beleggen, die te bekoomen
sijn. Sullen die semptlijcke erfgen. daertoe mede contribueren, all het bewijs dat bij haer is berustende.
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Jan Tonnijssen, schaeter, sijnde onwilligh geweest, ant verboden der Gietelschen Meijersluijden, tot resistentie van
die Wilpscn wegen het insmijten der graeven ende steecken des torfs und der plaggen als sal hem aengesegt
worden, dat hij hiernaemaels sigh beter und vlijtiger daer inne sal quijten , bij cassatie.
Is oock geresolveert, dat die enck in vrede geholden sal worden, und die huijsluijden ofte meijeren, daetelijck des
volgenden morgens , dan torff, bij den van Wilpe gestaecken moghte haelen, und onder haer verdeijlen, undt die
geene soo daer inne naelaetigh und suijnigh bevonden mugte worden, sollen verbeurt hebben een tonne biers, tot
voordeel und gebruijck der willigen meijeren.
Volgents is nagesien, die resolutie der erffgen. genoomen den 5 Junij 1632 waerbij een ieder in qualite als erffgen.
van sijne waere eens sal geven tien keijser gl. van wegen een introïtus, tot een ancker wijn staende hiervoor fol. 28.
Mede dat op ieder waer uijtgesettet solde worden 20 gl. en twelcke naederhandt gereduciert is op 10 gl. alleene
sulx dat ieder gewaerde erffgen. eens voor beijde voorschr. posten betaelensal 20 gl. en und nagesien dat die
Heere Amptman…..
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Marienborgh heeft betaelt, wegen den hoff toe Gietel, op den voorschr. 5 Junij fol. 28n: 40 gl und van wegen den
Velthoff 30gl. in plaetse dat sijn Ed. niet meer dan 40 gl. van beijde schuldigh was, als moeten sijn Ed. 30 gld. als
overentsigh betaelt, wederomme terugge koomen.
Dat die heer Droste Appeltoorn geassigneert und betaelt heeft, aen Herman, weert in de Zutphen
Jr Gijsbert van Hemert
Jr van der Capelle
Die weduwe van sal. Jan van Rijssen
Claes Aelberts
Gerrit Petersen, meijer van die heer van Doornweert
Die meijer van Jr Buijrlo
Dries Bitter, Jr van Heuvels meijer
Janssen Brantsen
Seel Condewijn wegen sijn jaerlijx tractement tot den jaere 1632 in Martie incluis.
Staende alsoo van den anderen erffgen. alnoght ontfangen 20 gld. en van ieder waer,
off soo veelenun als eenige van haer tottet graeven aent Zuijdtbroeck, bij assignatie
des marckenrightr. hebben uijtgekeert, als te weeten, die heer Drost voorschr.
van 2 ½ waer, und van wegen sijn Edell. qualiteijt als erffgen. und mede van wegen
Jr ter Bruggens aghtersteedige ancker wijns te saemen debet
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Die marckenrighter Schimmelpenninck wegen een dubbele waer und als erffgen
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Anno 1634 den 17 April is vermooge gedaene kerckenspraecken tot Voorst een vergaderinge der erffgen. van
Gietelo gewesen, om te resolvieren wat vorders gedient gedaen, met het uijtgegraevene, und bij die van Wilp
ingesmeetene landt int Suijdbroeck.

Presentibus,
Dr. Marienburgh als Amptman van Colmschaete und J r Alexander Schimmelpenn. beijde marckenrighter van
Gietelo, voorts die Ed. Assuijs van Appeltoorn, Drost van Veluwen, Kem Lulofs als gedeputierde der stadt
Deventer, Jr Hackfort, Jan van Steenbergen, Derrick van Dort, Gijsbert van Hemert, Seel Condewijn, Serrijs
Hebbinck, Janssen Brantsen, Herman Brinck.
Voor eerst is mentie gemaeckt vant geene voor desen binnen Arnhem, tussen die van Getele und Wilpsen, door
beijder seijts gedeputierden, voor het Adelijcke Gerighte, het voorschr. insmijten vant landt in Suijdtbroeck tot
Getele aengaende, is verhandelt, waer op die heere rekenmr. Schimmelpenninck….
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voorschr. te kennen gegeven, dattet verbael van ’t selve tot Arnhem was gerecessiert, vermits de absentie des
lantschrijvers nogh niet en was verveerdiget, met presentatie, te willen bevorderen, dattet met den eersten
verveerdiget worden.
Volgents is bij den aenwesenden semptlijcken erffgen. geresolveert dat den nijen gemaeckte graven, bij den Wilp
ingeworpen, weder opgemaeckt sal worden, dat oock die hecken bij den Gietelschen aldaer gehangen, und van den
Wilpsen uijtgesmeeten weder gemaeckt ende herstelt sullen worden.
Waerop die geerffden datelijck int velt, aen Willem Volckers, corporael van commendeur Brants Compagnie, die
gravinge bestaedet hebben, die mede voor 12 str. und sulckes opvolgende speciale conditiën.
Eerstelijck sal een nijen graeven, buijten aen nae het veldt toe 8 voeten weijt und 4 voeten diep dossierende
gemaeckt worden.
Daer sij te hoige grondt, ofte niet, boven die eerste torsche sal een elsen paete op een voet van malcanderen gesat
worden. Die wel sal tusschen beijden opgesat worden met 4 torschen hooge, oock wel gedossiert hebbende op die
croone acht voeten breedts und onder 12 voeten weijt.
Die ingeworpene binnen groeven, sal gemaeckt worden 6 voeten boven wijt, wel gedossiert onder 4 voeten diep.
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Is bij den erffgen. overmaels geresolviert , und den schaeter Jan Tonnissen op ’t nije weleerenstlijck aengesegt, dat
hij nae deesen van die van Wilpe geene brooden meer sal vorderen ofte ontfangen, und alsoo hij sigh heeft
beclaegt dat hij van wegen die van Gietele sondern beeter ontgeltenisse, seeckere weteringe niet konden maecken,
und die jaerlijx neffens den dijck niet onderholden, oock andere lasten draegen, als hebbende de erffgen. deswegen
jaerlijx hem toegelegt, achtenhalven Keijser gld., des sal hij die Gietelse marcke wel in aght neemen, unde niet
gedogen unde te laeten, maer met alle vlijt und neestigheijt weeren, dat die van Wilp uijtbescheijden des raetsheers
Kelfkes meijer op den Roberts Camp, die welcke dese gerechtigheijt, voor langes is toegestaen, mits betaelende
van die Wijthaegens. Voorts de weduwe van sal. Markel, Captain in Broeckhuijsen und Gerrit Arentsen, der
welcker meijeren, dat gebruijckt wordt toegestaen, tot revocatie, int Gietelsche veldt geene plaggen meijen, geen
torff steecken, und beeste wijden, waertoe hem die buijrrighter (gelijck den selven sulckes bij den erffgen.
aengesegt und bevoolen is) die hulpelijcke handt bieden und die marckenrichteren verdeedigen sollen.
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De erffgen. hebben gedeputiert en geconstitueert, Kem Lulofs, und Dr. Marienburgh burgemr. der stadt Deventer
omme Dinxeldagh toekomende, wesende den 22 deses op het uijtschrijven, und die kerckenspraecken bij den heere
dijck greven, essen gedaen tot Hulsbergen te compareeren, van wegen maeckinge und reparatie der sluijsen aldaer,
und is gemelt heeren geconstitueerden in mandatis gegeven, niet in te willigen dat eenige nije sluijsen gelecht ofte
gemaeckt, ofte oock het proces tegens Loodewigh Janssen van Aelst, seekere coopermollen gebruijckende
aengenomen worden, ten waere dat geconcenteert und toegelaeten worde, dat die van Getell haer waeter int velt
staende, uijt den Voslant door een duijcker in die weeteringe, sonder verhinderonge moogen laeten loopen.
Eijndtlijck is aenbestemmet, dat de erffgen. Wunsdagh toekomende den 23 huius des naemiddaeghs omtrent een
uijren toe Gitelo int velt, aen Janssen Brandtsens huijs, bij verbeurte van haere stemmen, sollen erscheijnen, om
den aenvanck vant graeven, des voorschr. bestaedete marcks, in oogenschijn te neemen, ende off het graeven alsoo
sal gecontinueert worden, ofte niet.
Ende alsdan mede op middelen verdaghts wesen unde die selve te beraemen, waeruijt die costen daertoe gefurneert
sullen worden.
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Anno 1634 den 23 April sijnnen de erffgen. van Getele int velt bij Janssen Brantsens huijs, bij malcanderen
gewesen.
Und heeft voor eerst die heere reeckenmr. und marckenrighter Schimmelpenninck bij gebragt und voorgelesen, het
origineele accoort voor Jr Robert van Arnhem, Heer tot Roozendael, als stadtholder, in plaetse van den heere
Droste van Veluwen, Jr Asswijr van Appeltoorn ten overstaen der verschrevene uijt ridderschap ende steden des
quartiers van Veluwen den 20 Januarij lestleden, tussen die van Wilp und Gietelo, binnen Arnhem gepasseert
belangende het inwerpen des graeven bij die van Wilpe gepleget, soo die van Gietelo tusschen Costverlooren und
die Rachorst hadden opgeworpen, und is het voorschr. originale accoort ad perpetuam rei memoriam alhier á
regione geinseriert, gelijck te sien is, Hoi Signs #.
Nae verleesinge des selvigen accoorts, is het aengevangene nije graven, Corporael Willem Volckers, den 17 April
lestleden aenbestaedet, besightiget, twelcke den semptlijcken aenwesenden erffgen. heeft welgevallen, und alsoo
gemelten Corporael heeft beclaeget und den erffgen. oock bevonden dat het eertrijck in de grondt seer hart und te
hoigh gewesen, dat hij daeromme geen arbeits loon daer aen hadde, versoeckende eenige versteijgeronge int
roeden getal,
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als sijnnen hem, bij de erffgen. in plaetse van 12 str. die roede, 13 ½ str. toegelegt und daerbij nogh een recompens,
wanneer het werck wel voleijndiget is.
Is voorts bij den erffgen. goet gevonden, dat gemelte Corporael, den olden graven, aen den hoeck van Suijdtbroeck
sal verlaeten, unde van doen het nije opgegraevene beginnen, baeckende en streckende tot aen den lesten boom,
aen den Ruijmers Camp staende.
Volgents geresolveert, dat twee elssen ruime 14 voet lanck, und vijffvierdel voet kants gemaeckt sullen worden,
om bij Janssen Brantsens huijs aen den tuijn eene daer van und eene bij den Ruijmer gelegt worden.
Elsken Goosens is geconsenteert sijn paert op het te mogen drijven gelijck den Buijrrighters is aengesecht tot
renovatie ofte ter tijdt toe hij met die weduwe van Zal. Jan van Rijssen, van wegen die halve waer van
Huijsmanninck is geaccordiert und heeft die heere Amptman Marienborgh van wegen het geschuttede paert
uijtgelegt 2 kanne biers 4 str.
Anno 1634 den 24 April sijnnen die heeren Marckenrightr. Dr. Marienborgh und reeckenmr. Schimmelpenninck,
neffens secrt. Condewijn, gewesen ten huijse van Peter Bruijn, in den Hof van Gelder, aen den Dijck und hebben
aldaer annotatie…..
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und overslagh gemaeckt, van die anckeren wijns, tot 10 gld. en den ancker , bij den semplijcken erffgen. als pro
introïtus uijtgekeert worden tot betaelinge vant graeven bij Corporael Willem Volckers int Zuijdbroeck, op
voorwenden den 17 April lestleden aengenoomen.
Die Heere Marckenright. Marienborgh van wegen den hoff te Gietelo nihil propter causas.
Dieselve van wegen het erve Velthoff
Die Heere Marckenrightr. Schimmelpenninck, aengaende den Hoff te Presinck, 2 waeren
Die Heer Drost van Veluwen Jr van Appeltoorn van wegen het huijs te Nijenbeeck, 1 waer
Van die Oevelgunne ofte den Pael, ½ waer
Nogh van wegen die Bremte van ter Bruggen gekoft, 1waer
Nogh die Heere Drost, ancker wijns voor die voorschr. ter Bruggen uit Toekijnen,
Steenbargen van eene waer op Nijenbeeck
Und van Sijbelinck eene waer
Heuvel van wegen Starcke Brinck
Die vrouwe Doornenweert van het erve Bruijninck Hoff, 1waer
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Gijsbert van Rensinck van Hemert, een waer
Buijrlo van Emeldinck, 1 waer
Hackfort wegen Veltinck, 1 waer
Dorth van wegen den Buss, 2 waeren
Juffer Alexandrina van der Capellen van wegen Veentjes Hoffstede bij Stroijnck geslecht, ½ waer
Die wed. van Rijssen vant huijs Menninck, 1waer
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Secrt. Condewijn van wegen Middelborgh
Die Hoickemaker wegen Nijenhuijs, ½ waer
Claes Alberts cum suis wegen Meijerinck
Janssen Brantsen van 1 waer
Hermen Brinck met sijne consorten wegen Besselinck, 1 waer
Serrijs Hebbinck wegen Stenderinck, 1 waer
Die Hoffstede Brinckinck, ofte Brinckhoffstede, 1 waer, is nogh onbekent.
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Anno 1634 den 23 Meij is bij den marckenright. Marienburgh, J r van Dorth, Secrt. Condewijn , Claes Aelberts,
und Herman Brinck, opgenoomen, die nije gemaeckte gravens en den wal ende benoemden tuijes gegravene, in
alles well gemaeckt, nae het besteck ende te montieren tot 261 ½ roeden, die roede bedragende ad. 13 ½ str.
f. 176=10=4
Welcke voorschr. somma den Corporael Willem Volckers, als aenneemer vant graven met nogh 8 ½ gld. voor den
Meijboom und vereeringe aen den Corporael voorschr. belooft te saemen door gemelte marckenrightern
Marienborgh te saemen , op pinxteravondt den 24 meij betaelt is.
Anno 1635 den 19 maij sijnnen die marckenrightr. und erffgen. van Gietelo bij malcanderen gewesen in die
herberge den Zutphen.
Und hebben voor eerst aen den samentlijcke meijeren van Gietelo, op ’t nije verpaghtet het nije aengegraven veldt
voor den tijt van ses naemalcanderen volgende jaeren, waervan desen toecomstigen Petri het ….
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eerste jaer sijnen aenvanck neemen sal, und sulckens voor die somma van vijftig keijser gld. jaerlijx, met den
bescheijde, dat bij den paghteren datelijck allenthalven die wallen ten beijde sijden op gemaeckt, en met elsen und
barckenholt, ter gelegener tijdt bepotet sullen worden, ende dat die hecken ten beijden sijden aengefullet, die
wallen opgesat, ende met eenen tuijn geslooten, als mede dat beijde gravens gesuijvert, die aerde daeruijt
geworpen, und alsoo suijver in esse geholden sullen worden, und door die pachtr. int geene voorschr. in versuijm
moghte verblijven, sollendie erffgen. op costen der pachtr. die gebreecken doen remedieren.
Volgents alsoo Janssen Brandtsen bij sijn huijs, und woonplaetsje een schaepschot heeft gesat, und hij daer over is
beschuldiget als tegens het marckenboeck strijdende als heeft hij bekent geen gerechtigheijt daer aen te hebben,
maer datte alleene een vergunninge is, edogh sal geene schaepen int broeck mogen holden, veele min die selve
doen drijven, over den nijen gemaeckten wall, bij die peene van telkes te worden geschuttet.
Die erffgenaemen hebben den schaeters well eerenstlijck gelastet, dat sij haer devoir sullen doen, om die Wilpsen
met schutten und…
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anders uijt het Gietelsche veldt ten eene mael te holden, uijtgesondert der geenigen beesten die consent hebben die
selve aldaer te mogen gaen laeten, ende is goet gevonden dat onder gestelt sal worden, mettet opbrannen der
beesten.
Na dien tusschen Elsken Goossens ter eene, und die wed. van Sal. Jan van Rijssen ter andere sijden, geschil is sij
even wegens een halve waer, int Gietelsche Veldt. Is bij den erffgen. gerecessiert, dat geene van beijden, dieselve
toe erkent is, und nae dat parthijen vermaent sijnnen, dat niet bij rigeur rechtens, maer door compromissarien, die
saecke uijtsundigh gemaeckt worde, als heeft Elsken voorschr. tot den eijnde genominiert und versoght die Heere
Droste Appeltoorn und Reekenmr. Schimmelpenninck buijtert overs als momber over Jan van Rijssens kinderen,
heeft aengenomen met sijne principalinne und sijn mede momber, daer over in conferentie te komen, en resolutie
daer van inbrengen.
Is in bedencken genomen, het versoeck van Henrick op die Oije, paghter van die gemeene Hoven, versoeckende
dat hij bij vergunninge sijne beesten desen somer in die marcken magh drijven.
Van wegen de oncosten der sluijsen tot Hulsbergen, in October vergangenen jaers…
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1634 aengewent, belopende omtrent 147 gld. is ingewilligt op ieder morge te setten vijfftien strs. und wat daer over
moghte schieten sal tot vordeel der erffgen. geimploiert worden, ende is goet gevonden dat die schultis Elbert van

Meen, nae older gewoonte, die penn. invordere op het salaris daer toe staende sullende bij Secrt. Condewijn,
daertoe een seedulle van het morgengetal gegeven worden.
Janssen Brantsen beschuldiget sijnde dat hij op die gemeijnte, eijcken boomen gehouwen und daervan tot sijnen
profijte, voor sigh een hecke heeft doen maecken, is verclaert in die boete van 5 keijser gld, die hem gekostet
sullen worden, int inbrengen van die costen der kuijmen bij hem besteldt und gecoft voor 8 gld.
Die wed. van Derrick Borcherts sustineerde uijt crafft van seeckere maeghescheijt tot haerer Hoffstede, landerije
een waere te hebben, und sij daerop gevraegt sijnde, heeft bekent, geene gerechtigheijt te hebben, schaepen in die
marcken te holden, nogh geene plaggen te meijen, nogh oock geen torff te graven. Waer over de erffgen. haer die
gedeputeerde waer hebben affgeslagen, und naderhandt versoeckende een koebeestjen int velt te mogen weijden
und eenige schadden tegenieten, is haer….
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sulckes ten aensien, sij een schamele wed. is voor den tijd van een jaer vergunstiget.
Eijndtlijck sijnnen gedeputiert tot die reeckeninge van die marcken righters verteneemen und voorts orde te stellen
op het indrijven en de opbrannen der beesten, int Getelsche veldt, die Heere Drost van Veluwen, Kem Rouse,
Jonkeren Steenbargen te Nijenbeeck, Dorth, Boxtert, in qualite als momber over Jan van Rijssens Zal. kinderen,
die welcke tot sodaenige comparitie aengenoomen hebben een seeckeren dagh te beraemen.
Anno 1635 op Donnersdagh den 20 Augusti, is vergaederinge der marcken rightr. und erffgen. van Gietelo bij den
Getelsche Colck geholden.
Und alsoo op die leste den 19 Maij geholden te saemen compst was geresolviert, dat als nue die reeckeninge der
marcken rightr. opgenoomen, und voorts ordre gestelt solde worden, op het opbrannen, und indrijven der beesten
int Getelsche veldt, und den d’erffgen. in geringen getall sigh hebben laeten vinden, als sijnnen sodaenige saecken
uijt gesteldt tot die naeste aenstaende vergaederinge, maer dewijl Hoogh noodigh is,……
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van wegen die gedaene und aen gewendete op costen des processes tegens die van Wilp gesustineert, als mede van
wegen opmaeckinge der gescheurden Dijcken, und gebroockene sluijsen tot Hulsbergen door vergangene
excessive hooge water gecouseert eene Sa van penn. fournieren, als is goet gevonden dat op iedere morge in
Gietelo uijt gesat, und bij den schultis van Meenen soo balde mogelijck ingemaent worde op die gagie daertoe
staende twee keijser gl. onder welcke 2 gulden mede gereeckent sijnner alsodaene vijftien strs. als vergangen 19
Maij, op ieder morge uijt tesetten versproocken is.
Anno 1636 den 13 Julij pntibs.
Die Heere marckenrightr. Amptman Rouse, und die Heere reeckenmr. Schimmelpenninck, voorts die Heere Droste
van Veluwen, Jr van Steenbergen tot Nijenbeeck, Dr. Marienburgh, J r van Dorth, J. Hackfort, Henrick Rijcken en
de meer andere sijnnen nae volgende saecke verrightet,
Voor eersten heeft Dr. Marienburgh als gewesenen Amptman sijne reeckeninge gedaen wegens die marcke Gietelo,
und is bevonden…
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van den jaere 1634 den 28 April tot op dato voorschr. sijn ontfanck gewesen te sijn 212 gld 14 stvr. und die
uijtgave daer tegens 257 gld 4 stvr. 12 penn. Die uijtgave tegens den ontfanck gecompensiert,
is meer uijtgegeven als ontfangen
44=10=12.
Sijn gedeputiert tot die reeckeninge van die heer reeckenmr. Schimmelpenninck te aenhooren unde te sluijten, als
oock van den scholtis van Voorst, stadt van Deventer en andere.
Item vant opbrannen der beesten, ende ordre op ’t Enck te stellen, und te beraemen die heere Drost Appeldoorn,
voorts beijde marckenrichtr. Jr. van Dorth, und Dr. Marienborgh.
Anno 1636 den 14 Julij sijnen inden Zutphen gecompareert die marckenrichtr. Amptman Rouse, und Reeckenmr.
Schimmelpenninck, item die heere Drost van Veluwen Jr. van Dort, und Dr. Marienborgh.

In den eersten is angehoort, die reeckeninge van den scholtis van Meenen, van die uijtgesattede 2 gld. op elcken
morgen, in Annis 1634 und 1635, tot maeckinge der sluijse tot Hulsbergen, und van die door gebroeckene ….
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dijcken in anno 1635. und is bevonden den omtfanck te montieren ter somme van 1071 gld. 10 strv. Und de
uijtgave daertegens 857 gld. 9 strv. 4 penn. Compensatis-compensandis, heeft die scholtis voorschr. meer
ontfangen als uijtgegeven 214 gld. 12 penn. Hierbij gedaen, alsodaene 5 gld. 9 stvr. 4 penn. welcke die scholtis
voorschr. in sijne uijtgave te veele gestelt heeft, aen den secrt. Condewijn betaelt te hebben, blijft alsoo die scholtis
schuldigh 219 gld. 10stvr.
van dese voorschr.219 gld. 10 stvr. sal die scholtis betaelen aen reeckenmr. Schimmelpenninck de sa. van
174=19=4
Aen Dr. Marienborgh
44=10=12
219=10=0
Volgents is die reeckeninge van die heer reeckenmr. Schimmelpenninck opgenomen wegens sijn Ed. ontfanck und
uijtgaeven in die Gietelsche saecke om het uijtgegraeven velt tegens die van Wilpe met reghte staende te holden,
und anders.
Und is gebleecken den ontfanck daer van te bedraegen 267 gld. 10 stvr. und d’uijtgave daertegens 493 gld 7 stvr. 8
penn, compensatis-compensandis heeft die heere reeckenmr. uijtgegevenmeer als ontfangen
225=17=8
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Tot voldoeninge van die selve penn. sijn, sijn Edele geassigneert te ontvangen van den scholtis van Voorst
174=19=4
Die reeckenmr. blijft schuldigh volgents die reeckeninge van olde verschot,
und daer tegens ingeholden uijtsettinge, tot op dato voornoemt
15=2=0
van den secrt. Condewijn ontfangen
20=0=0
Sal ontfangen van Jansen Brandsen op reeckeninge, soo die selve schuldigh is
15=16=4
225=17=8
Is geresolveert, dat die heere marckenright. Schimmelpenninck de administratie van die marcke, soo well van
ontfanck als uijtgaeve, deses tegenwoordigen jaers 1636 sal aenveerden, und volgende jaere 1637 die amptman van
Colmschaete, und alsoo die bedienonge van jaer op jaer nae malcanderen vervolgen.
Die heer Drost van Veluwen heeft voorgegeven, nae dien sijn Edell. niet hooger gestelt is, als op 2 ½ waer, dat sijn
Ed. presentiert met scheijn en bescheijt bij te brengen, berechtiget te wesen tot 3 ½ waer, te weeten de eene waere
van wegens Simmerinck voor lange jaeren gebruijckt…..
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sijnde, onder die brems, sinds alsoo sijn Edell. 5 gld. op die 3 ½ waer albereits betaalt. Indien sijn Edel. die 3 ½
waer met bewijs kan docieren en obtiniren, sall daerbij nogh betaelen 5 gld., met bewijsende 5 gld. te rugge hebben.
Wijders is bij het prothocol bevonden, dat die erffgen. van Gietelo schuldigh sijn gebleven, aen die respective
amptmans und marckenright. van wegen die stadt van Deventer voor verschott in den jaere 1603 gedaen die
somma van 295 gld, 3 stvr. 12 penn. waer aen te korten voor uijtsettonge in anno 1635 van 46 ½ morgen tot 2 gld.
die morgen. 93 gld. te saemen 113 gld. 18 stvr. 8 penn.
Deductis Deducendis, compt de amptman ofte die stadt van Deventer van die marcke Gietelo 181=4=4die welcke
geassigmiert worden te ontfangen, uijt die restanten und pacht, so albereits verscheenen, und nogh verschijnen
sollen.
Vorders is met die heere reeckemeijster Schimmelpenn. affreeckeninge geholden als volgt,
Die marcke is schuldigh gebleven aen Bentinck in anno 1603 130 gld. 14 stvr. hijer affgetrocken soo Capelle
toekomen 50 gld. rest 80=14=0. Hierbij gedaen 38 gld. soo die marcke aen…
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Adr. Schimmelpenn. den 19 Julij 1622 schuldigh gebleven, te saemen
118=14=0
Hieran heeft die marcken te korten voor uijtsettonge van olde restanten anno 1596 den hoff Presincnk 10=16=0
Adriaen Schimmelpenn. van die Hoffstede
7=16=0
Ao 1599 en 1600 van Presinck
14=8=0
Ao 1611 ut ‘s
12=0=0

Ao 1624 ut ‘s
Voor de ancker wijns en pro-introitus Ao 1633
Voor de anckeren wijns etc. nogh van de uijtsettonge de Ao 1635

10=16=0
30=0=0
48=0=0
133=16=0
118=14=0
15=2=0

Blijft alsoo die Rekenmr. Schimmelpenninck ter cause deses schuldigh
Die welcke sijn Ed. verreeckent und goet gedaen heeft als blijckt int vergaende latus.

Nogh is die reeckeninge voorgenomen van Jr. Jan van Steenbergen te Nijenbeek,
wegens het erve Seberlinck, ende bevonden dat sijn Ed. competieren 50 gld,
soo te vooren gestaen hebben bij Jr. Schimmelpenn. Somma van verschot in den jaere 1603 gedaen .
daer tegens restiert te betaelen van en jaere 1596
9=12=0
van den jaere 1599 und 1600
9=12=0
Van den jaere 1611
8=0=0
van den jaere 1624
8=2=0
35=6=0
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Compensatis-Compensandis compt sijn Ed. van die marcke nogh 14 gld. 14 stvr. blijvende die anckere van die
waeren, und pro-introitus ongeliquideert.
Claes Albertsen compt bij reeckeninge vant jaer 1622 den 19 Junij
van verschoten penn. aen den dijckgreven
Nogh voor costen bij de erffgen. in sijn huijs gedaen
te samen
daertegens heeft Claes ingeholden in die reeckeninge vant jaer 1624
Nogh heeft Claes ingeholden vant jaer 1634 und 1635 van het morgengelt
Nogh van die reeckeninge bij den scholtis int jaer 1632 den 25 Meij gedaen, ingeholden
Blijft Claes schuldigh

18=0=0
8=0=0
26=0=0
34=3=0
30=0=0
20=0=0
84=3=0

58 gld. 3 stvr.

Annotatie de erffgen. soo die 2 anckeren wijns betaelt hebben eene van wegen elcker waer, und sonder prointroitus.
Jan Gerrits, nu woonende op Sinderen
15=0=0
Die wed. Rijssen heeft betaelt aen Henr. in den Zutphen
15=0=0
Br. Hemert
10=0=0
Claes Alberts
10=0=0
Jr. van der Capellen
10=0=0
pag. 82v
Die vrouw van Doorneweerts meijer
Jr. Buijrlo
Starckenburgh
Janssen Brandtsen
Die Heere Drost van veluwen
Geertruijt Hoijckemaekers
Jr. van Dordt
Herman Brink wegens Besselinck
Jr. van Steenbergen
Henrick Hebbinck
Juffer van der Capellen
Jr. Hackfort
Secrt. Condewijn

20=0=0
17=0=0
20=0=0
21=0=0
40=0=0
15=0=0
34=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
10=0=0
20=0=0
20=0=0

Anno 1637 den 27 Julij sijnnen die Heern Marcken Richt. neffens eenige erffgen. int Gietelsche velt, vermogen
kerckenspraecke bij een geweest.

Die schaeters hebben te kennen gegeven, dat Jacob Bloeminck hebbende alleen een sesten deel van een waer, heeft
onder staen desen somer een schaepschot op die gemeijnte, tegens juffer Wijnbargens lant over te setten, om aldaer
schaepen te holden tegens marcken recht.
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Vrouw Hoijckemaeckers heeft voor 3 of 4 jaeren een barrich laten timmeren, op die gemeinte naest Tonnis
Gerritsens huijs, waerinne woont scheeper Herman, unde holt aldaer een uijtdrifte van schaepen und heeft in die
marcken niet meer dan een 36 deel van een waer.
Juffer Capelle heeft desen sommer bij Sweentjes Hoffstede, groot omtrent 2 mudden geseijs, een barrich laeten
setten daerinne sie schaepen gelecht, om aldaer een uijtdrifte te hebben, daer noijt een uitdrifte gewesen, heeft niet
meer aldaer als een halve waer.
Hierop is geresolveert, und den schaeters geinjungeert, den voorschr. persoonen te doen aenseggen, dat sij in haere
respective getimmerde bargh, und schaepschotten geene schaepen sollen mogen holde, bij die boete daertoe
staende.
Sullen oock die schaeters Juffer Capelle aenseggen, dat sij die poten op die gemeinte gesat inwendigh 14 dagen
tijdts nae insinuatie sall optrecken, ofte sal anders daerinne voorsien worden.
Volgents hebben dieselve schaeters aengegeven, dat die meijer van Zal. Joncker Hackforth, daerentboven nogh die
soone van Hackfort, und die schoon soone, ….
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die jonge scholtis, onderstaen hebben desen sommer, te gelijck in die gemeinte cluijn te steecken.
Jan Messemaecker tot Zutphen versoekende bij requeste int velt peerden te mogen weijden, und plaggen te meijen,
is geapporteert nae dat hij die requeste heeft onderteeckent, dat hem vergunt sal worden twee jaeren sulckes te
doen, und niet langer.
Eijndelijck is goetgevonden, dat in die straete van’t erve huijs Manninck om seeckere reden, het hecke aen den
Appensen Enck, ’t welcke Joncker van Steenbargen onderholdt, versat sal mogen worden, mits dat gemelte
Steenbargen int onderholden desselven hecke continueren ter tijd toe, dat op Presinck wort getimmert, om als dan
het hecke op de olde plaetse te setten und te hangen.
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Anno 1638 den 24 Maij, sijnnen die erffgen. van Gietele, in Gietele bij eene gewesen.
Presentib.
Beijde Heeren Marckenrightr. voorts die heere Drost van Veluwen Kem Luloffs, Dr. Nijelandt, als gedeputierde
der stadt Deventer, Jr. van Dordt, Hackfoert, Secrt. Condewijn.
Alsoo juffer van der Capelle ex singulari gra. vergunstiget is, tottet erve Stroijnck, een halve waer in Getelsche
veldt te gebruijcken, und dan haar Ed. scheper haere schaepen, voorbij verscheijdene anderen erffgen. erven.
Grensende aent veldt, in ‘t drijven op holt, en aldaer nae bij die erven und huijsen tot nadeel der interessenten
erffgen. doet weijden, als is gedachte juffer aengesegt, dat sij haeren scheeper daer toe sal holden, dat hij sulckes
hin forder niet en doe ofte die schaepen sollen deswegen geschuttet mogen worden.
De aenwesende erffgen. konnen niet toestaen, dat die voorschr. juffer van der Capellen, haer schaepschot van die
gecofte halve waer, uijt het erve Huijsmanninck elders weer sette, als daer Huijsmannincks schaepschot voor desen
gestaen heeft.
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Und anders geene uijtdrifte gebruijcken, als Huijsmanninck gehadt, und gebruijckt heeft.
Janssen Brandtsen und Bloeminck hebbende haer schaepschotten, und daerinne haere schaepen, bij haere huijsen
staen, sal den selven door die schaters alsnogh aengesegt worden, geene schaepen aldaer ter plaatsen te mogen
holden, doende ter contrairi sullen die schaepschotten afgebrooken worden,
Den meijeren soo gepaghtet hebben, het uijtgegravene landt, van Suijdbroeck des jaers voor 40 gld., worden die
jaeren 1636 und 1637 ex gratia geremittiert, overmits die selve twee jaeren seer schrae van gewas gewesen, met

den noch den bescheijde, dat sij die vrugt und stoppen, desselven landes seer well, und nae behooren sollen
maecken und onderholden, ende sulckes niet doende, sal die voorschr. gedaene remissie van geenen weerden
wesen.
Is eenpaerlijck geresolveert, dat op een volle waer hondert schaepen geholden sullen mogen worden, op een halve
waer, ofte minder nae advenant, und daer meerder getall van schaepen, als verhaelt int Gietelsche velt gedreven
muchten worden, sullen bij den schaeters geschuttet worden.
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Pro-Memoria
Die gemeine hoven sijnnen tot voordeel der erffgen. jaerlijx verpachtet voor
Costverlooren voor
Den Ruijmer

22 dall.
23 dall.
8 dall.

Op Maandagh den 13 Junij 1642 sijnnen de erffgen. van Gietele, bij Janssen Brandtsens huijs , bij malcanderen
gewesen,.
Pretentibus,
Beijde Marckenrightr. Die heere Amptman Rouse, Burgemr. der stadt Deventerund die Heere Reeckenmr.
Schimmelpenninck voorts Jr. van Dordt, Burgemr. Jaspers als gedeputierde der stadt Deventer, Secrt. Condewijn ,
Janssen Brandtsen, und beijde ten Brincken.
Is geresolveert dat voor eenige jaeren gescheurde, und wederopgemaeckte dijcken op die morgen geset sal worden
eenen Keijsers gld. beloopende in gelde welcke penn. die Ed. Albert van Meenen, Scholtis tot Voorst, tegens
behoorlijck salaris aengenoomen heeft in te maenen, en te betaelen, van die voorschr. penn. sullen betaelt worden
aen den dijckgreve
300 gld.
En aen die stadt Deventer van verschooten penn.
181=4=4
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Op de ander sijde,
Und aen secrt. Condewijn, diewelcke 10 jaeren tractement ten aghteren is,
voor dit mael 3 jaeren, des jaers 6 gld.

300=0=0
181=4=4
18=0=0
499=4=4

Op het schriftelijcke aenholden van Dr. marienburgh als gewesenen marckenrighter van Gietelo, der marcken
verschooten hebbende, die somma van hondert dall. und daervan ten agteren sijnde die renthen van den jaere 1636
tot 1642 incluis, bedragende die som. van 43 daler 22 stvr. 8 penn. Is goet gevonden dat sodaene agterstandt van
renthen, bij die Heere Rekenmr. Schimmelpenninck betaelt worde, dat welcke sijn Ed. te doen aengenomen heeft.
Anno 1643 den 16 October sijn de erffgen. van Gietelo in den Zutphen bij malcanderen gewesen, Marcken Rightr. ,
die Heere Amptman Rouse en reeckenmr. Schimmelpenninck, voorts den Heere Drost van Veluwen. Jr. Dort, Jr.
Hackfort, beijde Brincken.
Die buijrrightr. hebben aengegeven, dat Jr. Hachfort in Suijder venen torff hebben doen steecken, welcke claghte
inbedencken is gehouden.
Geertruijdt Hoijckemaeckers, sal wegens….
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het huijs, soo sij op die gemeente heeft doen setten, tegens die naeste bijeencomste mettenerffgen. affdraght
maecken, ofte het huijs sal aff gebroocken worden.
Den buijrrightr. en gemeene huijsluijden sijn navolgende parceelen voor den tijdt van 6 achter een volgende jaeren
toekomende Petri 1644 aen te vangen in pacht uijtgedaen, als Costverlooren voor 23 daler jaerlijx
34=10=0
Den Ruijmer voor
5=0=0
Des sullen sij tot haeren lasten neemen die tonne biers, soo sij voor desen daervan jaerlijx hebben genooten.
Voorts het Suijdbroeck voor
7=0=0
Om consideratien, mits dat sij die wallen met elsen holt sullen bepoten und eijndelijck die gemeine hoven
voor 22 dalers , fac.
33=0=0
In welcken parceel, alleene Jacob Bloeminck neffens die gemeijne huijsluijden aengenoomen sullen worden.

Voor welcke voorschr. jaerlijxe pachtpenn. die buijrrightr. als Herman, und Arend ten Brincke sigh als principalen
hebben verbonden.
Is verstaen und geresolveert, dat geen torff buijten die marcke sal mogen gebragt, oock geen torff bij den
eijgenaeren gegraven worden, alles bij verbeurte van den torff…..
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en de 3 gld. van ieder voer, ende soo wanneer het vreemden doen, sullen waegen en die peerden, daervoor
aengeholden worden.
Anno 1645 op den 30 Septembr. sijnnen die Heeren Marcken Righteren Amptman Rouse, und Reeckenmr.
Schimmelpenn., und de aenwesende erffgen. van Gietelo, die Ed. Johan van Steenbargen, Br. Jacob
Schimmelpenninck wachtmr. tot Zutphen. Jr. Derrick Dorth, Gerrit Hebbinck, voorts Herman Brinck und Henrick
Claessen op den Hoff te Gietelo bij malcanderen gewesen, und geresolveert ’t geene volget:
Geertruidt Hoijckemaeckers getimmert hebbende op die gemeinte, daertoe gebruijckende die Marcke, und
deswegen gepresenteert hebbende een ancker wijns is in haer gebruijck twee jaeren lanck gecontinueert, om
interim met die erffgen. affdraght te maecken.
Die Heere Marcken Rightr. Schimmelpenninck heeft aengenoomen sijne reeckeninge van ontfanck und uijtgave,
met den eersten op Deventer aen secrt. Condewijn….
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over te senden, sijn Edell. is contabel van den jaere 1636, waervan het eerste jaer verscheenen anno 1637 und soo
volgents totte jaer 1644 op petri ad. Cathedram, wesende 7 jaeren.
Gerrit Hebbinck vertoonende een besegelden brieff gedatiert in den jaere 1553. Craft welcke Henrick Stenderinck,
van Lambert Janssen und Geertruijd sijn huijsvrouwe gecoft heeft, een stucke landes, gnt. “Het haer kempken” ,
uijt het goed den Nimwegen gesprooten, vermeldende van een halve waer, versoght dat hij in die possessie van
sodaene halve waer, magh geraecken waerop den voorschr. Hebbinck is affgegeven, Dat daerop seeckere olde
registers, van die Getelsche waeren opgesocht und naegesien sullen worden.
Annotatie der anckeren wijns.
Soo naebenoemde erffgen. te betaelen schuldigh sijnnen,
Jr. Jacob Schimmelpenninck van wegen het erve Stakenberg
Herman Brinck und Henrick Claessen vant erve Rensink, een ieder van haer 1 ancker
Jr. Amerongen heeft gecoft van Bourle het erve Emeldinck
Jr. Grootenhuijs, heeft het voorschr. erve Emeldinck van Amerongen gecoft
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Br Hemert heeft van Geertruijd Hoijckemaeckers gecoft eene Hoffstede met een halve waer

Anckeren wijns
1
2
1
1

1

Is geresolveert dat Dr Marienborgh die lofskondinge van hondert dall. hooft somme tegens toecomende Augustus
aengesegt sal worden.
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Die heeren marckenrightr. und geerffden van Gietelo buijrschap, verstaen hebbende, en bij experientie bevonden,
dat den Gietelschen en Appenschen Enck, seer wordt beschadiget, niet alleene door beesten, peerden, schaepen
und varckens, van die van Gietelo, maer oock van die om ende anliggende buijrschappen hebben tot voorkominge
van der gelijcke schaeden, en ongeregeltheden, onderlinge verwillekoort, dat voortaen een ieder geholden sal sijn,
sijne vrucht an elckes eene sijn landt, veertiendagen nae groothe vastelavondt, gereet te maeken, sulckes dat geene
veehe, het sij beesten, verckens, schaepen, ofte peerden daerdoor ofte overkonnen koomen, ende op dat hierinne
geen gebreecken valle. Is geordonneert dat tweemael int jaer daer over die schouwe sal worden gevoert door die
buijrrighters, schaeter und twee huijsluijden, die de buijrrighters sullen mogen assumieren, daervan die eerste
schouwe sall sijn, den darden Dinxeldagh nae vastelavondt, en de die tweede schouwe, Dinxeldagh nae Voorster
kermisse, ende bevindende , dat iemants sijne vrught niet nae behooren heeft gemaeckt, sal dieselve gebroeckt
hebben,……
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drie gulden und twaelf stvr. nae buijrrecht te executieren, tot het volste van die verteronge van die schouwers, ende
daer en boven bij gelijcke poene geholden te sijn. Naedat hem sulckes doorden schaeter angekondigt is, sijne
vrucht voor sonnen onderganck te maecken, voorbeholden noghtans, dat die schaeter, ofte een ieder die beesten in
den Gietelschen ofte Appenschen Enck binnen die limiten van die van Gietelo sall vinden, vrij sal staen, die te
schutten, en daer van neemen, als nae schutsrecht gebruijckelijck, alles bij profisie met conditie, dat die Heere
marckenrighter und geerffden, dese willekeur sullen moogen verminderen, ofte vermeerderen, naedat sulckes ten
meesten voordeel en ten minsten schaede bevonden sal worden te behooren, aldus gearrestiert op dagh und dato als
boven.
Naedien een accoort tusschen die aenwesende geërfden van Gieteler Marcke, ten eenre , ende die eijgenaers van
Dorrengoet ofte Robertscamp, ter ander sijden, in den jaere 1634 binnen Arnhem was opgerigtet. Waervan het
origineel door den geërffden was, nae sigh genomen, om int marckenboeck geregistreert te worden, ende dan
bevonden…
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wordt, dat sulckes niet alleene, niet is geschiet, maer oock dat het selve origineel is verlegt, soo is op aenholden
van den secrt. Wilhelm Engelen Dr. geresolveert dat die authenticque copie van dien, te boecke sall worden
gebracht, omme sigh daernae te righten, ende den inholdt van dien ten beijden sijden, nae te koomen, luijdende
dieselve copie van woordt tot woordt als volget:
Alsoo marckenrighter en geerfdeen van Gieteler veldt en de marck, voor desen toe gelaeten hebben, dat die
eijgenaers ende gebruijckers vaneen goet, in den kerspell Wilp gelegen, Dorrengoet gnt, ofte hoe het anders
genoemt magh sijn, voor een waere, het Gietelsche Veldt met heet plaggen te maijen, torff te slaen, ende met
peerden en beesten te weijden mede solden mogen gebruijcken, soo is nae marckenright. ende aenwesende
geerffden, voor haer Ed. selven, en de de andere met erffgen. overgeven, ende ingewilligt, dat die voorschr.
eijgenaers ende gebruijckers vant voorn. Dorrengoet, ’t voorschr. Gietelsche Veldt voortaen eewelick, sonder
bespieronge met heet plaggen te maijen, torff te slaen, sampt weijden van peerden ….
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ende beesten, sullen mogen gebruijcken gelijck tot desen dage te geschiet is mits sigh daertegens onderwerpende
de ordre bij marcken right. und geerffden, vant Gietelsche Veldt, te neemen ende te stellen, sullende dese
overcomste, ter eewiger memorien, ende omme sigh beijdersijts daernae te reguleren, int marckenboeck
geteijckent ende geregistreert werde. Aldus gepassiert binnen Arnhem den 20 Jann. 1634 ondertstondt Alexander
Schimmelpenninck van der Oije als marckenright. en eijgener, Swijr van Appeldoorn, Jan Condewijn, was
onderschreven accordiert nae collatie met sijn principael, in kennisse van mij ende was onderteeckent O. Engelen.
Anno 1647 den 23 Junij hebben die marckenright. und Goedtheeren van Gietelo, holtspraecke bij sal. Janssen
Brandtsens huijs geholden, daermede p.sent gewesen Cam. Nijlandt als gedeputierde, Jrn Dorth, Hackfort, voorts
Secrt. Condewijn, Hebbinck, Herman Brinck und Henrick Claessen, und is gerecessiert ’t geene volget:
Die heere Marckenright. Dr. Marienburgh…..
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is geauthoriseert, om die penningen der opcomsten van den buijrright. te ontfangen und aen den Dijckgreven van
wegen die timmeronge van die sluijse tot Hulsbargen te betaelen, und sall de administratie daer van aengaen op
vergangen Martini 1646.
Is geresolveert, und heeft die heere rekenmr. Schimmelpenninck aengenomen huijden Woensdagh, over vijff
weecken, wesende den 24 Julij, in die harberge den Zutphen, reeckeninge van sijn ontfanck und uijtgave te doen,
ten overstaen van Dr. marienburgh, als Amptman, undtmarckenright. Voorts Kam Nijlant, B r Schimmelpenninck,
Jr van Dordt, und andere, die het belieft daer te komen.
Daer is een sedule verveerdiget van wegen die nije aengekomene erffgen. die pro-introitu schuldigh sinnen en
ancker wijns ad 15 gld. voor den ancker, die welke Herman Brinck als buijrrighter in maenen, und aen den
voorschr. marcken ricght. marienborgh uijtkeerensall, om daermede te betaelen aen den heere Dijckgreve J r van
Isendoorn op Cannenbargh, der erffgen. van Gietelo quota der costen aen die voorschr. sluijse aengewent, ad 7 ½
hove ten halven gelde, daervan suijveren staet gemaeckt sall worden, wes eenen iederen erffgen. voor sijne quota
sal competieren te betaelen,
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Anno 1647 den 28 Julij sijnnen die Heere Amptman Marienbargh als marckenright. neffens cam. Nijlandt und luc.
Donckel op ten Hoff te Gietelo gewesen, omme vermoge resolutie, vergangen 23 deses genaemt in die Herberge
den Zutphen des Heeren Reeckenmrs. Schimmelpennincks reeckeninge, gelijck sijn Ed. te doen, aengenomen heeft
aen te hooren, waerop sijn Ed. op den Hoff te Gietelo is verscheenen, verclaerende met sijne reeckeninge nogh niet
veerdigh te wesen, gereedt te willen maecken, und in eennigh korten tijdt daervan aenschrijvinge te doen met
aenstemminge van dagh, tijdt, und plaetse, op welcke tijd oock suijver staet gemaeckt sal worden vant geene een
ieder erffgen, sall contribueren, voor sijne quota, tot die sluijse te Hulsbargen gemaeckt.
Anno 1648 den 27 Junij sijnnen die Heeren Marcken Rightr. Dr. Nijlandt und luc. Donckell neffens secrt.
Condewijn voor eersten in die hergerge den Zurphen gewesen, und aldaer bevonden Jr. van Dorth und eenige
Ampts Jonckeren, alsmede etlijcke predicanten, maer niet ge- ….
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vonden die heere rekenmr. Schimmelpennick, die welcke bij missive verschreven was, om in die voorschr.
herberge te comparen van wegen te doene reeckeninge van sijn Weled. aen marckenrighter ontfanck, und uijtgave,
sijnnen alsoo welgemelte heeren op den Hoff te Gietelo gevaeren, alwaer Arent ten Brinck, meijer van den
voorschr. hoff als……. verclaeringe gedaen heeft, dat Sal. Dr. Marienborgh, nadien aen hem affgelosset waeren
hondert dall. capitael, dat doenmaels die semptlijcke erffgen. und goederen van sijn Ed. hebben vercogt, om aen
den heere Dijckgreve te betaelen, die Gietelsche quota van die costen aen die Hulsbarger sluijse aengewent,
welcke penn. wederom solden genoomen worden, uijt die anckeren wijns soo die nije erffgen. schuldigh waeren,
und gemelten Arent gelast waeren inte maenen,
Volgents heeft die voorschr. Arent ten Brincke verclaeringe gedaen, dat nae sijn beste ontholdt, die sluijse, undt
dijckgelden, solden beloopen ongeveer drie ofte vier und dartigh gld. En waerop waeren betaelt bij Jr.
Schimmelpenninck Burgemr, und Waghtmr. tot Zutphen 15 Keijsersgld.
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Anno 1648 op St. Michelis avondt is die heere marcken rightr. cam. Nijlandt neffens burgemr. Donckel und secr.
Condewijn agtervolgende gedaene kerckenspraecke toe Gietelo, bij Janssen Brandsens huijs gewesen, alwaer
geene goederen sigh hebben vinden laeten, und sijnnen alsoo re infecta weder nae huijs gevaeren.
Anno 1649
den 22 Maij is bij die Goetheeren van Gietelo vermoge gedaene karckenspraecken, bij Janssen Brantzens huijs, een
bijeencomste geholden, Presentibus:
Die heere amptman cam. Nijlandt , und die Ed. Jacob Schimmelpenninck burgemr. und majoor der stadt Zurphen
in plaetse sijnes absenten vaders Adriaen Schimmelpenn. reeckenmr. beijde als marckenrightr. Voorts cam. Adr.
van Boeckholt, als gedeputeerde der stadt Deventer, Jonckeren van Dorth, und Hackfort, secrt. Condewijn, Arent
en Herman Brinck gebroederen, und is gerecessiert ’t geene volget.
Alsoo Andries van Mehenen, scholtis tot…
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Voorst, van Arent ten Brinck, hadde ontfangen 30 keijsergld. wegen 7 ½ hooven, voor sluise gelt tot Hulsbargen,
ten halven gelde , ende dat bij reeckeninge van Zal. Amptman Marienborgh blijckt, dat hij den 30 Julij 1647
indgelijcken 30 gld. hadde betaelt, is bij den goetheeren overstaen, dat door Arent ten Brinck die opgemelte 30 gld.
van den voorschr. Schultis wederom sullen gevordert worden.
Die voorschr. heer burgemr. und majoor Schimmelpenninck heeft aengenoomen, met sijn vader die heere
reeckenmr. spreecken en te erinneren, omme op seeckere tijdt reeckeninge te doen, van wegen sijne administratie,
eenige jaeren gehadt van de opcomsten der Gietelsche Marcken vermooge resolutie van den 28 Julij 1647.
Op huijden is opgenoomen die reeckeninge van Zal. cam. Marienborgh waer inne bevonden is worden, meeruijt
gegeven als ontfangen te sijn 11 Carl.gld. blijckende bij die reeckeninge int lange hier nae volgen.
Secrt. Condewijn heeft ingebraght 2 verscheijden reeckening d’eene belangende sijn jaerlijckse pretium und
seeckere verschootene penn. beloopende van den…..
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jaere 1632 den 5 Junij tottet jaer 1648 incluijs 85 gld. 6 stvr. und de andere van wegen sijne verteerde costen und
uijtgelegten penn. int procedieren tegens die heere Commandeur Broeckhuijsen cum suis tot Arnhem voort

adelijcke hoff aldaer gesustineert, sigh montierende 30 gld 16 stvr. op welcke beijde reeckeningen die goetheren
mij geassigneert hebben 30 gld. van de heere cam. Nijlandt voorschr. te ontfangen, gelijck sijn Ed. aengenoomen
heeft und die resteerende penn. betaelt te worden eerstergelegentheijt, presentieren daer van goede reeckeninge te
doen.
Brosse Reijners hebbende sijne waere vercoft buijten die marcke, wordt die vercoop verclaert van geene weerden,
und worde die buijrrighter gelastet alle beesten vant nije huijs te schutten en geene plaggen te maijen, ofte
schadden te steecken,
Insgelijcken sullen geschuttet worden, van Cruijmers ende Grietjen Aels huijse,
Die goetheeren hebben verstaen, dat nu voortaen, die vergaderinge der geerffden geholden sal worden inden
Nijmwegen aen Telgens huijs, alwaer een ancker wijns besteldt sal worden.
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Wordt in bedencken gesteldt, tegens die naeste vergaederinge van wegen die schaepen te kijren uijt die kortrae.
Alsmede ofte die vergaderinge ende holtspraecke, niet jaerlijcks op Donnersdagh nae Pinksteren, geholden solde
mogen worden.
Het versoeck van Gerrit Jacobsen, wordt uijtgesteldt wegen de absentie van verscheijden goetheeren tot den
naesten Holtinck, soo geholden sal worden.
Volget annotatie der naemen van die goetheeren, soo seeckere anckeren wijnen te betaelen schuldigh sijnnen, ieder
ancker gereeckent tot 15 keijsers gld.
Jr. Joseph van Appeldoorn
2
en meijerinck
1
Arendt Brinck
1
Henrick Haemer wegen Besselinck und Schaerwijck
1
Arendt ten Brincke, Henrick Claessen, Aelbert Claessen und Arendt Tonnis onder haer vieren
2
De erffgen. van Sal. Heer Rijcken
1
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Copia van Zal. Dr. Marienborchs als marckenrightr. van Gietelo, reeckeninge.
Anno 1647 den 24 Junij, hebben mij de erffgen. van Gietelo, den ontfanck, und uijtgaven der gemeijnen marcken
opcomsten, en lasten toegeleght, waer van ick die bedienonge aengenoomen, und derhalven stelle hier.
Ontfanck:
Anno ’47 den 26 Junij van Arendt Brinck ontfangen 3 jaeren paghten van Costverlooren jaerlijx 23 dall.
beginnende in anno 1643 en Martini 1644 verscheenen begraden 69 dall. facit
103=10=0
Dito van den voorn. Arendt ontfangen die paght van die gemeine Hoven in den jaere
1644, 1645 und 1646 verscheenen jaerlijx ad. 22 dall. te saemen
99=0=0
Dito nogh van Arend Brinck ontfangen die paght soo in die voorschr. 3 jaeren van den Ruijmer waeren
verscheenen jaerlijx ad. 8 dall
36=0=0
Nogh ontfangen den 1 Julij ’42
5=0=0
Dito van Arendt Brinck nogh ontfangen soo hij die marcke vercocht
3=8=0
Den 28 Julij van Arendt Brinck ontfangen wijns und aencoop van Starckenbarich bij den Heere Burgemr.
Schimmelpenninck
15=0=0
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Uijtgaeve.
Dito P3 seedd. betaelt die verpondinge van Cost Verlooren in Annis
1644 , ’45 und ’46 uijt gesecht ad. 9gld. und 7 stvr. jaerlijx
Dito 26 Junij P3 seeddeltjes aen den scholtis, voor die gebruijckers, und grontschattinge
van gemeinte hoven ad. 6 gld. 9stvr. jaerlijx in die jaeren 1644, ’45 und ’46 te saemen
Nogh p. seeddule aen den schaeter voor die Wilpse brooden
in die 3 voorschr. jaeren betaelt 7 ½ gld. facit
Dito aen mij selven betaelt
Dito aen mij selven uijtgekeert voor 21 gld., 5 ¾ stvr. voor aghterstedige en nu in Aug.
verschenen renten van mijn verschooten 100 dall.
Den 30 Julij p. quitantie aen den schultis Andries van Meen betaelt voor 7 ½ hoove van

27=14=0
19=9=12
23=11=0
5=0=0
150=0=0

Gietelo tot maecken van die nije sluijse tot Hulsbargen ten halven gelde bedragen 30 gld.
daerop hij ontfangen hadde van Mr. Abbinck 4 ½ gld. soo blijven bij mij betaelt

25=10=0
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Wordt uijt den naeme der Heeren Marcken Righters van Gietelo mits desen genotifiseert ende bekent gemaeckt ,
dat op Dinsedagh den dertighsten Julij 1650 des middaghs ten een uijre, ten huijse van Jan Telgen in den
Nijmwegen eene holtspraecke sal worden geholden, waer van die meijeren geholden blijven oeren lantheeren ter
goeder tijt kennisse te geven, ten einde deselve moogen weeten waernae hun te reguleren bij poene van tien heeren
ponden, door der gebreeckigen meijers te verbeuren was en dat.
Jellis Nijlandt, Amptman van Colmschate.
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Anno 1650 den 30 Julij op Vrijdagh is volgens die gedaene kerckenspraecke eene bij eencomste geholden der
goetheeren van de Gietelsche marcken ten huijse van Jan Telgens.
Presentibus,
De Heere Amptman Dr. Jellijs Nijlandt als marckenrighter, vrouw Anna van Wisch, huijsvrouw van de heere
Adriaen Schimmelpenninck, reeckenmr. des Furstendoms Gelre en mede marckenrighter, voorts de heere Gerhart
Donckel als gedeputeerde der stadt Deventer, neffens den naebeschreven goetheeren als Jr. Diederick van Dorth,
Capitain Appeldoorn, Jr. Joost ten Grootenhuijs tot Veenhuijs, Serrijs Hebbinck, Lieutenant Jan Daels, Berent
Abbinck, Mattijs Condewijn, Herman en de Arent ten Brincke al waere geresolveert soo volgt,
Dat den secretaris copie, des versogt, sal mogen geven van die door nu wijlen den heeren camener Marienburgh
lest gedaene reeckeninge hebbende die presente, voor van den affwesenden heeren marckenrighter
Schimmelpenninck angenoomen, met haeren Weled. man te spreecken van die reeckeninge door den selven te
doen.
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Dat die weduwe en de erffgenaemen van secretaris Condewijn Saliger ter naester vergaderinge sullen hebben in te
brengen alsulcke reeckeninge, als deselve mogten hebben, om dieselvige gesien, daerop gedeponeert te worden, als
sigh sal bevinden te behooren.
dat aengaende te keeren ende weeren van schaepen uijtte Koetrae, ter eerster bijcomste in Maie 1651 te holden,
een eindschap gemaeckt sal worden,
Dat die bourrighters in den eedt genomen sullen worden, om deselven in forma te presteren, gelijck dien volgens
die tegenwoordige bourrighters Herman en Arent ten Brincke an handen van den heeren marckenrighters Cam.
Nijlandt D. en in absentie van de heere Adriaen Schimmelpenninck reeckenmr. an handen van deselven soon Jr.
Gijsbert Schimmelpenninck te Sunderen gedaen.
Dat die paghters ofte gebruijckers sullen geholden wesen, haere vrughten en de gravens op te graven, op dat het
water des te gevoegjijcker in de weeteringe mooge sijn loop hebben, ’t welcke die bourrighters sullen aendienen,
om naer insinuatie, binnen drie weecken ……
pag. 96r
te geschieden, bij poene van ses heeren ponden, en de dat het daerenboven tot laste van den gebreeckigen bestaet
sal worden op dubbelt wedrom.
Dat de kaeters in de Veenen geen turff sullen mogen steecken, noch modderen, dat oock niemant bij de poene van
vijff en twintigh daelders uijtte marcken directe nogh indirecte sal mogen turff vervoeren ende dat door een ieder
sal worden gegraven, naedat deselve gewaert is.
Dat die buijrrighters aen niemant ongewaert sijnde, visscherije sullen mogen toestaen, maer geholden wesen, die
netten van deselve te neemen ende te brengen aen den marckenrighters sijnde Jr. van Dorth, ses jaeren langh ad.
tien stuvr. jaerlijx, de visscherije toegestaen, onvermindert der gewaerden daerte hebben recht ende gerechtigheijt.
Dat die schaeter angemaent ende gelastet behoore te worden, gelijck dan oock als nu gedaen om beter opsight
opden Enck te hebben, als des, deste geschiet.
Dat ter naester vergaderinge sal worden geresolveert, die resolutie dier bewirens den 25 Maij 1632 over ’t
verdeelen van ’t Gietelsche Velt genomen.

Dat die naemen desgewaer, soo anckeren….
pag. 96v
wijns schuldigh sijn, aengeschreven sullen worden, om vervolgens te mogen worden gemaent, sijnde die nae
beschrevene, als Jr. Joseph van Appeldoorn, Capt.
2
Henrick Claessen wegen Bensinck en Meijerinck
1
Arent Brinck
1
Sijnde verstaen, dat Henrick Hamer daer van sal blijven gevrijet,
wegen Besselinck soo lange desselfs moeder levet, pro memorie.
Arendt ten Brinck
2
De erffgenaemen van Zal.Henrick Rijcken
1
Capit. Appeldoorn nogh over aencoop van eene halve waere
1
Lieutenant Daels
1
Jr. Diederick van Dorth
1
Jr. Joost van Grootenhuijs
1
Camener Hemert soo Jr. van Dorth voorschr. inholden en corten sal
1
ad. 15 gld. per ancker
13 anckers
Infidem atque me presente.
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Wordt uijt den naeme der Heeren Marckenrighters van Gietelo mits desen genotificeert en ende bekent gemaeckt,
dat op Donderdagh den 20 lopenden maents Novembr. 1651 des middaghs ten een uijren, ten huise van Jan
Telgens in den Nijmwegen eene holtspraecke sal worden geholden waer van die meijeren ieder blijven, oere lant
Heeren ter goeder tijdt tijt kennisse te geven, ten eijnde deselve mogen weeten, waer nae hen te reguleren bij poene
van tien heeren ponden door den gebreeckige meijeren te verbouwen.
Deventer den 15 Novembr. 1651 was ondert. Ielles Nijlandt Amptman van Colmschaete.
Anno 1651 den 20 November is nae voorgaende gewoontlijcke kerckenspraecke ten huijse van Sal. Jan Telgens
eene bij eencomste geholden der Goetheeren van Gietelo.
Presentibus.
Die Heeren Marckenrighters camener Iellijs Nijlandt de Amptman van Colmschaete ende Jr. Alexander
Schimmelpenninck van der Oij, reeckenmr. mitsgaders cameners Adriaen van Boersolt ende Gerardt Donckel, als
ge -….
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deputeerde der stadt Deventer. Voorts Jonckeren Derck van Dorth, Joseph van Appeldoorn, Capt.Grootenhuijs.
Is gebleecken, dat de weduwe en erffgenaemen van Zal. secrt. Condewijn bij twee door den selven secretaris den
22 maij 1649 ingebraghte reeckeningen per resto sijn competerende ses en tagtigh gld. twee stvr. en goet gevonden,
dat sodaenen restant in twee eerstcoomende jaeren, telckens met de geregte helfte uijt der marckens opcomsten
betaelt sal worden.
Fedres over te kieren ende waren der schaepen uijtte Koetrae is, vermits die cortheijt des tijts, uijtgestelt totte
naeste vergaderinge .
Gelijck mede om redenen voorschr. uijtgestelt is, die resumptie der resolutie van den 25 Maij 1632 over ’t
verdeelen vant Gietelsche veldt.
Die bourrighters sijn overmaels gelastet bij poene van de verpaghters ende gebruijckers te holden tot het opgraven
van haere vrughten ende graeven in conformite ende ten gevolge der resolutie van den 30 Julij 1650.
Oock sal die schaeter daer toe werden….
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geholden, om precise nae te comen ende te aghtervolgen ’t gene hem ter lester bijeencomste gelastet en aenbevolen
is, sonder daervan te mogen blijven in gebreecken.
Sullen mede ingemaent worden die anckeren wijns, daer van die gebreeckige in den voorleedenen jaere ten
prothocolle geteeckent sijn, daer onder mede begreepen Dr. Abbinck, die daerop aen den scholtis als men berigt
wordt, vijftehalve guld. heeft bet.

Goet gevonden, dat bij die nie verpachtinge tot laste van den meijeren gebragt sullen worden die gebruick
schattingen.
Is mede op deese vergaederinge goetgevonden dat soo wel op de marckte buijten voor weeten consent ende
bewillonge de Goetheere ijet mogte comen te timmeren, sodaenigh getimmer dat el. ende de facto weder
afgebroocken sal worden, dat mede die in breucke comen te vervallen, ende drie dagen daer nae alsulcke breucken
niet betaelt, desselven goedt alsdan daervoor geexcuteert ende vercoft sal worden, tot soo veele deselve breucke
sigh mogte comen te beloopen.
Is gelesen, opgenomen en de geslooten die reeckeninge des Heeren Amptmans cam. Nijlandt de anno 1647, 1648
en 1649. En bevonden ontfanck sigh te….
pag. 98v
bedragen ter somma van twee hondert agt en dartigh Carl. gld. 10 stvr. Die uijtgave daertegens twee hondert een
en veertigh Carl gld. 10 stvr. 12 penn. Sulx dat die Heere rendant meer uijtgegeven, als ontfangen drie Carl gld. 2
penn. sijnde in uijtgave onder anderen gebragt twaelf Carl gld. voor secretaris Haeckels pretium in de jaeren 1650
en 1651.
Reeckm der Heeren marckenrighters cam. Jellijs Nijlandt, Amptman van Colmschate.
Den is Martij 1652 van de wed. Rijcken ontfangen voor een ancker w.
15=0=0
Die gemeene hove doet jaerlijx 21 daeler, hebbe des wegen ontfangen over die jaeren
1650, 1651, 1652 ende 1653 vier en tagtigh daelers in Carl. gulden facit
126=0=0
Wegen den Reumer ad. 8 dael. des jaers, in vier jaeren als voorschr. 32 dael. doende soo ick ontfangen 48=0=0
Over die jaeren 1650, 1651, 1652 en 1653 ontfangen die paght van Costverlooren tot 24 dal. jaerlijx
te samen 96 dael. in Carl. gld.
144=0=0
Summa totalis van den ontfanck voorgaende in Carl. gld.
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Uijtgave tegens den voorgaenden ontfanck.
Betaelt met seed. aen Jan Tonissen voor vier jaerenad. 7 gld. 10 stvr.
Aen den scholtis van Voorst bij seed.
Nogh aen deselven met seed.
Nogh wegens die hoven bet. met sedulle
Voor grondschattinge betaelt met sedulle
Nogh aen den scholtis bij sed.
Nogh betaelt met sed.
Nogh betaelt met sed.
Nogh bij sedulle bet.
Bij slot mijner voorgaende reeck. van den 20 Novembr. 1651 meer uijtgegeven
Summa primi lateris
121=6=12

333=0=0

30=0=0
7=5=8
23=19=8
7=1=0
9=14=0
6=15=8
14=16=8
10=14=0
8=0=0
3=12=0
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An de pagt der landen gecorten
30=0=0
Aen den schultis van Twelle bet.voor misreeckeninge vant hoven tol,
voor voorgaende reeck. ende tegenwoordige
10=0=0
Aen den secrt. Strockel voor desselfs tractement ad. drie annos tot 6 Carl gld. jaerlijx
18=0=0
Worden alhier gebragt ses gld. 9=4 door Willem Jacobs den 7 Aug. 1648 aen den schultis
Elbert van Mehen betaelt voor gebruijck en grondschattinge van de gemeene Gietelsche
hooven voor desen niet verreeckent dus alhier
6=9=4
2 lat.
64=9=4
1 lat. 121=6=12
Summa der totale uijtgaven in Carl. gld.
185=16=0
Anno 1655 den 23 Augustr. is dese reeckeninge gedaen, en bevonden, den ontfanck te bestaen in
De uijtgave daer en tegen in
Sulx dat meer in desen ontf.
Actum Gietelo ten huijse van Tellingen.
Presentibus,

333=0=0
185=16=0
147=4=0

De heeren Alexander Schimmelpenninck van der Oije en de camers Adr. van Boecholt , Hemert, mitsgaders
Jonckeren Diederick van Dorth ende Joost ten Grooten- ….
pag. 100r
huijs, voorts Sophia de Zuael wed. van Waven, Nicolaes van Ommeren, N.T. van Mehen, met oere andere
erffgenaemen die alle den heeren reeckmr. met goeder administratie, reeckeninge ende reliqua hebben bedanckt,
anno et die quibus supra.
In fidem atque me,
presente Strockel secrt.
Op ’t beright van dat die meijer van Burgm. marcken torff gegraven, en tegens marckenregt geplagget. Is goet
gevonden, nae te sien, wat deswegens te vinden als medewegen Zal. secret. Engelen.
Wanneer Ommeren met die aenbeschrevene betaelt elcks een ancker wijns tot vijftien Carl. gld.sullen daermede
mogen volstaen.
van Ommeren.
Capitain Appeltoorn.
Jr. van Dorth.
Abbinck.
Henr. Claessen.
Herman Brinck.
Arent Brinck.
Henr. Haemer.
Arent Thonnis, cum suis.
vrouw van Werten.
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Op de clagte gedaen over den meijer van Burgem. Warckel, van dat deselve die gestelde limiten int plaggen meijen
samen hebben te buijten gegaen heeft sijn Ed. aengemomen sigh daer over te ercundigen bij den bourrighters.
Op ’t voorgeven van dat tegens het goet van Sal. secrt. Engelen onbehoorlijck soude wesen gepaetet, heeft de heer
cam. Boucholt aengenomen, met sijn van den ontf. Boecholt, als mede momber te spreecken, ten eijnde tegens de
tijt daerinne met optreckinge van de gepaetede telgen, soo onbehoorlijck mogten wesen gesat, versien werden.
Den meijeren van de bekende drie parceelen geaccordeert continuatie der olde pacht ad. ses annos aenvanck
nemende met expiratie des tegenwoordig werpende.
van gelijcken voor den tijdt van ses jaeren gecontinueert den bourrighter Derck Brinck en Henrick Geurts op
gedaene belofte van getrouwigheijt in den selven haeren dienst, sonder conniventie, off aensien van ijmant.
Aen de wed. van Sal. secret. Condewijn sullen bij provisie in minderonge van alsulcke ses en tachtigh Carl. gld. 2
stvr. als waer van bij vertoonde acte van den 20 Novembr. 1651 gesteecken betaelt worden dertigh Carl. gld. Die
vreemt bij eenen caeter comen in te……
pag. 101r
woonen sullen ’t recht van de marcken niet mogen gebruijcken, maer geschuttet worden.
Wordt mits desen uijt den naeme des Heeren Marcken Righters van Gietelo genotificeert en bekent gemaeckt, dat
op Vrijdagh naer d’aenstaende Hooghtijt van Paeschen sullende wesen den 27 loopenden maents Aprilis des
voormiddaghs ten tien uijren ten huijse van Thonis Telgens in den Nijmwegen tot Gietelo, eene holtspraecke sal
worden geholden, waervan die meijeren geholden blijven haere lantheeren ter goeder tijt kennisse te geven, ten
eijnde d’selve mogen weeten, waer nae hen te reguleren, bij poene van tien heeren ponden door ieder der
gebreeckigen meijeren te verbeuren.
Act. Deventer den 14 Aprilis 1660 was ondert. Jellijs Nijlant, Amptman van Colmschaete.
pag. 101v
Anno 1660 den 27 April sijn de erffgenaemen van Gietelo bij malcanderen ten huijse van Thonis van Telgen
geweest.

Presentibus,
Cam. Nijelandt, Amptman van Colmschaete en Jr. Gijsbert Schimmelpenninck tot Hunderen.
Loco parent is marckenrighteren, mitsgaders Cam. Sticke en Sib. van Boeckholt als gedeputren der stadt Deventer.
Voorts Jorn Joseph van Appeltoorn, Cap. Jan van Steenbergen, Grootenhuijs, Dr. Condewijn, Nicol. van Ommeren,
Hendrick Claessen Voet, Berent Rijcken.
Is goet gevonden aen den Heere Dijckgreve van Veluwen te schrijven dat de erffgen. van Gietelo heel vreemt
voorgecomen is dat sijn Ed. den binnendijck bij de Coijten Maete soude geschouwet hebben, alsoo nijmant der
erffgen. ofte derselver meijeren, hoe oudt die oock sijn, bewust is, dat over den gen. binnendijck ooijy schouwe
gegaen zijn, dat oock daer en boven Jan Vaelholt en Willem Roeloffsen Heijmeraden op huijden op in dese
vergaderonge verclaert hebben, dat den voorn. Coitendijck niet….
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schoubaer sij, Weshalve welgen. heerene Dijckgraeve sal versogt worden, om sig hen vorders van sodaene te
doene schouwe te ontholden op dat de erffgen. met geene onbehoorlijcke lasten mogen werden beswaert.
Op de doleantie van Jr. Grootenhuijs, van dat Jr. Berent Rijcken eenige poppelen paeten op ’t velt tegens het landt
van Emelinck hoff geset heeft, is verstaen dar parthijen dessals met malcanderen sullen comen in conferentie , om
daer over te accorderen voor de naeste te holdene holtspraecke.
Jr. Berent Rijcken hebbende op ’t Gietelse velt buijten de vrught eenige boomen geplantet, sal deselve plantagie
mogen behouden mits dat hij de gen. vrughten soo verre sijn plantagie gaedt, op sijne costen sal moeten
onderhouden.
Waervan hij sijne verclaeringe op den eersten te holdenen Holtinck heeft aengenoomen te sullen doen.
Voorgeslaege, dat men eenige landen uijt ’t Gietelsche velt bijlangs de limiten van Wilpe tot profijt der
erffgenaemen sal uijtgraven, beginnende van Middelburgh tot aen de Withagen. Waer van de affbaeckinge door
d’Heeren marckenrighters, mitsgaders de heeren Cap. Appeltoorn, Steenbergen en de Lieutenant Iselt sal gedaen
worden.
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In plaets van Sal. Jan Tonnissen, is tot schaeter gecoomen Henrick Henrix, op een tractement van vijff en twintigh
Carl. gld. die daerop aengelooft heeft sijnen dienst getrouwelijck waer te neemen.
Worden de heeren Appelthoornen, Steenbergen en Bronckhorst versogt om wegens de erffgen. op staende
Donderdagh bij ’t opbranden van de beesten te willen sijn.
Goetgevonden dat den wegh tegens vrouw van Wervens peerde weijde, Voort nae dat de boeckweijte sal gesaijt
sijn, door den gemeenen meijeren sal gemaeckt worden waer voor haer toegelegt is een tonne biers.
pag. 103r
Anno 1660 den 13 Junij sijn de erffgenaemen van Gietelo op voorgegaene kerckenspraecke bij malcanderen
geweest ten huijse van Thonis van Telgen.
Presentibus,
Cam. Nijlandt Dr. Amptman van Colmschate en Jr. Alexander Schimmelpenninck van der Oije, Reeckenmr. als
marckenrighters, mitsgaders cam. Sticke ende Egbert van Boeckholt, als gedeputeerde der stad Deventer. Voorts Jr.
Schimmelpenninck toe Hunderen, Jr. Joost en ten Grootenhuijs, Dr. Condewijn, Berent Abbinck, Berent Rijcken,
weduwe van Werven met haer schoonsoon Bronckhorst, Lieutenant Stoffer IJssels, uijt den naem van Juffr. Dorths,
Albert Claessen, Gerrit Brinck in plaets van sijn moeder.
Bij resumptie der laest voorgaende resolutien hebben de erffgen. gepersisteert aengaende ’t schouwen van den
binnendijck dat daer over aen den Heere Dijckgreve sal worden geschreven.
Over ’t poten van peppelen op ’t velt tegens ’t landt van Emelinckhoff, is tusschen parthijen geaccordeert ieder op
de helfte.
Dr. Rijcken neempt aen de gepotede peppelen…..
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op ’t velt langs de vrught wegh te neemen.

De erffgenaemen in oogenschijn genoomen hebbende het uijt te gravenen landt int Gietelsche velt hebben
vastgestelt, dat die limieten van ’t selve genamen, ende voorts uijtgegraven sullen worden vijff off ses roeden
aghter de groote kuijle tegen Middelborgh langs de wegh, sulx dat de Coedijck buijten blijven, recht door tot op de
Coijte Mate, ende van daer tot op een gevleckte eijckenboom op Withage. Waervan de deijlinge sal geschieden
door den Goetheeren, nae proportie der waertallen, ende worden tot het uijtgraven gecommitteert Jr. Nijenbeeck, Jr.
Schimmelpenninck toe Hunderen, Lieutenant IJssels ende Bronckhorst.
Sal boven ende behalven de wegh van weduwe van Wervens peerde weijde gemaeckt worden die wegh langhs
Capt. Apeldoorns poort, daer voor de gravers sullen genieten een tonne biers.
Het versuijm der dijcken sal oock Meijer bij den Dijckgreve affmaecken.
Die oude bourrighters sullen de oude restanten van haere jaeren hebben inte maenen.
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Wordt mits desen uijt den naeme des Heeren Marckenrighters van Gietelo genotificeert en bekent gemaeckt, dat op
aenwesenden Dinxdagh wesende den 21 desen maents des voormiddaghs ten tien uijren ten huijse van Thonis
Telgen in den Nijmwegen tot Gietelo, eene Holtspraecke sal worden geholden, waer van die meijeren geholden
blijven, haeren lantheeren ter goedertijt kennisse te geven ten eijnde deselve mogen weeten waer nae hen te
reguleren, bij poene van tien heeren ponden voor den gebreeckigen meijeren te verbeuren,
Actum Deventer den 14 Meij 1661
Anno 1662 den 21 Maij sijnde de erffgenaemen van Gietelo op voorgaende kerckenspraecke bij malcanderen
geweest ten huijse van Theunis van Telgen,
Presentibus,
Cam. Nijlandt, Dr. Amptman van Colmschaete ende Jr. Gijsbert Schimmelpenninck te Hunder, Nomine Patris, als
markenrighters mitsgaeders Camm. Sticke ende Gijsbert van Boeckholt, als Gedeputeerde der stadt Deventer,
Voorts Jr. Joseph van Appeltoorn toe den Poll, Capt. Jr. Joost ten Grootenhuijs,
pag. 104v
Berent Abbinck, Berent Rijcken, Weduwe van Werven, Lieutenant IJssels wegens de jufferen Dorths, ende
Hendrick Claessen goet.
Naer lecture van seeckere weete ende missive des Heeren Dijckgrave van Veluwen over het leggen van een coijme
in den dijck bij de Voorschort, sijn door de erffgenaemen geauthoriseert de Heeren Cam. Nijland ende Jr.
Schimmelpenninck te Hunderen om de voorschr. saecke met welgemelte Heere Dijckgraeve naer goedt vinden op
te maecken.
De buijrrighters sijn gelastet, als restanten in den tijdt van twee maenden in te maenen en de daervan an de heere
cam. Nijlandt reeckeninge te doen, sullende deselve bij onstentenis van dien, daer voor selfs moeten reponderen.
Op de gedaene claghten uijt den naeme der momboiren over Sal. Secretarij Engelens kinderen, is nae verleesinge
der resolutie bij de erffgenaemen den 20 Januarij 1634 binnen Arnhem genomen, verstaen dat de voornoemde
kinderen, in conformite….
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van de voorschreven resolutie, de Gieteler marcke, als vooren sullen mogen bedrijven, beplaggen en de daer in
torff slaen, sonder dat haer daer in door de bourrighters naer desen eenige bespieronge sal worden gedaen.
Ende alsoo de Commandeur Broeckhuijsen, de Weduwe marckels en de de Weduwe van Zal. Gerrit Arents daertoe
mede sustineren berechtigt te sijn, sal deselve worden aengehecht, om tegens den aenstaenden Holtinck haere
bescheijden dien aengaende te koomen vertoonen.
Br. Berent Rijcken heeft aengenomen de vrugt langes sijn gepaetede peppelen op sijne costen te onderhouden, die
daervoor wordt toegestaen een roede van de Wall te bepaeten.
Hr. Berent Abbinck heeft aen de Heere Cam. Nijelandt wegens het erve Huijsmanninck een ancker wijns ad. 15
Carl gld. betaelt.
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Anno 1665 den 13 Junij sijn de erffgenaemen van Gietelo bij malcanderen geweest ten huijse van Thonis van
Telgen.
Presentibus,
Cam. Sibert van Boeckholt, Amptman van Colmschate, en Jr. Gijsbert Schimmelpenninck toe Hunder nomine
Patris als Marckenrighters, mitsgaeders Cam.rs Sticke en Nijlant als gedeputierden van de stadt Deventer, voorts Jr.
Joost ten Grootenhuijs, Jr. Diedrich van Dorth, Weduwe van Werven, Berent Abbinck, Henrick Claessen Voet,
Arent Condewijn, Dr. Berent Rijcken, Jr. Jan van Steenbergentoe Nijenbeeck.
Is goet gevonden, dat de reeckeninge van Jan Welmers ter somme van 147 Carl. gld. 19 stvr. volgens een oxhooft
Rhijnsche en een oxhooft Franse wijn, soo volgents resolutie van de Heeren erffgen. de anno 1661 aen de Heere
Dijckgraeff van veluwen gesonden sijn en anders door den heere marckenrighter Cam. Broeckholt sal worden
voldaen.
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Worden neffens de heeren Marcken Righteren, gecommitteert de heeren Joost ten Grootenhuijs en Dr. Condewijn
om bij die te doene reeckeninge der erffgenaemen van Sal. heere Camener Nijlandt gewesene marckenrighter de
annis 1654, 55, 56, 57, 58. 59, 60 en 1661 te wesen, de selve te examineren ente slijten.
Worden deselve heeren, behalven Dr. Condewijn mede gecommitteert, om alle chartres pampieren en bescheijden,
waer mede de heere Broeckhuijsen toe den Lockmeer, Dr. Condewijn, de wed. Marckels, de wed. van sal. Gerrit
Arentsen en Jr. Berent Abbinck sustineren mede tot de marcke van Gietelo berechtight te zijn, nae te sien en te
examineren en daer van ter naester vergaederinge rapport te doen.
Naemen der nieuwe erffgen. soo anckeren wijns schuldigh sijn,
Jr. Diedr. van Dorth, voor sijn sal. vaeder van outs en van sijn Ed.
wederom op ’t nieuwe 2 anckeren ieder ad. 15 gld.

30=0=0
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Betaelt, De heere van Nijenbeeck
Betaelt, Capt. Appeltoorn
Cam. Boeckholt als nije Amptman
De reeckenmr.Schimmelpenninck
Betaelt, Henrick Claessen Voet
Betaelt, Herman Brincks weduwe
Betaelt, Claes Brincks wegens Arent Brincks
Henrick Hamer
Arent Theinissen cum suis
Betaelt, Weduwe van Werven
Betaelt, Dr. Condewijn

15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
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Alsoo Jan Vaelholt, als Heimeraedt, was eijsschende betaelinge van 47 gld. 8 stvr. volgens overgegevene
reeckeninge, wegens ongelden over het leggen van een comme in den dijck bij Vorschert en ’t schouwen van de
Cortemaeckers dijck, waer over de heimeraden voor de erffgen. bekent hebben, den heer dijckgreve geen schouwe
te competeren.
Is bij de heeren erffgen. goedt gevonden daer over aen de heer dijckgreve te doen schrijven, en sijn Hoogh. Ed. te
errinneren. dat de erffgenaemen daer over met deselve voor desen hebben affdraght gemaeckt, met versoek dat sijn
Hoogh Ed. wil believen sodaene ordre te stellen en die voorsieninge doen, dat de erffgen. dien aengaende niet
verder mogen werden gemolesteert.
De bourrighters en schaeter te kennen gevende, hoe dat sij eenige verkens toebehoorende Jacob Jacobsen coeter
hebbende geschuttet, deselve bij nacht slaependertijdt. uijt het schutschot waeren gehaelt, en de eijgenaer….
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onwilligh was daer van de breucken te betaelen, sijn de heeren Steenbergen, Grootenhuijs en Dorth versoght, om
parthijen hier over, ent geene hieruijt gesprooten is, soo mogelijckt te vergelijcken.
Worden de bourrighters gelastet om de coeters te verhinderen, dat sij boven haer gerechtigheijt, het velt niet comen
te gebruijcken.

Anno 1668 den 10 July, sijn de erffgenaemen van Gietelo, ten huijse van Thonnis van Telgen bij malcanderen
geweest.
Presentibus,
Cam. Joan van Duren, Amptman van Colmschaete en de heere Andries Schimmelpenninck, als marckenrighters
mitsgaeders de heeren Gijsbert Schimmelpenninck, Joost ten Grootenhuijs, Joan van Steenbergen, Joost Balthasar
ten Grootenhuijs, Diederich van Dorth, Herman…..
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van Broeckhuijsen en Frederich van der Capellen, nomine sororis Juffr. Margriete van der Capellen.
Worden neffens de heeren marckenrighteren gecommitteert de heer Joost ten Grootenhuijs en Dr. Condewijn om
bij die te doene reeckeninge der erffgenamen van zal. marckenrighter Nijlant en Boeckholt te wesen deselve te
examineren en te sluijten.
Op ’t voorstel van de heer van Lochmeer worden alsnogh de heeren marckenrighteren en Joost ten Grootenhuijs
gecommitteert om alle pampieren, schijnen en bescheijden, waer mede welget. heer van Lochmeer en anderen inde
resolutie van den 13 Junij 1665 genomineert, sustineren mede tot dese marcke berechtigt te sijn, nae te sien ,
deselve rijpelijck te examineeren, en daervan ter naester vergaederinge rapport te doen.
Snijder Henrick hebbende een nieuw huijs….
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geset aen Tellingshoff, waervan een stuck op de gemeente staet, is verstaen dat het geene hij daer van op de
gemeente geset heeft, weder sal moeten worden ingetrocken.
Is voorgeslagen en in bedencken gegeven off men met de gemeene hooven, de Ruijmer en Costverloren onder de
gewaerde erffgenaemen behoore te deijlen.
De heeren marckenrighteren Schimmelpenninck, ofte sijn Hoogh. Ed. broeder mitsgaders de heeren van
Nijenbeeck, Grootenhuijs, en andere erffgenaemen die daer mede bij begeren te sijn, worden gecommitteert, om
met de heere dijckgraeff van Veluwen over ’t maecken en schouwen van dijckies int Gietelsche veldt, in
conferentie te comen en van haer wedervaeren ter eerster vergaederinge der heeren erffgenaemen rapport te doen.
Tonnis van Telligen overgevende affreeckeninge met de bourrighters en bouren over geleverde tonnen biers……
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op vastelavondts, ’t zedert eenige jaeren herwaerts gedroncken, als mede van eenige vaenen schouwbiers,
monterende ter somme van hondert Carl. gld. 19 stvr. 14 penn. Is verstaen dat hem deselve somme sal werden
goedt gedaen.
Wordt Jan Hermsen sijn agterstedige pacht van seecker hoffken ad. 1 gld. 10 stvr. jaerlijx tot den jaere 1667 in
cluis ex commiseratione geremitteert.
Naemen der nieuwe erffgen. soo anckeren wijns schuldigh zijn.
Betaelt Cam. Duren als Amptman.
De heere Overste Lieutenant Schimmelpenninck.
De heere van Lochmeer.
De heer van Boedel off wegens juffer Margriete van der Capellen
Berent Rijcken pro memoria.
De rentmr. van Sipheloe en Albergen
Betaelt Joan van Bronckhorst nomine uxoris

15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
15=0=0
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Den 1 Julij 1669 sijn de erffgen. van Gieteloe, ten huijse van Tonnis van Telgen, bij malcanderen geweest.
Presentibus,
De heeren Cam. Joan van Duren, Amptman van Colmschate, als marckenrighter, Joost ten Grootenhuijs , Cam.
Henr. Nijlant, Joan van Steenbergen, Diederich van Dorth, Herman van Broeckhuijsen, Overste Lieutenant ter
Bruggen, wegens juffr. van Appelthoorn, Arnold Condewijn, Dr. Ber. Rijcken, Joan van Bronckhorst, Wed.
Abbinghs.

Die op de voorleden bijeencomste der erffgen. gedaene voorslagh over het deijlen der gemeene hooven en onder
de gewaerde erffgen. wordt voor als nogh gehouden in bedencken.
Herman Jansen van den Broeck, custos tot Wilpe, wordt geauthoriseert om voor een redelijck gebeur, met parate
executie inte vorderen de anckeren wijns van de nieuwe…
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erffgen. soo alsnogh deselve niet betaelt hebben. ieder ancker ad. 15 guldens gereeckent, waer van hem tot dien
eijnde een lijste uijttet marckenboeck sal worden ter handen gestelt, ende sal hij de penningen daervan
procederende aen de heere marckenrighter Duren hebben te verreeckenen.
De weduwe van Zall. Berent Abbinck hebbende gesustineert, dat tot haer erve Huijsmanninck een geheele waere
gehoorde. Is goet gevonden, dat haer Ed. ter eerster vergaderinge daervan bewijs sal bij brengen.
De heeren voor desen gecommitteert om met de heere Dijck Graeff van Veluwen over ’t maecken en schouwen
van de dijckjes int Gietelsche veldt in conferentie te komen worden daertoe alnogh versoght en mede
geauthoriseert om de saecke soo doenlijck aff te maecken.
Word alnogh gepersisteert bij de resolutie alhier op den 10 Julij 1668 over ’t intrecken van ’t huijs van snijder
Henrick genomen.
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Reeckeninge des heeren marckenrighters Cam. Joan van Duren, Amptman van Colmschate.
Ontfanck,
1667
Den 10 Maij ontfangen van ’t opbranden der peerden en koenen voor 22 ½ waere,
ieder waere 3 koenen of 2 peerden van Claes Brinck
1668
Den 8 April ontfangen van Rackhorst wegens Costverlooren
Dito van wegen den Ruijmer
Heinrich Willems heeft ontfangen en aen de schutter betaelt
Henrick schaeter
Anneken Jansen
Henrick op Schaekenberg
1668
Den 12 Maij opgebrandt, daer van door Claes Brinck ontfangen
Totale ontfanck
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Uijtgave,
1667
Den 18 maij Roeloff Wilmsen op Rackhorst betaelt voor verpondinge en onraad
van Costverlooren off Broecklandt van de jaeren 1665 en 1666 bij qt.
25=0=0
Den 1 Septembr. aen den custos tot Wilpe betaelt wegen verpondinge de annis
1661, 1662, 1663, 1664, 1665 en 1666 luijdt quitantie
29=15=0
Nogh betaelt voor verteeringe aen Telgens bij qt.
2=15=0
1668
Den 13 Septembr. van executie en verteeringe betaelt aen Henrick Everts
onderschultis bij q’tantie
2=0=0
Dito aen de custos tot Wilpe wegen verpondinge ende onraadt vant Broecklandt
vant jaer 1667 bij qt.
8=13=0
Den 8 Augusti betaelt aen Jan Welmers voor ½ ancker reijnse en ½ ancker
franse wijn, luijdt qt.
10=16=0
1669
Den 3 Maij te kort gebeurt aen quaet geldt
0=4=0
79=3=0
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Uijtgave,
Aen de ander sijde uitgegeven
Voor de kerckenscpraecke van holtspraeck
Aen den schaeter betaelt
Secretaris voor desselfs tractement van twee jaeren
Totaele uijtgave
Ontfanghs

f. 121=5=0

79=3=0
0=2=0
29=15=0
12=0=0
121=0=0

22=10=0
12=0=0
12=0=0
16=10=0
5=10=0
5=10=0
2=5=0
22=10=0
121=5=0

Uitgegeven
Meer ontfangen

f. 121=0=0
f.
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Welcke vijff stvr. in de armen busje sijn gesmeeten.
Actum anno et die bij supra me presente at in fidem.
Rouse, Secrt.
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Den 29 Junij 1671 sijn de heeren erffgenaemen van Gietelo ten huijse van Tonnis van Telgen bij malcanderen
geweest.
Presentibus,
De heer camenaer Johan van Duren, Amptman van Colmschaete en Andries Schimmelpenninck als
marckenrighteren.
Herman Broeckhuijsen toe den Lackmer. Camenaer Henr. Nijlant. Jr. Dorth. Jr. J. van Wijbergen, Noie Juffr.
Appelthorn, Berent Rijcken, De wed. Abbincks, Johanna van Werven,huijsvrouw van Johan Bronckhorst. Tomas
Mes, Henrick Claessen Voet, Albert Claessen Voet, De wed. van Herman Brinck, Jacob Jacobsen Bleuminck
wegens de Broeckers.
Gelesen en g’examineert een besegelde…
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brieff door de wed. van zal. Berent Abbinck g’exhibeert tot bewijs van dat bij haer erve Huijsmanninck een volle
waere gehoort en bevonden sijnde dat niet alles denselven brieff van een waere mentioneert, maer oock int
marckenboeck op een volle waere getaxeert is, waertegens noghtans allerhandes wierde g’allegeert. Hebbende de
heeren erffgen. de finale dispositie voor als nogh gehouden in bedencken en aengenomen sigh daerop naeser te
informeeren.
Is verstaen dat wegens de halve waere van de Broekers niet meer als eene sal compareren en deselve gebruijcken.
Tot voldoeninge en remboursement vant verschot door de heer cam. Duren ter somme van 201 gld. 9 stvr. aen den
dijckgreve van Veluwen wegens bekaedinge van eenige dijcken int Gieteler veldt sal sijn E. van de custos van
Wilpe hebben te ontfangen hondert Carl. gld. sijnde het slot van reeckeninge sijnes ontfancks van anckeren wijns
der nieuwe erffgen. waer aen gekortet zijn een en vijftigh gld. 9 stvr. wegens verpondinge van het Suijdtbroeck
van …..
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den jaere 1662 tot 1667 incluijs, sulckes dat Welg. Heere Camenaer wegens de erffg.g. nogh toekomen hondert
eenen gld. 9 stvr.
Zijnde door de heere Broeckhuijsen van den lackmer g’exhibeert sijn Hoogh. Ed. documents en bewijs om daer
mede te adstrueeren het recht van twee waeren soo sijn Hoogh. Ed. in dese marcke soude competeren. Heeft sijn
Ed. aengenomen aen der heeren marcken righters de copien der stucken te laeten toekomen om naeder gevisiteert
en g’examineert te worden.
Den 28 Marty 1672 sijn de heeren erffgenaemen van Gietelo op Middelburg bij malcanderen geweest.
Presentibus,
Johan van Dueren, Amptman van Colmschaete, Marckenrighter.
Cam. Henrick Nijlant.
Johan van Steenbergen.
Diederich van Dorth.
Joost ten Grootenhuijs.
De wed. Abbincks.
Joanna van Werven gent. Bronckhorst.
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Dr. Arnold Condewijn.
Herman van Broeckhuijsen.

Naedat de heeren erffgenaemen de retro-acta hadden naegesien, is haer Ed. daer uijt ten genoegen gebleecken, dat
tot het erve Huijsmanninck toebehoorend de wed. van Zal. Berent Abbinck, een heele waere gehoort.
Is goet gevonden de vercoopinge van het eijckenholt int Gietelsche broeck in den voorleden jaere aen Evert Everts
Brouwer voor de somma van 380 Car. gld. met nogh het holt tot twee hecken en een schutschott gedaen, mits
desen alnogh te approberen en te ratificeren, ende heeft de voorschr. cooper, mede alhier present zijnde, aen
belooft daer van twee hondert guldens binnen den tijdt van een maent aen de heere marcken righter Duren te
betaelen, en de rest op aenstaende Michaëlis.
De heeren erffgenaemen hebben, nae genomene oculaire inspectie, het versoeck van de Hr. Doctor Condewijn…..
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bestaende daerin, dat sijn Ed. de gepotede opgaende boomen op ’t velt, bij de Homeije aent erve Middelburgh
onbespiert moghte in eijgendom beholden, geaccordeert en toegestaen. Dat oock sijn Ed. soo veele turfs uijt de
marcke sal mogen doen maecken, als deselve tot sijn eijgen menagie op ’t spijcker aldaer van doen heeft, sonder
daer van ijets uijt de marcke te mogen vuijren.
Den 3 Julij St. nov. 1673 sijn de heeren erffgenaemen van Gietelo aen van Telgens huijs bij malcanderen geweest.
Presentibus.
Roedolph van Hoevel, Amptman van Colmschaete, Marckenrighter, mitsgaders Cam. Steenbergen en Doijs als
gedeptrn der stadt Deventer. Voorts Diederich van Dorth, Joan van Steenbergen, Joanna van …..
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Werven, gent. Bronckhorst. Dr. Arnold Condewijn. Gijsbert Schimmelpenninck en Berent Rijcken.
Goedt gevonden, dat door de heere Diederich van Dorth aen Theunis van Telgen voor verteeringe door d’heeren
erffgenaemen ten sijnen huijse gedaen, als mede voor vijff tonnen gelevert bier aen de gemeijne bourlieden in de
jaeren 1669, 1679, 1671, 1672 en 1673 op assenwonsdagh, sal worden betaelt de somma van een ent seventigh Car.
gld. 10 stvr.
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Den 23 Septenbr. 1675 sijn de heeren erffgenaemen van Gietelo aen Theunis van Telgenhuijs bij malcanderen
geweest.
Presentibus.
Henrich ter Borch, Amptman van Colmschaete, als Marckenrighter, mitsgaders Camenaers Steenbergen ende
Suchtelen als gecommitteerden der stadt Deventer, voorts Herman van Broeckhuijsen, Diederich van Dorth.
Joan van Bronckhorst.
Roeloff Willems, wegens Wijnbergen van de Poll.
Claes Brinck.
Naemen der nieuwe erffgenamen soo anckeren wijns schuldigh sijn.
D’Heer Overste Lieutenant Schimmelpenninck
D’Heer van Lachmeer
Juffer Margreete van der Capellen gent. Coevorden
Jor ter Bruggen, als rentmeester van Gietelo en Albergen
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Bet.
Amptman ter Borgh
Betaelt Thomas Mess
Bet.
Colonel Wijnbergen
Den 12 De erffgenaemen van Aeltjen Brinck
junij 1679
Berent Rijcken, Memorie.
De Ritmr Schimmelpenninck
Bet.
R. van Hoevel, als marckenrichter
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Wordt de coster van Wilpe geauthoriseert, om dese bovenstaande anckeren wijn ad. 15 gld. van ijeder erffgenaem,
voor gebeur, tegens vijff ten hondert, paratelijck inte vorderen. Ende is voorts geresolveert, dat geene nieuwe

erffgen. diede gerechtigheijt van vijffthien guldens niet sullen hebben voldaen, sessie in de vergaderinge der
heeren erffgen. sal worden toegestaen.
De resolutie op den 29 Junij 1671 over des heeren Broeckhuijsens documenten raeckende het recht van twee
waeren soo sijn Hoogh Ed. sustineert in dese marcke hem te competeren, wordt gecontinueert in statu.
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Gelijck mede in status al verblijven de resolutie van den 13 Junij 1665, wegens eenige die sustineerden mede tot de
marcke van Gietelo berechtight te sijn.
Evert Evertsen, Brouwer, sal worden verstaen over de betaelinge van 380 Carl. gld. wegens eenigh gecoft holt int
Gietelsche Broeck.
het campjen in Costverlooren wordt Roeloff Willemsen Rackhorst, voor den tijdt van drie jaeren op Petri 1676 inte
gaen gelaeten, in plaets van 12 voor acht Carl. gld. jaerlijx.
Der gemeene erffgen. pachteren sullen voor de paght van den jaere 1672 niet werden aengesproocken.
’T ingesmeeten aen Telgens huijse sal weder om in vreede worden gebraght, ter tijdt toe daer over, nae oculaire
inspectie naeder bij den heeren erffgenaemen sal worden gedisponeert.
De bourrighters sal vrijstaen die haer toegelegte seven gld. jaerlijx, met nogh ses schou vaenen biers aen Telgens…
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huijs ’t sij in bier off brandewijn te haere keure, te mogen verteeren.
Worden de heeren Broeckhuijsen en van Dorth gecommitteert met de heere Dijckgreve te spreecken pover ’t
opgraven van een gruppe bij den Vorschers Dijck.
De heer Dorth neempt aen op pampier te brengen sijn Hoogh Ed. ontfanck en uijtgave, mitsgaders de restanten en
allet selve aen den heern amptman ter Borch over te senden.
Den 3 Septemb. 1677 sijnde heeren erffgen. van Gietelo aen Teunis van Telgenshuijs bij malcanderen geweest.
Presentibus,
Henrick ter Borgh, amptman van Colmschaeten als marckenrighter.
Cameners Steenbergen en Suchtelen, als gecommitteerden der stadt Deventer.
Herman van Broeckhuijsen.
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Diederich van Dorth.
Wed. Abbinck.
Johanna van Werven wed. Bronckhorst.
Dr. Arnold Condewijn.
Joan Rijcken.
Thomas Mess.
Goedt gevonden dat de coster van Wilpe openinge sal geven aen d’heere amptman ter Borch van de anckeren
wijns der nieuwe errfgen. waertoe hij bij resolutie van den 23 Septembr. was geauthoriseert om die te ontfangen.
Naemen der nieuwe erffgen. soo elck een ancker wijns schuldigh is.
Johan Rijcken
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De saecke van heere Broeckhuijsen toe de Lachmeer, Dr. Condewijn, de wed. marckels en de wed. van zal. Gerrit
Arents, sustineerende wegens haere goederen in Wilpe gelegen mede tot marcke van Gieteloo berechtight te sijn,
wordt voor alnogh in statu gecontinueert, blijvende een ijeder in sijn recht onvercorten. En worden d’heeren Cam.
Steenbergen inplaets van d’Hrn marckenrighteren en amptman ter Borgh, Gijsbert Schimmelpenninck en Joost
balthasar ten Grootenhuijs gecommitteert om de saecken en stucken, tusschen den aenstaende Michaelis nae te sien
te examineeren en daervan aen de heeren erffgen. te rapporteeren.

Sal de Brouwer tot Wilpe worden aengeschreven, om wegens het gecofte holt, ter somma van 380 gld. aen de heer
Amptman ter Borch openinge en bericht te doen.
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Derk Jan van Mehen overgevende reeckeninge van eenige bezitten int Gietelsche velt ter somma van 19 gld. 12
stvr. Sijn de heeren dijck greve hier over te spreecken en de ongefundeertheijt van den selven eijsch voor te dragen.
(Hierop sijn door de heer ter Borgh aen Derk Jan van Mehen gegeven twee ducatens, waermede dit is affgedaen)
Anno 1679den 2 Junij, sijnde heeren erffgen. van Gietelo, op den hoff toe Gietelo bij malcanderen geweest.
Presentibus,
Henrick ter Borch, Amptman van Colmschaete als marckenrighter.
Dithmer van Wijnbergen, Colonel.
Willem Herman van Broeckhuijsen.
Wed. Abbinck, Joan Rijcken, Thomas Mes, Gerrit Brinck, Peter Wijchmans, Willem Bessem, Aelbert Claessen,
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Nae resumptie vant gepasseerde op de laest gehoudene holtspraecke van den 3 Septembr. 1677 is alnogh goet
gevonden d’heeren Cam. Steenbergen en andere als dogh gecommitteert te versoecken de saecken en stucken van
de heere Broeckhuijsen cum suis metten eertsen nae te sien t’examineeren en daervan ter eertsen vergaderinge aen
de heeren erffgen. rapport te doen.
Is verstaen dat de brouwer tot Wilpe de resteerende coopspenningen van het in den jaere 1671 vercofte holt
noteerende int geheel ter somma van 380 Carl. gld. aen den heere amptman ter Borgh sal betaelen, mits daer aen
costende ’t geene door hem daer op voor desen debite sal bevonden worden te sijn betaelt.
De heeren marckenrighters ter Borgh en Colonel Wijnbergen sijn gecommitteert en versoght, om de overgegeven
reeckeninge van achtersteedige verpondinge vant Gietelsche….
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gemeene hoven ter somma van 355 gld. 6 stvr. 10 penn. nae te sien, ten eijnde daer van de betaelinge soo uijt de
voorn. resterende coopspenningen als andere provenues van de marcke moge werden gedaen.
De voorn. heeren ter Borgh en Wijnbergen mitsgaders d’heeren Broeckhuijsen toe de Lachmeer worden versoeckt
en geauthoriseert, om te aenhooren en te sluijten de overgegeven reeckeningen van de heere Diederich van Dorth
tot Bosloe en diergelijcke, en ter naester vergaederinge daervan rapport te doen.
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Den 28 Junij 1681 sijn d’erffgenaemen van Gietelo int huijs van Teunis van Telgen bij malcanderen geweest.
presentibus,
Herman Jan Sloot, Amptman van Colmschaete als marckenrighter.
De heeren Joan Iordens, Johan van Lennep en Gijsb. Cuijper als gecommitteerden der stad Deventer, Dithmer van
Wijnbergen, Colonel, Joan van Steenbergen, Diederich van Dorth, Dr. Arnold Condewijn, Thomas mes, Gerrit
Brinck, Peter Wijchmans.
Is ter vergaderinge gelesen een missive van de heer Adriaaen Schimmelpenninck van der Oije, geschreven in
Arnhem op huijden en aen de heer marckenrighter Sloet geaddresseert, waerinne sijn Hoogh. Ed. schrijft met
bevreemdinge vernomen te hebben, dat buijten desselfs alsmede erffmarckenrighters kennisse een geerffden dagh
door hem heere selfs was aengestelt, waerdoor sijn Hoogh Ed. infractie en stooringe in sijn reght en possessie
soude wesen gedaen……
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met versoeck dat den aengestelden dagh geen voortganck moghte gewinnen, en dat de voorschr. aenstellinge sijn
Hoogh. Ed. int toecomende niet soude prejudicieren, waerop gedelibereert sijnde is goedt gevonden en verstaen dat
dese aenstellinge en houdinge van een holtspraecke der gemeene erffgenaemen van Gietelo niet sal strekken tot
prejuditie vant recht, dat welgest. heer Schimmelpenninck dien aengaende eenigh sints sal bevonden worden te
competeeren.
de saecke van Zal. Hr. Broeckhuijsen cum suis, waerbij de selve sustineeren wegens haere goederen in Wilpe
gelegen mede tot de marcke vanGietelo gerechtigt te sijn, wordt alnogh instatu gecontinueert, blijvende een ijeder
in sijn recht onvercortet.

De heeren marckenrighters, Sloot en Schimmelpenninck Colonel Wijnbergen, Dorth en Steenbergen worden
versoght en geauthoriseert, om de brouwer tot Wilpe, over de resteerende coopspenn….
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van het in den jaere 1671 gecofte te verstaen, en tot betalinge te houden als mede om de overgegeven reeckeninge
van achterstedige verpondingen vant Gietelsche Velt Gemeene Hoven nae te sien, ten eijnde daer van betaelinge
werden gedaen naer behooren, en de dan noch om te aenhooren en te sluijten de overgegeven reeckeninge van
heere Diederich van Dorth en diergelijcken van alles, ter naeste vergaderinge rapport te doen.
Mede goetgevonden dat ’t geene door de heer Camener Suchtelen Sal. op den 21 Septembr. 1680 uijt de cassa van
de heeren van Deventer, op de achterstedige verpondinge van de Gietelsche Gemeene Hoven, ter somma van drie
hondert Car. gld. is betaelt mettet interesse van dien uijtte gemeene opcomsten van de marcke, ofte andere bij extra
ordinairische uijtsettinge sal worden gerembourseert.
De voorschr. heeren gecommitteerden worden almede versocht en geauthoriseert, om de reeckeninge van den…..
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overleden coster van Wilpe over den ontfanck van eenige anckeren wijns van nieuwe erffgenaemen nae te sien en
te sluijten, als mede om te examineeren de reeckeninge van Teunis van Telgen en ordre op de betaelinge van dien
te stellen. Als oock om eenige stuckjes landts bij eenige uijt dese marcke aengegraeven tot betaelinge der marcken
schulden te mogen vercoopen.
Is verstaen, dat hiernaemaels de vergaderingen der erffgen. deser marcke des morgens ten acht uijren sullen
worden gehouden.
De heer Sloot als amptman van Colmschaete, sal voor d’intreede hebben te betaelen een ancker wijn ad. 15 gld.
De bourrighters hebbende bekent gemaeckt, dat infractie wierdt gedaen in dese marcke door het gebruicken van
seecker halve waere voor desen gebruijckt bij den Haen, en tegenwoordigh werdende gepretendeert gebruijcken te
mogen worden bij den Gielen Camp. ….
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in Wilpe gelegen. Is goedt gevonden de bourrighters te gelasten om Claes Janssen, als meijer van den Gielen Camp
aen te seggen, dat hij sigh daer van sal hebben te onthouden, ofte dat andersints desselfs vee daer voor sal worden
aengehaelt.
Dr. Arnold Condewijn is gestelt tot ontfanger van Gietelsche marcke.
Anno 1682 den 11 Aprill sijn gecommitteerden van Gietelo in den Zutphen bij malcanderen geweest .
Presentibus,
Amptman Sloot als Marckenrighter.
Majoor Schimmelpenninck, marckenrighter.
Collonel Wijnbergen.
Cam. Marienburgh.
Cam. Lennep.
Diederick van Dorth.
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En hebben met de heer van Lachmeer naegesien de overgegeven reeckeninge van Gerrit Kedden, wegens
verpondinge als anders over de gemeene Gietelsche Hoven, en is goetgeveonden dat de post van 78gld. 12 stvr.
wegens executiegelt moet worden geroijeert, gelijck Kedden oock heeft aengenoomen deselve van de bouren, die
de verteeringe hebben gedaen, te repeteeren en elucidatie en specificatie te doen en over te leveren van een post
van de resteerende verpondinge en Ampts onraedt de annis1668,1669 en 1670 ter somma van 80 carl. gld. 15 stvr.
12 penn. Voorts heeft de heer van de Lachmeer aengenoomen tot dat ’t voorschr. sal wesen gepresteert, met
executie op te houden en van de gedaene vercoopinge te desisteeren, sullende alsdan betalinge prompt worden
gedaen.
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Anno 1682 den 19 Junij sijn de erffgenaemen van Gietelo int huijs van Teunis van Telgen bij malcanderen geweest.
presentibus,

Herman Joan Sloot, Amptman van Colmschaete, en Majoor Schimmelpenninck, als marckenrighters.
Colonel Wijnbergen, Cam. Marienburgh, Cam. Lennep, Diederich van Dorth, Joan Bentinck uijtten naem van de
vrouw van Nijenbeeck, Gerart Marienburgh,Thoman Joannes Braembergh, Peter Brinck.
Goedt gevonden over de mergens onder de marcke Gietelo gehoorende, uijt te setten en door Henricus Elberti te
doen invorderen binnen den tijdt van acht dagen, de somme van drie hondert Carl. guldens, om daervan uijt te
keeren aen de heere Dijck Greve van Veluwen ofte desselfs verwalter, voor de quota deser marcke, wegens het
maecken van Appensche en andere dijcken als mede van de houten sluijse tot Hulsbergen en het maecken van den
dijck door de gescheurde waede aldaer……
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als anders de somme van hondert negen en dartigh Carl. guldens, 13 stvr. 12 penn. aen de heere Dorth tot Bosloe
als gecommitteerde van de marcke, voor verteeringe ende vacatien van drie dagen met wagen en peerden, ter
saecke voorschr., achten twintigh Carl. gld. en achtien stvr., en aen secretaris Rouse voor desselfs tractement als
marckenschrijver de annis 1669, 1670, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 1680 en 1681 sijnde dertien jaren. ad ses
gld. jaerlijx, de somma van acht en ’t seventigh Carl. Guldens en de resterende penningen, bij hem behouden tot
naeder ordre, sullende de voorschr. Henricus Elberti voor de collecte van dien hebben te genieten ses p cento.
Op de ingecoomen claghte van dat de halve waere gehoorende onder den Haen, als nu t’onrechte gebruijckt wordt
bij den Geelen Camp gehoorende onder Wilpe. Is goetgevonden en verstaen, dat den meijer vanden gen.ten Geelen
Camp door de bourrighters ernstlijck ….
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sal worden aengesegt en geinjungeert dat hij sigh daer van sal hebben te onthouden, ofte contrarie doende, gen.te
bourrighters sijne beesten sullen hebben te schutten, de gemaeckte turff te vernielen ofte wegh te haelen, oock hem
de plaggen sichten aff te neemen.
Goedt gevonden dat geene vreemde ijmen in dese marcke sullen mogen werden geset, als op een quartier uijrs
verre van den Enck. Sullende dan noch van ijder ijmme tot behoeff van marcke moeten worden betaelt een stvr.
waerop de bourrighters worden gelast wel precisselijck te sullen letten.
Dat oock voortaen nijmant sal onderstaen, sonder speciale ordre en consent van marcke, op den Brinck bij en
omtrent den Haen te plaggen.
De heeren marckenrighters Sloot ende Schimmelpenninck, mitsgaders d’Heeren Colonel Wijnbergen en Dorth,
worden geauthioriseert, om de brouwer tot Wilpe over de resterende coopspenningen, van het in den jaere 1671
gecofte holt te verstaen en tot ….
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betaelinge te houden, als mede om te aenhooren en te sluijten de overgegeven reeckeninge van gen. Heere Dorth
en diergelijcke. En van alles ter naester vergaderinge rapport te doen.
Den 9 Octobr. 1682 sijn de erffgenaemen van Gieteloe in den Zutphen vergaedert geweest.
Presentibus,
Herman Joan Sloot, Amptman van Colmschaete en Majoor Schimmelpenninck als marckenrighters.
Colonel Wijnbergen, Cam. Marienburgh, Diederick van Dorth, Gerart Marienburgh, Bernhardt Ketwich, Gerrit
Joost te Grootenhuijs, nomine Patris Dr. Condewijn, Thomas Mes.
Is goet gevonden en verstaen, dat men niet sal gedogen, datter een nieuwen dijck voor de Vorscherts Landen,
tegens de Withagen int Gietelsche Velt, …..
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alwaer gesustineert wordt, dat men oock met condtschappen sal soecken te bewijsen, noijt een dijck geweest te sijn,
sal worden gemaeckt, om welck op ’t gevoeghlijckste te beletten, worden versoght de heeren Colonel Wijnbergen,
Dorth en Condewijn.
Is verstaen dat Evert Evertsen bouwer tot Wilpe, sal versoght en gebodet worden, om eerstdaeghs tot Deventer
voor de Heer Amptman en Marckenrighter Sloot, en de aenwesende erffgenaemen van Gieteloo te erschijnen en
over de beloofde coopspenn. van het in den jaere 1671 gecofte holt te liquideren.

De heeren erffgenaemen hebben vercoft aen de heere rentmr. Gerhardt Marienburgh en sijnen erffgen. vrij en
onbeswaert, een stuck uijt de gemeente langhs sijn hoffste het Smeerige Landt in Gieteloe een streebreedt weges
van den thuijn van sijn Hoff beginnende naest het landt vanden Hoff toe Gieteloe naede gemeene straete en dan
recht op waerts uijt…….
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achter sijn huijs heen en voor bij de Hutte, en Hoffken langhs sijn landt, mits dat de hutte sal blijven staen tot de
doodt van de oude vrouw die daer tegenwoordigh in woondt, en dan door cooper affgebroocken sal worden. Nogh
vercoft het hoffken ende huijs stede ofte de grondt vant huijsken daer tegenwoordigh in woondt Jacob Gerrits, mits
dat nae sijnen doode het huijsken mede sal moeten affgebroocken worden, en sal cooper mogen uijtsetten den
graven ofte tuijn streckende langhs sijn campken genoemt Presincks off Appeldoorns Campken, naede gemeente
een stree weeghs breedt van den olden graeven off thuijn vant voorschr. Hoffken en huijs plaets, voor welcke
percelen cooper sal hebben te betaelen een somme van sestigh Carl. gld. en dan noch daer en boven een halven
ancker Rijnsche en een halven ancker Fransche wijn.
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Den 22 April 1690 sijn de erffgenamen van Gieteloo in den Zutphen vergadert geweest.
Presentibus,
Herman Jan Sloot, Amptman van Colmschaete, als marckenrighter.
Overste Wijnbergen.
Cam. Lennep.
Diederich van Dorth.
Wed. Abbinck.
Thomas Mes.
Ber. Ketwich.
Gerrit Joost ten Grootenhuijs.
Berent Traest wegens de wed. Dumbaers.
Ingevalle de heer dijckgreve van Veluwen onvermoedelijck de erffgenaemen deser marcke voor den Edelen Hove
van Gelderlandt, ter saecken van de gruppe int Gietelsche veldt met den aencleve van dien ofte oock over de
schouwe van eenige dijckjes aldaer, waer over d’erffgenaemen sustineeren te gaen, mogte comen te citeeren
hebben d’Heeren erffgenaemen eenpaer- …..
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righlijck goetgevonden en verstaen daer tegens te gaen, en te doen ’t geene deselve tot maintien van haer goedt
hebbend recht, sullen oordeelen te behooren.
Dr. Arnold Condewijn, als op den 28 Junij 1681 gestelde ontfanger van de Gietelsche marcken, sal worden
aengeseght en versogt om op Vrijdagh den 1 Aug. deses lopenden jaers in de herberge den Zutphen, des
namiddaghs ten twee uijren, reeckeningh van den ontfanck en uijtgave sijner administratie te doen.
En wordt geste. Dr. Condewijn geordonneert om ondertusschen de reeckeningen, soo tot laste van marcke worden
ingebragt en bij den heer Amptman Sloot en d’Heer Dorth van Bussloo sullen wesen nae gesien, op der selver
ordonn. uijtten naem van voorn. erffgen. te voldoen en te betaelen.
Is alnogh goetgevonden, dat niement schaepen sal mogen drijven op den Gietelschen Enck, van den eersten Meij
tot dat rogge vant landt sal sijn. Wordende de schutters gelast hier op naeukeurigh te letten, en d’overtreders van
dien te boeten.
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Den 7 Novembr. 1695 sijn d’erffgenaemen van Gietelo in den Zutphen vergaedert geweest.
Presentibus,
De Heer W.J. v. Wijnbergen als marckenrighter.
D’Heer D. v. Dorth.
D’Heer Balthasar ten Grootenhuijs.
Ber. Ketwich q.q. en voor hem selfs Henr. Backer.
Wijnand Looman q.q.

De Erffgen. hebben eenpariglijck goetgevonden dat men d’heeren van Deventer als geweesene marckenrighters
sall laeten versoecken te willen doen reekeningh en reliqua vant geen bij haar administratie is ontfangen en uijt
gegeven.
Op ’t voorstel van de Heere Marckenrighter off niet nodigh waere dat die Wijnand Looman in qualiteijt als voogdt
en momboir over de onmundige soon van wijlen de Zal. Heer Doctor Condewijn, als laast hebbende gehadt….
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de administratie over de incomsten ontfangh en uijtgave der Gietelsche merckt, hebben de heeren marckenrighters
en geërffden verstaen en goetgevonden dat gemelte Wijnand Looman q.q. sijne reecken. daer van moet doen, en
aldewijl deselve verclaert geene schriften daer van den ontfanger der verpondinge sal eijssen, de meijerluijden van
de gemeente daerbij ontrieden en alsoo de reeckeninge formeeren naer behooren en soo veeldoenlijck.
Is mede verstaen en geconsenteert dat die halve wahre vant goet Meijerinck soo volgens opdraght bij ons gelesen
van Warner Henrichs Woudenbergh getransporteert en vercoft is, aen Willem Wolters en bij den Roden Haan
gebruijckt sal worden, edogh sonder consequentie.
De Welgeb. Heer W.J. van Wijnbergen tot den Poll, als erff marckenrighter van Gieteloo aen die samentlijcke
erffdens voor gedragen hebbende,sal dienstelijck het….
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sou sijn voor dien gesetenen en hoe profitabel voor de gemeente dat, men een reghte wegh quaem te maeken over
het Gietelsche Velt van den Roden Haen nae der kandt van den deurvoort voor soo veer dat district, extendeert
hebben de geërffden een paarighlijck het selve goet gekeurt, en den voor geschreeven marckenrighter als een
kleijne douceur voor sijn onkosten en moeijten toegestaen desen wegh ten sijne behoeve te mogen bepooten.
Is mede geconsenteert aen Dr Hoogh. Welgeb. Heer Dorth om sijn allee van de Hunnerstraete uijt te pooten in het
Gietelsche Veldt 4 voet breet, lanck en naer sijn welgevallen. het sal oock monsieur Looman q.q. eenige boomen
kunnen poten aen het erff Middelburgh ’t sal dogh de heer erffmarckrighter als oock d’heer Dorth behoorlijck en
gevoelijcke dwars en door wegen moeten laeten, tot gerieff van de huijsluijden, om haer plaggen en turff te kunnen
haelen.
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Is vorders op ’t voorstellen van mons. Wijnand Loman q.q. van wegen deflueerte soo nu eenige jaeren ongemaackt
is gebleven, in Schramaten Landtjes in ’t toecomende bij die samentlijcke erffgen. gemaeckt sal worden, als die
selve eerst nae behooren gemaeckt sal wesen tot genoegen van die erffgen. en wordt de heer Dorth versogt om die
te besigtigen en daer van ter naesten rapport te doen. De Welgebooren Heer van Busloo heeft naa genoomen
oculaire exinspectie, gelieve te berighten sulcks bij Mons. Loman te sijn voldaen.
Is ten lesten bij de heeren marckenrighter en erffgen. tot marckenschrijver aengestelt J.van Beeck, Custos tot
Voorst.
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Den 30 Junij 1697 sijn de erffgenaemenvan Gietelo in den Zutphen vergadert geweest.
Presentibus,
De Heer W.J. van Wijnbergen als erffmarckrighter.
De heer D. van Dorth tot Busloo.
D’heer Ketwich.
Berent traast.
Wijnant Looman q.q.
Peter Wigmans.
Jan Brinck.
En hebben goetgevonden dat ijder erffgen. nae proportie van sijn wahrtal sal moeten contribueren tot suijveringe
van de mareckt.
Item meede is geresolveert dat alle schaepen sullen blijven uijt den Enck van den eersten Maij tot den 10 August.
met expres beveel soo voor aff naede tijt schaapen int week zaat of int lot worden gevonden dat daer voor sal

betaelt worden, de drie dubbelde boeten sijnde de encklele boete 1 stvr. voor ijder schaap sullen de scheuter
eenderde part van de boete genieten.
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Ten derden is geresolveert den tegenwoordige scheuter Lambert Egberts aff te setten en is d’Heer W.J. van
Wijnbergen en de Hr. Busloo versogt en geauthoriseert om indesselfs plaats wederom aen te stellen, die haer
Welgeb. daertoe sullen oordeelen bekwaam te sijn.
Op het voorstel van Henrick Beumer, Kerckmr. tot Voorst en Jacob van Beeck als mombaren over de onmundige
kinderen van Berent Beumer wegens ceuters gerechtigheijt off een halve wahre soo gepretendeert wordt.
Soo is dat de erffgen. die voorschr. mombaren een halfjaer nae dato deses respiet geven, om haer gepretendeerde
gerechtigheijt te bewijzen, off bij onstentenis van dien versteecken te sullen sijn.
Wordende immiddels Gerrit Herms toegelaeten om gemaeckte turff te mogen haelen.
En soo bevonden sal worden daar geen gerechtigheijt bij te sijn, soo stellen sigh voorn.mombaren tot borge om
voor de gehaelde turff de erfgen. contentement te geven, als mede voor de gedaene onkosten wegens seecker
uijtgespannen peert ’t selve heeft 24 uijr gestaen.
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Op den 27 Septembr. 1698 sijn de Heeren Erffgen. vergadert geweest in den Zutphen.
Presentibus,
D’Heer W.J. van Wijnbergen als Erff Marckenrighter.
D’Heer van Busseloo.
D’Heer Ketwich.
Mons. Looman q.q.
En hebben goetgevonden en geresolveert dat de heer marckenr. op sigh sal nemen te voldoen, aen den ontfanger
Elbert de agterstallige verpon. van de Gemeene Hove ter somma van twee hondert sestigh Carl. gld. 13 stvr. 8 penn.
mits dat voorschr. marckenr ten sijnen profijte sal beholden den eijgendom vant land D’kostverloren, waervan
pagter is Willem Roelofs en daer en boven seven en dertigh gld. 7 stvr. die onder sijn Welgeb. wegens den
ontfanck van de marck sijn berustende, edogh onder expresse apprebatie van de absente Heeren Erffgen. binnen de
tijdt van 14 dagen.
B. Ketwich.
Wijnandus Loman, Chirurgijn.
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Op den 22 Octobr. 1698 sijn de Heeren Erffgen. vergadert geweest in den Zutphen.
presentibus,
D’Heer W.J. van Wijnbergen als Erffmarckenrighter.
D’Heer van Busseloo.
Mons. Looman q.q.
Willem Wolters.
Jan Brinck en Peter Wigmans.
En hebben goetgevonden te vercoopen, cedeeren en te transporteern, gelijck sij doen mits desen aen de Welgeb.
Gestr. Heer W.J. van Wijnbergen, heere van Horssen beijde Pollen etc. ende Mevrouw Elsebe Geertruidt van
Rensen, Vrouw van de Poll en desselfs Erffgen. Seeckere camp lands Costverlooren gen. allergestalte den selven
in den Landrosten Ampte van Veluwen, kerspel Voorst, buerschap ’t Gietelsche Broeck gelegen in sijne
kennelijcke limiten oude en de nieuwe gerechtigheden.
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Mits dat de heer cooper en vrouw copersche, op haer nemen, de agterstallige verpondinge van de Gemeene Hoven
ter somma van twee hondert drie en twintigh Carl. gld. 6 stvr. 8 penn. aen den ontfanger te betaelen.
In oirconde der waerheijt, soo hebben de heeren erffgen. dit met haere eijgenhanden onderteeckent.
D. van Dorth.
Wijnandus Loman.

Jan Brinck.

ے

Willem
handmerck

Wolters.
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Op den 23 Febr. 1700 sijn de heeren erffgen. vergadert geweest ten huijse van Cornelis Tellegen.
Praesentibus,
D’Heer W.J. van Wijnbergen als erffmarckenrighter.
D’Heer van Busloo.
Mons. Mes.
Mijn Hr. Gescher q.q.
Mons. Backer.
Jan brinck.
Willem Wolters.
Willem Roelofs.
En hebben goetgevonden en geresolveert,
1. dat de opgedaene publicatie door last van d’Heere Dijck Graave nopende ’t maecken en repareren van
d’Hulsberger sluijse om der selver bestedinge bij te woonen, gecommitteert sijn de Welgeb. heer van Dorth tot
Bosloo ende oock Welgeb. Heer Wolter Joseph van Wijnbergen heer van Horssen tot de Pollen.
2. dat de eijgenaer van meester Warners Hoffstede binnen den tijdt van ses weecken aen de heer Marckenrighter
sullen hebben te vertoonen haer coop- ….
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off opdragt cedul om daer uijt te bewijsen haere gerechtigheijt int veld.
3. Voorts is goetgevonden dat de onderbenoemde Erffgen. te weten de koper vant goet Stakenbergh.
De kooper van een gedeelte van Rensinck.
Willem Roelofs van de Rackhorst.
De timmerman Willem Wolters uijtden Rooden Haen.
Koopman Becker.
Mijnheer Gesker als momboir vant onmundige kind van wijlen Doctor Condewijn.
Jan Brinck voor haer intrede in plaetse van een ancker wijn sullen betaelen ijder acht gld. om de schulden van de
marckt te voldoen en aff te leggen.
Gelijck mede d’Heer Marckenrighter diergelijcke acht gld. betaelen sal hebben d’heeren Erffgen. sijn Welgeb.
daervoor gecedeert en getransporteert seeckere gemeente gelegen aen de camp ter sijden den Hoff toe Gietele, om
deselve aen de voorschr. camp te mogen aengraven en daer mede soo…..
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wel als sijn erve te doen naer welgevallen.
Eijndelijck is de swarte Lambert aengestelt, op het halve tractement, om int veldt als scheuter op te passen.
Op den 6 Junij 1702 sijn de Heeren Erffgen. vergadert geweest ten huijse van Geurt Henrix in den Zutphen.
presentibus,
D’Heer van de Poll.
D’Heer van Hunderen.
D’Heer van Busloo.
Mons. Becker.
Mons. Tellegen.
Jan Brinck.
Rackhorst.
D’soon van de wed. Bluemincks.
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En hebben geresolveert tot redres van de marckt en op versoeck van de Heer van Busloo om twee rijen te mogen
pooten int veld tems sijn allee.

Albert Henrix om te mogen coopen en van de gemeente aen desselfs hoff en acker te leggen en met een sloot af te
graven een streep van de gemeente voordesen met peppelen bepoot.
Jan Brinck versoeckt een streep te mogen aen leggen van de gemeente, gelijck oock doet Rackhorst voor Engeltjen
Engberts.
D’soon van de wed. van Blueminck versoeckt om een leegte in haer land gelegen om te mogen ophoogen met de
grond van de gemeente.
Daerop gecommitteert de heer marckenrighter van de Poll en de heer van Busloo, mits assumeren de een huijsman
op rapport uijtgenomen dat de heer van de Poll nae gedaene oculaire inspectie aen de heer van Busloo
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finalijck sal mogen accorderen sijn Welgeb. versoeck omtrent het bepooten etc.
Vorders dat niemant als die gewaart is stem sal hebben in de marckt en dat daar van een partinent register int
marckenboeck worden aengeteijckent.
Dat oock niemant als die gerechtight sijn int veld geadmitteert worden ’t sij om plaggen, turven off te weijen,
uijtgenomen die geene de van den armen leven, dewelcke sulx gehouden sullen sijn ’t selve jaerlijx te versoecken
aen de Heer Marckenrighter en dat oock geen plaggen sullen worden vercoft bij poene van 25 gld.
Dewijl de eijgenaers van meester Warners Hoffstee ingevolge de laast genomene resolutie niet hebben beweesen
dat sij gerechtight sijn int veld en dat de Heer van Busloo dieselve gecoft heeft, als blijckt uijt de originele
transport brieff, vertoont en gelesen, soo word Harmen Warners…
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mits desen doorden scheuter gewaarschouwt sigh van die gerechtigheijt te exerceren t’onthouden.
D’Heer van Busloo neemt aen te betaelen en contantement te doen wegens het opbranden van de beesten.
Dat oock de Heer van Hunderen als oock Alberts Bartels Rackhorst aen neemt ijder te betaelen acht gulden tot
redres van de marckt, in consideratie als nije erffgen.
En eijndelijck is goet gevonden, dat op en dagh bij publicatie door de Heeren Marckenrichters aengestelt tot de
vergaderinge der marckt geen erffgen. sigh sal mogen absenteeren bij pene van twee gold guldens bij ijder te
verbueren ten waare daarvan door sieckte als andere nootwende affaires wierde belett waarvan sij tijdige kennis
sullen hebben te geven.
1702 den 12 Julij heeft de heer Wolter Joseph van Wijnbergen in….
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qualiteijt als marckenrighter en ingevolge de resolutie in dato den 6 Julij deses jaers genomen bij de samentlijcke
erffgen. vercoft aen d’heer van Busloo, om tot sijn Welgeb. welgevallen te gebruijcken, te bepooten en te
bevruchten tien roeden breedte vant Gietelsche Velt schietende lancks den Veltcamp en den Nijencamp metende
van de gepootene peppelen tot aent straetje daer Hermen Roeloffs in is woonende, voor de somme van acht gld. tot
suiveringe van de marcke.
1702 den 16 Octobr. is aen Peter Jacobs met goetvinden en naegenomenen inspectie van d’Hoogh Welgeb. Heeren
Wolter Joseph van Wijnbergen, Heer Haenen en de Pollen, als marckenrichter en d’Heer Diederich van Dorth als
daertoe gecommitteerde vercoft, een streepje van de gemeente daar het schutschot gestaen heeft voor de somme
van dertigh gld. soo den selven van de marckte wegens verdient….
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scheuters loon van sijn vader te pretendeeren heeft, met dien verstande noghtans dat hij ’t schutschot op sijnen
costen sal hebben te versetten.
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Op den 8 Decembr. 1702 sijn de heeren erffgen. vergadert geweest ten huijse van Geurt Henrix in den Zutphen.
Presentibus.
De heer van de Poll.
De heer van Hunderen.
De heer van Busloo.

De heer van Nijenbeeck.
Mons. Gesker.
Mons. Becker.
Mons. Tellegen.
Tomas Mes.
Jan Brinck.
Peter Blueminck.
Wolter Willems.
En hebben goetgevonden en toegestaen alle sodaene coopen als voor den datum van desen dagh door d’Hoogh
Welgeb. Heer Wijnbergen, Heer van Polls, etc. als marckenrighter gedaen sijn gelijck in specie.
Die van de heer David van Gesker…
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tegens sijn aenschot 125 treden lanck en 53 tredeb breed, voor de somma van
Die van Herman Roelofs gelijckt uijtgebaackt is voor de somma van
Die van Evert Egberts mede soo ’t uijtgebaackt is voor de somma van
Die van Egbert Stevens voor de somma van
Die van Jan Brinck tegens sijn land voor de somma van
Die van Albert Henrix tegens sijn land voor de somma van

f. 60=0=0
15=0=0
15=0=0
35=0=0
30=0=0
30=0=0

(N.B. dat aen de erfgen. Meester Wanners kinders gerechtigheijt
’t Gietelsche velt, toegestaen voor de somma van 50 gld. op approbatie)
En dewijl Egbert Stevens geen recht om int Gietelsche veldt plaggen te majen turff te steecken
en beesten te weijden voor desen gehad heeft als voor een reedelijke en cleijne somma gelts
geprofiteert bij de boerigters soo is aen den selven…..
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sulx nue toegestaen mits daarvoor uijt te keeren eens voor all te betaelen een somma van
Alle welcke penningen sullen dienen tot redres van de marckt die in schulden vrij veel ten agteren is,
gelijck sulx mede toegestaen is in de voorgaende resolutie die dato den 16 Junij 1702.

50=0=0

De Heer van Busloo protesteert hiertegen dese voorgenomende resolutie voor soo veel sijn Welgeb.
de vasten coop heeft van tien roeden breedte int Gietelsche Veldt tegens den Veldcamp en Nijencamp geheeten.
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Op den 24 Maij 1703 sijn de Heeren Erffgen. vergadert geweest ten huijse van Geurt Henrix in de herbergh den
Zutphen.
Presentibus.
D’Heer van de Poll.
D’Heer van Busloo.
D’Heer Gesker.
Jan Brinck.
Peter Jacobs.
1. De Heer van de Poll als administrateur van de gemeene opkomsten heeft tot dato deses sijn reeckeninge
voor de samentlijcke geërffdens gedaen sijnde bij slot der reeckeninge bevonden dat sijn Welgeb. meer
heeft ontfangen als uitgegeven een somma van
32=0=8
Die in de volgende reeckeningewederom sullen worden ingebraght.
2. Is geresolveert de wijl tot het maeken van de Hulsberger sluijse…
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is uijtgeset een somma van 1494=9=0 en dat dese verdeilt over 553 ½ hoeven,
bevonden word dat ijder hoeve daer in draegen moet 54 stvr. en Gietel betaet uijt 7 ½
soo moet daerin dragen
3. Maer die wijl bij ’t verbaal van de uijtsettinge van de verpondinge voor de dijck
geslaaghdens, jaerlijx comt over te schieten voor de buerschap Gietel

20=5=0
10=10=0

Soo sullen tot dese settinge bij provisie worden genomen 5 jaeren die den ontfanger
des ampts Vootst onder sigh hebbende sal gelieven goet te doen ad.
Affgetogen voor 7 ½ hoove
Soo schiet over

52=10=0
20=5=0
32=5=0

De welcke de substitut ontfanger aen den administrateur sal hebben te betaelen.
4. De erffgen. voor gestelt sijnde off het niet dienstigh sal sijn de wed. van wijlen Elberti off den substitut
ontfanger uijt naam van…
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de samentlijcke geërfdens der Gietelsche Marckt, te laeten insinueren, dat hij substitut ontfanger voorn. sal hebben
promptelijck te betaelen aen den administrateur van de voorn. marckt seder ’t jaar 1674 tot dit
verloopene jaar
wegens ons quota ad 10=0=0 jaerlijx uijt de dijck geslaaghdens overgeschooten van de ordinairi verpondinge deses
ampts uijtgesondert de vijff laatste jaeren, waer over bij dese vergaederinge is gedisponeert.
N.B. soo den overschot wegens dijckgeslaaghen moght verreeckend sijn, soude d’heer van Busloo hier niet in
treeden, maer laat sigh buijten datselve mee welgevallen.
Werd de Heer van de Poll en de Heer van Busloo gecommitteert om het hoeckjen land aen Aeltjen Bluemincks
wed. te gaan besightigen en te vercoopen.
6. De heer van Busloo inhaereerd het voorgaende protest tegens de aencoopinge vant Gietelsche Veld, soo gedaan
is door Egbert Stevens, Harmen Roeloffs en Evert Gerrits.
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Op den 20 Maij 1705 sijn de Heeren Erffgen. van Gietel in den Zutphen vergadert geweest.
Presentibus,
D’Heer van Hunderen als marckenrighter.
D’Heer Busloo.
D’Heer Gesker.
Mons. Tellegen.
Jan Brinck.
Albert Rackhorst.
Peter Blueminck.
Wolter Willems.
1. De heer marckenrighter, heeft de heeren erffgen. voorgestelt op ’t aenklagen van Egbert Gerrits, dat se haare
gecofte land tegens den Nijenkamp niet met reden kunnen gebruijcken , daerop is verstaen door de erffgen. dat se
de luijden het gecofte land, vrij sullen houden, en de leveren cost en schaedeloos.
2. De heer van Busloo protesteert hier tegen, in conformite als voor desen geschiet.
pag. 138v
3. De coop wegens de heer Jacob Dombaers aenschot, op ’t veld, werd toegestaen, mits dat sijn Ed. daarvoor sal
betaelen een somma van
20=0=0
4. De uijtdrift off ceuters gerechtigheijt int veld, om turff te steecken, plaggen te maijen en beesten te
weijden, werdt Harmen Warners toegestaen, mits daar voor eens voor al te betaelen een somma van
50=0=0
En sulx tot redres van de marckt.
5. De heer van Busloo protesteert hiertegens.
6. De heer van Busloo, en Mons. Tellgen werden gecommitteert om het hoeckjen landts aen Aeltjen
Bluemincks wed. te gaen besightigen en te vercoopen.
7. Het nieuwe getimmerde huijs int veldt tussen Gietel, Appen en Begbergen, sal werden geremoveerdt.
de boerrighter en scheuter werdt gelast dit haer aen te seggen.
8. Het hoeckjen van Wolter Willems sijnde een trat off tien int vierkant, werdt toegestaen , waervoor…
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hij heeft gemaeckt een hecke voor het Gietelsche Broeck.
9. Wegens de boeten van de absente erffgen. werd inhereerdt, ende boete sonder eenigh tegen spreecken
moeten betaelen.
10. De heer Jacob Dombaer als nije erffgen.
De Heer van Nijenbeeck absent.

8=0=0

Mons. Becker absent.
De Heer Broeckhuijsen absent.
Mons. Mes absent.
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Op den 28 Aug. 1707 sijn de Heeren erffgen. van Gietelo bij den brouwer Tellegen vergaedert geweest.
Presentibus,
D’Heer van de Poll en d’Heer van Hunderen als erff mackenr.
D’Heer van Busloo.
Mons. Traast.
Mons. Tellegen
Jan Brinck.Jacob Blueminck.
1. En hebben geresolveert te committeeren d’heer van Poll., d’heer Theod. Ignatius van Dorth en Cornelis Tellgen
om te gaen besien en vercoopen, opdraghten te passeeren, en penningen te beuren, wegens een stuck landts
schietende aen Peter en Henr. Bleumincks land ongeveer 3 off 4 molder gesaij voor de somme van 140 guldenen
30 stvr. in verpond. jaerlijx.
2. Nogh een stuckjen landts voor Tellegen, tussen e sand straate en het geene de heer van de Poll voor den armen
heeft laeten verveerdigen,….
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groot ongeveer een molder gesaij, voor de somma van 7 gulden en 2 stvr. verpond. jaerlijx.
3. Gerrit Peppelenbos een stuckjen landts aen de Haane Straat langs sijn land groot ongeveer ½ molder gesaij, voor
de somme van aghtien gulden en vijff stvr. verpond. jaerlijx.
4. Wolter Willems een stuckjen landts aen de Sand straat voor de somme van seven gulden en 2 stvr. verpondinge
jaerlijx.
5. Den uijtwegh over ’t land van Traast wordt g’annuleert en pretendeert d’heer van Dorth tot Busloo die niet meer.
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Op den 11 Maij 1708 sijn de Heeren erffgen. van Gietelo op den Poll vergadert geweest.
Presentibus,
D’Heer van den Poll en
D’Heer van Hunderen als Marckenr.
D’Heer van Busloo.
D’Hr. Capt. Broeckhuijsen.
D’Hr. Dombert.
D’Hr. B. Dapper
D’Heer Backer.
D’heer Gesker.
Mons. Mes.
Mons. Tellegen.
Albert Rackhorst.
Jan Brinck.
Evert Brinck.
Jacob Bleuminck.
Wolter Willems.
1. En is vervolgens ter vergaderinge voorgedragen, hoe dat sedert eenige jaaren harwaerts in gecroopen is, dat
verscheijden uijtheemsche daertoe gants niet berechtight met weijden en plaggen in het Gietelsche Veldt komen te
misbruijcken.
pag. 141r
2. Is door de Welgeb. Heer marckenrighter Wijnbergen toe de Pollen geremonstreert, datter meer waeren in de
marckte gebruijckt worden, even als de oude autentijcke lijst der selver is mede brengende, gelijck mede
sustineerde dat met den hoff en ceuter steeden mede geschiede.
3. Is gantsch nodigh geoordeelt dat men met de erffgen. van de Begberghse marckt te samen komen, om wegens de
limit scheijdinge van d’beijde velden te conveniëren en d’twijffel aghtige plaetsen, wiens paelen off grens
teeckeninge door lanckheijt van tijdt sijn vergaen, in haer voor gaende staadt te herstellen.
4. D’Heer David van Gesker q.q. heeft aen de erffgen. geremonstreert dat de Welgeb. Hr. Diederich van Dorth tot
Busloo volgens sijn sustenue de erffgen. van wijlen Doctor Condewijn in het aengraven had benadeelt.

5. En van gelijcke heeft Mons. Tomas…..
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Mes sijn claghten ingebraght van het aengraven van de provisoor Bitter Dapper
6. Vervolgens is geresolveert twee huijsen getimmert door den brouwer Tellegen, ’t een staende op den
Gietelschen Brinck ent ander ten zuijden van de Hr. van de Pols Allee in ogenschien te laeten nemen, en alle
andere huijsen buijten kennisse van marckenrighteren en erffgen. int Gietelsche Veldt geboud.
7. De Welgeb. Heer Dorth van Busloo heeft klagende voorgebraght, hoe dat Harmen Roelofs, meester Timmerman,
in Gietel woonachtigh sigh verstout heeft om twee rijgen peppelen te pooten op ’t landt dat sijn Welgeb. oordeelt
niet hem, Harmen Roelofs , maer sigh selfs toe te behooren.
8. Albert Rackhorst versoeckt van de gemeente te handelen seeker in hoeckjen hem wel gelegen.
9. Gelijck mede Jacob Bleuminck…
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een ander streepjen landts ten fine voorschr.
10. En alsoo alle voorschr, voorgedragene pointen door het gansche lichaem van de geërfdens ten tijde deser
vergaederinge, onmogelijck kosten worden affgedaen, soo sijn daertoe gecommitteert, de Welgeb. Heer Wolter
Joseph vanWijnbergen, heer van Horssen toe de Pollen en A.W. Schimmelpenninck van der Oije, heer tot
Hunderen in qualiteijt als erffmarckenrighter, neffens de Welgeb. heer Diederick van Dorth tot Busloo, Doctor
Domber en d’Heer David van Gesker, edogh onder reserve dat daer van sal worden gedaen nader rapport en niets
fijnaals sal worden beslooten als bij resomptie ter naeste vergaederinge der erffgen. van Gieteloo.
11. Hebben de heer erffgen. geresolveert dat voortaen alle convocatien bij….
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publijcke kerckenspraecke sullen worden gedaan en dat de huijslieden haere landsheeren kennis sullen hebben te
geven, bij pene van twee g.gld. telckens te verbeuren soo menighmaels als sulx quamen nae te laeten.
12. Vorders sal van nu voortaen, geen aengravinge van land off veld worden gedaen voor en alleer de twee naeste
daeraen gelegene buuren daar over werden gehoort.
13. Wolter Willems van selfs gedesisteert van den coop van seecker hoeckjen landts hem voor desen van de
erffgen. toegestaen.
14. Ten laetsten en ten slot, is op voor geven van verscheijdene ceuters en andere gants daertoe niet berechtight die
voorgaven mede in de vergaderinge van de geerfden te willen compareren ente stemmen, geresolveert, de
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voorgaende resolutie dien aengaende te inhereren te weeten dat niemant ter vergaderingh nogh tot stemmen sal
worden geadmitteert, als die gewaart is.
De Hr. Bitter Dapper als nije erffgen.
1708 den 8 Novenbr. heeft de heer Bitter Dapper sijn intrede als nije erffgen. voldaen met
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1712 den 27 Septembr. sijn de heeren erffgen. van de marck van Gietelo ten huijse van Cornelis Tellegen nae twee
voorgaende publicatien, off kerckenspraecken vergadert geweest.
Presentibus,
D’Heer van Hunderen als marckenrighter.
D’Heer Bitter Dapper.
D’Heer secretaris Dombar.
Mons. Tellegen.
Jan Brinck.
Gerrit Rensinck.
Jacob Blueminck.
Peter Blueminck.
Wolter Willems.
Als wanneer het volgende geresolveert is.
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1. Soo inhereren d’heeren erffgen. noghmaels den 11 artickel op de vergaderinge van den 11 Maij 1708 genomen
werden de heeren marckenr. versoght om van die geene geen wettige reden van uijtblijven gehadt hebben, de boete
bij den gemelten 11 artickel vermelt te innen en in deselve ontfanck in te brengen.
2. Alsoo niet tegenstaende het marckenrecht van dese marckt op den 7 Junij des jaers 1621 genomen althans niet
onderhouden wiert, de jaerlijckse convocatie van de erffgenaemen is noghmaels goet gevonden dat alle jaar een
convocatie der erffgen. in de maant van Maij sal moeten geschieden, gelijck van oudts geschiet is, en in cas dat
d’heeren marckenrighters daarin moghten komen te suijmen, sal als dan bij de naaste vergaederinghe redenen
daervan gegeven werden.
3. Goet gevonden op de naaste vergaderinge….
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te delibereren op den 2 artickel van den 11 Maij 1708 nae demael de resolutie van de naeste vergaederinge niet te
vinden waeren als mede de autentijeque list in de voorschr. 2 articul vermelt ter oorsaeke van de in dispositie van
de Hoogh Welgeboren Heer van Wijnbergen niet voor handen was.
4. Naademaal bevonden wordt dat den 3 articul van den 11 Maij 1708 nogh niet tot effect gebraght is, werd de
Welgeb. Heer van Hunderen als marckenrighter versoght om bij de heer van Wijnbergen te vernemen off bereets
hierover aen die van Begbergen geschreven is, en in val sulx niet geschiet is, werdt sijn Welgeb. versoght om sulx
met den eersten werckstelligh te maecken tot voorkominge van alle onheijl en soo door langer versuijm souden
kunnen ontstaen.
5. Door den Welgeb. Heer van Hunderen als marckenrighter sijnde overgegeven seeckere reeckeninge ter somma
van 136=12=4 penn…..
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wegens verpondinge van de gemeene Hooven Suijtbroeck en het Broecklandt soo aen sijn Welgeb. door den
ontfanger van Marle ter handen gestelt is. Goet gevonden de gemelte reeckeninge te stellen in handen van de
Welgeb. Heer van den Poll in qualiteijt als marckenrighter om deselve tot voorcominge van verdere schaede, en
onkosten met den eersten uijt den gemeenen ontfanght van de marck te betaelen.
6. Eijndelijck is mede goet gevonden en geresolveert op het aengeven van de boerrighters, als dat eenige nijeuwe
hutten op de gemeene te weederom opgeslagen sijn, de heer marckenrighters te samen en een ijder int bijsonder te
authoriseeren om soo daenige hutten met den aldereersten nae voorgaende waarschouwingen te doen removeeren.
Sullende in het toekomende de boerrighters gehouden sijn, soodraa eenige nieuwe hutten gemaackt werde, voor
haar schaade en daer…
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van kennis te geven, om de heeren marckenrighters de welcke als dan sodaene hutten sonder voorkennisse van de
erffgen. sullen laeten removeren.
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1713 den 1 Julij sijn de heeren erffgen. van de marckt van Gieteloo, op den den Adelijcken Huijs de Poll naa
voorgaende publicatie vergaedert geweest.
Presentibus,
D’Heer van de Pollen en
D’Heer van Hunderen als erffmaeckenrighters.
D’Heer Jacob Domber.
Jan Brinck.
Peter Blueminck.
Jacob Blueminck.
Rijkelt Buijtenweert als nije erffgen.
D’Heer van Busloo, absent
D’Heer Bitter Dapper niet in staet.
D’Heer Condewijn, absent.
Albert Rackhorst, absent.
Thomas Mes, absent, nu oncrut.
Wolter Willems, absent.
Cornelis Telligen, absent.
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Voorgestelt door de heer Lambert, Burgemr. der stadt Deventer wegens het aangraven van een stuckjen van ’t
Gietelsche Velt.
1. Ten lengste van omtrent 30 roeden en door malcanderen ongeveer een treede breedt, mitsgaders het setten van
een bergh op de gemeente vlack int veldt en daerop geresolveert staande der vergaderinge het selve soo ten opsight
vant land als den bergh aen de heer Burgemr. Nijlandt toe te staen te vreden, edogh sonder consequentie stellende
de heeren erffgen. ter discretie van de heer Nijlandt voorschreven, om de heeren erffgen. daervoor op sijn goedt te
onthaelen en een glaasjen op de continuatie van de geslootenen vrede te drincken.
2. Nogh volkomentlijck beslooten alle de laest getimmerde hutten sonder genade te removeren.
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en eijndelijck eens alle voorgaende resolutien te executeren.
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1719 den 22 Augusti sijn de erffgen. van Gietelo op den Pol vergaedert geweest.
Presentibus,
De Hoogh Welgebor. Heeren W.J. van Wijnbergen en N.N. Schimmelpenninck tot Hunderen, marckenrighters.
D’Heer van Dorth tot Busloo.
D’Heer Broeckhuijsen tot het Walthuijs.
D’Heer van Wijnbargen, Amptsjoncker.
Mons.Tellegen.
Brouwer, Jacob Bloeminck.
Peter Bloeminck.
Jan Brinck.
Rickelt Jansen.
En is goet gevonden en verstaen, dat de boerrighters van Gietelo sullen worden gesommeert om een seeckere boete
te betaelen, ter oorsaecke dat sij de voorige resolutien niet in acht genomen hebben.
(Als die van den 23 Augusti 1655 en 6 Junij 1702 als oock artijckel 11)
Naementlijck dat sij de bewoonders der nije getimmers haer beesten int….
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Gietelsche veldt laten weijden en turff daeruijt haelen waer toe gecommitteert sijn de Welgeb. heeren Theod. Ignat.
van Dorth en Dithmar van Wijnbargen en sijn met haer over een gekoomen dat sij de aengewende gerightelijcke
onkosten sullen betaelen en daer en boven een daelder aen den armen met belofte van in het toekomende daer beter
sorge voor te dragen.
N.B. de drie oude armen is weijden en turven toegestaen, met naemen Jan Hendrickx in de hutte, den Munsterman
en den Eertwever mits dat sij het allejaer aen de heer marckenrighter koomen versoecken.
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1720 den 7 Octobr. sijn de erffgen. van Gietelo op den Pol vergadert.
Presentibus,
D’Hoogh Welgeb. Heer Wolter Joseph van Wijnbargen, Marckenrighter.
D’Hoogh Welgeb. Heer Hendrick van Rouwenoort tot den Ulenpas, uijt naeme van de Hoogh Welgeb. Vrouw
Douariere Schimmelpenninck tot Hunderen, als Marckenrighterse, waer van sijn Hoogh Welgeb. volmagt in dato
den 6 Octobr. 1720 heeft vertoont om op den 7 dito te verschijnen als marckenrighter, en vervolgents de
marckdagen te helpen ordonneeren en uijtschrijven, en alles te doen en te laten geschieden het geene de
nootsaeckelijckheijt sal vereischen, het welck bij de samentlijcke erffgen. is aengenomen.
Voorts de Hoogh Welgeb. Heeren Theod. Ignat. van Dorth tot Busloo.
De Heer Dithmar van Wijnbergen, Ampts Joncker van Voorst.
De Heer Coetsreuter tot den Middelbarge die sijn ancker wijn betaelt heeft, en tot erfgenaem aen genomen is.
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Als oock de heer Domber, Wijnkoper tot Deventer.
Mons. Tellegen.
Brouwer Jacob Bloeminck.
Jan Brinck.
Wolter Willems.

Aelbert Bartels, en Teunis Peters die versogt en verkreegen heeft, dat de Halve Waere van Latmers Haen bij sijn
nije getimmer sal worden gelegt, en dat Latmers Haen daervan ontbloot en gemortificeert is en heeft belooft sijn
ancker wijn bij de naeste vergaderinge te betaelen.
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1723 den 5 Augusti sijn de erffgen. van Gietelo op den Poll vergadert geweest.
Presentibus,
D’Hoogh Welgeb. Heeren, D. van Wijnbargen tot den Pol en Hr. Rouwenoort tot den Ulenpas, marckenrighters.
D’Heer Dombar. Jan Brinck. Jacob Bloeminck. Wolter Willems. Hendrick Hendricksen en Teunis Peters.
(sijnde absent gebleeven de Hr. van Bosloo, Aelbert Bartels, Rickelt Jansen en mons. Tellegen.)
Als wanneer de Heer van de Pollen bekent maeckten dat sijn Welgeb. marckrighter geworden sijnde, de erffgen.
hadde doen te saemen koomen om te verneemen wat dis ordres of onheijlen int marck van Gietelo waeren voor
gevallen, en is bij ondersoeck bevonden dat in den jaere 1702 bij de heeren marckrighters en erffgen. is goet
gevonden en verstaen, dat de absente erffgen. ijder sullen verbeuren 2 daeler ten waere sij door sieckte off ander
sints waeren belet, waer van sij tijdigh kennis sullen geeven het welck noghmaels wordt gerenoveert en vast gestelt.
Ten tweeden is op de klaghte van de…
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Heer Coetsruijter datter in de hutte van den eertwever 4 huijsgezinnen woonden geresolveert de voorschr. hutte te
demolieren, te weten na ’t afsterven van den eertweever.
Ten darden datter sommige kaeters voorwenden volkomen regt te hebben om in de Veenen te mogen modderen off
turven, waervande heer van de Poll als marckrighter informatie van nemen sal.
N.B. Het tegendeel is bij resolutie van den 30 Julij 1650 bij een volle vergaderinge genoomen.
(Teunis Peters heeft sijnen ancker wijn betaelt met aght gulden.)
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Van de erffgenamen van Gieteles gemeijnd landerijen als de hoeven Zuijdbroeck en Broeckland resteerende
verpondinge aels volgt,
Eerst ½ ordinaris
1691
8=10=0
Eerst 1/5 extra
1692
7=18=0
Eerst ½ extra
1692
8=10=0
1 ½ soo penn.
1692
2=5=0
Ordin
1692
17=0=0
½ exvo en verhoogt
1693
9=10=0
1 ½ soo penn.
1693
2=5=0
Ordin
1693
17=0=0
Extra
1694
15=16=0
Ordin
1694
17=0=0
Extra
1695
15=16=0
Ordin
1695
17=0=0
Extra
1696
15=16=0
Dappers naer de eresoe
15=8=0
Ordin
1696
17=0=0
Extra
1697
15=16=8
In anno 1680 sijnde Gietelsche hoeven mede voor de verp. vercoft voor
Waarvan de vrou van de Lathmer nog resteert die 2stvr. per gld.
Soo d’heeren gedeputeerden haer Welgeb. op den 18 Aug. 1690 daer over voor verlies van
onkosten en samen toegestaen
1696 den 18 Junij heeft Gerrit Egberts gebragt sijn gld.
Eerst ad. soo
1697
1698
1696 en 1697
1697 en 1698
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38=11=8
241=2=0
10=0=0
231=2=0
17=0=0
7=18=4
3=7=8
1=4=12
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pag. 151v
blanco
pag. 152r
Wij onderschreven erffgenamen van Gietelo abestieren mitt dese, dat wij in ogenschijn genomen hebben de
gepoote telligen van Doctor Condewijn, tegenover sijn huijs als sijnde in het agsterste van de marckt, nimant van
de samentlijcke erffgenamen tot nadeel soo ons aengaet, daer wel mede te vreden sijn dat de selvige mogen blijven
staen en hebben oock geen last gegeven aen eenige boerrichters off iemant anders om enige bespiringe hier in te
doen.
1671 23 August.
Joseph ten Grotenhuijs.
Diederick van Dorth.
Wilh. Herm. van Broeckhuijsen.
J. van Steenbergen.
pag. 152v -156v
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Op den 4 Septemb. 1743 zijn de heeren erfgenaemen van Gietelo nae voorgaende twe kerckenspraecken bij den
brouwer Cronijus veergadert geweest.
Presentibus,
De heer H.F. Schimmelpenninck van der Oije, veerwalter markenrighter.
De Heer van Dorth tot Busloo.
De Heer Coetsruijter.
Mons. Lambert Weeninck, q.q.
Ludolph Schuster, q.q.
Jacob Bluminck.
Albert Rackhorst.
Roeloff Willems.
Wolter Willems.
Evert Brinck.
Evert Aelders.
Teunis Peeters.
Absenten,
De heer secretaris Dombar.
Juffr. Westerveldt tot Deventer.
En heeft de heer veerwalter marckenrighter H.F. Schimmelpenninck van der Oije de erfgenaemen voor haere
tijdige ende goetwillige comparitie bedankt ende vervolgens voor gedragen de reeden waerom deese convocatie
was geschiet, bestaende hierin:
1. Dat Harmen Carman op de gemeente van Gieteloo een huisjen heeft getimmert en een stuck landt van de
gemeente gegraeven.
2. De erfgenaemen in bedenken te geven of niet den 19 en 20 ste art. van het marcken regt voortaen stiptelijck sal
dienen agtervolgt te worden, naementlijck dat niemant eenige uijtheemschen beesten etc. sal moogen aen neemen
om in deese marckt te weijden.
3. De erfgenaemen bekend te maeken datter eenige in de markt meer groenplaggen gemaeijt hebben als haer bij de
deelinge zijn toegevallen.
4. De erfgenaemen in bedenken te geven of niet noodig agten dat het akkermaels hout van deese marckt om den
Gietelsche Enck, Arnhemsche weg staende, aenstaende winter worde verkoft.
5. Of het voortaen aen de onberegtigden die soo veel tegenswoordigh in deese marckt zijn, voortaen sal
gepermitteert weesen in het velt plaggen of torf te haelen.
6. Of niet van het Gietelsche Broeck noodig en dienstig oordeele te zijn dat eenige gruppen in voorschr. Broeck
gegraeven worden ten einde dat heet water des toe beeter konde aftreckken.

7. Of niet veermeenen dat die geene welcke nieuwelijcks als erfgenaemen in de marckt zijn gekomen gelijck van
outs betalen een ancker wijn of 8 gld.
8. De erfgenaemen te vraegen of gereet zijn af te hooren en te sluijten de reeckeninge deser marckt beginnende
meet 1714 tot dato deeses incluijs.
Op het eerste point is den bij de samentlijcke erfgenaemen veerstaen dat Harmen Carman van heet setten van heet
huijsjen en heet afgravene landt deeser gemeente voor de ses eerdse jaeren bij provisie aen de man tot kost een
recognitie sal betaelen 1 gld 10 stvr. jaerlijks, dog sonder eenige consequentie voor anderen.
Op het tweede point is geresolveert dat voortaen de 19 en 20ste art. van heet marcken regt stiptelijck sal worden
agtervolgt, namentlijck dat niemant…
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eenige uijtheemsche beesten of schaepen sal mogen aenneemen om in deese marckt te weijden en bij aldien dat er
int toekomende eenige waeren mogten overschijten, daer geen beesten op konnen worden gebrant, dat dan ijdereen
na sijn waertal sooveel meer opbrandensgelt sal betalen dat de 23 gld. opbrandensgelt jaerlijks kunnen ontfangen
worden.
ten derden is bij de erfgenamen vastgestelt dat in heet toekomende niemant in deese marckt meer groen plaggen sal
maaijen als hem bij de deelinge zijn toegevallen, en dat die geene welcke int toekomende hierteegens te doen
volgens den teneur van de resolutie van de 3 Junij 1618 sullen worden geboet.
belangende heet 4 point der propositie is verstaen dat heet ackermaels hout deeser marckt in den Gietelsen Enck
ende langs den Arnhemschen wegh staende en het geene houbaer is anstaende winter in het openbaer en aen de
meest biedende door de vrouw Erfmarckenrigterse sal worden veerkogt.
ten 5 is bij de erfgenaemen geresolveert ende vastgestelt dat in heet toekomende geene onberegtigde persoonen ten
waere de selve van den armen mogten leeven, eenige plaggen ofte torff uijt de marckt sullen moogen halen als na
voorgaende kennisse ende verkreegen consent van de vrouw erfmarkenrigtersche. Voor welck consent jaerlijks tot
profijt der marckt sullen moeten geven ses stuivers.
Dewijl heet tot groot voordeel ende dienst van deese markt soude zijn dat er in heet Gietelse Broek eenige gruppen
gegraven wierden ten eende heet waater des te beter konde aftrecken, is op heet sesde point veerstaen dat sulcks
in….
pag. 158v
voegen voorschr. sal geschieden waertoe versogt ende gecommitteert zijn Albert Rackhorst en Roloff Willems ten
einde gemelte gruppen te laten graven daar oordeelen heet noodig en dienstigh te zijn.
Vervolgens is op het 7 point veerstaan dat alle dij geene welcke nieuwelings als erfgenaemen in de marckt zijn
gecomen, als van oudts ten profijte van de marckt sullen geeven een ancker wijn teegens agt guldens gereeckent
ende sulcks te betalen voor den 1 Jan. aenstaende aen de vrouw erfmarckenrightersche.
ten 8 is geresolveert de reeckeninge deeser marckt beginnende meet 1714 tot dato deeses in cluijs, af te hooren
ende te sluijten gelijck dan sulcks oock geschiet ende gedaen is. Ende bevonden zijnde dat bij slot der reeckeninge
de vrouw erfmarcktrighterse meer hadde ontfangen als uijtgeven eene somma van vierhondert vijf en dertig gld.
2stvr. 10 penn. of 435=2=10.
Is geresolveert dat die voors. penningen onder de geerfdens na ijder zijn waertal sullen worden veerdeelt.
Soo zijn dan aen de vrouw erfmarckrighterse weegens den hoff te Gietel hebbende een waer, den Bruninkshof een
waer. Het erve Preesinck 2 ½ waer. heet erve Besselinck 1 ½ waer. Den Zutphen 1 waer. Huijsmannink 1 waer. De
Bremte 1 ½ waer. De brouwerije ½ waere. De overgunne ½ waere. Den Ouden Poll ½ waere. Den Velthoff 1
waere. Den Emmelickshoff 1 waere. mackende samen uijt 13 waeren. Dus aen haar….
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Hoogh W. Geb. ten deele gevallen
Den Heer van Dordt tot Bussloo 2 ½ waere
De heer Coetsruijter weegens Middelbarg een waere en
weegens Stroijnck ½ waere maackt samen 1 ½ waere dus,
Mons. Lamb. Weeninck weegens Nijenbeeck 1 waere

226=4=0
43=10=0
26=2=0
17=8=0

Albert Rachoorst weegens de Rackhoorst 1 waere
Jacob Bluminck weegens Stakkenberg 1 waere
De Dijakonij te Voorst ½ waere
Roloff Willems weegens de Daseler Hoeve ½ waere
Teunis Peeters weegens peppelenboss ½ waere
Wolter Willems weegens de Haen ½ waere
Eever Aelders weegens Renssinck ½ waere
De kinderen van Evert Brinck weegens Meijerinck ½ waere
De Heer secretaris Dombar weegens de Kempe 1 waere
Juffr. Westervelts weegens Seberdinck 1 waere

17=8=0
17=8=0
8=14=0
8=14=0
8=14=0
8=14=0
8=14=0
8=14=0
17=8=0
17=8=0
435=0=0
Maackende deese waeren samen uijt vijf en twijntigh waeren, ijder waer gereeckent teegens 17 gld. 8 stvr. sodat
van deese somma ad. 435=2=10 is over schijtende 2 stvr. 10 penn. welcke in de armen busse is gegeven.
Bij examinatie der uijtgeslaegene dijcklasten bevonden zijnde dat ten laste deeser marckt een halve hoeve meerder
was uijtgeset ende aengeslaegen als van outs, hebben de erfgenaemen geresolveert dat int toekomende niet meer
als tegens 7 ½ hoeve sal woorden betaalt, en dat het geene meerder als teegens die 7 ½ hoeve mogte betaelt zijn
van den verwalter dijckgraaff sal gerepeteert woorden.
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Op requeste van Marten Bosch en Gerrit, vastent boerrighters deeser marckt, versoeckende een jarlijcks douceur
voor haere aengewente moeijte. Hebben de erfgenaemen aen ijder van de selve jarlijks ende alle jaar toe geleegt
een ducaton uijt de opkomsten van de marckt te betaelen, aenvanck neemende van nu voortaen.
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Op den 6 October 1745 zijn de Heeren erfgenaemen van Gietelo nae voorgaende twee kerkenspraeken bij den
brouwer Cronius vergadert geweest.
Presenten,
De heer H.F. Schimmelpennick van der Oije, verwalter markenrigter.
De Heer Theod. Zeno van Dorth.
Mons. Lambert Wenink, q.q.
Ludolf Schuster, q.q.
Jacob Bluminck.
Albert Rackhorst.
Roelof Wilhems.
Evert Brinck.
Evert Aelders.
Teunis Peters
Absenten,
D’erfgenaemen van wijlen den Heer Secretaris Dumbar.
De heer Coetsruijter.
En heeft den heer verwalter marckenrighter H.F. Schimmelpenninck van der Oije de erfgenaemen voor haere
tijdige en goetwillige comparitie bedankt en daerna voorgedraegen de reedenen deeser convocatie, hierinne
bestaende.
1. Of de erfgenaemen niet souden konnen goetvinden eenige oude eijken boomen in Trijnen hofken en op de
Ruijmer staende, en waer in geen wasdom meer is, met deese tegenwoordige duurte van het hout en der eerst te
verkoopen.
2. Of het voor de marckt dienstig soude weesen het gemeene hofken in de Withagen waer van Jan Hendriks pagter
van is ten meesten nutte van de erfgenaemen te verkoopen.
3. De erfgenaemen meede in bedenken te geeven of het wel……
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raedsaem weesen soude een stuck heetvelt van gelijcke groote soo als den overleeden Herman Carman van het velt
heeft afgegraven te verkoopen, waer voor Jan Roelofs 100 gulden gebooden heeft.

4. Of de erfgenaemen gereet zijn de reeckeninge deeser markt beginnende met den 4 sept. 1743 tot dato deeses af
te hooren.
Waerop gedelibereert zijnde, is goet gevonden ende verstaen, dat noopende het eerste point, de boomen in gemelte
Trijnen hofken en op de Ruijmen staende, in het openbaer en aan de meest biedende tot profijte van de marckt
sullen worden verkogt.
Belangende het gemeene hofken in de Withaegen in het tweede lith der propositie vervat, wort geoordeelt het
dienstigste voor de markt te zijn het selve aen sigh te houden en aldus onverkogt te laeten.
Gelijk dan ook de erfgenaemen vermeenen dat noopende het derde point, de marckt door het verkoopen van het
gementioneerde heetvelt alte seer soude worden benauwt, en derhalve niet dienstigh geagt het selve te verkoopen.
Vervolgens hebben de erfgenaemen goetgevonden de reeckeninge deeser marckt beginnende met den 4 Sept. 1743
tot dato deeses incluijs af te hooren, en is bij examinatie van dien bevonden dat den geheelen ontfangh deeser
reeckeninge is bedraegende
344=2=0
En de uijtgaef daer teegens
201=8=10
Soo blijft nogh tot profijte van de marckt over een somma van
142=13=6
Welcke penningen bij provisie tot naedere dispositie der geerfdens sullen blijven berusten onder de vrouw
erfmarckenrightersche.
Voorgedraegen sijnde dat de weduwe Gijsberts een huijsjen of hutte op deese markt is staen hebbende, en daervoor
tot nogh toe niets aen de markt heeft gegeven. Is goet gevonden ende verstaen dat gemelte weduwe ten profijte van
de marckt jaerlijks daervoor een recognitie sal hebben te geeven, of dat bij gebreeke….
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van dien gemelte hutte door de vrouw erfmarckenrightersche sal worden geremoveert.
De heer Theodorus Ignatius van Dorth tot Boschloo onpasselijck geworden sijnde, en daer door buijten staet
geraekt om namens deese markt de dijkgeslaegen waer te neemen, hebben de heeren geërfdens in desselfs plaets
daer toe wederom versogt ende gecommitteert des selfs soon Theodorus Zeno van Dorth.
Op propositie van Albert Bartels dat het seer noodig en dienstig soude weesen een hekken bij de Rackhorst aen het
hock op het Gietelsche Broeck te hangen. Is met eenpaerigheijt goet gevonden ende verstaen, tot laste van deese
markt op voorschr. plaets een hekken te laeten setten.
De schaeters hebben bekend gemaekt, dat Evert Aelders in deesen loopenden jaere 1745 voor of tegens sijn lant
het Gietelsche Lant genaemt, vier rijen heijsters heeft gepoot, is daer op nae deliberatie goet gevonden ende
geresolveert, dat gemelte vier rijen heijsters om reeden sullen blijven staen, soo nogtans, dat hier naemaels geen
meer boomen of heijsters sullen worden geset of gepoot, of dat andersints de selve door de vrouw
erfmarkenrighterse sullen worden geremoveert.
De beijde Freulijns Wolters en Geertruijt van Wijnbergen tot de Pollen hebben voor haere intreede als nieuwe
erfgenaem, ingevolge voorgaende resolutie deeser markt ijder een ancker wijn betaelt ad.
16=0=0
Gelijk meede deese naevolgende,
Roelof Wilhems
8=0=0
Stakenbargh
8=0=0
Evert Aelders
8=0=0
Zijnde deese voorschr. posten voor ontfangh in de hier booven genoemde reeckeninge ingebragt.
pag. 161v
Op den 2 Octobr. 1747 zijn de heeren erfgenaemen van Gieteloo nae voorgaende twee kerkenspraeken bij den
brouwer Kronius vergadert geweest.
Presenten,
H.F. Schimmelpenninck van der Oije, verwalter markenrighter.
Theod. Zeno van Dorth.
Lambert Wenink, q.q.
Jacob Bleumink voor sigh selfs en als gelastigde voor juffrouw Westervelt.
Aelbert Bartels Rackhorst.

Evert Brinck.
Evert Aelders.
Absenten,
De erfgenaemen van wijlen de heer secretaris Dumbar.
N.N. Coetsruijter.
En heeft de heer verwalter markenrighter H.F. Schimmelpenninck van der Oije de erfgenaemen voor haere tijdige
en goetwillige comparitie bedankt.
Vervolgens voorgedraegen de redenen deeser convocatie bestaende in deese twee volgende pointen.
1. Dat Pluum van de coopermoole in den jaere 1746 den 14 Maert uijt deese markt, schoon daer toe niet beregtigt,
heeft gehaelt eenige groenplaggen om daer meede een coolhoop te dekken.
2. Of de erfgenaemen gereet zijn de reeckeninge deeser markt beginnende met den 6 October 1745 tot den 30
September deeses jaers 1747 incluijs af te hooren ente sluijten.
Waerop gedelibereert zijnde is noopende het eerste point goetgevonden den opgemelten Pluum voor dit mael, ten
aensien van sijne geallegeerde ignorantie te excuseeren, dogh dat sigh in het toekoomende sal hebben te wagten
eenige plaggen uijt deese markt te haelen op de boete daer toe staende.
Op het tweede point der propositie hebben de erfgenaemen goet gevonden de voorschr. reeckeninge af te hooren
ende te sluijten ende bij examinatie bevonden zijnde dat bij slot der reeckeningh den ontfangh sigh meerder was
bedraegende als den uijtgaef eene somma van 272=10=6. Soo zijn die voorschr. penningen onder de geërfdens nae
ijder sijn waertal verdeelt als volgt.
De beijde Freulijns van Wijnbergen, Woltera en Geertruijt weegens de goederen onder den Pol
gehoorende, te samen dertien waeren is
141=14=0
Den heer Theod. Zeno van Dorth tot Bosloo 2 ½ waer
27=5=0
Lambert Weeninck weegens Nijenbeeck 1 waer
10=18=0
Aelbert Bartels Rackhorst weegens Rackhorst 1 waer
10=18=0
190=15=0
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Transport
190=15=0
Jacob Bleuminck voor sigh selfs weegens staekenbergh 1 waer
10=18=0
De Dijaconij te Voorst ½ waer
5=9=0
Evert Brinck weegens meijerinck ½ waer
5=9=0
Evert Aelders weegens Rensinck ½ waer
5=9=0
Wolter Willems weegens de Haen ½ waer
5=9=0
Teunis Peters weegens den Peppelenbosch ½ waer
5=9=0
Roelof Willems weegens Daetselaers hoeve ½ waer
5=9=0
De erfgenaemen van wijlen den secretaris Dumbar weegens de kempe 1 waer
10=18=0
De heer Coetsruijter weegens Middelbargh 1 waer en weegens Stroijnck ½ waer
16=7=0
juffrouw Westervelts weegens Seberdinck 1 waer
10=18=0
272=10=0
Maekende deese waeren te saemen uijt vijf en twintigh waeren, ijder waer gereeckent op 10 gld 18 stvr. maekt te
saemen uijt eene somma van 272=gld. 10stvr. Soo dat nogh over is schietende ses penningen welcke in de
armenbusse gegeeven is.
Evert Brinck heeft voor sijn intreede als nieuwe erfgenaem in conformiteijt van voorige resolutien betaelt een
ancker wijn gereeckent teegens 8 gulden, welke in de volgende te doene reeckeninge voor ontfangh sullen
ingebragt worden.
Op den 3 Junij 1755 zijn nae gedaene convocatie de geerfdens van de Gietelse markt ten huijse van de wed.
Cronius vergadert geweest, namentlijk,
Den Hoog Welgeb. Heer Schimmelpenninck van der Oije, heer tot beide de Pollen, Rigter van Arnhem en
Veluwezoom, markrighter.
Ludolph Schuster namens de H.W. Geb. Freulen van Wijnbergen.
Theodorus Zeno van Dorth tot Buslo.
Lambert Weninck, q.q.
Jacob Bleuminck voor sigh selfs en als lasthebbende van Juffrouw Westervelt.
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Aelbert Bartels Rakhorst.
Evert Brinck.
Evert Aalders, modo Martens.
Wolter Willems.
Teunis Peeters.
Roeloff Willems.
Kempe namens de erfgenamen Dumbart.
Koetsruijter absent.
Den heer markrighter heeft nae de erfgenamen bedankt te hebben voor haar tijdige comparitie ter vergaderinge
geproponeert, hoe thans het over de 7 jaeren was geleeden, dat er geen convocatie der erffgenamen over deese
markt was geschied.
Dat sijn Hoog Welgeb. wel wilde bekennen dat sulcx was teegens de resolutien der geërffden genomen, dog dat
aen sijn Hoog Welgeb. seedert die tijd niets voorgekoomen zijnde, waerom hij hadde geoordeelt van de geerfden
de moeijte te moeten vergen van samen te komen, hij egter dit niet langer hadden willen differeren ter oorsaeke al
was ’t niet anders, ten minsten de rekeninge van ontfangst en uijtgave over sacken deese markt concernerende ,
behoorde afgehoort en geslooten te worden. Dewelcke sijn Hoog Welgeb. dan ook hadde laeten concipiëren en
opmaken en thans ten fine van examinatie aan de gesamentlijcke geërfdens was extraherende.
Waarop deselve voorgenoomen en nagegaan zijnde is bevonden dat den ontvangst daar…
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van tot dato deeses sig quam te bedragen een somma van
En de uijtgave daar en teegens de somma van
Soo dat den ontvangst sig meerder quam te importeeren de som van

1090=6=0
582=15=0
507=11=0

Welke geresolveert is als van ouds onder de geerfdens nae ’t wharental te verdeelen.
En bedraagt sig diensthalven ’t provenue daar van voor ijder whare de som van
20=6=0
En dus voor den heer marckenrichter eb desselfs schoonsuster 13 wharen
Theod. Zeno van Dort tot Bosloe
2½
De heer Coetsruijter
1½
De heer Domber
1
Lambert Weninck
1
Jacob Bluminck
1
Juffr. Westervelt
1
Aelbert Bartels Rackhorst
1
Evert Brinck
1
Adam Martens
½
Woler Willems
½
Teunis Peeters
½
Roeloff Willems
½
D’Diaconij te Voorst
½
Vorder heeft sijn Hoog Welgeb. voorgedraegen of dewijl dit jaer volgens de ordre weeder een vergaderinge van
den dijckstoel soude gehouden worden. de geërfdens derwaerts niet ijmand wilden committeren, om ’t interesse
mede van deese markt aldaar….
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waar te neemen. Waarop gedelibereert zijnde is goetgevonden te versoecken en te committeeren gelijk versogt en
gecommitteert word mits deesen den Hoog Welgeb. Heer van Dorth tot Boslo om den dag van die vergaderinge
vastgesteld zijnde, sig derwaerts te begeeven tot het adsisteren van deselve en om meede te delibereren en
resolveren, soo als ten meesten dienste bevonden sal worden te behooren.
Den Hr. marckenrichter verder aan de vergaderinge geproponeert hebbende hoe dat wel voornemens was te laeten
appropueren een klein hoekjen, ten hoogsten een morgen groot uijt de gemeente om daar op te saijen eenig
dennesaat, dog niet om sig daar van te acquirerenden eijgendoms, maar om ’t plantsoen daar uijt getrocken zijnde
het selve weder ten dienste van de mark te laeten liggen.

Hebben de geërfdens sulcx aan sijn Hoog Welgeb. toegestaen en geaccordeert gelijk zijn doende keagt ende mits
deeses.
Als nieuwe geërfden om ten voordeele van de markt te betaelen de acht gld. hebben sig aangegeeven.
De Hr. marckenrichter.
Martens als erffgenaem van Evert Aelders.
Wolter Beek, Nomine Uxoris Dumbar.
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Op den 21 Septemb. 1761 zijn de geërfdens van Gietel ten huijse van de weduwe Cronius vergadert geweest.
Namen der geërfdens en haar warenthal.
presenten,
Den heer van den Poll.
Schuster namens de Freulin van Wijnbergen te samen
De Hr. van Dorth van Boslo
D’heer Coetsruijter wegens Middelbergh 1 whaar en wegens stroijink ½ whaar
Den bouwman van de Cempe wegens de Hr. Wolterbeek
Ielis Geesink, wegens Nijenbeek
Jacob Blumink wegens Staekenberg
en wegens Serberdink
Evert Brink wegens Meijerink
Casper Martens wegens Rensink
Wolter Willems wegens den Haan
Teunis Peeters wegens Peppelenbos
Roelof Willems wegens Daetselaers Hoeve

13 Whaar
2½
1½
1
1
1
1
½
½
½
½
½

Absent,
Albert Bartels Rackhorst wegens den Rakhorst
De Diaconie van Voorst wegens den….

1
½

Den heere marckenrichter heeft aan de vergaderinge voorgedragen hoe door den dijkgraaff van Veluwen
convocatie den dijkgeslagene gedaan zijnde , tegens den 24 deeses.
Zijn H.W.G. vermeijnt hadde de respective geërfdens in consideratie te moeten geeven, off niet als van outs een
gecommitt. van dese marckt diende derwaards gesonden te worden, om daar bij te adsisteren en ’t interesse van de
markt waar te neemen. Waar op gedelibereert zijnde hebbende geërfdens goed gevonden den H. W. Geb. heer van
Bosloo daar toe te committieren en versoeken, gelijk geschiedt…
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kragt en de mits deesen.
Dat verder seedert den 3 Junij 1755 geen reekeninge gedaan was van des markt opkomsten ende daar teegens
gedane uijtgave. Sijn Hoog Wel Geb. alnu sodane reekeninge aan de geërfdens quam over te leggen ten fine van
examinatie.
De welcke geleesen en geexamineert sijnde, is bevonden den ontfangst sig te
bedragen de somma van
723=16=0
En de uijtgave daar en teegens de somma van
413=18=0
Soo dat meer ontfangen dan uijtgegeven was de somma van
309=18=0
Derwelke is geresolveert tussen de samentlijke geerfdens te verdeelen,
komende voor ijder whare f. 12=7=15.

Als nieuwe geërfdens hebben sig aangegeven en betaald, ijder voor een anker wijn, als
De heer van Bosloo
8=0=0
D’Hr. Wolterbeek van de Kempe
8=0=0
Jacob Blumink wegens Serberdink
8=0=0
Martens wegens Rensink
8=0=0

Om in de volgende rekening te worden verantwoord.
Den heer van Bosloo ter vergaderinge hebbende voorgedragen hoe wel voornemens was langs sijn bossen aan de
veltkant een hoekjen van ’t velt, schietende voorlangs sijn H.W.Geb. nieuw gepoote allee te laten prepareeren en
afgraven om aldaar tot een bemantelinge voor desselfs bossen daarinne saet te zaijen. Is sulcx aan sijn H.W. Geb.
geaccordeert en toegestaen.
Gelijk meede aan den predikant Wolterbeek als eijgenaar van de Kempe is toegestaan om de eijkenboomtjes voor
desselfs goed op ’t velt reeds gepoot te moogen afgraven en indien magt goedvinden sodane boomtjes op de andere
kant insgelijks te setten, mede op deselve distantie te mogen doen.
Insgelijcx is aan de heer Coetsruijter geaccordeert om een alleetjen schietende van voor desselfs huijs tot aan de
Veltstraat te mogen voort pooten.
En dit alles op deselve voet gelijk sulcx aan den heer markenrichter in 1755 is worden toegestaan.
En is verder geresolveert dat voor ’t gebruijk van d’camer aan de wed. Cronius sal worden betaalt 3 gulden.
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Den 19 Julij 1762
Den heere markenrighter, nae dat de dijkgeslagene voor haare tijdige en goetwillige comparitie bedankt hadde,
heeft aen de vergaderinge voor gedraegen hoe dat op de ordinaris vergaderinge van den dijkstoel op den 24 Sept.
des afgelopenen jaers gehouden. Ingekomen waeren verscheijdens klagten, voornamentlijk door die van Vorchten,
Marle en Werven, wegens den overvloet van water veroorsaeckt door de defecten die sig aen de Hattemse Streng
bevonden, en wel voornamentlijk ter plaetse alwaer den Dijkgraaf van Hattum nevens schepenen van die stad
haere schouw voerden.
Presenten,
Den Hr. van den Poll.
Jan Richelt Evers, namens de Freulin van Wijnbergen.
De heer van Dorth tot Boslo.
De Hr. Coetsruijter.
Dorus Wolterbeek.
Jacob Bleumink wegens Stakenberg.
Evert Brinck, Antonij Buitenweert, Roeloff Willems.
En Teunis Peters uijt den Haen.
Dat sulkx hadde veroorsaeckt dat den heere dijkgraaf versogt was met assumptie van kundige luijden en
convocatie der geinteresseerdens en bij zijn van die van Hattum de selve in ogenschijn en op te nemen, en alsdan
de dijkgeslagene extra te convoceren.
Dat den heer dijkgraaf sulks verricht hebbende dan ook die vergaderinge hadde belegt op den 8 Junij laestleden tot
Oene. Dat den selven aldaer hadde gedaen een circumstantieel raport met overgifte van een memorie der defecten
in ogenschijn genomen en opgemaeckt door den geswooren landmeter Beijerinck.
Dat verder hadde laeten lesen de dijkbrieven aen den dijkstoel gegeven met eenige conventien over een houten
brug, en de Grift met dijkgeslageneen die van Hattum gemaeckt.
Dat onder andere uijt die dijkbrieven quam te appareren dat de waterlosinge moest sijn 40 voeten breet, em dat
ijder een tegens sijn eijgen land die selver wegen moest ruimen en schoonhouden.
het welcke dan ook door die dijkgeslagene geoordeelt zijnde alnog te moeten geschieden.
Dog de heeren gecommitt. van hattum verklaert hebbende hiertoe te wesen ongelast en dat voor haer stad en
borgerij daerin soud resideren een groot beswaer.
De dijkgeslagenen bij nadere omvrage hadden vermeijnt hier in niet te moeten precipiteren, derwijl ondertussen de
inclinatie van sommige daer heenen wel scheen te lopen om de heeren van Hattum of de geïnteresseerde
dijkgeslagene enigssints te gemoet te komen.
De presente heeren gecommitt. van Hattum waeren versogt om van het gebesorgneerde raport in den Haeren te
doen, ten einde nader geinstrueert bij een aenstaende vergaderinge die gehouden sal worden den 20 Julij des
morgens om half tien in de kerk tot Oene, dit werk tot behoorlijke contissentie souw konnen gebracht worden.

Dat hij heere markenrigter vermeint hadde dit ter kennisse van de dijkgeslagene te moeten brengen, teneinde te
overleggen of ook oordelen mogten dit van die importantie te wesen dat mede namens haer een gecommitt. op die
aenstaende vergaderinge behoorde te worden gesonden, en soo jae, wie daertoe soude dispireren en met wat
instructie.
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Waerop gedelibereert en in achtinge genomen sijnde dat het opruimen van weteringen, grift, streng de Salken , sijn
die den gemeenen dijkstoel concerneren en het mainten der dijkbrieven is goetgevonden derwaerts te te
committeren gelijk geschied bij desen.
Den Hoog Welgeb. Heer van Dorth tot Bosloo met last om int generael daer op te rusteeren, dat gemaintineert
word geen bij dijkbrieven en formele conventien is gestabilieert en overkomen en in specie dat door die van
Hattem en andere particulieren wederom opgeruimt worden de waterlosingen volgens dijkbrieven tot haere laste.
Dat mede wel sal mogen concurreren om geconsidereert het groot verloop en de swaere kosten tot redres te
impluderen, hoewel door haer eijgen toedoen veroorsaeckt, in een bijslag zo beurllinge inval daer toe bespeurt
word een generale inclinatie der dijkgeslagene. Dog dat in een contrairien valen voornamentlijk in den die van
Hattum mogten blijven persisteren bij haer vorige sentimenten, hij mede sal opineren om den heer dijkgraef
benevens een of twee der dijkgeslagene te versoecken ente autoriseren om met assumptie van een bequaam
rechtsgeleerde de stucken, soo dijkbrieven als conventien en ’t een hiertoe verder sijn relatie heeft te examineren,
en de sustenue der dijkgeslagene gefundeert oordelende, het daerheenen helpen dirigeren, dat eindelijk eens door
eene wettige decisie dese differenten tot voorcominge van verdere ruzie der ingelanden werden uijtgemaekt met
belofte van omtrent dit alles der heere dijkgraef en gecommitt. so sullen houden kost en schadeloos.
Dat des niettemin aan hen gecommitt. word overgelaten inden die van Hattum expedenten mogten koomen voor te
slaen waer door het ogemerk op eene andere manier soude konnen worden bereijckt en aan den dijkgeslagenen
aennemelijck voorquamen daer in als dan tot voorkominge van moeijlijkheden mede te mogen bewilligen.
En sal extract deses aen den heer van Dorth als gecommitt. ter hande gestelt worden omte strecken tot sijn nazicht.
Aen Dorus Walterbeeck als eijgenaer van de Kempe, bij resolutie van den 21 Sept. 1761 toegestaen sijnde om
eenige boomtjes voor desselfs goet op ’t velt te mogen afgraven sonder dat bepaelt was hoe verre die afgraving
buijten de boomtjes souw mogen geschieden.
Is silxs bij de geërfdens alnu verstaen en vergunt tot twee groote roeden buijten die boomtjes.
Op welcke des saecke ingelijks aen Jacob Bleumink vergunt is een graven buijten sijn vrugt ye mogen opwerpen
om binnen deselve insgelijks dannensaet te zaijen.
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Op den 20 Junij 1772 zijn de geërfdens van Gietelo ten huijse van Gerrit Slijkhuijs vergaert geweest.
Present,
De heer van den Pol en
Richelt Everts , namens de Freulin van Wijnbergen, te samen
13 Wharen
Den heer van Dorth van Boslo
2½
Gerrit Willems wegens Middelberg eene waere en namens Stroijnck ½ 1 ½
Harmen lammers van de Cempe wegens mevrouw Wolterbeek
1
Willem Schouten wegens Nijebeek
1
Jacob Bleumink wegens Stakenberg
1
En wegens Seberdinck
1
Evert Brinck wegens meijerinck
½
Antonij Buijtenweert wegens Rensinck
½
Teunis Wolters wegens de Haan
½
Hendrik Teunis wegens den Peppelenbos namens sijn moeder
½
Roelof Willems wegens Daetselaers Hoeve
½
Den selven wegens de Rackhorst, behoorense aan die in ’t gemeente
1
Diaconij van Voorst
½
Dus alle present.
De heer markenrighter de geërfdens voor haere tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende, heeft aan de
selve voorgedragen hoe sedert den 21 Sept 1761 geen rekeninge wegens des markt opkomsten, en daer en tegens
gedane uijtgave gedaen zijnde , sijn H.W.G. met dien staet vaerdig was, en souw lesen laten om te horen of daerop

van wegens de geërfdens ook eenige remarques vielen , ’t geen geschiet zijnde heeft den ontfangst daarvan komen
te bedragen de somma van
f. 1327=17=0
Den uijtgave
783=7=8
Soo dat nog overig blijft de somma van
544=9=8
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Welcke over vijf en twintig wharen verdeelt komt voor ijder whare f. 21=25=9
Welke een en ander de geërfdens sig hebben laten welgevallen is de verdeling daar van nae ’t wharental immediaat
geschiet.
Als nieuwe aangekomen geërfdens hebben betaelt,
Antonij Buijtenweert
Teunis Wolters
Roelof Willems wegens Rackhorst

8=0=0
8=0=0
8=0=0

Op den 20 November 1780 zijn de geërfdens van Gietelo ten huijse van Gerrit Slijckhuijs vergadert geweest.
Present,
De vrouw van de Poll als markenrigterse
3 ½ Whare
D. Dennenkamp namens den Freulin van Wijnbergen
7
D. Dennenkamp namens den reekenmr. Schimmelpennink van de Oije
2
Den heer van Bosloo
2½
Coetsruijter wegens Middelbarg
1
en wegens Stroijinck
½
Westenenck wegens den Kempe
1
Bleumink wegens Stakenberg
1
en wegens Seberdinck
1
Martens wegens Rensbrinck
½
W. Willems wegens den Haan
½
Teunis Peters wegens den Peppelenbos
½
Roelof Willems wegens Daetselaers Hoeve
½
Albert Bartels wegens de Rackhorst
½
Diaconij van Voorst
½
De vrouwe markenrigterse den geërfdens voor haare tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende,
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heeft aan deselve voorgedragen, dat sedert den 20 Junij 1772 geen vergadering was gehouden, vermits en
gedurende die tijd niets was voorgevallen, dat dus ook geene reekening van ontfangst en uijtgave zijn gedaan, Haar
Hoog Welgeb. zig gaarne van de overgeschotene penningen wilde ontdoen, en dus den staat zouden laten leesen,
om te horen of daar op van wegens de geërfdens ook eenige remarques souden vallen. Het welke geschied zijn, den
heeft den ontfangst daar van zig komen te bedragen de summe van
f. 1737=13=0
En de uijtgave
957=8=0
Zoo dat nog overig blijft de somma van
f. 780=8=0
Welke over 20 whaaren verdeeld, komt voor ieder whaare 31=4=0 het geen de geërfdens zig hebbende
laten welgevallen, is de verdeelinge daer van nae het wharental immediaat geschied, en zijn de resteerende
agt stuijvers in den armbus gestooken.
Als nieuw aangekomene geërfdens hebben betaald,
De reekenmr. Schimmelpennink van der Oije
De heer Westenenck
De heer Haastenburg
De heer Knoppert
Freulen Coetsreuter
De heer van Schuring
Van Neck
Jacob Hissink

8=0=0
8=0=0
8=0=0
8=0=0
8=0=0
8=0=0
8=0=0
8=0=0

De weduwe Hendrik Karman heeft niet betaalt om dat maar voor een derde van een whaare geërft was, dog is bij
den geërfdens geresolveert, dat dan ook niet kan beregtigd weesen, tenzij vooraf den agt guldens betalen.
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Op den 9 November 1796 zijn aangedaane convocatie door den vrouwe erfmarkenrigterse de geërfdens in de markt
van Gietel in de brouwerije bij G.F. Slijckhuijs vergadert geweest.
Presenten
De heer W. Schimmelpenninck van der Oije namens deselves moeder de vrouw van de Poll
als markenrigterse.
5 ½ Whaare
Den rentmr. Hovenck, namens de Freule van Wijnbergen
7
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije voor zig zelve 3 ½
De heer van Bosloo
2½
B. van Koningsveld, absent
½
Albert zwiers, namens de heer van Schuring
1
De heer Westenenck
1
A. van Neck
1
Antonij Buijtenweert
½
Antonij Teunissen
½
Jacob Hissinck
½
Beumer van de Kolcken
1
Diaconij van Voorst
½
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije den geërfdens voor haare tijdige en goedwillige comparitie bedankt
hebbende, heeft aan deselven voorgedragen de reeckeninge van ontfangst en uijtgave wegens deese markt,
gehouden sedert de laatste op den 20 Nov. 1783 afgehoorde reeckeninge met versoeck om deselve op te neemen en
te sluijten.
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Welke reeckeninge geexamineert zijnde, is bevonden dat den geheelen ontfangst zig bedraagd
de somma van
De uijtgave daer en tegens
Zulks dat meer is ontfangen als uijtgegeven

1978=2=0
1123=0=0
855=2=0

Welcke summa van agthondert vijf en vijftig gulden en 2 stvr. over de 25 whaaren verdeeld, komt voor ieder
whaare 34=4=0. Hetgeen de geërfdens zig hebben laten welgevallen. Is de verdeelinge daar van na het wharental
immediaat geschied en zijn de penningen door de respective geërfdens bij ’t sluijten deeses ontfangen en zijn de
overschietende 2 stuivers in den armbus gestooken.
Als nieuw aangekomen geërfdens hebben betaald,
De heer van Bosloo
8=0=0
B. van Koningsveld
8=0=0
Antonij Teunissen
8=0=0
Op den 21 maij 1800 zijn na gedaane convocatien door den erfmarkenrigterde geërfdens in de markt van Gietel in
de brouwerije bij F.G. Slijckhuijs vergadert geweest.
Presenten,
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije tot beijde de Pollen, marckenrigter
De rentmeester Hovenck, namens de erfgenamen van den Freulen …
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van Wijnbergen
De heer van Bosloo, absent
B. van Koningsveld, absent
Albert Zwiers, namens de heer van Schuring
De heer Westenenck
R. van Neck
Derck Bresser, absent
Antonij Teunissen
Jacob Hissinck
Beumer van de Kolcke namens deselven Harmen Karman
Diaconij van Voorst

9 whaaren

7Whaaren
2½
½
1
1
1
½
½
½
1
½

Den heer markenrigter den geërfdens voor haare tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende heeft aan
deselven voorgedragen, dat de voornaamen reeden waarom geoordeeld had deezen convocatien te moeten doen,
hierin bestond dat bij publicatie van het uijtvoerend beraad van den 30 Nov. 1798 twee heffingen zijnde
gearresteert, de eenen op de inkomsten en de andere op den bezittingen , omtrent de eerstgenoemden, namentlijk
op de inkomsten voor deesen markt als geen drie honderd gulden inkomsten hebbende, niets was te verrigten
geweest. Dog met betreckingen tot den andere heffing op de bezittingen van vier ten honderd, hij markenrigter
vermeend hadden te moeten zorgen dragen dat de vier termijnen van deeze heffing, waarbij vervolgens als
kennelijk…
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wij een vijfde termijn of een ten honderd geworden was, behoorlijk ten geprofigeerde tijd ter comptoire werden
gefurneert. Dat in de bereekeninge daertoe men geoordeeld had zig te moeten bepalen tot de eijgendommelijke
verpagte landerijen van de markt, en deselven provenu gecalculeert tegen 5 percent onder aftrek der verpondingen
en morgengeld tot capitaal te brengen. dewijl andere lasten als schaterstractement, bruggen, commen en
dergelijcken niet sijn afgetrocken, vermits die meer betreckelijk sijn tot de andere geringe bijvallen van de markt
welcke regt het opbranden en hoeden van beesten hieruijt voortkomen. Dat zig volgens een daervan geformeerde
en alhier overgelegde memories, de aan de markt verschulde pagten jaerlijks zuijver bedroegen 73=19=0.
Welcke somme tegen vijf percent tot capitaal gebragt, maakt 1479=0=0, waarvan den 4 percent p.p. is 59=4=0.
Dat de furnissementen dan ook alzoo successiven ter comptoire geschied zijnde daarvoor waeren afgegeven de vier
receptieven ieder groot 14=16=0 alhier geëxhibeert, proponeeerden den markenrigter wijders of den geërfdens niet
het gevoeglijkst zouden vinden dat deeze recepissen werden verkogt en het provenu daarvan bij het eerstvolgende
reeckening verantwoord.
Terwijl zig al verder in dit jaar wederom het selven geval voordeed, door den bij publicatien van het regtvoerend
bereau van den 15 Maart deezes jaars gedecreteerde heffing van 3 ten hon,….
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derd van den bezittingen, waer van den bereeckening op den vorigen voet was gemaakt en den eersten termijn op
den 10 maij l.l. gefurneert, volgens den vertoonde recepissen en quitantien, zullende de twee volgende termijnen
regtelijke op den 10 Julij en den 10 October moeten worden opgebragt.
Stellenden den markenrigter voor om ook deesen recepissen ende twee volgenden nadat op de betalingen ter
gestelde termijnen zullen uijtgegeven zijn, mede te verkopen. Waarop is goedgevonden aan haar markenrigter
voor deselves gedanen communicatie en genomenen moeiten te bedanken en wijders te verdenken, zoo als zulks
bij deezen geschied, om de in premissis vermelden recepissen zoo van de eersten als tweeden heffing ten minste
schade te doen verkopen, ten eijnde bij eenen volgende reeckeninge daarvoor ontfangen penningen worden
verantwoord.
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Op en 28 Septenber 1803 zijn na gedaan convocatie door den erfmarkrigter de geërfdens in den markt van Gietel in
den brouwerij bij F.G. Slijkhuijs vergaderd geweest.
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije tot beijde de Pollen, markenrigter
16 Wharen.
J.D. Hovenck, namens de erfgenamen van de Freulin van Wijnbergen
De heer van Bosloo
2½
B. van Koningsveld, absent
½
T.D. van den Belt, namens den heer van Schuring
1
De heer Westenenck
1
R. van Neck
1
Derck Bresser
½
Antoni Teunissen
½
Wessel Karman
½
Hendrik Beumer namens derselver moeder
1
Diaconij van Voorst
½
De heer markenrigter den geërfdens voor haaren tijdige en goedwillige comparitien bedankt hebbende, heeft aan
deselve voorgedragen,
Dat van wegens seeckere commissien uijt den dijkstoel en den dijkgeslagene erfgenamen van veluwen was
ingekomen eene missive den dato 21 Augusti laatst leden tot geleijde van een verbael van het den 9 Augusti daar
ten voorens verhandelde tusschen die gecommitteerdes…..
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met eene commissie uijt het departementaal bestuur, betreffende eenige differenten ontstaan tusschen den
voornoemden dijkstoel en gecommitteerden uijt de erfgenamen van den Veluwen polder.
Houdende gemelden missive tevens versoeck dat de gecommitteerden uijt deeze markt ter eerste dijkstoels
vergaderinge die denkelijk op den 19 October 1803 tot Oene zoude plaets hebben, daaromtrent met de vorige
resolutien en instructien werden voorzien.
Waarop na lecture der gelittelleerde stucken gedelibereert zijnde, is goedgevonden den gecommitteerden deezer
markt J.D. Hovenck te authoriseeren, gelijk geschied bij deezen, om bij de deliberatien over den differrentiaele
pointen en het geene daar bij verder mogten worden voorgedragen, zoodanig te helpen resloveeren als ten meesten
algemeene zetten en ten minste bezwaaren der dijkgeslagenen geërfdens zal bevonden worden te strecken.
En zal hier van extract aan J.D. Hovenck voornoemd worden ter hand gesteld tot desselvs nazigt.
Wijders is getreeden tot het opneemen en sluijten der reeckening van ontfang en uijtgave wegens deezen markt
gehouden, sedert de laatste op den 9 November 1796 afgehoorde reeckening, en is bevonden dat den geheelen
ontfang zig bedraagd de som van
1114=6=2
De uijtgave daer en tegens
773=16=14
Zulks dat meer is ontfangen als uijtgegeven
340=9=4
Van welcke summe van drie honderd veertig gulden 9 stvr. en 4 penningen ter voldoeninge in den thans lopende
heffingen van 2 percent en ½ percent op den bezittingen. In cassa zal moeten verblijven de summa van 37 gul…..
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dens, welken afgetrocken van bovenstaande voordelig slot ad. 340=9=4 resteert ons ten voordeelen de somma van
303=9=4, in welcken over 25 whaaren komt voor ieder whaare 12=2=12. ’t geen de geërfdens zighebbende laten
welgevallen. Is de verdeelinge daarvan na het whaarental immediaat geschied. en zijn die penningen door de
respective geërfdens bij het sluijten dezes ontfangen en de overschietende agt penn. in de armbus gestooken.
Als nieuw aangekomen geërfdens hebben betaald,
Derck Bresser
Wessel Karman

8=0=0
8=0=0

Op den 11 Julij 1810 zijn nagedanen convocatien door den erfmarkenrigter den geërfdens in den markt van Gietel
in den brouwerij bij F.G. Slijckhuijs vergaderd geweest.
Den heer W.A. Schimmelpenninck van der Oijen tot beijde den Pollen, markenrigter
Den heer van Bosloo, absent
Van Koningsveld, absent
Namens de heer van Schuring, absent
R. van Neck
Derck Bresser
Antonij Teunissen
Wessels Karman
Hendrick Beumer namens deselve moeder
Den predikant Feltman en Diacom Martens namens den Diaconie van Voorst

17 whaaren
2½
½
1
1
½
½
½
1
½

Den heer markenrigter de geërfdens voor haare tijdige en goedwilligen comparitien bedankt hebbende, heeft aan…
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deselven voorgedragen,
Dat op den 8 Julij laatst leden van den schout Wijnen namens den bailluw van Neder Veluwen ontfangen had een
exemplaar van haar besluijt van den 10 van bloeimaand 1810. houden den maatregelen ter bevordering van het
ontginnen van woesten gronden binnen dit Koninkrijck, en dat hij tengevolge van dien en speciaelen van het bij art.
16 van dat besluijt voorgeschreevene deeze vergadering had geconvoceert, zullende de inhoud van den 18 art.
dadelijck met den voorleezing van dat besluijt een aanvang maken.
Na prelecturen van het welcke overgegaan is tot het maken eener commissie in voegen bij voorn. art. 18 is vermeld
en zijn daartoe versogt en benoemd:
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije.
Wessel Karman en Hendrik Beumer.
Welcke ook aangenomen hebben binnen den tijd van drie maanden te dienen van consideratie en advies. Zoodanig
dat dit rapport tot voldoeningen aan den 21 art. van den 8 October af te deezer vergaderplaatse tot visie van den

geinteresseerden zal gelegd worden geduurende veertien dagen. Teneijnde deze uijterlijk binnen agt dagen en dus
binnen drie weeken na deesen ter visie legging en mits dien voor den 29 October hunne aanmerkingen schriftelijck
aan de commissie of het eer benoemde lid van dezelven kunnen overgeeven ten eijnde daar omtrent verder te
handelen, als bij het boven gemelde besluijt is bepaald.
Wijders is getreeden tot het opneemen en sluijten den reeckeninge van ontfang en uijtgaves….
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deeses markt gehouden zedert den laatsten op den 28ste September 1805 afgehoorden reekeninge en is bevonden
dat:
Den geheelen ontfangst zig bedraagd de somma van
1040=6=0
De uijtgaven daar en tegens
503=16=6
Zulks dat meerder is ontfangen als uijtgegeven
456=9=10
Van welken somma van 456=9=10 wel 31=9=10 behoorden in cassa te blijven omten strecken tot voorkomende
vereijscht wordenden uijtgaven, welke afgetrocken van bovenstaande voordeelig slot ad 456=9=10 resteert om ter
verdeelen de somma van 425=0=0 in welke over 25 whaaren koomt voor ieder whaare 17=0=0 het geenen den
geërfdens zig hebbende laaten welgevallen, is den verdeelinge daar van na het whaartal immediaat geschied en zijn
de penningen door den respectiven geërfden bij het sluijten deezer ontfangen.
Op den 21 Novembr. 1810 zijn na gedanen convocatie door den erfmarkenrigter, den geërfden in de markt van
Gietel in den brouwerij bij F.G. Slijckhuijs vergaderd geweest.
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije tot beijden den Pollen, erfmarkenrigter
Den heer van Bosloo, absent
Gerrit Jan van Koningsveld, namens den weduwe van Koningsveld
Lucas Zwormink namens den heer van Voorst
R. van Neck
Derk Bresser, absent
Antonie Teunissen
Wessel Karman

17 ½ whaaren.
2½
½
½
1
½
½
½
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Hendrick Beumer , namens deselve moeder
Albert Holterman namens de Diaconij vanVoorst

1
½
25
Is gehoord het rapport van den commissien bij revolutien van deezer vergadering van den 11 Julij 1810 benoemd
om ter voldoeningen aan het besluijt van Zijne Majesteit van den 10 van bloeimaand 1810 opzigtelijk het
ontginnen van woeste gronden te dienen van consideratien en advies.
Dat zij gecommitteerden na deezen zaak volgens haar gewigtig belang met den meesten oplettendheid overwogen
en daar over meerder een aantal ingezeetenen te hebben gehoord, hun rapport eenparig hadden opgemaakt, dat het
selve daarop na voorschrift van den 21 artikel van voornoemde besluijt, en nadat sulks bij publicatie en
aankondiging was bekend gemaakt, van den 8 October af te deezer vergaderplaatse ter versien van de
geinteresseerden was gelegd geduurende veertien dagen, ten eijnde deezen uijterlijk binnen agt daagen en dus
binnen drie weeken na deezen ter visie legging, en mits dien voor den 29 October hunne aanmerkingen schriftelijk
aan de commissien of het eerstbenoemde lid van deselve konden overgeeven.
Dat hun gecommitteerden daer na op den 8 Novemeber l.l weder vergaderd zijnde, was gebleecken dat zei hiervan
vooraf gedanen publicatien, dit rapport gedurende den voormelden tijd ter visie gelegd, wel door sommige
persoonen was geleezen, dog bevonden dat door niemand, hetzij aldaar hetzij aan hun gecommitteerden daarop
eenige schriftelijken aanmerkingen waaren ingegeven, ofter verklaart voornemens te zijn zulks te doen, zoo als zij
trouwens ook niet anders hadden te gemoed gesien. Vermids lieden nimmer was voorgekomen, dat er een eenig
ingezetenen was, welken het behoud van het veld niet hartelijk wenschte en het gemis of vermindering van het
zelve niet als ten…..
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hoogsten nadeelig en ruineus beschouwde. En dat zij gecommitteerden vervolgens na inhoud van den 22 artikelen
besluijts, dit hun rapport aan den heer erfmarkrigter hadden ter hand gesteld.
Waarna getreeden zijn tot lecturen van het overlegd rapport, zijnde van inhoud als volgd:

W.A. Schimmelpenninck van der Oijen tot beijde de Pollen, Wessel Karman en Hendrick Beumer bij resolutie van
den markten vergadering van Gietell van den 11 Julij 1810 versogd en benoemd ten einde ter voldoeninge aan den
18de arti. van zijne Majesteits besluijt van den 10 van bloeimaand 1810 houdende maatregelen ter bevordering van
het ontginnen van woeste gronden, te dienen van consideratien en advies, hebben ter vergadering gerapporteert:
Dat het Gielelsche veld den daartoe beregdigden en toegelatenen streckt tot het genot van plaggen tot mesting en
schadden om te branden, hoeden van beesten en schaapen.
Dat deeze beregtigheid een essentieel gedeelten der waarden van de erven en goederen uijtmaakt, welke daar mede
worden geërvt, gekogt, verpagt en ook daar van in de verpondingen moeten lasten, terwijl dezelven van dit genot
verstooken, door gebrek aan mest, de onmogelijkheid van langer schaapen, waarvan bijna alle bouwlieden
voorzien zijn , te houden vermits er geene andere plaats tot hoedingen als dit veld is.
en zij de plaggen in de schaapsschotten behoeven, gemis aan brand enz. eerlang tot een aanmerkelijke
vermindering van waarden misschien meer als de halfscheid zullen vervallen zijnder in deesen allesints aan de
slegte koorn verbouwen en verschraalende landen. Blijkende het gebreck aan mestinge op zoodanigen erven waar
kennelijk het plaggen haalen uijt het veld traag voortgaat en de schaapen versuimt worden.
Dat behalven den gewhaarden geërfden en zig verscheijdene…..
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ingezeetenen in deezen markt bevinden, welcken of eijgenen of gepagten plaatsen of zoogenaamde katersteeden
bewoonen, waar aan wel geen eijgendom aan het veld is gehegt, dog welken daarvan het gebruijk hebben, en die
sonder dit hun valeur en bestaan zouden verliesen.
Dat ook aan dit veld en in deesen markt een aantal van ongeveer sestig huijshoudingen van geringere luijden in
kleijnen woningjes hun verblijf hebben, welke zoo niet met regt immers bij toelatinge hunnen een of twee beestjes
in het veld drijven en den brand en plaggen ook om haar koetje op stal te strooijen, daar uijt haalen, waardoor zij
daar ook bij dagelijksen arbeid een redelijk bestaan aan hunnen stand hebben, en in Gietel minder behoeftigen.
Minder last voor den armen kassen bespeurd worden als wel elders, terwijl dieze menschen van dat genot
verstooken wordende, veelal tot totalen armoede zullen vervallen.
Dat dit veld algemeen door malkanderen gebruijckt word, vermits den schadden tot brand niet overal voor handen
zijn, maar hier en daar door het geheelen veld moeten gezogt worden, gelijk ook de laagten waarop voor het heen
nog eenig gras groeid, door het veld verspreid zijn, zoodat der een algemeen gebruijk het nuttige van dit veld van
veel minder belang zijn zouden.
Dat de vermindering van dit veld ook allernadeeligst waaren, nadien het zelven voor den tegenwoordige behoeften
bezwaarlijk is toereijkende, zooals sulks onder anderen uijt de algemeen afgeplagde heijde schors, die zeer
langsaam weder begroeid, volkomen sigtbaar is, en dat een en ander door de hier bijgevoegde verklaringen Sub.
Litt. A,B,C,D,E en F bevestigd word.
Dit genot van het veld is alzoo geheel nodig tot eijgen gebruijk, nimmer word eenigen brand of plaggen verkogt,
ook mag niets van het zelve buijten de markt worden vervoert waarop ten consideratie van het veld wel
zorgvuldig ….
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word gelet.
Het gemis van de schaddenas, zouden bij verlies van het veld ook dra blijken, vermits de ingezeetenen daarvan met
een aanwackerende voer tot bemestinge van hunnen schraalen binnenweijden gebruijk maken.
De eijgenaaren dezer velden zijn dan ook bestendig op het behoud van het zelve bedagt geweest, en afstanden van
eenigen hoekjes of strepels hebben zeldsaam plaats gehad.
In 1563 verkogten de erfgenamen in Gietel aan Koning Philips een stuck in ’t Gietelsche veld, gelegen tegen over
zijnen Koninglijken Majesteits erve de Rackhorst.
Het behoud van dit veld is oversulks voor dese markt van het alleruijtersten belang en bij gemis of verdeelinge van
het zelven moet geheel Gietel thans na de legging in een vrijwel gecultiveerde staat verarmen en vele stucken land
onbebouwd blijven liggen, en tot een totaal verval geraaken, zoo dat waarschijnlijk in het geheele land geen district
zouden gevonden worden waar voor de vernietiging van het gemeenen veld zoo ruineus waaren, als voor deesen
markt.
Om alle welcke reedenen en consideratien de commissie van advis is, dat den verdeeling of vermindering van dit
veld voor de Gietelsche markt allerschadelijkst en onuijtvoerlijk zijner Keijzerlijke Majesteit vertredingen

behoorden te worden verzogt om den eijgendom en genot van het Gietelsche veld in dier voegen als het
tegenwoordig zo in gebruijkt word aan de eijgenaaren deezer markt te gelieven conserveeren.
(Get.)
W.A. Schimmelpenninck van der Oije.
Hendrik Beumer.
Wessel Karman.
Is na examinatie en rijpe overvraging en van dat gebleeken was dat dit rapport wederom tot heden toe ter viesien
ook sonder eenig gevolg gelegen had,….
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gevonden de gecommitteerden voor hunne genomene moeite en gedanen rapport te bedanken, en zig daar mede
allesints te conformeren, met versoek aan de heer markenrigter om de tot deze zaake betreckelijken stucken in
gevolge zijne Majesteit meergemelde besluijt aan den heer Quartier Drost te willen doen toekomen.
Op den 1 Maart 1811 zijn nagedane convocatien door den erfmarkenrigter de geërfden in de markt van Gietel in de
brouwerij bij F.G. Slijkhuijs vergaderd geweest.
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije tot beijde de Pollen, erfmarkenrigter.
R. van Neck.
Derck Bresser.
Antonij Teunissen.
Wessel Karman.
Hendrik Beumer, namens dezelve moeder.
De heer markenrigter den geërfdens voor hunne tijdige en goedwilligen comparitie bedankt hebbende , heeft aan
dezelve voorgedragen:
Dat door de president dijckgraaf van den dijckstoel van Veluwen C.A.J. van Boecop bij publicatie was
aangekondigd, dat er thans in den dijckstoel van Veluwen eene geheel andere sijne cure plaats heeft door het
benoemen en aanstellen van een ringcommissie bij zijnen majesteits besluijt van den 31 van louwmaand 1810, zoo
omtrent het finantieele als ten opzigten van den staat der dijcken en rivieren.
Dat het hem dijckgraav was voorgekomen dat hier uijt een tweeledige huijshoudinge proflueerde, en dat oversulks
de gecommitteerden van de dijckgesla-……
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gene erfgenamen der respectiven kerspelen daar ondergehorende oproep om zig op donderdag den 4 April 1811
s’morgens om tien uuren in de kerck te Oene te vervoegen ten eijnde met hem dijckgraaf en dijckstoel over
gemelde pointen te delibereren en concluderen. Met versoek tevens aan de gecommitteerden om hunne bijsondere
qualificaten mede te brengen.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden den markenschrijver J.D. Hovenck te committeeren om namens
deeze markt ter voorgemelde vergadering te Oene te verschijnen en aldaar over het geene zal worden voorgedragen
met de overige gecommitteerden te delibereeren en resolveeren, zooals na omstandigheid van dezen het eerbaarste
en minste bezwaarende zal worden bevonden.
En zal extract deezes aan den voorn. gecommitteerde J.D. Hovenck worden ter hand gesteld, om daar van het
nodige gebruijck te maken.
Op den 18 Aug 1812 zijn na gedanen convocatie door den erfmarkenrigter den geërfden in den markt van Gietel in
den brouwerij bij F.G. Slijckhuijs vergaderd geweest:
De heer W.A. Schimmelpenninck van der Oije tot beijde de Pollen, erfmarkenrigter.
Antonij Teunissen.
Hendrik Beumer namens dezelve moeder.
Den predikant Feltman namens de diaconij van Voorst.
De heer markenrigter den geërfden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende, heeft ter
vegadering voorgedragen:

Dat hij den thans nieuw ingevoerde heffingen der verpondingen en contributie van deeze markt daar in zeer is
verhoogd, zoodanig dat hierover dezen jaare is gesteld…
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op 241 francs 58 centimes zijnde 115 guldens en twaalf penningen, terwijl zig dezelve te vooren had magde
ongeveer 18 guldens en 17 stuivers en overzulks nu 96=8=12 meer.
Dat die meerdere uijtgave uijt de jaarlijksche inkomsten deezer markt niet konde worden gevonden, aangezien
volgens de overgelegde tabelle, de inkomsten na grossa modo niet hoger kunnen worden aangeslagen als op
110=0=0, terwijl de uijtgaven altijd onseeker ten minsten mogen worden gesteld op 188=0=12, zoo dat het
jaarlijks tekort komende zig zal bedragen de summa van 70=0=12, tot vindinge van welke middelen behoorden te
worden beraamd.
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden dat dezelven over de whaaren zal worden omgeslagen en door de
eijgenaeren van ieder whaar jaarlijks zal worden opgebragt de summa van 2=16=0 en van een halve whaare 1=8=0,
hetwelcke van den 25 whaaren, welcke in deese markt zijn, uijtmaakt de summa van 70 guldens.
dat desen betalinge sal geschieden in handen van den markenschrijver voor 11 Novenber aanstaande, en alzoo
vervolgens jaarlijks voor den 1 November van ieder jaar.
Op de agste December des jaars agtienhondert zeventien zijn na gedaane convocatie door de fungeerende
erfmarkenrigter van Gietel de geërfde in de markt van Gietel aan de brouwerije bij de weduwe F.G. Slijkhuis
vergadert geweest.
De Hr. Mr. Frederik de Man, fungerend erfmarkenrigter.
De heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen.
Wessel Karman.
Derk Bresser.
Waarvan als nieuw aangekomene geërfde hebben betaald de fungerende erf-markenrichter Mr. F. de Man namens
de heer Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije f. 8=0=0
De heer W.J.A. van Wijnbergen
f. 8=0=0
Behoorlijkverantwoord bij de afgehoorde rekening hier na van de afgetredene markenschrijver.
De heer fungerende erfmarkenrichter de geërfden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende,
heeft ter vergadering gecommuniceert, dat door het overlijden van Willem Anne Schimelpennink van der Oije,
gewezen erfmarkenrichter het erf marken nalatenschap van Gietel op deselve konvencele erfgenaam den heer
Willem Anne Schimmelpennink van der Oije gedevolveert is en dat evenwel die post door laatstgemelde nog niet
kan waargenomen worden, doordien de laatst overlede…..
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ne erfmarkenrichter bij hoogstdeselve testamentaire depositie de administratie zijner boedels , waartoe mede
inbetrekking staat het erfmarkenrichterschapvan Gietel toevertrouwt heeft aan de heer Mr. Fredeik de Man, welk
erfmarkenrichterschap door denselve dan ook gedurende de jaare zijner administratie voor de heer Willem Anne
Schimmelpennink van der Oije zal waargenomen worden.
Dat hij nodig geoordeelt heeft deze vergadering te beleggen, niet alleen om aan de geërfden hier van kennisse te
geeve, maar voornamentlijk om ter hunner kennisse te brengen, dat Jochem Derks Hovenck als markenschrijver
gefungeert hebbende, zich aan hem geadresseert had ter bekoming van zijn ontslag, om zijn klimmende jaaren en
afgelegene woonplaats van de markt.
Dat hij deselve rekening van ontfangst en uijtgave beginnende de 11 Julij 1810 en eindigende den 11 November
deses jaar geexamineert en bevonden hebbende dat deselve in alle opzigten behoorlijk verantwoord was, geen
zwarigheid gemaakt heeft, zijn vertrek toe te staan. Proponerende hij fungerende erfmarkenrichter aan de
vergadering om gemelde Jochem Derks Hovenck de doen binnen staan en deselve te bedanken voor het wel
waarnemen zijner volbragte functie.
Dat hij fungerende erfmarkenrichter goedgevonden heeft inplaats van de afgetreden markenschrijver te benoemen
tot zodanig Lammert Jan ten Broecke. En heeft de vergadering zich met de propositie van de heer fungerend
erfmarkenrichter geconformeert hebbende deselve verzocht de voormelde Jochem Derks Hovenck, gewesen
markenschrijver van Gietel, zich in de vergadering geresteert hebbende te bedanken voor alle moeijte en diensten
aan de markt gedurende ’t waarnemen van zijn post bewezen, ’t welk bij monde van de fungerende
erfmarkenrichter dan ook geschied is. En zal extract hiervan ter zijne decharge aan hem Jochem Derks Hovenck
worden uitgereikt.

Wijders getreden zijnde tot het opneemen en sluiten der rekening van ontfang en uitgave voormeld, is bevonden
dat de geheele ontvangst zich bedraagt de somma van
f. 1254=10=8
’t geen bij de laatste afgehorde rekening in den jaar 1810 in kassa gebleven is de somma van
31=9=10
’t geen bij den afgehoorde rekening in den jare 1803 in cassa verbleven zijnde,
verzuimd is geworden in den jaare 1810 te verantwoorden de somma van
37=0=0
Totaal
f. 1323=0=2
De uitgaven daar en tegen
f. 1135=17=14
Zulks dat meer is ontvangen als uitgegeven
f.
189=2=4
Welke somme van eenhonderd negen en tagtig gulden twee stuiver en vier penningen door de afgetreden
markenschrijver ter hand gestelt zijnde aan de heer fungerende erfmarkenrichter versocht zijn om ter hand te
stellen aan de nieuw aangekomene markenschrijver Lammert Jan ten Broeke om te doe slechten tot voorkomende
slechte uitgaven.
Voorts heeft de vergadering goedgevonden de markenschrijver te authoriserenom op te neemen de stekken die er
benodig mogten zijn ter inpoting van de in deese jaare gevallen akkermaals hegge van de markt, als mede de
benoodigde heesters langs ’t land van Jacob Hissinck en hiervan aan de heer fungerende erfmarkenrichter te
rapporteren.
De heer fungerende erfmarkenrichter ter vergadering overleggende een staat der debiteuren wegens verschulden
pagten aan de markt en daaruit gebleken zijnde dat onderandere de weduwe van Gerrit Huizendveld nog drie
guldens en Gerrit Jansen Sanger vijf en dertig guldens zeventien stuivers en agt penningen schuldig ware.
Heeft de vergadering uit aanmerking der behoeftige omstandigheid der debiteuren goedgevonden de schuld van de
weduwe van Huizendveld te verminderen op een gulden en die van Gerrit Jansen Sanger op de helft, mits voortaan
op zijn tijd de verschulde pagt betalende.
De heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen verzoekende om agter langs zijn dennebosch tegen ’t veld
een reij met beuke boomen te pooten, is hem zulks geaccordeert, mits de grond aan de markt verblijvende en er
geen afgraving van de markt grond plaats hebbende.
Wessel Karman namens de weduwe Stoffer om de vreemde tiend, welke gestelt was op vier gulden s’jaarlijks te
verminderen, is beslooten deselve voortaan te stellen op twee gulden.
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Op den 25 Augustus 1819 des voordemiddags ten 10 uren zijn de geërfden in de markt van Gietel na gedane
convocatie bij de weduwe Teunis Gerrits Slijkhuis aan de Gietelsche brouwerij te Voorst vergadert geweest, te
weete:
De heer Mr. Frederik de Man, fungerend erfmarkenrichter.
De heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen.
Wessel Karman.
Albert Karman.
Derk Bresser.
Berend Beumer, als gequalificeerde van zijn zuster Gerritje Beumer. na voor haar als nieuwinge komene geërfde in
de markt wegens de Rackhorst ’t gewone intreden geld ad. f. 8=0=0 vooraf betaalt te hebben.
En heeft de fungerende erfmarkenrichter na de erfgenamen voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt
hebbende, aan de selve gecommuniceert,
Dat er sedert de laatste vergadering gehouden op den 8 Dec. 1817 niets was voorgevallen, waarom hij eene
vroegere vergadering nodig geoordeelt had.
Dat hem sedert de laatste vergadering door de schater aangebragt was, dat de bouwlieden van de Kempe, de
Emelinkshof en de Brincinck hoff in het veld groenplaggen gemaaijt hadde op plaatsen waar sulks verbode was,
waarvoor zij de boete betaalt hadde.
Dat Johannes Lange, zijnde een uitheemse in de markt, mede in het veld plaggen maajende bevonden was en des
wegens beboet gewonden zijnde, die boete afgedaan had.
Dat Gerrit Jan Sangers ongeveer ½ treede lands buiten voorkennis van den fungerende markenrichter had
aangegrave.
Dat de heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen en Egbert Broekhof met zijn voorweeten en
provisioneele vergunning gronde aangegraven hadde.
Dat hij van de dijkstoel van Veluwe copie ontvangen had den uitsettinge van den dijklasten op den 22 Julij 1810 te
Oene hebbende plaats gehad. welke hij hier had aan de vergadering voor te leesen.

Gemelde fungerende erfmarkenrichter voorts voorgedragen hebbende de redene en pointen waarom deese
convocatie geschied was en waarover diende gedelibereert te worden, bestaande deselve,
1e. Om de erfgenamen in bedenking te geeve, of ’t niet raadzaam was jaarlijks eene markten vergadering te houden.
2e. Om ter deliberatie te brengen of ’t niet dienstig was onder inheesie der resolutie van de markt d.d. 7 Jinij 1621
jaarlijks aan boerrichter en schater in den tijd voor te leezen het markenrecht en hunne instructie, ten einde hun
beter bekend te doen wesen met hunne verplichting.
3e. Om onder inhaesie van vorige resolutie des wegens genomen opnieuw te resolveren, dat niemand schoon
gewhaard in de markt de vrijheid zal hebben om grond ’t zij plagge, schadde of torf uit de markt te haelen en na
plaatsen te vervoeren gelegen buiten de markt of permissie te geeve aan hunne pachters, ’t zij dan onder of buiten
Gietel wezende , om zulks te doen.
4e. Om te vernemen of ’t niet nodig was te resolvere, ten einde voor te komen, dat niemand anders dan daartoe
gerechtigde de markten grond gebruikte. Dat een ieder gewhaarde op dat regt namens een gewhaarde mogende
uitoefenen, die voornemens is door andere liede, dan zijne bekende knegte in de marke plaggen te slaan, schadde
of turf te steeken, zal verplicht zijn, de zodanige vooraf te voorzien van een briefje, door hem afgegeve en voorzien
van het visum van de erfmarkenrichter of bij deselfs absentie van de markenschrijver. Op welk briefje zal moeten
vermeld staan de naam van de arbeider.
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5e. Om de opinie van de vergadering te horen, omtrent gronden door deese en geene met toestemming van de
erfmarkenrichter afgegravenen, of het afgegravenen in eigendom zal gegeven, of daarvan jaarlijks een sekere
canon of pacht betaalt worden.
6e. Om te resolveren ter inlijking van gronde zonder consent van de erfmarkenrichter en die eigenaar van de
aangegravene.
7e. Om te delibereren en te besluiten hoe te handelen met de debiteuren wegens agterstandige verschulde pagten
aan de markt, waarvan door de fungerende erfmarkenrichter een staal word overlegt.
8e. Om iemand namens de markt te benoemen en te committeren ter mede examinatie der inkomende rekeningen
van de volgende zetting van de dijklasten op grond der resolutie bij de dijkstoel van Veluwe hunne vergadering d.d.
22 Julij 1818 genomen.
9e. Om af te horen en te sluiten de rekening deser markt beginnende met de 11 de ofwel de 8 November 1817 tot
heden incluis.
Heeft de vergadering na deliberatie goedgevonden en besloten:
ad 1ste Dat er jaarlijks een markenvergadering zal gehouden worden, zooals van ouds door de heer erfmarkenrichter
of deselves plaats verkiezend te bepalen.
ad 2de Dat jaarlijks zowel aan de boerrichter als schater het markenrecht en instructie zulle worden voorgelezen,
werdende de heer fungerende erfmarkenrichter versocht, om daartoe de boerrichter en schater in den tijd alle jaer
voor zich te ontbieden.
ad 3de Dat geene gewhaarde in de markt zal vermogen ’t zij zelve of door andere gronde te vervoere na gronde of
plaatse buiten de markt, als strijdende zulks tegen alle markenrechten.
Dat ‘t ook aan een gewhaarde niet zal geoorlooft zijn aan andere ’t zij vreemde ’t zij bouwlieden, wonende op
hunne gronde buiten of binnen de markt gelegen, consent of permissie te verleenen tot het steken van schadde
plaggen etc. met oogmerk om de te vervoeren na gronde buiten de markt op een boete door de markenrichter naar
omstandigheden te bepalen en te verbeuren door de geene die zulks daar aan mochten schuldig maken, welke
boeten nimmer minder zal kunne zijn dan drie olde schilden, betaalt anwende met f. 6=15=0, Werden de schater en
boerrichter gelast daartegen ten ernstigste te vigileren en van alle overtredingen ten deese dadelijk aan de heer
erfmarkenrichter kennisse te geeve.
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ad 4de Dat een ieder tot het slaan of steeken van schadde, plaggen etc. in het veld berechtigt, zulks selve zal mogen
doen, of door zijne bekende knecht, en in val hij zulks verkiest te laten doe door arbeiders of daghuurders hij als
dan verplicht zal zijn zodanig te voorzien van een briefje, zoo als de voordragt daartoe hierboven geschiede.
Zullende die geene die daartoe gebruikt word, altijd zodanig een schriftelijk bewijs bij zich moeten hebben
teneinde dat aan de schater of boerrichter te kunnene vertonen. Wordende de schater en boerrichter gelast daar op
een wakend oog te houden en een boete van een old schild uitmakende twee gulden vijf stuivers. Te vorderen van
de geene die zonder zodanig een schriftelijk bewijs van de berechtigde plaggen, schadde en turf slaande of
steekende in het veld gevonden word.
En word de heer fungerende erfmarkenrichter verzocht en van beide laetste resolutie een extract aen schater en
boerrichter uit te reiken ter informatie en om zich daar na te gedragen.

ad 5de Dat de met voorkennis van de fungerende erfmarkenrichter , door de heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van
Wijnbergen, en Egbert Broekhof aangegravene gronde door de markenschrijver zullen de opgemeten roeden ende
(de roede te rekenen tegen vier stuivers) getaxeert en tot capitaal gebracht worde, om van de aangegravene gronde
jaerlijks een recognitie geschat tegen 5 perc. van de waarde op de 1ste Januarij van ieder jaar aan de markt te
betalen. Zullende ‘t 1ste jaer recognitie moeten betaelt worde de 1 ste januarij des
jaars 1820.
Wordende de heer fungerende erfmarkenrichter verzocht deze resolutie ter kennisse te brenge bij
extract aen
de heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen en Egbert Broekhof.
ad 6de Dat de gronde buiten voorkennis van de heer fungerende erfmarkenrichter, aengegraven door de geene
deselfs daaraan schuldig gemaakt hebbe zelve of ter hunne kosten door schater en boerrichter zullen ingelijkt
worden.
ad 7de Dat de heer fungerende erfmarkenrichter verzocht word de gebrekkige pachters voor zich te ontbieden en tot
een betaling van hun verschulde een tijd te bepalen, en daaraan niet voldaan wordende als dan de pagten op te
zeggen en de hutten te removeren, en tegen de gebrekkige betalers in rechten te ageren.
ad 8ste Te committeren Lammert Jan ten Broeke, markenschrijver, om namens dese markt ten gemeld einde zich bij
tijd en wijle te Oene te susteeren, en aldaar bij het examineren der rekeninge het belang van deeze
markt te
beschermen. En zal extract deezer aan de voorn. L.J. ten Broeke wor- …..
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den ter hand gestelt om daar van het nodige gebruik te maken.
ad 9de De rekening deezes markt beginnende met de 8 November 1817 tot dato deezes af te hooren en te sluiten.
gelijk dan zulks ook gedaan en geschiede.
En bevonden zijnde dat de ontvangst zich bedraagt
f. 577=3=12
Uitgave
352=7=10
En alzoo overschiet
f. 224=16=2
Is geresolveert dat overschot in de kas te laaten om daar uit bij voorkomende gelegenheden een en ander te betalen.
Door deese en geene leden der vergadering geoppert zijnde, dat er in dit jaar onaangenaanheden over het weide
van beestenin het veld af en toe ware. Is besloten ter voorkoming van deselve in ’t vervolg te bepalen, dat alle
beesten moeten opgebrand wese op den dag daar toe bepaalt en dat na die dag geene opbranden meer moge
geschieden. Waarmede de heer fungerende erfmarkenrichter verzocht hier aen de nodige publiciteit te geeven.
De markenschrijver Lammert Jan ten Broeke versoekende vergunning om langs zijn eigendom de Paal, gelegen
onder wilp een stukje gronds in een driehoek aan te graven en daerlangs een sloot te trekken.
Is hem zulks geaccordeert op volgende voet:
Dat de grond zal opgenomen, opgemeten en weder gezijt (de roede te berekenen tegens vier stuivers), getaxeert en
tot capitaal gebragt ware, om van dat capitaal jaarlijks en wel op de 1 ste Januarij van ieder jaar, den 1ste jaar 1821
een recignitie tegen 5 perc. van de waarde gerekent, aan de markt te betalen. Met versoek aan de heer fungerende
erfmarkenrichter om van deeze resolutie aen L.J. ten Broeke gemeld een extract uit te reiken.
Zijnde den onverzuimden bij de vergadering geresolveert en besloten, dat voortaan niemand als een gewhaarde het
recht zal hebben om zulks te adresseren tot aangrave van markten grond, of plaatsen van hutten op derselve.
Zullende alle versoeken daar om aan een ongewhaarde of uitheemsche gedaan in ’t vervolg buiten dispositie
verblijven.
Niemand der leden eenige voorstellen meer te doe hebbende is de vergadering gesloten.
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OP den negentiende December 1820 des voormiddag te 10 uur zijn de geërfden in de markt van Gietel na gedane
convocatie bij de weduwe Teunis Gerrit Slijkhuis aan de Gietelse Brouwerij te Voorst vergadert geweest, te
weeten;
Mr. Frederik de Man, fungerend erfmarkenrichter.
Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen.
Hendrik van de Belt, namens Schurink.
Wessel Karman voor zich zelve.
Berend Beumer namens zijn zuster.
En heeft de fungerend erfmarkenrichter voorn. de erfgenamen voor hunne tijdige en goedwillige comparitie
bedankthebbende aan de vergadering gecommuniceert.
Dat er sedert de laatste vergadering gehouden op de 25 Augustus 1819 niets bijzonders was voorgevallen, waarom
hij een vroegere vergadering noodzakelijk geoordeelt had.

Dat hij genoodzaakt was geweest de volgende personen, biede uitheemsche in de markt ieder te beboete voor drie
olde schilde uitmakende f. 6=15=0. met name Peter Hissink wonende op de hofstede onder Voorst ende selfs
zwager Jan Gerrits, bij hem inwonende, wegens het slaan van plaggen in de markt op de 11 October 1819 en op
den 25 Julij l.l. Dat die boeten betaalt en behoorlijk voor ¾ in ontvangst gebragt ware, zoals uit de nog af te horen
rekening zoude blijken dat ‘t ¼ der boetes aan de schater uitbetaalt was.
Dat hij op gronde der resolutie op de laatste vergadering genomen opzichtelijk de aangegraven gronde door de heer
Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen en Egbertus Broekhof en Lammert Jan ten Broeke de aangegraven
gronde had laten opmeten en bevonden:
Dat de door de heer van Wijnbergen aangegravene grond, schietende van de allee van Boslo na het Middelberg,
groot was vierhonderd roede. De roede gerekent tegen vier stuiver makende een capitaal f. 80.= Waarvan de 5
perc. de jaerlijks op de 1 Januarie aan recognitie moet betaalt worde , zich bedraagt f. 4.=
Dat de aangegraven grond door Egbertus Broekhof, waar deselves huisje opgetimmert is, groot was 394 roede,
zijnde hier onder begrepen het stukje land waar van gen. Broekhof van te voren aan de markt jaarlijks 5 stuiver
plagt te betalen, welke pagt dan daardoor vervalt. De roede gerekent tegen 4 stuiver makende aan capitaal
f. 78=16=0, waarvan de 5 perc. die jaarlijks op de 1 januarie aan recognitie moet betaalt worden zich bedraagt
f. 3=19=0.
Dat de aangegraven grond door Lammert Jan ten Broeke bij de Paal onder Wilp groot bevonden is 330 roede, de
roede geschat tegen vier stuiver makende aam capitaal f. 66,= Waarvan de 5 perc. jaarlijks op de 1 Januarie aan
recognitie moetende betaalt worden, zulks bedraagt f. 3=6=0
Dat al ’t verschulde aan de markt zoo aan pachten als recognitie aanbetaalt was.
zijnde voorts in de vergadering verschenen de fungerende boerrichters Gerrit Boskamp en Hendrik Harms, te
kennen gevende buiten staat te zijn om langer het welzijn der markt mede te kunnen bevorderen om de hoge jaren
van de schater, die om die mede buiten staat was om naar behore te kunnen vigileren. Verzoekende als boerrichter
te mogen ontslagen worden, of dat er een ander schater aangesteld wierde.
En is hier opgevallen de volgende resolutie,
Dinsdag den 19 December 1820
Door de fungerende boerrichters van de Gietelsche markt ter kennisse van de vergadering gebracht zijnde, dat zij
uit hoofde der hooge jaren van de tegenwoordige schater….
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wenschte ontslagen te worden van hunne posten, om rede hij om zijne vergevorderde ouderdom niet behoorlijk in
de markt vigileren konde, of dat er een ander in zijn plaats wierde aangesteld.
Zoo is gelet,
Op den agt en zeventig jarige ouderdom van de schater Herman Jansen, en in aanmerking genomen de
onbillijkheid om iemand alleen om zijn ouderdom eene post, die hij lange jaren trouw en wel had waar genomen,
te ontneemen zonder eenige vergelding.
Wort het belang der markt bij de vergadering besloten:
1e. De tegenwoordige schater Herman Jansen in zijn post te continueren en aan hem te adjungeren eene ander en
daartoe te benoemen de persoon van Hendrik Arends, wonende aan het Gietelse veld te Voorst.
2e. Aan de tegenwoordige schater Herman Jansen zijn gewoon volle tractement levenslang te laten houden, En het
genot den helft van de emolumenten der boeten. Voorts aan de adjunct schater toe te leggen een
jaarlijksch
tractement van vijf en twintig gulden, de helft der emolumenten van boeten en de jaarlijkse
broode.
3e. Dat dat tractement hier vore bepaald zal beginnen te lopen met de eerste januarij agtienhondert een en twintig,
wanneer de functie van de adjunct schater een aanvang zulle nemen.
4e. Dat de adjunct schater gehouden zal zijn voor de daartoe bevoegde ambtenaar onder ede te beloven van zijne
bediening getrouw en behoorlijk te zullen waarneemen.
5e. De fungerende erfmarkenrichter te verzoeken de nieuw aangestelde adjunct schater van een instructie te
voorzien.
En zal extract deeze, wat het eerste point betreft aan de nieuw benoemde adjunct schater worde uitgereikt om
deselve te slechte voor commissie.
Klagten ingekome zijnde over het maaijen van biesen in het Broek.

Is besloten, dat ’t zelve voortaan aldaar door niemand als een gewhaarde in de markt zal mogen geschieden en niet
dan voor de eerste November van ieder jaar.
Klagten ingekomen zijnde over het slaan van turf en gras-gronde van de markt.
Is besloten, zulks generaal te verbieden.
Adriaan de Weerd, en Jacob Hissink verzoekende om eenig grond van de markt tegens of langs hunne erve te
mogen afnemen.
Is hun lieden, verzoek gedifficulteert.
De fungerende erfmarkenrichter aan de vergadering te kennen gegeven hebbende dat niet tegenstaande alle
minnelijke aanmaninge Gerrit Jan Sangers weigeragtig blijft om zijne van de markt wederregtelijke aangegravene
grond inte lijken, en het volgens de tegenwoordige vigerende wetten ’t aan hem fungerende erfmarkenrichter
bedenkelijk voorkwam om de grond eigenes in dentijd te doen inlijken.
Is in aanmerking genomen zijnde, dat de grond reeds voor ’t neemen der resolutie oprechtelijk ’t aangegraave van
marktegrond bij vorige vergadering genomen, was aangegraaven. En Gerrit Jan Sanges dus die grond reeds
eenigen male gecultiveerd had.
besloten, zonder eenige consequentie voor de toekomst,
Dat de door Gerrit Jan Sanger aangegraavene grond door de markenschrijver zal opgenomen worde, roede gewijze,
de roede tegen vier stuiver zal getaxeert en tot capitaal gebragt worden, en dat Gerrit Jan Sanger daar van een
jaarlijksche recognitie zal betalen geschied tegen 5 perc. van de waarde in voegen vermeld en wel op de 1 ste
Januarij van ieder jaar. zullende ‘t 1ste jaar recognitie moeten betaalt zijn de 1ste Januarij 1822.
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’t Bij de vergadering noodzakelijk zijnde voorgekomen, dat er een tijd bepaalt werd waarop met turf steeken zoude
mogen begonnen, en wanneer moeten geeindigt worden.
Is goed gevonden, te bepalen,
Dat ’t turf steeke wel voor de 20 Meij van ieder jaar zal moge begonnen, en moeten geeindigt zijn tien dagen na
1ste Jan. van ieder jaar.
Voorts getrede zijn tot het afhoore der markte rekening van den 25 Aug. 1819 tot dato deeses ingesloten.
Is bevonden dat de ontvangst zich bedroeg
f. 263=1=4
De uitgave
158=2=6
En er alzoo overschoot
f. 104=18=14
Waerbij gevoegt ’t batig slot bij voorige rekening ad.
224=16=2
En er gevolgelijk in cassa bleef
329=15=0
Is geresolveert de penningen in cassa te laten, om daaruit bij voorkomende gelegenheden ’t een en ander te betalen.
Niemand der leden iets meer voor te dragen hebbende is de vergadering gesloten.
Op heden den dertigsten December 1821 des voormiddags ten 10 uur zijn de geërfden in de markt Gietel, na
gedane convocatie bij Hermen Jan Nusink aan de Gietelsche brouwerij te Voorst vergaderd geweest, namentlijk
de heer Mr. Frederik de Man, fungerend erfmarkenrichter.
De heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen tot Busslo.
De heer Derk Evekink, als gekwalificeerde van de heer Hubert de Haas, zitting nemende in deeze vergadering, na
alvorens het introïtus geld ad. f.8,= betaalt te hebben.
Wessel karman.
Hendrik Beumer, namens zijn zuster Gerritje Beumer.
Derk Bresser.
Evert Jan Jacobs, namens de diaconij der hervormde gemeente van Voorst.
En heeft de fungerende erfmarkenrichter voormeld na de erfgenamen voor hunne tijdige en goedwillige comparitie
bedankt te hebben, aan de vergadering mede gedeelt,
Dat er sedert de laatste vergadering niets bijzonders was voorgevallen, waarom hij eene vroegere vergadering
convocatie der erfgenamen had nodig geoordeeld.
Dat hij wel wilde bekennen, dat zulks strijdig en tegen de resolutie der geërfdens genomen, edog dat hij zulks om
voormelde rede had uitgesteld, als mede om de erfgenamen de moeite van bijeenkomst te besparen.
Dat hij in de onaangenaame verplichting geweest was de volgende personen te beboeten, als:
Robert Rupke wegens het weide van een paard in het veld de 3 Junij 1821
0,50

Hermanus Roskamp, wegens het hoeden van schaapen, zestig, op den vierden dag aldaar 2 ½ cent p.s.
1,50
Willem Hissink, bouwman van de kempe, voor het slaan van plaggen op verbodene plaatsen in de markt
een old schild berekent op
2,25
Hermen Jan Nusink, wegens het maaijen van plaggen in het turf veld, de 25 October 1823, een old schild
2,25
Jan van Til, wegens dezelve overtreding op den zelve dag, een old schid
2,25
Gerrit jan Tijse, wegens dezelve overtreding op den zelve dag, een old schild
2,25
Te samen
f. 11,00
Dat de boetes betaald en behoorlijk voor ¾ in ontvangst gebracht zijn, zoo als eerstens zal uit de straks over te
leggen en af te hooren rekeninge. Dat ‘t ¼ der boete aan de schaters….
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voldaan was.
Voorts bericht de fungerende erfmarkenrichter de vergadering, dat de oude schater Hermen Jansen, aan deze
wegens zijne hooge jaeren Hendrik Arens bij resolutie dezer vergadering d.d. 19 Dec. 1820 was geadjungeert
geworden, is overleden. Voorslaande gen. Hendrik Arens geheel daartoe ’t staande tractement en emolumenten als
schater van de Gietelsche markt in deselfs plaats te benoemen.
En heeft de vergadering na deliberatie zich met de voorslag geconformeert. En is aan den benoemde bij monde van
de fungerende erfmarkenrichter, zittene de de vergadering van zijne effectieve aanstelling met eene serieuse
aanmaning kennisse gegeven.
Voorst geeft de fungerende erfmarkenrichter aan de vergadering te kennen, dat bij hem zuiver ontvangen was
wegens door de markt afgestaane grond, benodigd geweest tot het leggen van de aerde baan van de geleijde
straatweg van Apeldoorn naar Zutphen, de somma van vijfhonderd een en negentig gulden zes en een halve cent.
Blijkens de daarvan overgelegde bescheiden bij nota vervat sub A. Dat hij deselve al nu verantwoordende an de
vergadering voorsloeg, om van die f. 591,061/2 in de kassa van de markt te laeten storten. Tot meerere stijging
derselve zestien gulden zes en een halve cent, en de resterende vijfhonderd en vijfen zeventig gulden onder de
gewhaarde na het aantal hunner whaaren te verdeelen. Wanneer alzoo uit de resterende gelden zoude genieten: De
heele whaar gesteld op f. 23,= en de halve whaar op f. 11,50 blijkens lijst der whaare sub B.
De heer W.A. Schimmelpennink van der Oije voor 17 ½ whaar
f. 402,50
De heer Johannes Wilhelmus Aloijsius van Wijnbergen tot Bussloo voor 3 ½ whaar
80,50
Lucas Zwormink namens de heer van Voorst voor ½ whaar
11,50
De heer Hubert de Haas voor 1 whaar
23,99
Derk Bresser voor ½ whaar
11,50
Wessel Karman voor ½ whaar
11,50
Gerritje Beumer voor 1 whaar
23,00
Diacinij van Voorst voor ½ whaar
11,50
f. 575,00
Waermede zich de vergadering vereenigd heeft. En zijn de penningen aan de tegenwoordig zijnde geërfden
zittende deze vergadering, ontvangen. Wordende de markenschrijver verzocht aan Lucas Zwormink, namens de
heer van Voorst als niemand namens de gewhaarde in de vergadering tegenwoordig zijnde, uit te tellen ’t aan den
gewhaarde competenser ad. f. 11,50, welke genoemde markenschrijver na zich heeft toegenomen en zijn de
resterende f. 16, 06 ½ mede aan hem ter hand gesteld om te steken in de markenkasse.
Voorts getreden zijnde tot het afhooren en sluiten der marke rekening, bij twee onderscheidene rekeningen vervat,
lopende van de 19 December 1820 tot dato deezen, en bevonden zijnde, dat…..
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de ontvangsten bij beide rekeningen zich bedragen
Waarbij gevoegd het batig slot van vorige rekening afgehoort d. 19 Decenber
De resterende gelden ingekomen wegens de gebruikte en afgegraven grond
van de markt voor de aerdebaan ad.
Introitus geld van de heer H. de Haas ad.
Uitgaven daar en tegen
En er alzoo een batig slot overbleef van

f. 623,00
329,75
16,06 ½
8,00
f. 976,81 ½
711,56 ½
f. 265,25

Is geresolveerd de penningen in cassa te laten om daar uit bij voorkomende gelegenheden ’t een en ander te betalen.
Verder communiceert de fungerende erfmarkenrichter de vergadering dat eene van Essen eene der opziener van de
gelegde straatweg de 23 Julij 1821 zich bij hem had vervoegt om permissie te vragen tot het steeken van zooden
benodigd langs de straatweg. Dat hij voor de roede, te weeten de kleine roede, aan de markt zoude betalen dertig

cent. Dat hem zulks was toegestaan dat ’t aantal afgestokene roede nog niet was opgenomen en dat zulks aan de
vergadering in het vervolg zoude opgegeven worde.
Word zulks voor notificatie aangenomen en de markenschrijver geauthoriseert door nametinge van de baan na te
gaan hoe veele roede er gebruikt zijn.
Eindelijk heeft de fungerende erfmarkenrichter ter visie aen de vergadering kopielijk overlegd een tabel sub c.q.
verzoek van den schout van Voorst door hem opgemaakt. Bevattende eenige regelementen betrekkelijk de markt,
te kennen gevende, dat hij, hoewel hebbende kunnen bedenken zijne onbevoegdheid, om de gevraagde inlichtingen
te geeven, gepraefereerd had, om aan dat verzoek te voldoen.
En heeft de vergadering ’t een en ander voor notificatie aangenomen, alle handelingen zoo wel ten deele als andere
opzichten door den heer fungerende erfmarkenrichter geschied volkomen geapprobeerd en hem bedankt vooral ’t
verrichte moeite, zorgen en kracht met en voor het welzijn der markt genomen en aangewend.
En is nog in deeze vergadering verscheenen de vrouw van eene Derk Diks, te kennen gevende, dat haar man bij
abuis nabij het Felthof een gedeelte van de grond van de markt betimmert had in de jare 1823, dat haar zulks leed
deed. Dat zij verzocht, dat de geërfdens toch niet mochten resolveren en het gebouwe huisje te doen removeren.
Dat sulks zou slechten tot geheele ondergang van haar huisgezin, …
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maar integendeel goedvinden om haar den grond te laeten.
Waarop gedelibereert zijnde, is goed gevonden als zijnde dat stukjen grond van geene betekenis, haare verzoek te
accordeeren, mits betalende s’jaarlijks voor de vergunning en wel op Petri aan de markt vijftig centen en wel ’t
eerste jaar Petri aanstaande.
Van welke resolutie zittende de vergadering aan gen. vrouw Diks is communicatie gedaan.
De mede leden dezer vergadering, Wessel Karman en Hendrik Beumer geven te kennen, dat zij in de jare 1810 bij
resolutie van de geërfdens d.d. 11 Julij met wijlen de heer W.A. Schimmelpennink van der Oije ware
gecommitteert ter uitbrenging van een rapport ter voldoening van een besluit van d.d. 10 Meij 1810 betrekkelijk,
het ontginnen van de woeste gronde binnen het Koninkrijk, dat zij die last hadde ten uitvoer gebracht.
Dat zij gedurende het opmaken van dat rapport verscheidenen malen naar de Poll ware geweest, om met hem,
mede lid, te confereren. Dat zij zulks niet hebbe kunnen doen zonder verteeringe te maeken, verzoekende dat aan
een ieder hunne daervoor mochte toegelegt wordende vier gulden.
En heeft de vergadering na deliberatie goedgevonden ieder hunne de gevraagde som te accordeeren. Wordende de
markenschrijver verzocht en geauthoriseert om die uittellinge te doen.
Het mede lid Evert Jan Jacobs q.q. verzoekt een klein hoekje grond van de markt te mogen hebben voor de
Hervormde Diaconij van Voorst. Teneinde zulks te leggen bij het erve de Pope- hutte, in pacht bij Albert Gerrits en
toebehorende aan gemelde diaconij armen. Waardoor het eigendom, ’t geen door afgrave van grond van de baan
tot de Straatweg verlore had en de selvinge grootte hadde hersteld worde en daar door de pacht als voorheen konde
blijven.
Waarop het mede lid Wessel Karman geheurt en in aanmerking genome zijnde, dat het gevraagde hoekje een “One
Heek” was, geheel afgeplagt en van weinig waarde voor de markt. met eenparige stemmen goedgevonden is ’t
selve aan meergemelde Hervormde Diacinij armen van Voorst te vercoren. Wordende de heer fungerende
erfmarkenrichter verzocht, daartoe aancomende geschiede hiervan extract resolutie uit te reiken.
Niemand der erfgenamen iets meer en hebbende voor te dragen is de vergadering gesloten.
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Na gedane convocatie door den scheuter namens den erfmarkenrigter zijn de geërfdens in de markt van Gietel, des
woensdags morgens om 10 u. op den 24 Mei 1826 in de brouwerij bij Nussink vergadert geweest. en waren aldaar
tegenwoordig :
Den Hoogwelgeb. Hr. W.A. Schimmelpennink van der Oije als erfmarkenrigter voor
17 ½ whaar.
Den Hoogwelgeb. Hr. van Wijnbergen tot Buslo voor
3½
De Hr. D. Eveking namens deszelfs schoonvader de Haas voor
1
Karreman
½
Nussink van wege de Diaconie van Voorst
½
Nadat de erfmarkenrigter de presente geërfden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt heeft, is
eenparig vastgesteld dat voortaan de niet verschijnende geërfden, tenzij hij een gevolmagtigde of legale rede van

verhindering zenden, in eene boete van ééne gulden zullen vervallen, terwijl diegenen welke meer als ¼ uur te laat
komen 50 cents zullen betalen.
Voorts is mede gedeeld de rekening courant van 1825 volgens welke blijkt dat er zijn:
Ontfangen,
Aan diversen l.n.
f. 155,65
Resteert van ’t vorige jaar f. 265,25
Somma

f. 420,90

Uitgaven l.n
Blijft

f. 147,72 ½
f. 273,17 ½

Geene de minste aanmerkinge op den rekening gemaakt zijnde is er eenparig bepaalt gesegde som van f. 273,17 ½
in cassa te laten, ten deele om de lopende onkosten te bestrijken als vooral mede om die mogelijk beiden de zijden
van de straatweg voor zoo verre die door de markt loopt, met opgaande boomgewassen te bepooten.
Daarna communiceert de markenschrijver L.J. ten Broeke ten gevolge der hier opgedrage last, dat de aannemer van
Essen, zeshonderd kleine roeden zoden uit de markt voor de straatweg heeft gestoken en hem daarvoor volgens de
overeenkomst van 30 cents per…
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roede, f. 180,= zullen worden gevraagt.
De erfmarkenrigter rapporteert dat hij aan Manu heeft gelast dadelijk de graven te laten sleckten, waarmede deze
een stuk grond van de markt scheidde, waarvan hem slechts de bepoting was vergunt, doch is Masu op zijn
verzoek toegestaan gezegde stuk land tegen betaling eener jaarlijkschen erfpagt te bebouwen en zullen de Hr. van
Wijnbergen en de markenschrijver hieromtrent de nodige opmeting en prijsbepaling treffen.
Verder rapporteert de erfmark. dat hem verscheidenen klachten zijn ingekomen over het steeds vermeerderende
aantal ganzen, welke de boeren in het broek laten loopen. De vergadering heeft hierop beslooten dat, daar het
broek als de beste weidegrond, uitsluitend voor de beesten was afgegraven en dat genen er buiten de schade aan
het gras, het water volkomen onbruikbaar maakten, dezen voortaan tegen verbeuring van één stuiver per gans van
het broek zouden geweerd worden.
Gelijktijdig is vastgesteld dat de elders op de markt loopende ganzen s’jaarlijks één stuiver per stuk zullen betalen
en in gebreke waarvan één stuiver extra per stuk zal worden betaald.
Dan komt er eene klachte in tusschen Fr. Stoer en Anth. Teunissen welke zich betichten den uitweg op het veld
achter de Kempe zoodanig te hebben verbouwd, dat men er met geen wagen meer draaijen kan. De erfmark. neemt
met algemeen goedvinden op zich die saak te vereffenen.
De Hr. van Wijnbergen vraagt, het stuk land groot R. 400 Hoogwelgeb. ad. f. 4,= s’jaarlijks in erfpachthad, te
mogen uitkopen, hetwelk Hoogwelgeb. als geërfde tegen drie stuivers de kleine roede wordt toegestaan. En wordt
hetzelfde meer bepaaldelijk als eene gunst aan den markenschtijver L.J. ten Broeke voor een stuk markt land
toegestaan, groot R.300 en waarvan f. 3,= erfpagt betaalt wordt.
Eindelijk stelt de erfmarkenrigter voor om elk der geërfden vrij te stellen per whaar een morgen lands tot bijzonder
eigendom van de markt af te scheiden. Hetwelk eenparig onder volgende bepalingen wordt aangenomen:
1e Dat de geërfde die van dit voordeel gebruik verkiest te maken, zich deswege zal moeten vervoegen tot de twee
daartoe voor de vergadering gecommitteerden L.J. ten Broeke en W. Karreman, terwijl den erfmarkenr. het voor
dezen geregelde…
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eerst door zijne goedkeuring zal moeten bekrachtigen.
2e Dat de gemiddelde prijs der marktgronden daarbij bepaald wordt op drie stuiver. Zoodanig dat gecommitteerden
telkens zullen taxeren, welke waarde het door een geërfde gekozen stuk land heeft. Per whaar kan dus voor de
waarde van f. 90,= genomen worden zoodat men slechts R. 400 per whaar ad. 4 st. de R. en wel R. 900 per whaar
ad. 2 st. zal mogen nemen.
3e Dat er in geen geval stukken midden uit de markt zullen mogen vervreemd worden, terwijl dezelve niet alleen
aan de grenzen maar zoo digt mogelijk bij des kiezers eigendom zullen moeten liggen, en wel zoodanig dat daar
geenen gegronde klachten van een andere gewhaarde tegen in komen.

4e Eindelijk dat er op de afgestane stukken grond nooit en in geen geval eenig gebouw of getimmer, hoe ook
genoemd, zal mogen opgerigt worden tenzij hiertoe de uitdrukkelijke toestemming van de meerderheid gegeven
wordt.
Niemand der erfgenamen verder iets hebbende voor te stellen is de vergadering gesloten.
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Nadat de scheuter van Gietel de geërfdens op last van den erfmarkenrigter had geconvoceerd zijn dezelve op
Woensdag den 2 Mei 1827 te elf uur bij Nusink in de brouwerij vergaderd geweest.
Aldaar waren tegenwoordig:
Den Hoogwelgeb. Hr. W.A. Schimmelpenninck van der Oije erfmarkenrigter voor
17 ½ whaar.
Hoogwelgeb. Hr. van Wijnbergen tot Buslo voor
3½
Hr. Evekink, namens deszelfs schoonvader de Haas
1
W. karreman
½
D. Bresser
½
A. Karreman, namens Beumer
1
De geërfden voor hunne comparitie bedankt zijnde worden de notulen der vorige vergadering gelezen en
goedgekeurd.
Volgens de rekening courant blijkt het dat er is:
Ontfangsten
Batig slot der vorige rekening
Opbranden op ’t Broek
Vergunningen aan ongewhaarden
Boeten
Landpagten
v.d.Hr. van Wijnbergen wegens 400 R.
,,
,,
,,
900 R.
v. L.J. ten Broeke voor 319 R.

Uitgaven,
Tweemaal de kamer en verteering
Scheuter jaar tractement
Boerrigter
,,
Schrijver
,,
1 ton Vastenavondbier
Verponding
Timmerman

f. 273,17 ½
f. 23,00
f. 11,80
f. 10,30
f. 119,45
f. 60,00
f. 180,00
f. 47,85
f. 725,57 ½

f. 8,30
f. 25,00
f. 6,30
f. 6,00
f. 9,00
f. 89, 12 ½
f. 4,10
f. 147,82 ½

Zoodat het batige slot van de markt met altimo December 1826 blijkt te zijn f. 577,75
De geërfden besluiten deze…
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gelden in de cassa te laten berusten, en daaruit de kosten te bestrijken om de straatweg langs dennen boomen te
pooten. Vroeger had dit wegens gedane deelingen niet kunnen geschieden.
Op voordragt van den erfmarkenrigter zal men een advocaat te Deventer zoeken om tegen vaste percenten de
f. 180,00 te innen, welke de aannemer van Essen wegens het steken van zoden verschuldigd is.
De loopgraven in ’t Hanenveld tot groot nadeel van de markt sedert wel 20 jaar verwaarloosd zijnde, zal L.J. ten
Broeke markenschrijver op zich nemen deselve geheel nieuw te laten opgraven.
Voorts rapporteerd de erfmarkenrigter dat L.J. ten Broeke en W. karreman, ten gevolge besluit der voorgaande
vergadering, als gecommitteerden de volgende stukken grond van de markt voor de geregtigden hebben uitgemeten
als:
Voor den Hoogwelgeb. Hr. W.A. Schimmelpennink van der Oije, wegens 17 ½ whaare,

a Op den Gietelschen Brink, het aan de markt toebehorende gedeelte groot 880 R.
b Het stuk voor den Hanenkamp tegen de straatweg gr. 5050 R.
c Het stuk tegen de Veldallee gr. 5370 R.
d het stuk bij den Haan tot tegen Buslo gr. 1480 R.
e het stukje in de Zandstraat waar een hut op stond gr. 15 R.
Voor den Hoogwelgeb. Hr. van Wijnbergen tot Buslo, wegens 3 ½ whaar,
a Tegen den Bleumink gr. 740 R.
b Voor de allee van Buslo gr. 1300 R.
c daarvoor weidegrond gr. 900 R.
Zijnde dit laatste stuk (luid rekening courant) op verzoek van den Hoogwelgeb. Hr. van Wijnbergen wegens
deszelfs meerdere waarde voor f. 180,00 verkocht.
d Voor de Withagen grooet 116 R. mede voor f. 11,60 verkocht.
Voor den Hr. H. de Haas, wegens 1 whaar.
Achter tegen het Appensche veld een laag stukje grond gr. 600 R.
Voor D. Bresser, wegens een ½ whaar,
a Tegen het Appensche veld een stuk groot 300 R.
b Den aanschot op den Brink gekocht voor f. …..
Voor W. Karreman, wegens ½ whaar,
a Achter de Withagen een stuk groot 4121 R.
b Aan de straat naat Karman zijn huis een stuk gr. 480 R. zijnde wegens de meerdere waarde betaald.
Voor Beumer, wegens 1 whaar, op het Gietelsche broek 300 R.
Voor de Diaconie van Voorst, wegens ½ whaar het stuk aan de straatweg reeds met dennen bepoot groot 275 R.
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De Hr. van Voorst wegens Stroinck, bedankt voor land.
Alle deze stukken zijn tot een uitsluitend en onherroepelijk eigendom door de gezamentlijke geërfden aan diegene
afgestaan, welke deselve ten gevolge der bovengezegde deeling verwierven.
Dan heeft de markt uit de hand verkocht:
Aan L.J. ten Broeke een stuk land bij de Paal groot 160 R. voor f. 47,85 en eveneens bij de Paal naar de Withagen
toe een stuk land groot 1360 R. voor f. 136,00
Aan A. de Weerd een aanschot in de Zandstraat groot 40 R. voor f. 6,00 (verpagt).
Aan E. Weenink een aanschot in de Zandstraat groot 58 R. voor f. 8,80 (verpagt).
Vroeger reeds waren verpagt, aan:
1. Wed. Stoffers,
a Het land op de Ruimer bij ’t Beekbergsche, gr. 2500 R. voor
b ’t Tuinhofjen aldaar gr. 300 R. voor
2. Hr. Masen, het land waar een hut op staat gr. 700 R. voor
3. Hr. Hissink, ½ gemeente hoeve, wei en bouwland gr. 4500 R. voor
4. J. Roelofs, ½ gemeente hoeve, weiland aan de groote wetering bij de Rakhorst gr. 2000 R. voor
5. S. karman, land waar een huis op staat gr. 600 R. voor
6. W.J. Wajenberg, land bij de Ruimelanden gr. 270 R. voor
7. Hr. de Groot, den driesprong gr. 650 R. voor
8. W. Huis in ’t Veld, aan den Gietelschen Brink gr. 100 R. voor
9. A. Hendriks, aan ’t Broek gr. 300 R. voor
10. H. van Zieten, bij het tolhek gr. 250 R. voor
11. B. Sangers, aan de Withagen tegenover een huis met het latere aangegravene gr. 750 R. voor
12. G. Reinders, bij de Ruimelanden met een hut erop gr. 80 R. voor
13. H. Gerrits, bij ’t Ulkennest gr. 175 R. voor
14. J.de Weerd, in de Zandstraat gr. 15 R. voor
15. E. Broekhof, de nieuw aangegrave grond gr. 500 R.
16. Een gedeelte van een huis ’t tolhek gr. 20 R. voor
Deze en de navolgende perceelen kunnen door de pagters van de mark worden gekocht tegen
de penning twintig van de loopende pagt.

f.20,00
f. 2,50
f. 7,00
f.35,50
f.13,50
f. 7,40
f. 2,00
f. 6,00
f. 1,00
f. 3,00
f. 2,00
f. 8,25
f. 1,00
f. 1,50
f. 0,25
f. 3,95
f. 0,50
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De tijdelijke pagt van al deze perceelen verschijnt met Petri.
Buitendien zijn thans in pagt uitgedaan de navolgende perceelen waarvan de eerste tijdelijke pagt zal voldaan
worden met den laatsten December 1827 als:
1. E. Broekhof, voor de Withagen gr. 150 R. voor
f. 1,50
2. W. Hiddink, voor de Withagen gr. 1370 R. voor
f. 13,40
3. G. Wajenberg, op een Vostert aan de straatweg gr. 3700 R. voor
f. 27,55
4. J. Hissink, aan de straatweg gr. 488 R. voor
f. 4,88
5. G.B. Sangers, aan de straatweg gr. 285 R. voor
f. 2,85
6. J. Kok, aan de straatweg na W. Karreman gr. 80 R. voor
f. 0,80
7. J. van Til, daarbij ,,
,,
,,
gr. 320 R. voor
f. 3,20
8. R. van Zee op het geschei van het beekbergsche gr. 1175 R. voor
f. 11,75
9. Wed. hermans, aan ’t Gietelsche broek gr. 2250 R. voor
f. 22,50
10. J. Uiterweerd, aan de oude weg gr. 525 R. voor
f. 5,25
11. J. Roelofs Buwer, tusschen de oude weg en de straatweg bij de kasse gr. 700 R. voor
f. 9,00
12. W. Belman, daarbij gr. 455 R. voor
f. 3,43
13. Derk Diks, daarbij gr. 400 R. voor
f. 3,00
14. J. Lindeman, daarbij gr. 463 R. voor
f. 4,63
15. S. Karreman daarbij gr. 510 R. voor
f. 5,10
16. D. lammers bij het Gietelsche broek gr. 750 R. voor
f. 7,50
17. G.J. Alberts, daarbij gr. 150 R. voor
f. 1,50
18. G. Reinders, daarbij gr. 84 R. voor
f. 0,84
De roeden waarmede gemeten is zijn nog de oude Rijnlandsche roeden.
vervolgens besluit de vergadering door den erfmarkenrigter aan den burgemeester van Twello te laten schrijven dat
deze de oude weg na Apeldoorn en wel geheel voor het ambt moet houden.
In welk geval de deukers noodzakelijk en dadelijk door gezegde ambt moeten hersteld worden of wel dat de weg
aan de markt verblijvende dus er ook de baten van diend te trekken, en het ambt in dit geval niet meer aan de
peppels en boomgewassen langs die weg staande raakt.
Niemand verder iets hebbende voor te dragen, zoo wordt er….
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eenstemmig besloten hiermede deze vergadering te sluiten en wegens het belangrijke van de rapporten het geheel
ter meerdere bekrachtiging en wettiging door de gezamentlijke geërfdens te laten ondertekenen.
Aldus gedaan aan de Gietelsche brouwerij op Woensdag den 2 Mei 1827 en op den 7 Mei 1828 ter zelfde plaats.
getekend:
den erfmarkenrigter W.A. Schimmelpennink van der Oije.
H.J. Nuesink, namens Diaconie van Voorst.
J.W. van Wijnbergen tot Bosloo.
Dirk Bresser.
Derk Evekink.
Hendrik van den Beld q.q.
Namer beumer.
A. Karman.
W. Karman.
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Na de gebruikelijke convocatie namens den erfmarkenrigter, door den scheuter, zijn de geërfden in de markt van
Gietel op den 12 Mei 1829 des s’morgens om 10 uur aan de Gietelsche brouwerij vergaderd. Aldaar waren
tegenwoordig:
De Hoogwelgeb. Hr. W.A. Schimmelpennink van der Oije, erfmarkenrichter voor 17 ½ whaar
De Hoogwelgeb Hr J.W.A. van Wijnbergen tot Busloo
3½
De Hr. D. Evekink, namens de heer de Haas
1
W. karman voor
½
Albe Karman, namens Beumer
1
Derk Bresser
½

v.d. Beldt, namens den Hr. v. Voorst
P. Kroon, namens de Diaconie
Samen

½
½_____
25 whaar

De erfmarkenrigter bedankt de geërfden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie.
De notulen van den vorige vergadering van den 24 Mei 1800 zes en twintig tot en met den 7 Mei 1800 acht en
twintig worden gelezen en goedgekeurd.
De erfmarkenrigter delt de rekening courant mede van den 1 ste januarij 1800 zes en twintig tot op dato, waaruit
blijkt:
Dat er een batig saldo in cas was van
f. 577,75
Dat de ontvangsten van 1 Januarij 1826 tot den 12 Mei 1829 bedragen
f. 4038,90
f.4616,65
dat de uitgaven volgens rekening
f. 591,375
Zoodat er op heden in kas is
f. 4025,285
Deze afrekening door de gezamentlijke geërfden goedgekeurd en bekrachtigd zijnde wordt er volgens eene vroeger
genomene afspraak toe overgegaan door gezeijd batig saldo van f. 4025, 28 5 , een honderd guldens aan aldie whaar
uit te deelen. dat is f. 2500,00 in ’t geheel, en verklaren de geërfden bij deze voor zich of hun principaal elk ad. een
honderd gulden te hebben ontvangen.
Er blijft dus in de kas der markt f. 1525,28 5 waarover onder beschikt wordt.
De erfmarkenrigter berigt dat de geschillen tusschen Fr. Stoer en Ant. Teunissen wegens het vernaauwen van hun
uitweg achter de Kempe naar het veld zijn bijgelegd. Hij geeft mede kennis gelijk de uitgaven dit aanwijzen, dat
het voornaamste gedeelte der…..
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cingels langs denApeldoornsche straatweg gegraven en met dennen bepoot zijn. Zoo mogelijk zal de resterende
eens dit jaar voltooit worden.
De loopgraven in het Haneveld is op verlangen van eenige geërfden, onder toezigt van de markenrigter met nut
opgegraven. Eenige geërfden verlangen echter dat er twee deukers in den loopgrave zullen aangelegd worden.
Ten gevolge om vroegere voorloopige afspraak stelt de erfmarkenrigter thans voor om finale tot de verdeeling van
de markt van Gietelo over te gaan, met de directie over de verdeeling toe te vertrouwen aan den Hoogwelgeb. Hr.
van Wijnbergen tot Bussloo, en aan den erfmarkenrigter den Hoogwelgeb. Hr. W.A. Schimmelpennink van der
Oije, terwijl de uitvoering of bijzondere werkzaamheden zouden verrigt worden door Wessel Karman en L.J. ten
Broeke, elk de twee laatsten tegen genot van vijftig guldens eens. Dit voorstel zonder aanmerkingen door de
gezamentlijke geërfden goedgekeurd zijnde, wordt daartoe bij deze besloten en tevens bepaald, dat elk zijn aandeel
zoo veel mogelijk tegen zijne eige gronden zal krijgen, dat men van de betere gronden naar verhouding minder en
van de slechten naar verhouding meer zal krijgen, dat alle weg- en waterleidingen, deukers, hekkens enz. eerst
volkomen door de markt in staat zullen worden gebragt, en dan ten laste der perceelen gelijk voor zoo verre de
markt met die lasten bezwaard was, dat ieder naar verhouding zijn aandeel op het Broek zal kunnen krijgen, dat de
ongewhaarden zullen ontvangen: Elke boer twee oude morgens, elke kater een oude morgen en elk arbeidershuis
een halve morgen, perceelsgewijze of aan een stuk zoo als dit genoeglijkst zal bevonden worden. Dat de Paal aan
L.J. ten Broeke toebehoorende echter bij uitzondering zes en de Robberskamp van den Hr. Hoek vier morgen en
niet twee zullen verkrijgen, om dat zij bijzonder groot zijn en ter goeder trouw en hunne koopie zullen ……
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van eenig regt in de markt beschreven vinden, en dat op geene der te verdeelen gronden het zij aan gewhaarden of
ongewhaarden toegedeeld, nooit in eenig geval hutten met leem bepleisterd zullen mogen gebouwd worden, terwijl
men zelfs geen goed steene huis zal mogen bouwen, zonder daartoe permissie te vragen aan de oude gewhaarden.
H. Bleumink verzoekt een stuk land van het veld uit te koopen, en Huis in ’t Veld verzoekt een huisje te mogen
bouwen. Wordt besloten de beoordeling daarvan aan boven gezegde kommissie over te laten.
Boven gezegd batig saldo zal in kas blijven om de noodige uitgaven der voorgenomene verdeeling te voorzien.
Niemand verder iets hebbende voor te stellen, zoo wordt de vergadering hiermede gesloten en hebben die
gezamentlijke geërfden het besprokene door hunne onderteekening bekrachtigd.

De erfmarkenrichter W.A. Schimmelpennink van der Oije.
J.W.A. van Wijnbergen tot Bussloo.
Derk Evekink.
W. Karman.
Hendr. van en Beldt, namens de heer Baron van Voorst,
Namens G. Beumer, A. Karman.
Derk Bresser.
Namens de Diaconij, P. Kroon.
pag. ongenummerd
Na behoorlijke convocatie namens de erfmarkenrigter zijn de geërfden in de markt van Gietel vergaderd geweest
op den 20ste Julij 1829 des morgens om 10 uur aan de Gietelsche Brouwerij, en waren tegenwoordig:
De Hoogwelgeb. Hr. W.A. Schimmelpennink van der Oije, erfmarkenrigter voor 17 ½ whaar
De Hoogwelgeb. Hr. van Wijnbergen van Busslo
3½
De Hr. Evekink en de Haas namens den onlangs verstorvene ouden Hr. Haas
1
W. Karman
½
A. Karman, namens Beumer
1
D. Bresser
½
van den Beld, namens de Hr. van Voorst
½
P. Kroon, namens de Diaconie
½____
Samen
25 whaar
De geërfden worden voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd met die bepaalde bijvoeging dat de
ongewhaarden welke sedert jaaren geene recognitie betaalden elk naar verhouding de helft meer zouden ontvangen.
De deukers die nieuw gemaakt worden moeten houden 10 dm. binnenwerks en van duims en tien hout zonder spint,
miskent en zonder schadelijke noesten, de zijplanken uit een stuk, de dekplanken dwars uit stukken te samen
gesteld. Geen hunne langer als 18 str. alles vracht vrij op de plaats te leveren, en wel ten naasten bij zoo op en
gezamentlijk op gezegde voorwaarden aangenomen door Jan Slot uit Wilpdie zulks ter bekrachtiging onderteekend
en zal eene deuker van 12dm. op rek. mede worden aangenomen, alles dooreen gerekend voor f. 1,32 de voet.
De erfmarkenrigter stelt een request voor van ingezetenen van Gietel, Appen, Beekbergen, Strekkende om eene
nieuwe school bij de Til in de hand te werken. De gezamentlijke geërfden besluiten daartoe eene som van een
honderd gulden uit de markenkas te besteden, …
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dit wel voor eens.
Bij de verdeeling zullen er ten laste der mark kielspitten tusschen de stukken van de verschillende eigenaars
toegestaan worden.
De erfmarkenrigter slaat aan de geërfdens voor nadat hij hunner de toegekende stukken op de cadastrale kaarten
heeft aangewezen, hunne aanmeetinge binnen veertien dagen aan gecommitteerden mede te deelen, zullende er van
dien tijd geene bezwaren meer worden aangenomen.
De erfmarkenrigter verwittigd dat hij de pagten heeft aangezegt de kapitalen tegen Nieuwjaar af te lossen of
dezelve anders in de landen te moeten laten hypothekeren.
verder zal van heden af aan te rekenen naar willekeur schadden en plaggen uit de hem voorlopige toegewezene
gronden mogen halen, terwijl het reeds gestotene door de eigenaars daarvan zal kunne weggehaald worden.
Niemand verder iets hebbende aan te merken zoo wordt de vergadering hiermede gesloten en de notulen ter
bekrachtiging getekend.
De Erfmarkenrigter W.A. Schimmelpennink van der Oije.
J.W.A. van Wijnbergen tot Bussloo.
De Hr. Evekink. q.q.
W. karman.
D. bresser.
Namens de Diaconie van Voorst, P. Kroon.
Hendr. van den Beld. q.q.
namens Beumer, A. Karman.

