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1. 
1710. Den 10 Novemb: sijn na voorgaende 
convocatie der Heren Erfgenamen 
van Hellendoorn bij malkanderen 
erschenen en in specie gecompareert 
de Heer Generael en de Baron van 
Berenzouw toe Katenhorst, en de 
Scholtis Westenberg als verwalter 
Erfmarckrigter, de heer Wesselius van 
Duiren, Baltus Zigmeyer wegens 
den Schuilenburg, Prov: Baerselmans 
voor de jufferen Heerde: en geresol” 
“veert als volgt: 

 

Eerstelijck goetgevonden, dat men met 
de heer Dr. Ten Brincke over sijn 
ingebragte rekeninge van salaris 
renderende f 173,- fl. sal sulks te accorde” 
“ren tegens enkelde salaris, en dan 
door de Verwalter Marckrigter uijt de 
ontfangene g.gl: van den Veen=ackers 
worden betaalt: 

 
2. 
Voorts gedelibereert zijnde over de 
Infractie der ongewaerden keuters, 
en bezonderlijck geconsidereert hoe 
dat ene Keuter Gerrijt Schippers 
selfs als de ondermarckrigter met de 
gesworens den selven voor de onbe” 
“regtigde gebruikinge der Marckte 
sijn beesten hadde afgehaelt, heeft 
derven ondernemen de panden af 
te nemen tot groot nadeel van de 
Marckte en een kwaat gevolgh 
voor anderen; is geresolveert dat 
de olde keuters de Rijxdaalder alsnog 
sullen betalen, en daar voor worden 
geexecuteert om voor eerst een jaar 
te betalen; sullende voort de Nieuwe 
Keuters als het Schippers en Foesel Thijs 
Nevens alle andere toekomende onge” 
“waarden absolute uijt de Marcke 
geweert worden. 

 
3. 
Op het Versoek van de Scholtis Mighorius 
es het examen en het sluijten van des selfs 
rekeninge tot een nadere Vergaderinge 
tot dat de Hre Graaf van Rechteren 
als momboir Heer van de Heer van den 

Schuilenburg selfs daer bij sal kunnen 
present sijn. 



Markeboek Hellendoorn 1710-1814 

Werkgroep Luu veur Oald Niejs Sprokkeln – Historische Kring Hellendoorn Nijverdal 
2002-2007 

Pagina 2 

 

 

 

Vervolgens geproponeert sijnde door 
de Verwalter Marckrigter, hoe dat 
die van Haarle geschut sijnde 
over inbreucken in onse Marckte 
daar op met een meenigte van 
menschen sijn angelopen, de geswo” 
“rens neffens de ondermarckrigter 
deerlijck af te slaen, en haar de 
afgeschuttede schapen de facto 
af te nemen ende te ontweldigen, 
en daer over door de Verwalter 
Marckrigter sijnde na behoorlijcker 
wijse na genomene informatie als  

 
4. 
het Hoog Adelijck Drosten Gerigte 
beklaagt, ons daar over behoorljcke 
satisfactie te geven; Is daar op 
door Verwalter Marckrigter en 
Prov: Baarselmans gg ongewaarde 
devoiren geapprobeert, en vervol” 
“gens versogt dat tot een gewenst 
eijnde te brengen en de Marckte 
vervolgens te mainteneren, mits 
dat de saken mag in staet blijven 
tot de reverxxxtie van de Heer Graaf 
van Rechteren om dan finaal te laten 
termineren in der minne of anders 
soo als van regte behoirt, sullende de 
Verwalter Marckrigter nevens Prov: 
Baarselmans qq dierwegens worden 
geinde inniseert 

 

De gesworen worden bij provisie 
Tot de naaste vergaderinge gecon” 
“tinueerd en versogt getrouwelijck 

in 

 
5. 
in dienst der Marckte haar te willen 
gedragen 

 
6. 
7. 

 
8. 
1741: den 10 Meij. Na voorgaande Convocatie eene 
Erfgenamenvergaderinge gehouden op het 
Hof: binnen Hellendoorn om te resolveren 

over de reparatie van de Hellendoornse brugge 
en waaren present 
De Hoog Welgeb. Heer Baron van Heerdt namens 
de Heer van Bellinkhof:: Rent.-ter Janssen 
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voor de Graaf: van Regteren; A.Tiggelhoff: voor zich 
de Heer: Bouwmeester in qualiteit als gevolmag= 
tigde werkende voor de Heer van den Dam, 
Lubbert Wolterink; Jan Pot; Jan Arent 
Roelofs, Jan Meinders, Evert Tiggelhoff, de 
Gecommitteerden van de boermannen en 
ingesetenen van het kerkdorp Hellendoorn. 
De. En is geresolveert dat voorsch. brugge 
Op nieuws gerepareert sal worden de penning= 
=gen daar toe noodig bij provisie sullen ge= 
=vonden worden bij wijse van uitsettinge 
sonder projudicie van iemandt; sullende 
middelerwijl de Heer van den Dam versogt 
worden aantetoonen dat men gehouden 
is voorsch. brugge uit hoofde als Erfmarken= 
rigter ter sijnen kosten te onderhouden 
en sulks blijkende sal men op de beste en 
meest gemakkelijkste wijse die penningen 
uit de ???? soeken te vinden wordende 
den ontfanger Bouwmeester versogt op de 
minste manier die penningen teegen alleheijligen 

 
9. 
bij aldien dan nog geen ander fons gevonden is, te 

neegotieeren, sullende de besteedinge gedaan worden 
opeerstkomstige sondag agtermiddag door de Hoog Welgeb= 
Heer van Eversbergh en den ontfanger Bouwmee= 
ster beneffens de gecommitteerden aldus gedaan 
op tijdt en plaats voorsch. En was geteekend 
R.F. van Heerdt J.L.Janssen 
uit naam en last van als rent=r van Schulenburgh 
de heer van Bellinkhof 
A.Tiggelhoff Jacob Duijvencate Uit naam 
J.Bouwmeester  van de Heer Haagedoorn 
Jan Pot Ezn H.L. Meinders 
Lubbert Wolterink Gerrit Bakker 
Jan H. Roelofs F. Craijenbelt 

 
1741 13 Meij. Hebbende Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt 
toe Eversberg de ontfanger J.C. Bouwmeester en 
de vorder gecommitteerden de bestedinge der repara 
tie van de Hellendoornse brugge publijk en aan 
de minstijschende gedaan en is door Jan Van het 
Veer, en Hendrik Roesinck aangenoomen voor 
een somma van tweehondert twee en dertig guldens 
L: de conditie van besteedingen en besteld op 
F: als booven. 

J.C.Bouwmeester 

 
 

10. 
1741: 20 September. Na voorgaande convocatie op het Hof 
binnen Hellendoorn houdspraake gehouden 
waaren present volgende HH Erfgenamen 
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J.Haagedoorn, J.L. Janssen, Renter van 
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Schulenburg, J.C. Bouwmeester als gevolgmagtigd 
werkend ?? en ?? voor de Heer van den Dam, 

Arent Tiggelhoff, Jan Pot, F. Craijenbelt 
voor de scholte Muyden, Lubbert Wolterink, 
Hannes (moet Mannes zijn) Egberts, J.A. Roelofs: 
De ontfanger J.C. Bouwmeesterheeft voorgedraagen 
Dat op speciaal versoek van de Hoog Welgeb. 

Heer Baron van Heiden Erfmerkenrichter van 
Hellendoorn als ook van de gesamtlijke Erf 
genaamen L: de acte daar van in dato die 
10 Meij 1741 versogt is; even op sig genoomen 
heeft (nevens de Hoogwelgeb. Heer Baron 
van Heerdt toe Eversbergh) de besteedinge der 
Hellendoornse brugge, en wijl er teegenwoordig 
geen gelt te bekoomen of voorhanden is 
van de Merkte, so is sijn versoek dat de 
Heeren Erfgenaamen hem in staat 
gelieven te stellen om teegen Allerheijligen 
de betalinge van de reeds gedane reparaties 
te kunnen doen tot nakoominge van 
het bestek en besteedinge, waar op door 
de presente Erfgenaamen is verstaan 
dat men gecommitteerden soude stellen 
op om de reeds aangegraavene nieuwe hoeken 

 
11. 
te bezigtigen, als meede nieuwen uit te sien 
ten minsten schaade van de markte en dan nog 
in oogenschijn te neemen het blok veene oft 
wilde 36: akkers welke voor deesen al bezaaijd 
zijn geweest, sullen daar van rapport inbren 
gen op eerstkomstige vrijdag voor de middag 
procijs te tien Uur sin tot gecommitteerden 
gemelt de Heer. J. Haagedoorn, Jan Arent 
Roelofs, Jan Pot, Lubbert Wolterink, en 
de geswoorens. 

 
1741: 22 September. Sijnde vrijdagmorgen sijn de HH Erfgena= 
men weer vergaadert volgens gehouden afspraake 
op den 20: dezer en waaren weer present als hier booven 

dog de Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt toe 
Eversbergh is heeden meede gecompareert 
voor de Heer van Bellinkhof, het rapport 

van de bovengenoemde gecommitteerden afgehoort 
is als volgt 
1: Bij Blikderks aangegraaven tegen het land 
van de Heer van Bellinkhof s.o. ses scheepel land, 
so teegen het landt van de Graaf van 
Regteren een scheepel. 
2: Jerusalems in het geheel aangegraaven 
s.o. twee mudde lands. 

 
12. 
3: Ms Hendriks alias het vildersplaasjen 
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geheel aangegraaven dog wort om suden 
gepasseert. 
4: Langs Kalvenhaars plaats voor de Graaf 

van Regteren een streepel aangegraaven. 
5: Bij Gunnemans aangegraven s.o. 1 spint 
6: Jan Koks plaasjen op de weer van de Heer 
van den Dam sijn landt. 
7: Bij Vugteveen iets aangegraaven 
8: bij Blenken Schaapschot aangegraaven 
9: aan Schreevenkamp Jannes Janssen en 
Jan Harms 
10: Gerrit Bakker aan Schreevenkamp 
11: aan Veenemans holt voor de Heer van den Dam 
13: De Allee voor den Dam 
14: bij Nellis Jans aangegraaven 

15: Hellendoorn sijn plaasjen wort nu 
gepasseert, dog na doode sal het aan de 
merkte weer moeten koomen 
16: Wed. Wesselink iets aangegraaven 
17: Veltman iets aangegraaven 
18: Jan Kerkdijks angegraaven 
19: uitgezien een hoek achter Veltmans kamp 
die verkogt soude kunnen worden 

 
13. 

20: een nieuwen hoek aan den Swolsen weg uitgesien 
groot 5 of 6 mudde lands. 
21: bij Hoendermans aangegraaven 
22: bij Groot Roosinks landt aangegraaven 
23: Aaltjen Wipstrik twee hoekjes aangegraaven 
nog Toonij Kelder, Jannes Flieruijs, Lubbert 
Wolterink en Jan Pot 
Hierop is verstaan dat deze opgegeven hoeken 
sullen getaxeert worden endat ieder op sijn 
weede de selve sal kunnen houden. Mits na taxatie 
deselve betalende de nieuwe nog onaangegraaven 
hoeken sullen wverkogt worden. De taxatie 
van voorsch= hoeken sal gedaan worden 
op Dingsdag den 17 October door de prosente 

Heeren Erfgenaamen eenparig ende verkoo= 
pinge daags daar aan volgende op den 18 sijn= 
de Wonsdag, meede van de oude veenakkeren. 
Aldus gedaan op tijd en plaats voorgeschreven. 

J.C. Bouwmeester 

 
14. 
1741: 17 October Sijn na voorgaande convocatie 
erfgenamen vergadert op het hof binnen 
Hellendoorn als waaren 
De Hoogwelgeb. Heer Baron van Heiden Erfmar= 
kenrigter van Hellendoorn 
De Hoogwelgeb. Heer Baron van Heert toe Evers= 
Bergh voor de Heer van Bellinkshof 
de Heer Haagedoorn voor zig selfs 
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J.L. Janssen Rent=r van Schulenburgh 
ontfanger Tiggelhof:, T. Craijenbelt voor 
de scholtus van Muijden Jan Pot 
Lubbert Wolterink J.H. Roelofsen de 
taxatie gestelde teegen agtermiddag te 
twee uren agtermiddag getaxeert de 
Hoog Welgeb Heer Baron van Heiden 
tot den Dam absent 
door de overige erfgenaamen getaxeert als volgt 
Voor de Heer van Bellinkhof: 
Blik Derks plaasjen f 100=:= 
Voor deselve bij Blen= 
Ken schaapschot f 5=:= 

   f 105=:= 

 
Voor de graaf van Regteren 
bij Blik Derks f 18=:= 
bij Kalvenhaars f   30=:= 
bij Hoendermans f   40=:= 
bij Jan Karkdijks f 3=3= 

    f 91=3= 

 
15. 
Voor de Heer van den Dam 
Jan Koks plaasjen f 60=:= 
bij Veenemans hof  f 10=:= 
bij Harmen Peeters f 10=:= 
De Allee f 60=:= 
Bij Hannis Beerentshuijs f 5=10= 

   f 141=10= 
Freulien van Eversbergh 
Jerusalems plaasjen angekogt 
volgens taxatie f 160=:= 
Meester Hendriks of Vildersplaajen 
gepasseert 
bij Derk Gunneman sijn huijs getaxeert f 5=:= 
Lubbert Wolterink 
bij Vugteveen 

bij Tonij Kelder sijn huijs 
bij Snijder Jannes 

f 1=5= 
f:=10= 

 
 
f:=10= 

 

 
Veltman getaxeert 

     f 
f 

2=5= 
3=3= 

de Wed.Wesselink  f :=:=   

Jan Nellis 
Hellendoorn sijn plaasjen moet 
na doode weer aan de Merkte 
koomen 

f :=:= 
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16. 
De hoek agter Veltmans camp is getaxeert op vijftig 
guld: dog sal moeten blijven liggen omdat 

de teegen gelanden de selve daar niet 
voor aanstaat. 
Den Nieuwen hoek aan den Swolssenweg blijft 
om sudenen en met samen goetvinden 
der Erfgenaamen ook onverkogt. 
Aaltjen Wipstruk en Karkdijks huis 
Hoekjes sijn getaxeert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5=:= 
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Gerrit Bakker agter sijn kamp f 2=:= 
Jannes Janssen an schreevenk f 1=10= 

Jan Hermsens aan haar kamp f 1=10= 
Geerts Willem sij land= 
en huijsteede onder Groot 
Roosink voor Lubbert Wolterink 
Jan Pot en Hannes (Mannes) Egberts 
getaxeert f 20=:= 

 
Door eenig misverstand ontstaan ond 
Der de geErfden en eenige gecom= 
mitteerden blijfe de verkoop 
der veenakkeren in status quo 
Aldus gedaan op tijdt en plaats 
Voorschr. J.C. Bouwmeester 

 

17. 
1741: 15 November Na voorgaande convocatie op het hof 
binnen Hellendoorn een holtspraake 

belegt en sijn erschenen volgende Heeren 
Erfgenaamen 
De Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt toe 
Eversberg vor de Heer van Bellinkhof: 
De Heer Janssen als rent=r van Schulenburgh 

J.C. Bouwmeester als gevolgmagtigde Merken= 
Rigter en voor de Heer van den Dam 
A: Tiggelhof: T. Craijenbelt voor de 
Scholtus Muijden Jan Arent Roelofs 
Jan Pot Lubbert Wolterink Gerrit Hannis= 
sen 
Is door den ontfanger Bouwmeester voor= 
gestelt de nootzakelijkheijt der betalinge 
van de besteedinge des Hellendoornse brugge 
en verder schulden van de merkte, 
waarop verstaan is dat men bij de taxatie 
op den 17: October 1741 gedaan soude blijven 

en dat het verkoopen der veenen zal 
voorgank hebben. 
De betalinge van de getaxeerde hoeken sal 
gedaan moeten worden aan handen 
van de ontfang: Bouwmeester 

 
18. 
als ook van de veenen voor of op den 
28: November 1741 
De verkoop conditien sullen door de vier 

Merkenrigter en gecommitterede erfgenamen 
worden opgemaakt en de verkoop gesteld 
op dingsdag den 21: november tot 
gecommitteerdens sijn gesteld om de verkoop 
te helpen reguleeren en voorders te doen 
overdragt en transport als sulx van 
het een of ander getaxeerde perceel mogte 
gescequireert worden de Hr. Rentmeester 
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Janssen Jan Arent Roelofsen en 
Lubbert Wolterink, so de schulden van 
de merkte nog niet kunnen gevonden 
worden uitgeseijde hoeken sullen van 
de gecommitteerden nieuwe worden 
opgegeven om daar uit te neemen 
tn minsten schaade van de merkte 
en tot afdoeninge van de vordere 
schulden actum ut supra 

 

Was geteekent 
R.T. van Heerdt  J.L. Janssen rentm. 

Voor de heer van Bellinhof w.t. Regteren 
J.C. Bouwmeester A. Tiggelhof 

J. Pot, Lubbert Wolterink Jan Arent Roelofs 
Gerrit Hannissen 

T. Craijenbelt voor de scholtus van Muijden 
 

19. 
1741: 21 November. Door de gecommitteerden als de 
ontfanger J.C. Bouwmeester als gevolmagtigde 
markenrigter de Hr. Rent=r Janssen 
J.A. Roelofsen en Lubbert Wolterink 
de ode veenakkeren verkogt of verpagt 
voor de tijdt van agt agtereenvolgende 
jaaren welke akkeren te samen 
verpagt sijn vor een somma van twee= 
hondert twee guld: onder reserve van 
de daar op geloopen onkosten 
luijt de conditien en voorwaarden 
welke sijn geteekent 

J.C. Bouwmeester 
J.L. Janssen 
Jan Arent Roelofs 

Lubbert Wolterink 
 

1742: 8 October. Na voorgaande convocatie 
op het hof binnen Hellendoorn 
houdspraake gehouden en waaren 
present 
de heer J.Haagedoorn, de Hr predicant 
Leedeboer voor de heer van Bellinkhof 
de Hr Rent=r Janssen, A: Tiggelhof, 
Jan Pot Lubbert Wolterink T. Craijen 

 

20. 
T. Craijenbelt, Jan Pot Lubbert Wolterink 
Hannes Egberts, Jan Arent Roelofs, H.L. 
Meijnders Huurman voor sijn land Heer 
de ontfanger J.C. Bouwmeester in quali= 
teit als gevolmagtigde merkenrigter en 
vor de Heer van den Dam; in weke 
qualiteit hij J.C. Bouwmeester voornoemd 
uit naam van sijn Heer principaal 
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komt voor te draagen dat de Heeren 
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erfgenaamen mogten resolveeren dat de 
merkten schulden eenmaal voldaan 
wierden om eens een eigene staat 
van de merkte te moogen hebben en 
wijders dat ook verdagt moeten sijn 
om een fons uit te vinden tot dempin= 
ge van de santstuijve agter den berg 
welke bij manquement van dien tot 
groot nadeel en schaade der merkte 
soude kunnen sijn en vorders 
nog wegens de taxatie van de nieuws aan 
gegraven hoeken op de 17 Octob 1741 
gedaan dat sijn Heer principaal 
wel wilde voldoen Jan Koks plaasjen 
bij Veenemans aangegraven als ook de 
hoekjes bij Harmen Peeters edoch konde 

 
21. 
niet goed vinden de Allee na so een taxatie 
te voldoen, sijnde hier op door de Heeren Erfge= 
naamen verstaan dat de Allee geheel 
buijten taxatie soude blijven en teegen 
de protentien van de vrouw van Wassenaar 
so deselve daar meede nog mogte te voorschijn 
koomen gereserveert blijven 
belangende de taxatie voor de rek. van de Heer 
Graaf van Regteren gedaan te sien 
van de taxatie 17: Octob 1741 is verstaan 
dat volgens taxatie sal moeten worden 
voldaan binnen de tijdt van twee 
maanden of bewijs van contraprotentie 
inbrengen bij manquement van dien 
sal het aangegravene weer ingesmeeten 
worden. 
Weegens de Heer van Bellinkhof sijn getaxeerd 
Plaasjen en hoek agter blenken schaap= 
Schot heeft Do. Leedeboer geraporteert 
dat geseit is neevens anderen te betaalen 
bij Gunnemans moet binnen twee maanden 
betaalt of weer ingesmeeten worden 

 
22. 
bij Jan Harmsens ad idem 
bij Groot Roosinks plaats ad idem 
bij Werminks goorden ad idem 
wijders hebben de Heeren erfgenaamen 
uitgesien een stuk land teegen over 
Jan Collenstart sijn plaasjen welk 
publiek en aan de meest biedende 
sal verkogt worden met een keuters 
vrijheijt tot deeze te doene verkoop sijn 
gecommitteert J.C. Bouwmeester, J.L. 

Janssen, Jan Arent Roelofs en 
Lubbert Wolterink en nog wijders aan 
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de selve volmagt gegeven om met de 
eijgenaars of gebruijkers van ‟t 
Jerusalems 
so de selve geneegen mogten weesen om daar 
teegen over ook een stuk te koopen na 
quota dat het boovengenoemde geld te handelen 
egter met dit onderscheijt dat op het 
laatst genoemde niet mag worden getim 
mert en ook sonder eenig waartal, 
ook is den inhoek over de brugge tusschen 
het land van de Graaf van Rechteren 
en het land van den Heer van 
den Dam getaxeert op vierentwintig guldens 

als deselve booven genoemde Heeren daar 
voor aanstaat om aan te graven. 

 
23. 
So de schulden van de Merkte uit voorsijde 

hoeken nog niet kunnen gevonden worden 
sullen de gecommitteerden een slag vier en 
vijve langs den Karkdijk in het Ysak veijlen 
en publijk meede verkoopen. 
Nog is ingekoomen dat de paal tusschen 
de Merkten van Notter en Hellendoorn 
is omgevallen, waar toe voornoemde gecommit= 
teerden versogt worden om de Merken= 
rigter van Notter te versoeken op seekeren 
tijdt teegen te willen koomen om de 
selve weer op te rigten. 
De Merkenrigter wort versogt om in het voorjaar 
de Rijsen so veel te krijgen sijn op te 
koopen voor rekening van de Merkte om het 
sandt so veel moogelijk te dempen. 
De gecommitteerdens worden ook versogt de 
oude rekeningen van de Merkte te 
examineeren en op de eerste vergade= 
ring daar van te rapporteeren. 
Aldus gedaan op tijdt en plaats voorschreven 

en was geteekent 
 

Joost Haagedoorn  J:L: Janssen Hannes Egberts 
B.Leedeboer H: Tiggelhof: H:L: Meijnders 
F. Creijenbelt J:H: Roelofs J:C: Bouwmeester 

L. Wolterink 
Jan Pot 

 
24. 
1742: 8 November. De gecommitteerdens J.C. Bouw= 
=meester, J.L. Janssen, J.H. Roelofs en 
Lubbert Wolterink ingevolge resolutie den 
8 October 1742 publijk en aan de meest 
biedende verkogt den hoek over de Helder 
brugge teegen over Jan Kollenstert sijn huijs 
door Jan Kollenstert aangekogt voor een 
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somma van driehondert en vijf guld: 
segge f 305=:= 

op dato nog verkogt vijf slaagen 
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in ‟t Ysak so uitgebaakt sijn 
No.1: aangekogt door Jurrien Janssen 

voor eenhondert gulden  f 100=:= 
No.2: ontfanger Bouwmeester voor f 100=:= 
No.3: H:L: Meijnders voor f 110=:= 
No.4: ontfanger Tiggelhof f 110=:= 
No.5: ontfanger Tiggelhof f 110=:= 

onder reserve van de daar opgeloopen 
kosten elders gedaan luijt 

de voorwaarden en condities 
die sijn geteekent J.C. Bouwmeester 

J:L: Janssen 
J:H: Roelofs 
Lubbert Wolterink 

 
25. 
1744. den 6 Meij Houtsprake gehouden 

op den Hof te Hellendoorn en sijn 
present geweest De Hoogs Welgeb: 
Heer Baron Van Heiden Heer Toe 
Den Dam etc: als Erf Merckten Rigter 
en verdere hier naagen: Heeren 
Erfgenamen. 
De Heer Hagedoorn Van Duivencate 
De Rentmr: Jansen namens De 
Graaf Van Rechterern. 
De oudt ontfanger Tiggelhoff 
De Verw: Scholtes Fr. Kreijenbelt en na 
“mens de Scholtes J: Van Muiden 
Jan Podt voor de Burgerwt: Ten 
Brinke en Sig Selfs. 
Lubbert Wolterink voor Sig Selfs. 
H: Meiners voor Sig Selfs. 
Huurman namens Sijn Landheer. 
Egbt. Hansen namens sijn vader 
En hebben op dato gebesoinjeert 
over de Santstuive en tot dempinge 

 
26. 
derselve goetgevonden, soo veele rijsen 

als te bekomen sijn op te koopen, welke 
sullen worden betaalt, bij uitsettinge 
uit de middelen en door de Land Heeren 
betaaldt, mits dat de bouren soo volge” 
“waarden als Caters geene uitgesondert 
so veel als „t den Merckten Rigter nodig 
sal oordeelen, sullen helpen daar aan 
arbeiden, en sullen gehouden zijn een 
volman en geene kinderen of onbe” 
“quame te senden, op pone en 
G:guld: bij die geene te verbeuren die 
quam te fexeren Wordende ook wel 
uitdrukkelijk verboden, dat niemand 
met Beesten of Schapen in de Sant 
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Stuive sal mogen hoeden of weiden 
meede op een boete van twee G:guld: 
en om disputen te provenieren 

weegen 
 

27. 
weegen der beesten en schapen tot den uit” 

“drift te vinden, is gecommitteert den Heer 
Merkten Rigter met twee gezworens. 
Voorts is geresolveerdt om den ontfanger 
Bouwmeester te versoeken om een 
halve verhoginge van land en beesten 
tot laste van den eigenaar in te vorderen, 
uit de middelen van 1742 welke halve 
verhoging sal moeten betaalt worden 
voor expiratie van aanstaande Meij 1745 
op poene van parate executie door den 
Merkten Rigter te executeren. 

 

28. 
1744. den 12 Meij de Holtsprake vervolge= 
dag is de Heer Pastor Leedeboer namens den 
Heer Van Bellinghove daarbij gecompareerdt 
en heeft den Heer Merkten Rigter in consi 
deratie gelegt, of niet behoorde geresolveerd 
te worden, dat huislieden houdende 
wagen en Paarden, wierden geordonneerd 
een Seeker tantum rijsen te brengen (tantum = genoeg) 

in de Sandstuive om die te bearbeijden 
soo als ‟t den Merckten Rigter sal nodig 
oordeelen. 
Soo is op desen art geresolveerdt, 
en dat die huislieden houdende wagen 
en Paarden sullen hebben in de Sand 
Stuive te brengen 25 bossen rijsen 
en jeder Cater 5 bossen welke Caters 
als dan die sullen bearbeijden soo als 
‟t den Merken Rigter sal nodig oordeelen. 

Sullende 

 
29. 
Sullende die manquerende bouren 
houdende paarden verbeuren een gulden 
en de Cater 5 stuivers doch en evenswel leverantie 
doen waarvan den dag bij Kerkenspra” 
“ke sal worden bekent gemaakt 
blijvende de vorige resolutie van „t 
kopen der rijsen in sijn waarde. 

 
30. 
insettingen der Erfgenamen 
van Hellendoorn als te sien in 
het Mercktenboek. 
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Pag: 3 art.1 staat uitgedrukt, dat soo wie  van de Erfgenamen na gedaene Kerkensprake niet en 
compareerde verbeuren sal een old schild, gelijk ook de meijers welke hare Landheeren daar van 
gene kennis geven 
en die niet komt, verbeurt sijns stem. NB 
de breuke den Meijer van des Land Heeren 
pagt te panden. 
Desen art. word geaccordeert voorbe” 
“houdens noot en sal de Meijer genoodsaakt 
zijn bij de eerste Kerkensprake kennis te 
geven de gevolmagtigde sal kunnen 
bestaan met de hand van den eigenaar. 

 
31. 
2. 
Pag: 4 art: 3 dat de nieuwe aankomende 
Erfgenamen sullen tot en wilkomst 
aan den Merkenrigter en Erfgenamen 
geven een anker Rijnsche wijn. 

Desen 2d: art. blijft in vollen 
Waarde. 

 
3. 
Pag: 5 art: 6 dat de breuken in de Merkte 

vallende half voor den Merkenrigter sullen 
zijn, en dat daar toe de Merkten Rigter 
van jeder Meijer sal hebben een paar hoenders. 

Desen art. in Statu quo gebleven. 
4. 
Pag: 8 art. 4 behelst, dat op jeder waartal 
de halve naar advenant hondert schapen 
sullen gehouden worden, op poene van een poene = straf 

 
32. 
old schild, en dat die op St. Lambert 
sullen werden geteldt. 

Desen art. blijft meede in 
volle waarde. 

 
5. 
Pag: 10 vermeldt, dat die tot gesworens 
gekoren werden, en sulks verweigerden ijder 
naak sal verbeuren een old schild etc. 

Desen art. blijft als vooren 

 
6. 
Pag: 12 art: 4 dat niemand vermag houden 
of scheltorf te steeken op pone van twee scheltorf = plag 
olde schilden en den torf. 

Desen art. blijft en staat als voren 
dan alleen, dat Jan in ‟t broek voor 
sijn eigen provisie en niet meer 
mag steeken. 
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33. 
7. 

Pag: 13 art. 7 dat de ongewaarden geen 
meerder torf als voor eigen provisie nodig 
zijn mogen graven op pone van een 
olden schild en den torf. 

Dezen artikel blijft in wesen. 

 
8. 

Pag: 14 art. 3 niemand sal uitheemse 
schare gansen op schutten bij een tonne 
biers ijdermaal als hij bekeurt werdt. 

Dezen art. blijft in waarde 
dan het bier werd verandert en, 
en in die plaats 6 guldens gesteldt. 

 
9. 

Pag: 14 art. 4 daar sal niemand schapen 
hoeden in den Es eer dat hij bloot is, en bij een 

 
34. 
tonne biers. 

Op den 9 art. is verstaand 
dat er geen schapen in den Esch 
sullen hoeden, als wanneer de boek 
weite in den grond is en voor dat 
dan weer bloot van rogge is 
sullende nog thans niemand te 
nae hoeden en op haar eigen 
land blijven op een boete van 6,- 
gulden en sal de schade vergoe” 
“det worden. 

 

10. 
Pag. 15 art. 5:6 in ‟t broek of groen landen 
Niet te hoeden bij een olde schild etc.: 

Dezen 10den art: blijft in staat. 

 
11. 

Pag. 15 art. 8 is verdraget dat de Meijer 
luiden den dwars graven bij Rosink 

 
35. 
sullen opgraven etc. bij een vat Bremer 

biers. 
Blijft dezen 11 art: als vooren 
dan de boete besteld op 8 daalder 
in plaats van Breemer bier. 

 
12. 

Pag. 16 dat den Esch bevredigt sal 
blijven werden en besouden bij een 
halve tonne Bremer bier jedermaal. 
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Den 12 art: blijft in waarde 
dan alleen omtrent den Zuid Esch 
soude men provisioneel discretie 
gebruiken. 

13. 
Pag. 16 dat niemand door de hilgen 

boomen sal drijven op pone van een 
vierendeel Deventer bier. 

 

36. 
Desen art: blijft als alleen 
dat in plaats van bier een 
daalder geset werd. 

 

14. 
Pag: 18 art: 5 wie in de Merckte heijde 
of weijde of plaggen maaijt en niet 
gewaart is, breekt jedermaal een g:guld: 

Desen 14 art: blijft meede in 
sijn voorigen waarde. 

 
15. 

Pag: 19 dat niemand bij een boete van 
10 g:guld: salmogen aangraven 
etc. Desen art: blijft als voren 

en sal sonder voorkennis van 
den Mercktn Rigter niet 
mogen geschieden. 

 

37. 
16. 

Pag: 96 Dat de Caters geen Gansen 
mogen houden etc. 

Blijft desen art: in wesen. 

 
17. 

Pag: 32 gereserveerd dat de onge” 
“waarden ‟s jaarlijkx sulllen moeten 
betalen een Rijxdaalder. 

Desen art: blijft in sijn 
vorige waarde. 

 
18. 

Pag: 139 Dat de gezworens sullen 
gehouden sijn de breukvalligen aan 
den Merckten rigter bekent te 
maken op de boete van 1 old schild. 

Den 18 blijft als vooren. 
 

38. 
19. 

Den Heer Merckten rigter 
versoeckt dat geresolveerd en een 
poene gesteld mag worden 
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op diegeene welke verweijgeren 
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op order van de Mercktenrigter 
reparatie aan steegen en 
weegen te doen, soo door de 
Merckte moeten gemaakt 
worden. 

Hierop gesteld een poene 
van 1 g:guld: 

 
20. 

Voorts is geresolveerd dat van nu 
af aan alle jaren sal Holtsprake 
gehouden werden den 2: den dings” 

“dag in Meij, om 9 uir dog den 
Merkenrigter sal sulkx soo nodig 
kunnen uitstellen. 

 

39. 

Dit vorige aldus geresolveerdt op den 
Hof te Hellendoorn den 12 Meij 1744. 

 
1745 den 6 Octob: ter requisitie van 
den Heer Baron van Heiden Erf Merk” 
ten rigter van Hellendoorn etc: 
Holtsprake gehouden op den Hof te 
Hellendoorn, en sijn als Erfgenamen 
present geweest. 

Den Heer van Den Dam Merken: 
De Heer van Bellinghave 
De Heer Hagedoorn van Duiven Cate 
De Rentm: Jansen van Rechteren 
Den ontfanger Tiggelhof 
Lubbert Wolterink 
Jan Pot voor sig selfs 
Huurman voor d. Heer V: Bukhorst 
De Rentmeester G. Jan Gijsink wegens 
Kostede dog sonder volmagt, egter 

 

40. 
egter gepresenteerd die des gerequi” requireren = 

verzoeken 
“reerd werdende te vertonen. 
Hannes Egberts voor sig selfs. 

En hebben geresolveerd het navolgende, 
namenlijk op den art: rakende de 
Sand Stuive genomen, dat de Heeren 
Erfgenamen op de art: van den 6 Meij 
1744: nu hebben geresolveerd, dat men 
alleen op de halve uitsettinge van „t 
gesaaij waar van door den Setter een 
cedel sal geformeerd worden die cedel = 1.lijst 2. akte, schriftelijke verklaring 
ten overstaan van twee daar toe te 
committerene Erfgenamen nament” 
“lijk Lubbert Wolterink en de ont” 
“fanger Tiggelhof sal werden opge= 
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maakt en aan den ontfanger 
Bouwmeester betaalt. De Executie 
door den Merckten rigter te doen 
voor 

de 
 

41. 
de nalaetigen blijvende die art: 
anders in sijn waarde. 

 
Den 2: articul afgedaan. 
Den 1 art. van dat uittreksel van 
den 12 Meij 1744 genomen, blijft in 
statue quo. 
Op den 2 art: van gem: uittrek” 
“sel, is den anker Rijnsche wijn 
getaxeert in plaats van die op tien 
guldens, ingaande op Meij 1745. 
Volgens den 3 art:blijven de breuken breuk = strafrechtelijke overtreding en/of 
misdrijf 
half voor den Merkenrigter en de an” 
“dere helft voor d‟ Merckte en de gesworens. 
Den 4 art: blijft in statue quo. 
Op den 5 art: is verstaan dat de 
twee ouwdste gesworns souden 

 

42. 
afgaan, namentlijk Egb: Maurits 
en Jan Otten, in welkers plaats 
wederom sijn aangesteld Poort 
Berent en Jan Meijer Bakker 
en sullen twee jaar Continueren 
en allejaar de twee oudsten 
afgaan. 
Den 6 art: blijft in waarden 
Den 7 art: blijft in sijn vorigen staat. 
Den 8 art: blijft inwaarde 
Op den 9 art: is verstaan en goet 
gevonden deselve voor so verre te 
veranderen dat wanneer de boek 
weite in de gront is geen schapen 
in den Esch sullen mogen hoeden 
en daar dan niet weder mogen 

 

 
43. 
inkomen voor en aleer de Rogge 

gemaaijd en aan de gasten staat, 
sullende nogthans op haar eigen land 
blijven, en mogen behoeden wanneer 
‟t maar gemaaijd en gegast is, op 
de boete van ses guldens en sal de 
schade vergoedet worden. 
Den 10 art: blijft in sijn vorigen kragt. 
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Op den 11 art: is verstaan, dat den 
vloedgraven sal opgegraven werden 
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wanneer ‟t den Merkenrigter nodig 
oordeelt op de boete daartoe gesteldt. 
Op den 12 art: is verstaan, dat den 
Esch in vreeden moet sijn en blijven 
op de boete daarbij gesteld nament” 
“lijk twee guld: tien stuivers 
ijdermaal. 

 
44. 

Op den 13 art: is verstaan, sulx in 
oogenschijn te neemen blijvende pro” 
“vitioneel in Statu quo. 
Den 14 art: blijft als voren. Edog en 
sal niet gedult worden enige 
nieuwe Caters in de Merkte weder 
te laeten timmeren nog te heijden 
en te weijden. 

Den 15 art: blijft in sijn volle waarde. 
Op den 16 art: is verstaan dat in 
gevolge de oude resolutie een vol 
gewaerden Vijf olde Gansen, de 
halven nae advenant, de Caters 
geene, mits die in geen groen lande 
zullen mogen komen op verbeurte 
van de Gansen. Sullende dit aan 
vang neemen Anno 1746. 

 

45. 
Op den 17 art: is verstaan dat de Heer 
Merkenrigter gelieve een register te 
laeten formeren, wat voor Nieuwe 
Huisen in deze Merkte zijn gebouwt. 
Om dus den gerequireerden rijxdaal” 
“der te kunnen invorderen. 
Den 18 art: blijft in waarde. 
Den 19 art: blijft als vooren. 
Den 20 art: blijft als vooren. 

 

Den 5. Octobr na voorgaande Kerkensprake op 
den Hoff te Hellendoorn holtspraake gehouden 
ter presentie van de Hiernaa genoemde Heeren 
Erfgenaamen. 
De Hoogwelgebr Heer Baron van Heiden Heer van 
den Dam en Erfmarkenrigter van Hellendoorn. 
Als meede comparerende ingevolge vertoonde gratifi” 
“catie voor den Heer van Bukhorst. 
De Hoog Welgebr. Heer Baron van Heerdt toe Eversberg 
namens de vrouw van Bellinghave. 
De Heer Hagedoorn van Duyvencate. 
Lubbert Wolterink voor sig selfs, Hannes Egberts voor 
sig selfs. De oud ontfanger Tiggelhoff en jan Podt 
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46. 
En is ter vergadering ingebragt een Rekening van De Erfgen. van der wijk Soo tot Laste van deze 
markte souden zijn ter somma van F waarop bij de Heeren Erfgen in deliberatie genomen dat de 
Heeren Hagedoorn, Bouwmeester en de ontf. 
Tiggelhoff op aanstaande Saturdag sijnde den 8 hujus 
over dese saake mochten confereren en deselven te 
examineren en naar dien haar Weledele consideratie 
aan den Hr Erfmarkenrigter over te geven om na 
mens eenige abusen in der selven rekening hadden 
bevonden. 
Dat verders die resolutie van den 6 Mey 1745 rakende de 
halve uitsettinge die commissie niet is voldaan en 
dus geen voldoende cedule door de Setter overgegeven 
zij so is daar nu op ‟t nieuws verstaan dat in plaats 

van het halve gesaaj nu op de cedel van 46. het gehele 
gesaaj extra door de meyerlieden sal worden betaalt 
en wederom van haar Landheeren Korten. 
Wijders geresolveerdt dat (vermits men geen heerde heerde = schaapherder 
tot hoedinge van de santstuive heeft kunnen bekomen) 

jeder huys of van twee sal moeten hoeden op 
een poene van eenen gulden voor behoudens dat die 
dan nog voor den Landt Drost sullen worden verklaagt 
en sullen de Heerden aanvangen te hoeden van nu af aan tot martini martini = 11 nov. 
en vervolgens met den eersten Mey en eindigen 
op martini en die bevorens sijne beesten daarin 
bevonden wierden, sullen de boete etc. daar toe ge= 
steld moeten betalen. 
Sijnde ter vergadering voorgedragen of niet noot= 
sakelijk was een huysjen aan de Helder Brugge te 
setten waarop de bovengenoemde gecommitteerdens versogt 
worden het selve in ogenschijn te nemen en 
daar van rapport te doen. 

 
47. 
Anno 1747 den 29 Meert. Ter requisitie van de Hoog= 
Welgeboren Heer Baron van Heiden Heer toe den 
Dam en in dezen Erfmarkenrigter van Hellendoorn 
ederom holtspraake gehouden op den gewoonlijken 
Hoff te Hellendoorn en sijn als Erfgenamen 
present geweest: 
Den Hoogwelgeboren Baron van Heiden Heer van den 
Dam voor sig selfs en de Heer van Weleveldt 
De Hoogwelgeboren Baron van Heerdt voor 

de vrouw van Bellinkhave. 
De Heer Hagedoorn van Duyvencate. 

Harmen Meijners voor L: Wolterink en sig selfs 
Soo hebben de gecommitteerde Heeren Erfgenamen 
ter vergadering rapport gedaan rakende de pretensie 
van erfgenaam van der Wijk en daar benevens vertoont 

een missieve van de Heer Dokter Muntz waarin sijne 
Weledele geliefdt te allegeren de resolutie der allegeren = aanvoeren van 
rechtsgronden 
Heeren Erfgenamen van den 8 Juny 1699 gehouden 

en waarin soude geblijken dat destijds een capitaal 
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van f 358=8=: soude sijn genegotieerd van de 
Scholtus H: Michorius of wel van desselfs 
Huysvrouwj: van Molenschot daar nogtans in die 
vergadering van 1699 

niet ‟t minste daar van geblijkt so hebben de 
Heeren Erfgenamen na rijpe deliberatie goedgevonden 
Aan den Heer van der Wijk dieswegen te schrijven 
en te versoeken visie van dus danigen obligatie 
en verdere administratie en wel voornamentlijk 
de quitantie specterende de uytgave van f 446=10=: 
vermits van dese tans presente Efgenamen geen 
de minste kennisse van sulke aloude saaken sijn 
 

 
48. 
hebbende, als lange voor haar tijdt gepasseert te sijn 
boven geen entioneerde visie soude op ‟t gevoeglijkste 
kunnen geschieden op den 2 woensdag in de aan= 
staande maandt meij als wanneer de Heeren Erfgenamen 
gesamentlijk nde Kerk te Hellendoorn sijn verga= 

dert tot het schrijven van dese brieff aan de Heer 
van der Wijk wordt de ontfanger Bouwmeester 
versogt uijt laste van Markenrigter en Erfgenamen 
den artikel van uitsetting blijft gearresteerdt 
op den art: rakende de Heerde en de Sant stuive is 
heeden verstaan, dat in‟t geheel, geen schaapen 
nog beesten sullen mogen komen inde santstuive 
op de boete op ieder gestelt, en, wat de Heerde 
belangt, werdt aan de ingeseten geaccordeert twee 
goede Heerden te stelen, dog so bevonden wierdt, 
of aangetoont konde werden dat de heerden niet 
wel hoeden sullende deselve daar voor strafbaar sijn 
en de boete betalen. 
Rakende het huijsjen aan de Brugge daar toe wer 
den de Heeren van Eversberg en Hagedoorn versogt 
nader oogenschijn te nemen: als wanneer er lief= 
hebbers mogten sijn bij provisie vooraf een uijtbakinge 
te doen, waar toe H: Droste sig heeft aangeboden. 
De verwalter Markenrigtereen douseur belooft zijnde douseur = beloning, fooi 
voor sijn aangewende vlijdt en moeijte omtrent 
het dempen der sant stuive word geaccordeert een 
pretensie op te stellen om ter naaster vergadering 
in te brengen. 
Voorts wordt de Heer Merkenrigter versogt soo veel rijsen 
als van dit jaar te bekomen sijn te laaten inkopen. 
Wijders in vergaderinge goedgevonden de Heer van Eversberg 
en Hagedoorn beneffens de ontfanger Bouwmeester te bemagtigen 
de oude uitgebragte rekeningen en in specie die van 

 
49. 
de ontfanger Tiggelhoff te examineren en en naar 
bevindingen te liquideren. 
Wijders is gearresteerd dat vermits het torf veene op een onordentelijke 
wijse begraven werd elk en een iegelijk verboden werd geen 
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ander kuile te aangraven als hij voorleden jaar gebruikt 
heeft, tensij hij geen kuile mogte hebben die alsdan door 
de Markenrigter sal aangetoont worden en werden de 

schaapherders wel expresselijk verboden uit en tusschen de 
torfkuilen te blijven maar de gemene weg tusschen de 
torf te houden op poene van twee g:guldens op beide te 
verbeuren NB wel te verstaan dat de schapen daar sullen moeten 
uitblijven van meij tot Helder Kermis. Helder Kermis = 1e donderdag in 
september 

 
1747. 
den 16 October. Ter requisitie van de Hoog Welgeboren Gestrenge Heer Baron 
van Heiden Heer toe den dam en in desen Erfmerkenrigter 
van Hellendoorn na voorafgegane kerkensprake etc. wederom 
holtsprake gehouden ter presentie van de Heeren Erfgenamen 
hier naar benoemt. 
De Heer van Eversberg namens de vrouw van Bellinghave 
De Heer van Duren namens de Heer Hagedoorn van Duijvencate 
De ontfanger Bouwmeester namens den Heer van den Dam en 
De Heer van Weleveldt 
De Rentmeester jansen namens de Graaff van Rechteren 
De Rentmeester A: Tiggelhoff namens sig selfs 

Jan Podt voor sig selfs 
Egbert Leestemaker voor sijn vader 
en H: L: Meiners voor sijn schoonvader L: Wolterink 
Soo hebben de Heeren Erfgenamen op den art: rakende de preten= 
sie van de Erfgenaam van der Wijk geexcamineert een missive bene 

vens een berigt en nog drie andere stukken door die 
erfgenamen van van der Wijk ingesonden en geresolveerdt om 
provisioneel aan eenige penningen te geraken, dat men soude 
een perceeltjen landt nog onverkogt liggende bij of in „t 
IJsak, als meede een hoekjen landt of heidegrondt over 
de Helder Brugge geleegen, en als de Heer van der Wijk te 
spreeken en te tenteren of men niet tot een accoort konde 
geraken. De Rentmeester jansen heeft desen art: ad referendum 
genomen, dog de andere Heeren Erfgenamen persisteren 

 
50. 
bij die genomene resolutie en protesteren tegens alle kosten 

die hierover mogten gemoveerd worden. Werdende onder 
tusschen de ontfanger Bouwmeester versogt, aan de Heer van der 
Wijk te schrijven of ‟t sijn Weledele mogt convenieren om in de 

aanstaande maend op den 16, 17 of agtienden aan den Ulft te bejegenen 
de Heeren van Eversberg Hagedoorn of van Duuren de Rentmeester jansen 
en Bouwmeester om provisionelijk en sonder prejudicie over 
gemelte pretensie te spreken. Wat de andere rekeningen belangt 
sullen door de Heer van Eversberg en de ontfanger Bouwmeester opgenomen 
en geliquideert en nadien op de eerste te houdene Holtsprake rapport te 
doen blijvende meede de andere art: in statu quo tot de eerste 
vergaderinge. 

 
 

50. 
bij die genomene resolutie en protesteren tegens alle kosten 
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die hierover mogten gemoveerd worden. Werdende onder 
tusschen de ontfanger Bouwmeester versogt, aan de Heer van der 
Wijk te schrijven of ‟t sijn Weledele mogt convenieren om in de 

aanstaande maend op den 16, 17 of agtienden aan den Ulst te bejegenen 

de Heeren van Eversberg Hagedoorn of van Duuren de Rentmeester jansen 
en Bouwmeester om provisionelijk en sonder prejudicie over 
gemelte pretensie te spreken. Wat de andere rekeningen belangt 
sullen door de Heer van Eversberg en de ontfanger Bouwmeester opgenomen 

en geliquideert en nadien op de eerste te houdene Holtsprake rapport te 
doen blijvende meede de andere art: in statu quo tot de eerste 
vergaderinge. 
1748 den 14 juny wederom holtsprake op den gewoonlijken hoff te Hellendoorn gehouden en 
sijn ter vergaderinge present geweest de navolgende 
erfgenamen: de Heer Hagedoorn van Duyvencate, ontfanger Bouw= 
=meester namens de Heer van den Dam en De Heer van Bokhorst 

Lubbert Wolterink, jan Podt, Egbert Hansen voor sijn vader. 
En is door de Heer Hagedoorn ten missive van de Erfgenamen van de Wijk 
in vergaderinge vertoont en voorgelesen dogh om en vermits de 
swakheid der Erfgenamen of ook der Heeren Gecommitteerdens absentie 
heeft men op heeden tot geene resolutie kunnen treeden 
den volgenden art: rakende liquidatie van andere reekeningen 
blijft alsnogin statuquo. 
Den art: rakende den heerde in de santstuive waarover geklaagt wordt 
dat sijn post omtrent het schutten van Beesten en Schapen 
in de santstuive niet had waargenomen desen art: word tot 
de naaste vergaderinge uitgestelt om alsdan ter deegen 
overwogen te worden. 
Omtrent ‟t douceur aan de verwalter belooft blijft alnog in statuquo 
omtrent het rijsen koopen tot de santstuive is geresolveert 
weder 100 vimme te koopen en de betalingen te soeken uyt 
een extra geslagte over den jaare 1747. Sullende door de boeren 
werden betaalt en van de Landheeren weder worden gekortet 
wijders werden gesworens wel ernstig gerecommandeerd goede toesien 
op de sandstuive en verdere saaken de markte raakende te neemen 

en sullen provisioneel tot de naastkomende vergaderinge 
moeten continueren als wanneer de selve opnieuw aangesteld 
onder Ede sullen worden gebragt. Hierop hebbende gesworens 
Huurman en Hendrik jansen instantie gedaan om van die 
functie ontslagen te zijn, en is daarop geresolveert provisioneel 
tot eerstkomstige vergaderinge uit de krink van‟t Karkdorp 
vier man tot de andere gesworens gestelt. 
51. 
Anno 1750 den 18 Juny ter requisitie 

van den Weledelen Heer Paulus Benell 
Heer van Westdijkshorn Windesheim 
en den Dam als Erfmarkenrigter van „t 
kerkdorp Hellendoorn Holdspraak gehouden 
op de Hof te Hellendoorn en sijn 
present geweest 
j:j: den man als verwalter markenrigter 
en voor intres van sijn principael 
d‟Heer jansen Rentmeester van Schulenborg 

Hendricus tiggelhof namens sijn vader 
Lubbert Wolterink 
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jan Podt 
Egbert Leestemaker 
Gerrit Huurman namens sijn lantheer 

de heer van Bokhorst 
Hermannus Meiners 

En is geresolveert rakende de santstuive 
dat de verwalter marktenrigter sorg sal dragen 
so veel rijsen als bekomen kan te besorgen 
tot ‟t maken van de stuive en de betaling 
te vinden uit ‟t verkopenvan veenakkers 
of bollen ensijnbij desen tot die verkoping 

gecomm. 

 
 

52. 
gecommitteert neffens de verwalter marken 
rigter jannes Schutte Lubbert Wolterink 
en jacob duvencate. 
dat op de nodigste plaetsen ‟t hout 
of rijsen in de stuiven werden gebragt 
als ook de santhaver in sijn tijd ingesameld 
of afgesneden en ingelegt werde dit 
alles volgens gebruik 
ten tweden rakende de Helderbrug 
is de ondermarkenrigter gedemandeert 
‟t nodige te laten maken 
ten derden is voorgestelt door de 
Heer ontfanger Bouwmeester den inhout 
van een brief van de juffrouw van der 
Wijk rakende de bewuste pretensie 
en werdende dit gereserveert tot de 
naest aenstaende holtsprake 
Vorders is jan Podt aengestelt tot onder 
markenrigter. 
nog is voorgedragen dat die uit de 
markte van Luttenberg hare maten in 
geen goede vree en houden en de vree = afrastering 

beesten van de helderse ingesetenen met 
honden hitsen tot groot nadeel van 

deze 

 
52. 
dese markte is tot voorkominge 
van verdere disputen de markenrigter 
versogt om de markenrigter van 
Luttenberg mondeling daer over te 
onderhouden en te versoeken dat de 
beesten van die van helderen voortaen 
niet meer door honden gehitst worden 
maer datze hunne vree opmaken en 
naberlijk onderhouden. 
nog is goedgevonden dat de boete of 
schutgelt sijn sal de halfsheit voor de 
markten rigter en de andere halfsheit 
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voor de gesworens. 
en sijn vervolgens tot niuwe gesworens 
aengestelt Hendrik Wemekamp en jan Maris 
de overige gecontinueert 
aldus geresolveert op tijd en plaetse voorschreven 

1754. den 21 mey volgens voor afgaende Convocanten 
op de Hof te Hellendoorn holtsprake 
gehouden en sijn present geweest 
sijn Excellentie den Heer Generael Grave van 

Rechteren Heer tot den Dam als Erf 
Markenrigter 
J:L: jansen als rentmeester van den Schulenborg 

J:B: 
 

54. 
J:Bruineberg als gequalificeerde van 
den Heer Marquis de tonars Heer van 
Bellinghof 
Henricus Tiggelhof namens sijn vader 
Lubbert Wolterink 
jan Pot 
Egbert Leestemaker 
En is op ‟t point van de santstuivingen 
geresolveert voor eerst dat op de santhaver 
naukeurig moet gepast worden door den 
onder marken rigter en de gesworens 
om deselve p sijn tijd in te samelen 
en gesaijt te worden daer ‟t meest nodig is. 
Ten anderen, dat met den eersten 
bequaem persoon tot een hoederop de 
santstoevinge sal aengestelt worden op 
de minste kosten om so wel de beesten 
als de de schapen uit de santstuivinge 
te keeren en sal voor de beesten en schapen 
in de santstuivinge bevonden werdende 
betaelt worden als van outs daer toe gestatueerd 
vorders is door den Heer Erfmarkenrigter 
aengestelt of laten continueren jan Podt 
en tot geworens sijn op niuws genomineert 
jan Sogen en Peter Pijffers en de verdere 
gesworens wprdem gecontineerd als jan Maris 

 
55. 
Hendrik Wemekamp, Lubbert Wolterink en 
Klaes Hulst. 
Eindelijk worden de ondermarkenrigter 
en de ses gesworens door de Heer Erfmarkenrigter 

en de gesamentlijke presente erfgenamen 
geauthoriseert om als hier boven gemelt 
met den aller eersten een hoeder over de 
santstuivinge te nomineren en methem 
daer over ten minsten kosten te accorderen 
wat betreft de reparatie aen de Hellendoornse 
brugge daer op is geresolveert dat de nodige 
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reparatie aen deselve wort gedemandeert 
aen den ondermarktenrigter om sulx ten 
minsten kosten en ten spoedigsten te 
laten repareren. 
D‟Heeren Efmarkenrigter en presente 
Erfgenamen van Hellendoorn van de 

Heer de Man hebbende verstaen dat de Heer 
D:Baselman nog eenige markten resolutien 
onder sig houdt en niet tegenstaende 
een en andermael sijn Edele heeft aengemaent 
om deselve over te geven daer in tot hier 
toe in gebreke is gebleven al waarom 
bij genomene resolutie den Heer Erfmarken 
rigter gedemandeert wort om voornoemde Heer 
Baselman te versoeken om alle de onder 

 

56. 
hem berustende markte papieren hoe 
eerder hoe beter aan sijn Hooggeboren over te geven. 
Wijders door jan Wolters Veneman voor 
gedragen sijnde dat Claes Hulst in sijne 
turf kuile is komen invallen en Claes 
Hulst daar over gehoort sijnde is goed 
gevonden dat de ondermarkenrigter en de 
Gesworens dit sullen in ogenschijn nemen 
en so mogelijk decideren dog inval onver 
moedelijk nietkonde geschieden sullen 
deselve daer van aen d‟Heer Erfmarkenrigter 
raport doen. 
Ook is geresolveert dat bij aldien iemant 
in ‟t veen de dijken of wegen komt te 
vergraven daer aen sal verbeuren 2 goud guldens. 
Nog is geresolveert dat een Commisie 
sal aengestelt worden om ‟t veen in ogen 
schijn te nemen ten einde ‟t veen door 
‟t graven van turf niet vernielt werde 
en ‟t turf graven in ‟t vervolg in beter 
ordre geschiet en daer toe is genomineert 
j:L: jansen Rentmeester des Huises Rechteren 

Gerrit Leestemaker en Antonie Tiggelhof 
en daer bij geadjungeert e Heer Bouwmeester 

Scholus van Hellendoorn. 
Over de hekken om den Es die schouw vree 
sijn eenige klagten ingebragt sijnde 

is 

 
57. 
is geresolveert dat een niuwe opschrijvinge 
der landen in den Esch sal bemaekt worden 
en daer na de uitsettinge te doen tot 
betalinge der hekken waer toe den onder 
markenrigter en gesworens worden ge 
committeert. 
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1755. 
Den 15 october na voorgaende wettige 
convocatie markten gerigte gehouden op 
den hof te Hellendoorn en sijn verschenen 
de Hoog Geboren Gestrenge Heer L:C: Graaf van 
Rechteren Heer van den Dam ec: ec: als 

erfmarkenrigter mede als momboir Heer 
over de Hoog Geboren Erfgenamen van Rechteren 

toe den Schuilenborg. 
jan Podt 

Lubbert Wolterink 
En hebben geresolveert terwijl tot heden 
geen hoeder op de santstuive gestelt 
is dat alsulken hoeder tegen ‟t voorjaer 
aenstaende sal worden aengestelt en dat 
over ten meesten profijte van de markte 
te accorderen dat tot voorkominge der 
schade die door de beesten van dit jaer 

 
58. 
mogte veroorsaekt worden sal ieder 
huisman een dag bij tour beurte daer 
op passen en sulx op boete van 2 goud guldens 
bij nalatigheit van dien. 
en aengaende de santsuitve bij den 

twilhaer wort de ondermarkenrigter 
gedemandeert om sorge te dragen 
dat deselve so wel als de andere in „t 
voorjaer met de nodige rijsen worden voorsien. 
Betreffende de Hellendoornse brugge is 
geresolveert dat deselve ten eersten 
in een goede staet sal worden gebragt 
so wel de hoofden als de brugge op 
sig selfs sullende tot betalinge van de 
gepasseerde en nog te doene onkosten 
eenige hoeken lant worden uitgesien 
uit welkers verkoop de onkosten kunnen 
worden betaelt en sijn tot ‟t uijtsien 
van deselve gecommitteert de Heer Hagedoorn 
Rentmeester Jansen Rentmeester Ledeboer jan Podt 
Henricus tiggelhof en Lubbert wolterink 
Verders nog door de gesworens voorgedragen 
sijnde dat eenige luiden van haer over 
‟t hiet majen gecalangeert verweigeren hiet = heide, calangeren = bekeuren, aanhouden of 
in beslag nemen van smokkelwaar 
de boete daarote staaende te betalen so 
wort de ondermarkenrigter geauthoriseert 

 

 
59. 
deselve door parate executie tot be= 
talinge te constingeren. 

 
1756. 
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den 28 july sijn op den hof te Hellendoorn 

na voorgaende wettige Kerkensprake 
vergadert geweest 
sijn Hoog Geboren de Heer Grave van Rechteren 

Heer tot den Dam en Collendoorn ec: ec: 
als Erfmarkenrigter 

Jan: Lamb: jansen als rentmeester van den 
Schulenborg 

jan Pot 
Lubbert Wolterink 
Henricus tiggelhof voor sijn vader 
Egbert Leestemaker 
En is op de propositie en ‟t versoek van 
De Heer Bos Rigter van Enschede namens 
De Erfgenamen van der Wijk en andere 
Crediteuren meer om ten spoedigsten 
betalinge van hare pretensien welke sij 
lieden op de markte van Hellendoorn 

sijn hebbende te erlangen is geresolveert 
en goedgevonden om ter examinatie van 

 
60. 

bovengemelte pretensien te committeren 
so als gecommitteert wort bij desen 
de Heer Hagedoorn jacobus Lambertus 
jansen rentmeester des Huises Rechteren 
Lambertus Vincentius Ledeboer als rentmeester 
des Huises Dam Lubbert Wolterink Henricus 
Tiggelhof en Hermannus Podt vorders 
worden alle crediteuren versogt m 
aen voornoemde gecommitteerden binnen 
den tijd van ses weken over te senden 
so veel mogelijk specificque rekeninge 
van hare pretensien ten fine voor verhaelt 
bij poene van verstek van de praetensie 
der geenen die in gebreke mogten gebleven 
sijn om hare rekeningen binnen voorschreven 
tijd in te senden aen gemelde gecommitteerden 
‟t geene aenstaende sondag bij kerken 
sprake sal bekent gemaekt worden 
ten einde niemant eenige ignorantie 
kan praetenderen. 
Eindelijk worden de gecommitteerden 
versogt om naa gedane examinatie 
van de toegesondene rekeningen en 
praetensien waer toe haer ses weken 
boven de voorgemelte ses weken vergunt 

Wort 
 

61. 
wordt ten spoedigsten de Heeren Erfge 

namen te laten convoceren en van hare 
Commissie te rapporteren. 

 



Markeboek Hellendoorn 1710-1814 

Werkgroep Luu veur Oald Niejs Sprokkeln – Historische Kring Hellendoorn Nijverdal 
2002-2007 

Pagina 34 

 

 

1757. 
den 8 september sijn op de Hoff te 
Hellendoorn na voorgaande wettige 
convocatie de Heeren Erfgenamen 
van ‟t Kerkdorp Hellendoorn vergadert 
en sijn gecompareert 

Sijn Hoog Geboren Gestrenge Heer Leopold Casimir 
Grave van Rechteren Heer tot den Dam 
als Erf Markenrigter. 
De Heer Scholtus Bouwmeester 
J:L: janssen als Rentmeester van den Schulenborg 
Harmannus Podt voorhem selfs 
H. Tiggelhoff 
Gerrit Leestemaker 
Gerrit Kraijenbelt 
Peter Pijffers 
En is door de praesenten, naa resumptie 
van de voorgaande resolutie en gehoort 
hebbende het ingebragte rapport van 
de gecommitteerdens dat wel eenige 
reekeningen ten laste van Markte 
Hellendoorn hadden ontfangen 

 
62. 
so als deselve volgens een gemaakt prejusten 
hier bij worden overgegeven sonder daarin 
of daaromtrent verder te kunnen gedaan 
worden door absentie van de Heer 
Hagedoorn en het vertrek van de Heer 
Ledeboer verder geresolveert. Dat de 
vorige gecommitteerden waar bij de 

Heer Scholtus Bouwmeester en Hieronymus 
Ledeboer mede gecommitteert sijn op 
aanstaande woensdag sullen vergaderen 
ten huyse van Hermannus Podt om 
als dan die overgegevene reekeningen 
nader te examineren en so nae doen= 
=lijk een liquide staat op te maken. 
En worden voornoemde gecommitteerdens 

versogt om eenige perceelen off hoeken 
in de markte Hellendoorn ten minste 
schade van dien uyt te sien om ten 
profijte van voorschreven Markte en tot betaling 
van de pressanste schulden te worden ver 
kogt en om daar van op woensdag den 
28 September aanstaande op eene daar toe uyt 

te schrijvene Erfgenamen vergaderinge 
rapport te doen (was getekent) 
L:C: Graaff van Rechteren J:C: Bouwmeester 
J:L: Janssen, Harmannus Podt 
Henrikus Tiggelhoff, Gerrit Leestemaker 
Peter Pijffers, Gerrit Kraijenbelt 

 
63. 
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1757 den 28 september voorgaande wettige 
convocatie sijn de heeren erfgenamen 
van het karkdorp Hellendoorn op 

den hoff vergadert geweest en 
sijn gecompareert 
sijn hooggeboren gestrenge de heer Leopold 

Casimir grave van Rechteren, heer 
van den Dam als erfmarkenrigter. 
De heer scholtus Bouwmeester 
J:L: Janssen als rentmeester des Huyses 
Schuylenburg. 
Henricus Tiggelhoff 
Harmen Podt 

Lubbert Wolterink 
Peter Pijffers 
Volgens de voorgaande resolutie 
der heeren erfgenamen in dato 
den 8 september hebben de gecommitteerden 
overgegeven een opstel van credit en 
debet der markte Hellendoorn, waar 
bij is gebleken, dat de voornoemde markte 
buyten en behalven de pretensie 
van de erfgenamen van van der Wijk 

nogh soude schuldig weesen de somma 
van vierhondert vier en veertig gulden 

en 
 

64. 
en sestien stuyver. En volgens deselve 
resolutie gerpporteert, dat sij om deze 
penningen te vinden en om daar meede 
voornoemde schulden te betalen 
uytgesien hadden een hoek lands over 
de Hellendoornse brugge bij ‟t Jerusa= 
=lems en twee aanslagen bij ‟t Ysaks ten 
minsten naadele van de ingesetenen 
der voornoemde markte. En is na de 
heeren gecommitteerdens voor haare 
genomene moeyte te hebben bedankt 
geresolveert om de voornoemde uytgesiene 
hoek en aanslagen publyk en aan 
de meestbiedende te laten verkopen 
door de voorschreven heeren gecommitteerdens 
op dinsdag den 11. October aanstaande des 
nademiddaags om twee uur. 
Vorders is door Henricus van den Collenstaart 
aan de heeren erfgenamen versogt om een 
hoekjen lopende langs ‟t voetpad naa „t 
huys van Frerik Peeters te mogen aan 
graven, presenterende daarvoor aan de 
markte te betalen vijftien gulden. 
En is daarop geresolveert dat ongeprejudi= 
=cieert een ieder sijn goed hebbende regt, 
dat voorschreve hoekjen aan voornoemde Hen 
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ricus voor de aangebodene vijftien gulden 
overgelaten sal worden, mits dat de meyer 
Costee sijn drift en wegh op een behoorlijke 

 
65. 
wijse over dat landt blijft houden, sullen de vordens ten overstaan van den onder= markenrigter dit 
hoekjen uytgekielspit worden. 
Eyndelijk voorgedragen sijnde dat op diverse 
plaatsen bij ‟t karkdorp langs de publyke 
wegen groote gaten wowrden gemaakt, waar 
uyt naar apparentie sand gehaaldt wordt, 
waardoor nogtans buyten het gevaar dat 
men ‟s avonds in den duisteren de wegen 
moetende gebruiken moet ondergaaan 
de publyke weegen al te veel benadeelt 
worden, so is verstaan en goedgevonden 
den ondermarkenrigter aantestellen 
en te ordonneeren om de reets ge= 
maakte gaten voor eens door twee a drie 
ingesetenen van ‟t kerkdorp te laten 
toesmijten en vervolgens door kerken= 
sprake bekent te maken dat sij voor= 
taan twee roeden van de weegen moeten 
afblijven em vrijlaten om de weegen 
te secuurder te kunnen gebruyken 
op de boete van eenen goltgulden 
alsmeede publicieren te laaten dat de 
schippers aan de sijde van het karkdorp 
op de gemeene grond omtrent de 
Helder brugge niet sullen 
mogen lossen en laaden 
mede op de boete van 

 
 

66. 
twe goldgulden 
(was getekent) 
de Graaff van Recheren 
J:C: Bouwmeester 
J:L: Janssen 
Lubbert Wolterink 
Henrikus Tiggelhoff 
Peter Pijffers Harmen Podt 

 
1757. den 11 october door gecommitteerden J:C: Bouw 
meester, J:L: Janssen, H: Ledeboer, L: Wolte= 
=rink, H: Tiggelhoff, en H: Podt inge= 
volge resolutie van den 28 september 1757 

publyk en aande meestbiedende verkogt 
den hoek over de Helder brugge tegen 
over Jerusalems huys door Jerusalem 
aangekogt voor een somma van drie 
hondert gulden 11 stuivers, segge f 300 = 11 
op dato nog verkogt twe aanslagen 
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n ‟t Ysaks so uytgekielspit sijn 
No.1. aangekogt door de hooggeboren gestrenge 
Heer L:C: graaff van Rechteren heer van 
den Dam voor f 147 = : = 

 
 

No.2. sijn hooggeboren heer graaff van 

Rechteren toe den Dam f 129 = 13 = 
onder reserve van de daar opgelopnen 
kosten aldus gedaan luit voorwaarden 
en conditien die uyt aller naam is getekent 

H: Ledeboer 
 

67. 
1758. den 23, 24, 25 mey de gecommitteerden van 

de markte Hellendoorn, als waaren 
de heer scholtus J:C: Bouwmeester, de 
rentmeester Janssen, H: Podt, Lubbert Wolte= 
=rink, H: Tiggelhof en de rentmeester Ledeboer 
vergadert sijnde geweest ten einde de 
rekeningen van de voornoemde 
markte na te sien en te examineren, 
hebben bevonden dat de oude ontfanger 
Tiggelhoff, naa aftrek van ‟t geen deselve 
aan de voornoemde markte schuldig was, 
nog toekomt een somma van f 46 = 19 = : 
waarop bij provisie sal 
worden betaalt f 42 = 6 = : 

 
Vorders komt Peter Pijffers naa 
aftrek van‟t geen hij aan de markte 
schuldig was de somma van f 26 = 3 = : 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 23 = 3 = : 

 
Nog komt Asman f 37 = 4 = : 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 32 = 4 = : 

 
nog komt Hannes Egberts de 
somma van f 42 = 12 = : 
waarop bij provisie sal 
worden betaalt   f 38 = : = : 

f 4 = 13 = : 

 
 
 
 

f 3 = : = : 

 
 
 

f 5 = : = : 

 
 
 

f 4 = 12 = : 
rest f 17 = 5 = : 

 
68. 
transport van ‟t restant f 17 = 5 = : 
nog komt Fr. Krayenbelt 
de somma van f 54 = : = : 
nog f 17 = : = : 
nog f 5 = 5 = : 

f 76 = 5 = : 
waarop bij provisie sal worden betaalt f 68 = 15 = : 
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nog komt Tijhuys tans 
Jan van Delden f 53 = 10 = : 
waarop bij provisie sal 
worden betaalt f 48 = : = : 

 
 

f 7 = 10 = 

 
 

f 5 = 10 = : 
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Nog komt Corbag f 8 = 6 = : 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 7 = : = : 

 
nog komt Harmen Podt de 

somma van f 72 = 15 = 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 65 = : = : 

 
Nog komt van Beest f 32 = 16 = : 
waarop bij provisie sal 
worden betaalt f 29 = : = : 

 
nog komt Jan Podt f 23 = : = : 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 21 = : = : 

 
nog komt de heer Bouwmeester de 
somma van f 241 = 11 = : 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 217 = : = : 

 
 

 
f 1 = 6 = : 

 
 
 

f 7 = 15 = : 

 
 
 

f 3 = 16 = : 

 
 
 

f 2 = : = : 

 
 
 

f 24 = 11 = : 
rest f 69 = 13 = : 

 

69. 
transport van ‟t restant f 69 = 13 = : 
nog komt Daniel Baarselman 
de somma van f 6 = 10 = : 
dit sal in ‟t geheel betaalt worden. 
Nog komt Gerrit Hannis en 
Herm Baron f 8 = : = : 
waarop bij provisie 
sal worden betaalt f 7 = : = : 

 
nog komt Jan Tijhuys de 
somma van f 6 = : = : 

welke sal worden betaalt 
nog komt Stenvers f 2 = 8 = : 
welke sal worden betaalt 

f 1 = : = : 

 
 
 
 

f 70 = 13 = : 
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Also blijft de markte nog schuldig seventig gulden en dertien  
stuyvers. Volgens marktenboek heeft de markte nog in te 
orderen van getaxeerde hoeken van den huyse Schuilenburg 
de somma van f 91 = 3 = : hier af wegens de verkofte veen 
kkeren van den 25 september 1727    waarvan volgens conventie 
aan 
de huysen Schuilenburg en Catenhorst 

 
70. 

transport van ‟t credit f 91 = 3 = : 
Catenhorst een ¼ sou 
worden betaalt waar 
van de ½ scheit bedraagt f 62 = 10 = : 

 
van Derk Gunneman aan 

 
 
 

 
f 28 = 13 = : 
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sijn kamp f 5 = : = : 
Meinners sal bij afrekening 
moeten betalen f 3 = 3 = : 

f 36 = 16 = : 
 

Aldus gedaan op dag en 
datum als voren 
(:was getekent:) 
J:L: Janssen 
J:C: Bouwmester 
Harmen Podt 

Henrikus Tiggelhoff 
Hieronimus Ledeboer 

 
71. 
Ontfangst voor de markte van het 
kerkdorp Hellendoorn, voor een hoek bij 
het Jeruzalems na aftrek van de insate 
en hogegelt f 293 = 11 = 
voor het eerste Isak na aftrek 

van de insate en hogegeldt f 193 = 10 = 
het twede ook na aftrek van de 
insate en hogegelt f 126 = 13 = 
van Hendrikus Kollenstert 
voor het aangegravene f 15 = - = 
nog van H.L. Meiners ‟t gene 
deselve aan de markte schuldig 
was volgens afrekening van de 
gecommitteerden den 25 meu 1758 
gedaan f 3 = 3 = 

 

Dus een ontfangst samen f 581 = 17 = 
Waar tegens uitgegeven als 
Volgt: 
No. 1. Aan de heer scholtus Bouw= 

Meester volgens q: f 217 = : = : 
No. 2. Aan Peter Pijffers l:q: f 23 = 3 = : 

No. 3. Aan Jan van Delden l:q: f 48 = : = : 
No. 4. Aan Gerrit Craijen= 

belt l:q: f   68 = 15 = : 
somma f 356 = 18 = : 

 
72. 
transporteren van den ontfangst f 581 = 17 
transport van de uitgaven f 356 = 18 = : 
No. 5. Aan Gerrit Hannessen 

Lestemaker l:q: f 38 = : = : 
No. 6. Aan Herm Berents en 

Gerrit Leestemaker l:q: f 7 = : = : 
 

No. 7. Aan Harmannus Podt l:q: f 65 = : = : 
No. 8. Aan Stenvers l:r: & q f 2 = 8 = : 
No. 9. Aan W.B. Corbag l:q: f 7 = : = : 
No.10. Aan Jan Podt l:q: f 21 = : = : 
No.11. aan Tiggelhoff l:q: f 42 = 6 = : 
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No.12. aan van Beest l:q: f 29 = : = : 

No.13. aan Jan Tijhuys l:q: f : = 6 = : 
Dus de uitgave samen   f 568 = 18 = : 
Blijft dus te verantwoorden f 12 = 19 = : 

 
Na voorgaande wettige convocatie der 
Heeren erfgenamen van ‟t kerkdorp 
Hellendoorn op den 23 juny 1758 sijn gecom= 
pareert op den hoff te Hellendoorn 
de hooggebooren gestrenge heer L:C: 
graef van Rechteren als erfmarkenrigter 
Harm Podt voor sig selfs 

 
73. 
Antony Tiggelhoff 
Gerrit Leestemaker 
Peter Pijffers 
Lubbert Wolterink 
Egbert Leestemaker 
En is door de presente erfgenamen na 
resumptie van de voorgaande resolutie ge= resumptie = korte samenvatting 

hoort het raport door de gecommitteerden 
uitgebragt waar bij blijkt dat de executie van 
de commissie aan deselve bij de laatsledene 
vergaderinge opgedraagen ter uitvoer is 
gebragt. Bestaande hier in dat het uyt 
gesiene landt bij het Jeruzalems alsmede 
de twee stukken bij het Isakcks door deselve 
op den 11 october 1757 sijn verkogt geworden, 
voor eene somma van vijfhondert drie en 
sestig gulden veertien stuyver segge f 563 = 14 = : 
welke penningen door de heeren gecommitteerden 
ontfangen sijnde deselve voor rekening 
van de markte hebben uytbetaalt soo als 
uit de geproduceerde quitantien koomt 
te geblijken. Komende hier verder dan 
nog bij eene somma van vijftien guldens 
van Hendrikus Kolsteert en een restant 
van drie fulden drie stuyver van H:L: Meiners, 
welke meede verreekent sijn. 

 
74. 
en terwijl bevonden is dat de marckte naa 
voorgaande betaalinge nog schuldig blijft 
eene somma van seeventig gulden en der= 
tien stuyver buiten en behalven de 
praetensie van de erfgenaam van der Wijk. 

Soo is goetgevonden eene nieuwe commissie 
te decerneren om alsnog eenige gronden 
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uittesien tot dempinge van de voornoemde 
schulden en sijn daartoe gecommitteert 

de heeren Janssen, rentmeester des huyses 
Schuilenburg, H. Ledeboer, Lubbert Wolterink, 
Harmannus Meiners, Harmannus Podt en Corbag 
hebbende de gecommitteerdens aangenomen 
om binnen drie weeken hier van te 
sullen rapporteren. 
Sijnde verder geresolveert de bovenstaande 

gecommitteerdens aan te stellen om de 
wahren nauwkeurig naa te sien, en 
daar van een exacte lijst te formeeren en 
deselve soo ras mogelijk aan den heere erf= 
markenrigter ter hant te stelen ten 
fine dat deselve als dan een holtspraake 
belegge om met de goetheeren te kunne 
resolveren en concludeeren soo men sal 
goet vinden te behooren. 
Eindelijk is geresolveert dat niemant 

 
75. 
tegens de gemeente sla mogen 
kribben tensij dat blijkt dat hem aan 
sijn land door het water word schaade 
toegevoegt. Alsmede sal niemant 
vermogen sooden of plaagen te steeken 
en wel op een boete van vij goldguldens 
en werd den ondermarkenrigter H: 
D: Corbag gauthoriseert en gelast 
om hier over te vigileren en de boete vigileren = scherp letten op 
daartoe staande in te vorderen. 

Was getekent: 
J.C. graaf van Rechteren 
Harmannus Podt 
Peter Pijffers 
Gerrit Lestemaker 
Egbert Lestemaker 

 

76. 
Na voorgaande wettige convocatie 
der heeren erfgenamen van het 
kerkdorp Hellendoorn, op den 10: 
july 1758 sijn gecompareert op den 
hof tot Hellendoorn 
sijn hoog gebooren de heer L:C: graaff 
van Rechteren, als erfmarkenrigter 
J:L: Janssen als rentmeester van Schuilenburg 
Hermannus Podt voor sig selfs 
Antony Tiggelhoff 
Peeter Pijffers 
Gerrit Leestemaker 
Egbert Leestemaker 
Hermanus Meinders 
Lubbert Wolterink 
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En is na resumptie van de voorgaande 

resolutie vervolgens door de gecommitteer 
den gerapporteert dat door deselve tot 
afdoeninge van de nog resterende schul= 
den volgens hare commissie hadden 
uitgesien, eenen hoek voor de gunnen, 
een hoek bij Derk Gunnemans, en een hoek 

 
77. 
bij Koste. En laastelijk eenen hoek aan 
de Hoften, waar over gedelibereert sijnde, 
is goedgevonden dat den hoek bij Derk 
Gunnemans langs Schuttenland en 
den hoek aan de Hoften door de gecom= 
mitteerdens sullen worden uitgekielspit 
en naa rato getaxeert, blijvende de andere 
hoeken om reedenen leggen. 
Vorders sal door de gecommitteerdens alle 
aangegravene hoeken nagesien en getaxeert 
worden, en wanner iemant bevonden 
word welke verweigerde betalinge te 
doen, sal het aangegravene weederom 
moeten ingesmeten worden, naa 
dat alvoorens op de naast volgnede 
vergaderinge daarvan sal gerappor= 
teert wesen. 
Vervolgens voorgedragen sijnde, dat niet 
tegenstaande de heilsame resolutien 
aangaande het drijven der schapen 
in de santstuivinge genomen, de 
scheepers nogtans de schapen in 
de santstuivinge drijven, of laaten 
lopen so word desen aangaande gere- 
solveert dat de ondermarkenrigter 

 

78. 
nauwkeurig daarop sal passen, en 
word ieder schaap welke in de santstui= 
vinge bevonden word doen betalen 
ses stuyver. 

Nog is gerapporteert dat door de schapen 
van Blenke de mars sterk bedreeven 
en beschadigt word waar omtrent gere= 
solveert is dat den ondermarkenrigter 
den meyer Blenke sal te kenne 
geven dat op de erfgenamen vergade= 
ringe een resolutie genomen is dat 
hij nog iemant anders eenige schapen 
op den mars mogen drijven op de 
boete van 2 goldgulden. 
En vorders geresolveert dat geen wagens 
over de marsjes mogen varen op de boete 
van eenen gulden, ‟t welk bij kerken= 
sprake zal bekent gemaakt worden. 
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Eyndelijk sijn tot gesworens aangestelt 
Hermanus Meinders, Jan Kok, 
Hoffman, Wilm Kuiper en Maris. 

/Was getekent:/ 
L.C. Graaf van Rechteren Peter Pijffers 
J.L. Janssen Gerrit Lestemaker 
Harmanus Podt Henrikus Tiggelhof 

Egbert Lestemaker 

 
79. 
Na voorgaande wettige convocatie 
der heeren erfgenamen van het kerkdorp 
Hellendoorn op den 25 july 1758 sijn gecom= 
pareert op den hof tot Hellendoorn 
sijn hooggeboren de heer L:C: graaf van 
Rechteren, als erfmarkenrigter. 
J:L: Janssen als rentmeester van Schuilenburg 
Hermannus Podt voor sig selfs 
Lubbert Wolterink 
H:L: Meiners 
Egbert Leestemaker 
Gerrit Lestemaker 
H: Tiggelhoff 
Peeter Pijffers 
Naa resumptie van de voorgaande resolu= 
tie hebben de gecommitteerdens volgens 
voorgaande resolutie gerapporteert dat sij 
de twee hoeken bij ‟t Schutten en de 
Hofte beneffens alle vordere aangegravene 
hoeken hebben nagesien en geeven hierbij 
de taxatie dier hoeken, over welke voorgelesen 
sinde, heeft sijn hooggeboren heer erfmarkenrigter 
de gecommitteerdens voor hare en desen 
genomene moeyte bedankt en voorgedragen 
 
80. 
deselve taxatie naa sig te sullen neemen 
om deselve na sien en op om de naaste aan= 
staande vergaderinge nader dien aangaande 
te rapporteren. 
Op de klagte van Huirman tegen Peter 
Pijffers sijn de beide parthijen, en die geene 
welke het in ogenschijn genomen hebben, 
gehoort en bevonden dat sij beide in den 
voorleden jaare reets dar over sijn gecon= 
venieert, en wordt dus door d‟ heer erfmar= 
kenrigter en presente erfgenamen goet= 
gevonden dat Peeter Pijffers aan het voor= 
gemelte convenant sal hebben te voldoen 
binnen de tijt van 14 dagen, of dat het 
selve na dato door den ondermarkenrigter 
en gesworens wederom sal ingesmeten 
worden. 
Vorders heeft sijn hooggeboren den heer erfmarken= 
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rigter gerecomandeert aan de decommit= 
reerdens om aan de resolutie aangaande 
de waaren, genomen op den 23 juny deses 
jaars hoe eer hoe beter te voldoen, en 
daartoe eenen dag te beraamen wan= 
neer daar mede een begin sal gemaakt 
worden. Waarover de presente 

gecom= 

 
81. 
gecommitteerdens sig beswaart en 

versogt hebben, dat daar nog enige 
gecommitteerdens mogten toegevoegt 
worden, en sijn vorders daar toe gecom= 
mitteert Gerrit Leestemaker en H. 
Tiggelhoff sullende voort naa den 
bouw daarmede een begin gemaakt 
en met presente voortgegaan worden. 
Was getekent: 
L:C: graaf van Rechteren 
J:L: Janssen 
Harmannus Podt 

H:L: Meiners 
Lubbert Wolterink 
Gerrit Lestemaker 
Henrikus Tiggelhof 
Peter Pijffers 
Egbert Leestemaker 

 

82. 
De nieuwe hoeken in de markte van 

Hellendoorn door de gecommitteerdens 
nagesien en getaxeert, om op de erfge= 
namen vergaderinge op de 25 july 
1758 over te geven 
1. een hoek aan Schutten gaarden 

 
 
 
 
 

 
f 

 
 
 
 
 

 
6,- 

2. aan Schutten gloepe een nieu= 
wen hoek 

  
f 90,- 

3. een dito agter de Hofte 
4. Bergman bij sijn huys 
5. L: Wolterink bij Bergmans 

deselve aan Veltmans kamp 
nog aan Vrohuys kmap 

f 

f 

f 

90,- 
f : = 10 

: = 15 
f : = 5 

: = 6 

6. Jan agter den Esch bij sijn huys 
7. Vijstendijk aan sijn oude plaatsjen 
8. de Scholte van de Nijstadt 
9. de Krijtwever 
10. Leeve op de Nijstadt 
11. Jan Mensink aan sijn land 

op de Nijstadt 
12. Aaltjen Wipstrik voor haar huys 

f 

f 

 
 
 

f 

7 = - 
f - = 12 

2 = : = 
f 1 = : 
f 1 = : 

 
f : = 12 = 

: = 10 = 
13. Geert Vijstendijk aan de sijt van sijn huys f : = 12 = 

14. Boggenberg aan sijn landt op 
de Nijstadt 

 
f 

 
: = 5 = 
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15. Veltman aan Veltmanskamp f 2 = : = 
 

   

83. 
tranport 
16. Gerrit Leestemaker aan Veltmans 

kamp 

 

f 203 = 7 = 

f : = 15 = 

17. Diderik Wesseling bij sijn huys 
18. Rut Gijsberts bij sijn huys 
19. de Hommelte aan Wermink 

gaarden 
20. Riet Gerrit bij sijn huys 

f 

 
 
 

f 

: = 15 = 
f : = 5 = 

 
f : =   5 = 

: = 7 = 

21. Kupers Teunis voor een hoekjen 
daar sijn huys met een hoek opstaat 

 
f 

 
: = 17 = 

22. de schomakers Kuipen f 25 = : = 

23. Gerrit Krayenbelt aan sijn ronde 
landt bij den Duysendaalder 

 
f 

 
2 = 8 = : 

24. Nellis Berent bij sijn huys f : = 8 = 
25. Blenke aan sijn gaarden f : = 6 = 

26. Gagelman bij sijn huys 
27. Hagedoorn de Allee 
28. bij Broekjans 
29. de Endegloepe bij Broekjans 

f 

 
 

f 

3 = 4 = : 
f 17 = 12 = : 
f 10 = : = 

17 = : = 

30. aan Wemekamps 
31. Jan Twilhaar 

f 

 
somma 

2 = 8 = : 
f 1 = 10 = : 

f 283 = 7 = : 

Het Voetshuys, Poelakkers en Tijhuys 
eerst nieuws aangegraven sijnde door arme 

  

84. 
arme menschen gewoont wordende 
en nog niet te lande gemaakt sijnde 
vinde de commissarissen sig be= 
swaart deselve te taxeren en laaten 
sulks aan het goetvinden van de 
heeren erfgenamen over. 
Dan nog het dispuit tusschen Huur= 
man en Peeter Pijffers over de 
aangegravene hoeken, om dat 
Huurman presenteert het sijn 
wederom in te lijken. 
Actum Hellendoorn den 25 july 1758. 
Was getekent: 

  

J:L: Janssen 
H:L: Meiners 
Harmannus Podt 
H:D: Corbag 
H: Ledeboer 
Lubbert Wolterink 

 
85. 
Naa voorgaande wettige convocatie 
der heeren erfgenamen van het kerkdorp 
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Hellendoorn op den 29 mey 1759 sijn 
gecompareert op den hof te Hellendoorn 

de heer Ledeboer als verwalter markenrigter 
van Hellendoorn 

J:L: Janssen als rentmeester van Schuilenburg 
Lubbert Wolterink 
Hermanus Podt 
Egbert Leestemaker 
Hermanus Meiner 
Peter Pijffers 
Hendrikus Tiggelhoff en andere meer. 
Op de propositie aangaande de reparatie 
van de Hellendoornse brugge, welke reparatie 
geen langer uytstel lijden kan, is door de 
presente goedheeren geresolveert om een 
tweederley taxatie van de nodige materialen 
tot de Helderse brugge en den dar toe 
benodigden arbeitsloon op de menagieuste menagieren = sparen 
wijse toe doen. Waar toe beneffens den ver= 
walter markenrigter gecommitteert worden 
Lubbert Wolterink, Egbert Leestemaker, 
Hermanus Podt, H. Meiners ten einde 
de voorgemelte brugge en reparatie met 
een timmerman in oogenschijn te 
nemen 

 
86. 
en voornoemde taxatien te helpen doen als 

dan op Dingsdag na Pinxteren met d‟ov- 
erige gecommitteerdens aan ‟t huys van 
H. Podt die gedane taxatie nader te 
examineren en teffens een fons uyt te 
vinden, waaruit de penningen tot deze repa= 
ratie nodig sullen gevonden worden. 
Vorder is geresolveert, dat de nodige mate= 
rialen tot reparatie van de Helderse 
brugge door de ingesetenen van het 
kerkdorp moeten bij het werk gebragt 
worden. 
/Was getekent:/ 
H: Ledeboer verwalter markenrigter 
J.L. Janssen 
H:L: Meiners voor mij en uytnaam 
van mijn schoonvader L: Wolterink 
Gerrit Lestemaker 
Harms Podt 
Henrikus Tiggelhoff 

 
87. 
Volgens de laatsgenomene resolutie en dato 
den 29 mey 1759 sijn de gecommitteerdens 
van Hellendoorn aan ‟t huys van H. Podt 
gecompareert en goetgevonden dat tot den 
Hellendoornse brugge welke genoegsaam 
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ten eenemaal onbruikbaar is op de mena= 
gieuste wijse te repareren, egter so dat 
deselve ten minsten een jaar sal kunnen 

blijven staan, buiten een ongewoone 
toeval aan materialen behalven den 
arbeitsloon benodigt soude wesen een 
grote vijftig gulden. En dat deese penningen 

het convenabelste sullen te vinden en 
te bekomen wesen uit de laats getaxeerde 
hoekjes in dato den 25 july 1758 exempel 
een nieuwen hoek agter Schutten en 
den hoek agter de Hofte en onder vorder 
reserve als bij voorgemelte taxatie is te 
sien en wordt H: Ledeboer als verwalter 
markenrigter geauthoriseert om de 
eigenaren van de getaxeerde hoekjes te 
laten aanseggen om de betalinge daar van 
voor aanstaande St Martini te komen doen 
in handen van H: Ledeboer voornoemd 

vorders 

 
 

88. 
vorders hebben de gecommitteerden goetge= 
vonden om Gerrit Krayenbelt te autho= 
riseren om de benodigde materialen tot 
reparatie van de Hellendoornse brugge 
op ‟t nauwste te bedingen en te koopen 
als voor hem selfs. Tot verkrijginge of 
tot bekoming van welke penningen de 
ondergeschrevene gecommitteerdens 
sig sterk maken om aan Gerrit Krayen= 
belt op sijn tijt te besorgen en te betalen. 
/Was getekent/ 
Actum Hellendoorn den 5 juny 1759 
H. Ledeboer asl verwalter mar= 
Kenrigter en gecommitteerde 
J:L: Janssen als gecommitteerde 
Lubbert Wolterink H:L: Meiners 
Harms Podt, H.D. Corbag, Henrikus 
Tiggelhof, Gerrit Lestemaker, 

Egbert Leestemaker 
 

In margine stont: 
sullende de 
betalinge hier 
van geschieden 
op St. Jacop 
eerstkomstig 
sijnde den 
25 july 1759 

 
89. 
De ontfangst door de ondergetekende 
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gecommitteerden der markte Hellendoorn 
van de oude aangegravene hoeken volgens 
taxatie van den 25 july 1758 is als volgt: 
den 25 july van Jan Agter den esch f 7 = : = : 
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van Bergman f : = 10 = : 
L. Wolterink bij Bergmans f : = 15 = : 

aan Veltmanskamp f : = 5 = : 
aan Vrohuys kamp f : = 6 = : 

aan Vijstendijks plaatsjen f : = 12 = : 
de Scholte van de Nijstadt f 2 = : = : 
de Krijtwever f 1 = : = : 
Geert Vijstendijk  f : = 12 = : 
Boggenberg  f : = 5 = : 
Veltman  f 2 = : = : 
Gerrit Leestemaker f : = 15 = : 
Diderik Wessselink f : = 15 = : 
De Hommelte f : = 5 = : 
Kuipers Teunis  f : = 17 = : 
De Schoemakers Kuipen  f 25 = : = : 
Gerrit Krayenbelt  f 2 = 8 = : 
Nellis Berent f : = 8 = : 
Blenke f : = 6 = : 
Gagelman  f 3 = 4 = : 

  f 49 = 3 = : 
 

90. 
transport f 49 = 3 = : 
Broekjan de ende gloepe f 14 = 
Wemekamps f 2 = 8 = 
aan Schutten gaarden f 6 = 
nog komt de markte f 71 = 11 = 
volgens de laatste overgegevene 
rekeninge & liquide f 12 = 19 = : 
hiervanaan 
D. Baarselmans liquide f 6 = 10 = : 

f 6 = 9 = : 
Somma f 78 = : = 

 
hiertegens uitgegeven 
aan de houtkoper Hofhuys 
& compagnon f 14 = 15 = : 
aan Stenvers & compagnon f 12 = : = : 
aan Gerrit Crayenbelt L:q: f 25 = 17 = : liquide = onmiddellijk invorderbaar 
aan Jan van Delden L:q: f 7 = 13 = : 
aan Jan Podt L:q:  f 3 = : = : 

aan H.L. Meiners L:q: f 5 = 10 = : 
aan H. Podt L:q: f 8 = 1 = : 
voor het aanseggen 
van de getaxeerde f 1 = 4 = : 

f 78 = : = : 
soo dat de ontfangst en uitgave f : = : = : 
te samen overeenkomt. 
Leeve seit ‟t aangegravene aan D. Baarselman 

 
91. 
voldaan te hebben. 
Jan Meyerink presenteert ‟t aangegravene weer 
in te smijten. 
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Wipstrik seit niet aangegraven te hebben. 
Ruth Gijsberts en Riet Gerrit sijn onwil= 
lig te betalen. 
De heer Hagedoorn presenteert ‟t aange= 
gravene bij Broekjans te betalen, en de 
allee was hij dese reis niet van gedagten 
te voldoen en terwijl het eene soo wel 
als het andere getaxeert was, soo hebben 
wij ‟t gereserveert gehouden om sulxx aam 
de heeren erfgenamen te rapporteren. 
Aldus gedaan binnen Hellendoorn 
den 9 november 1759. 
/: Was getekent:/ 
H. Ledeboer 
H.L. Meiners 
Harms Podt 
Henriekus Tiggelhof 
H.D. Corbag 
Egbert Leestemaker 
Lubbert Wolterink. 

 
92. 
1760. den 27 juny sijn de ingesetenen van 
de markte van het kerkdorp Hellen= 

doorn vergadert geweest over het maken 
van de hekken aan den esch die Schou= 
vree sijn omdat deselve doorgaans slegt vree = omheining 

onderhouden worden en vele traag om 
te betalen sijn soo is door hun eenpa= 
rig en wilkeurig hier op geresolveert om wilkeurig = goedvinden of goedkeuren 
dese navolgende verdelinge te maken 
en gerekent dat er drie parten of 
volle boeren tegen een hekke kan 
komen also er agt hekken te onder= 
houden sijn, moeten de dan tot 
het hekke bij Jan Soogens of Poelak= 
kers aan den Konijnengaarden betalen 
No. 1. 
Hofman 1 vol part 
Peter Pijffers ½ part 
Lubbert Wolterink  ½ dito 
Jan Podt ½ dito 
Egbert Lestemaker ½ dito 

Samen3 parten 
 

93. 
No. 2. Het woesten hekke bij Hofsteden 

Hofstede 1 vol part 
Jan Lubbers 1 dito 
Jan Tijhuis smit 1/3 dito 
Harmannus Pijffers 1/3 dito 
Jan Brouwer 1/3 dito 

 

Samen 3 parten 
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No. 3. Het hekke tusschen de Weeme en Alerts 
H:L: Meiners 1/3 part 

de weduwe Mensink 1/3 part 
Hulssener Boer 1/3 dito 
H.D. Corbag 1/3 dito 
Derk Alberts hovenier 1/3 dito 
Harmannus Podt 1/3 dito 
Podt Berent  ¼ dito 
Nellis Berent ¼ dito 
Derk Baron ¼ dito 
Klaas Borghuys 1/8 dito 
Gerrit van Olst 1/8 dito 

Samen3 parten 

 
No. 4. het 

 
 

94. 
No.4. Het heiligenboomshekke aan den berg 

Jan Otten 1 vol part 
Veneman 1 dito 
Herm Alerts 1/3 dito 
Jan agter de kerke  1/3 dito 
Wilm Kuiper 1/3 dito 

Samen3 parten 
 

No.5. Het hekke bij Scholten huys nu aan 
noordsijde van den nieuwen weg 
Bolhoeve 1 vol part 
Gerrit Leestemaker 1/3 do 
Jan Jurriens 1/3 do 
Jan op den Hoek 1/3 do 
Tiggelhof 1/3 do 
Gerrit Krayenbelt 1/3 do 
Harm Baron 1/3 do 

Samen3 part 

 
No.6. Het hekke bij Huurmans 

Huurman 1 vol part 
Jan Maris 1 dito 
Jan Meiners 1/3 dito 
Riet Gerrit 1/3 dito 
Riet Gijsberts 1/3 dito 

Samen 3 parten 
 

95. 
No.7. Het Nijstads hekke 

Klein Roosink 1 vol part 
Veltman  ½ dito 
Hendrik Kamphuys ¼ do 
Antony Kelder ¼ do 
Geert Vijstendijk ¼ do 
Wipstrik ¼ do 
de Scholte op de Nijstad ¼ do 



Markeboek Hellendoorn 1710-1814 

Werkgroep Luu veur Oald Niejs Sprokkeln – Historische Kring Hellendoorn Nijverdal 
2002-2007 

Pagina 54 

 

 

Albert Boer 1/8 do 

Frerik Bakker 1/8 do 
Samen3 parten 

 
No.8. Het Loo hekke 

Nijmeyer 1 vol part 
Groot Rosink 1 dito 
Jan van Delden 1/3 do 
Bergman ¼ do 
Jan Esse ¼ do 
de Krijtwever 1/8 do 
St: weduwe Janna 1/8 do 
Jan aan den Esch 1/8 fo 

Samen3 5/24 parten 
 

 
96. 
En om verdere dipuiten voor te 
koomen soo is aan ieder partie een 
copie gegeven om in het vervolg 
te sien wie en wat voor part een 
ieder aan een hekke moet betalen 
en sullende die geene die aan 
een hekke betaalt mede regt 
hebben om de andere te gebruiken 
moetende desen in het markten 
boek bewaart worden 
Datum ut supra ut supra = als hierboven, als hiervoor 
En uit aller naam getekent 

/ Was getekent:/ 
H. Ledeboer 

H.D. Corbag 
Willem Kuyper 
Gerrit Jan Hofman 

 
97. 
Nae voorgaende wettige convocatie 
der heeren erfgenaamen van het 
kerkdorp Hellendoorn op den 5 augusty 
1760 sijn gecompareert op den hoff 
tot Hellendoorn. 

Sijn hooggebooren den heer L.C. graaff 
van Rechteren als erfmarkenrigter 
J.L. Janssen als rentmeester van Schuilenborg 
H. Ledeboer 
Gerrit Lestemaker 
Egbert Leestemaker 
Jan Podt junior voor Jan Podt senior 
H.D. Corbag, Lubbert Wolterink 
H.L. Meiners, H. Tiggelhoff 
P.Pieffers 
En is aangaande waartallen al nogh 

geresolveert dat de gecommitteerden 
soo veel mogelijk deselve waartallen 
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sullen soeken uit te vinden, deselve te 

specificeren en als dan daarvan het 
nodige rapport in te brengen om 
eindelijk 

 
98. 
ter conclusie te geraken. 
Vorders dat de onwillige betaalder van 
haare aangegravene en getaxeerde 
hoeken binnen den tijdt van agt dagen 
sullen betalen, ofte het aangegravene 
wederom afgraven op de boete van 
2 goudguldens. dese betalinge sal geschieden 
in handen van den verwalter markenrigter. 
Betreffende het aangegravene alleetjen 
bij Duyvencate is geresolveert, dat den 
heer Hagedoorn deselve sal moeten 
betalen, ofte de boomen daarop staan= 
de ten profijte en voordeele van de 
markte te laaten staan. Waarvan 
sijn weledele p extractum deses sal 
kennisse gegeven worden. 
L.C. graaff van Rechteren 
J.L. Janssen H. Ledeboer 
Gerrit Leestemaker, Egbert Lestemaker 
Jan Podt junior, H.D. Corbag 
H. Tiggelhoff, H.L. Meiners als 
mede voor L. Wolterink 
Peter Pijffers 

 

99. 
Nae voorgaande wettige convocatie 
der heeren erfgenamen van het kerkdorp 
Hellendoorn oop den 19 augusty 1762 
sijn gecompareert op den hof tot 
Hellendoorn 
Sijn hooggeboren heer L.C. graaff 

van Rechteren als erfmarkenrigter 
J.L. Janssen als rentmeester van Schuilenborg 

Jan ten Cate weegens Blenke 
Egbert Leestemaker 
Jan Podt 
H.D. Corbagh 
Door de gecommitteeerdens gerappor= 
teert sijnde het geen sij in de markten= 
boeken nopens de waartallen gevonden 
en daar van een extract overgegeven 
hebbende, waaruit nogtans met seker= 
heit niets dienaangaande kan gehaalt 
worden, soo is, ontdekt sijnde dat sijn 
hooggeboren Excellentie den heer van Rhaan 
een oud register van waartallen des 
kerspels Hellendoorn in handen hadde 

geresolveert 
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100. 
geresolveert en versogt om sijn Hooggeboren den 

heer van Rhaan te versoeken om een copie 
daarvan, tenminsten soo verre het 

kerkdorp Hellendoorn betreft, aftegeven 
of te willen laten volgen. 
Wat d‟onwillige betaalders der aengegravene 
landen betreft dese hebben voor het 
grootste gedeelte betaelt. 
En sustineert de heer Hagedoorn dat het 
aangegravene alleetjen bij Duyvencate 
hem toebehoort, als hebbende reets de 
boomen daeropgestaan hebben laeten 
houwen. 

Vorders is tot nieuwe setter en het 
kerkdorp aangestelt Jan Podt. 
Doordiende Hellendoornse brugge 
ten eenenmaal ontramponeert is en rampeneren = vernielen, havenen 
niet kan gerepareert worden als met 
seer swaere kosten, soo is goedgevonden 
om deselve heel nieuw te maken en 
werd mits desen aan alle goedheeren 
en ingesetenen van‟t kerkdorp ge= 
permitteert om bij en langs haar goedt 
soo veel uit te kielspitten als sij ver 

 

101. 
meinen daer bij te willen aangraven 
ten einde sulks door gecommitteerdens 
kan geexamineert en getaxeert worden 
om also uit die penningen een nieuwe brugge 

soo veel mogelijk te betalen, ten welken 
einde de gecommitteerdens ook geautho= 
risert worden nog eenige hoeken ten 
minsten schade van de markte uitte= 
sie en mede te taxeren, dan nog 
bij alle de Regge schippers te vernemen 
uit wel wilden contribueeren tot 
het maken van voornoemde brugge mits 

de brugge met de stroom gelegt 
worde. 
Tot gecommitteerdens in bovengemel= 
de saake worden aangestelt de Rent= 
meesteren Janssen en Ledeboer 
H.L. Meiners en Jan Podt 
Eyndelijk heeft d‟ heer Ledeboer voorgele= 
sen een brief en request van de heer 
H.Jan Bos wegens seekere praetensie 
van de erfgenamen Michorius waar 
op geresolveert is, dat de gecommitteer= 
den voornoemde met de heer scholtus 

 
102. 
Bouwmeester daer over in conferentie 
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mogen treeden ter examinatie 
van de dugtigheit dier praetensie en 
also te sien of er een accoord 
daar over soude kunnen getrof= 
fen worden. 

/: was getekent :/ 
L.C. graaff van Rechteren 
J.L. Janssen qq qualitate quo = in zijn hoedanigheid van 
Jan ten Cates Janszoon 
Egbert Leestemaker 
Jan Podt 
H.D. Corbag 

 
 

103. 
Nae voorgaande convocatie sijn 

op den hoff tot Hellendoorn den 
1 meert 1763 gecompareert 
H. Ledeboer als verwalter markenrigter 
J.L. Janssen als rentmeester van Schuilenborg 
Coenraad ter Zwaek namens de heer 
Hoevel tot Deventer en de heer Hagedoorn 
H.L. Meiners voor sig selfs 
L. Wolterink voor sig selfs 

Jan Podt en meer anderen 
Volgens voorgaande resolutie gerappor= 
teert sijnd dat de Helder brugge 
nootsakelijk nieuw moet getimmert 
worden, als mede dat de gecommit= 
terden volgens voorgaande resolutie 
de aangegravene hoeken als ook het 
geene verder uitgekielspit is nage= 
sien hebben en daar van gerapporteert hebben dat ongeveer de penningen 
tot het maken van die brugge daar 
uyt sullen kunne vallen 
 
104. 
terwijl die hoeken en ‟t uytgekiel= 
spittede salvo calculo getaxeert sijn 
op de somma van seeven hondert en 
twee en tagtentig gulden. 
Waarop door de praesente goedheeren is 
geresolveert dat door den verwalter 
markenrigter aen een ieder die aangegra= 
ven, en uitgekielspit heeft de taxxatie 
daar van sal toegesonden worden ten 
einde sig binnen agt dagen te de= 
clareren of sij volgens die taxatie de 
betalinge gelieven te doen of niet. 
Dat door de verwalter markenrigter en 
gecommitteerdens de conditien 
an de bestedingen ten spoedigsten ver= 
veerdigt moeten worden en het maken 
van een nieuwe brugge aen de minst= 
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aannemende daar na bestedet, en als 
dan so ras doenlijk een vergaderinge 
uitschrijven om van het een en 
andere nader te rapporteren 

 
105. 
vorders is voorgedragen dat tot 
stuitinge van de santstuivinge diende 
nader geresolveert te worden en 
is goedgevonden alhier te inhaereren inhaereren = innig verbonden zijn 
de laatsgenomene resolutie dien= 

aangaande in dat den 12 mey 1744. 
/: was getekent :/ 
H. Ledeboer qualitate quo 
J. L. Janssen qq 
Coenraad ter Swaak qq et qq 
H.L. Meiners alsmede voor L. Wolterink 
Jan Podt 

 
106. 
Taxatie van de aangegravene en uit= 
gespittede hoeken en katersplaatsjes 
soo als deselve door de gecommitteerden 
sijn nagesien en bevonden; overgege= 
ven aan de heeren erfgenamen op den 
1 maart 1763. 
no.1. Berghommelte een hoekjen veldgrond 
om sijn huys aangegegraven f 5 = : 

no.2. Jan agter den Esch een hoekjen 
veldgrondt uitgekielspit langs 

sijn landt f 26 = : 
no.3. Albert Boers plaatsjen f 20 = : 
no.4. bij Veltmans huys een hoekjen 
veldgrondt aangegraven f 6 = : 
no.5. H. Tiggelhof voor aan ‟t Isak 
uitgekielspit f 8 = 12 = : 
no.6. H.L. Meiners voor aan het 
Isak aangegraven f 7 = 4 = : 
no.7. voor juffer Reinira Anna Hage= 
=doorn een hoekjen aan 
Broekjans aangegraven f 39 = 13 = : 
no.8. Bij Wemekamps een hoek= 
=jen aangegraven f 2 = : 

f 114 = 9 = : 
107. 
transport f 114 = 9 = : 
no.9. bij Costeden een hoek groen= 
=grondt uigekielspit f 106 = 15 = : 
no.10. voor de hooggeboren Heer Graaf van 
Rechteren Heer van den Dam 

een hoekjen aan Schutten 
gloepe f 13 = 8 = : 

aan Schuttengaarden f 10 = : = : 
dan nog met goedvin= 
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=den van de heeren Erfgena= 
=men het Voetshuys op den 
Twilhaar alle aangegraven f 175 = : = 

f 198 = 8 = : 
no.11. Agter de Hofte een hoek groen=  
grondt uigekielspit voor 
Harmannus Podt  f 80 = : = : 
no.12. nog aldaar voor Egbert Leeste=   

=maker uitgekielspit f 5 = : = : 
no.15. aan Wermink garden aange=   

=graven bij Huurmans voor P. Pijffers f 2 = : = : 
no.16. het Poelakkers plaatsjen  f 150 = : = : 
no.17. het Snieder Hendrik plaatsjen  f 130 = : = : 
no.18. Jan Nije Twilhaar een rond   

kampjen aangegraven voor zijn deure  f 2 = 10 = : 
 tezamen f 789 = 2 = : 

 

108. 
Nae voorgaande convocatie sijn op 

den hoff tot Hellendoorn den 29 
meert 1763 gecompareert 
H. Ledeboer als verwalter markenrigter 
J.L. Janssen als rentmeester van den Schuilenborg 
Coenraad ter Swaak namens de Heer 
Hoevel tot Deventer 
H.L. Meiners voor sig selfs 

Jan Podt 
Lubbert Wolterink 
H. Tiggelhoff 
Bij voornoemde erfgenamen de vorige 
resolutie voor gelesen sijnde, soo word 
deselve alhier voor g‟insereert gehouden. 
Vorders is door de verwalter markenrigter 
gerapporteert dat de gemaakte taxatie 
der aengegravene en uitgekielspitte 
hoeken aan de eygenaren heeft toege= 
=sonden, welke hebben aengenomen 
om die hoeken volgens voorgemelte 
taxatie te sullen en willen voldoen. 

 
109. 
Daarenboven heeft de verwalter 
markenrigter vertont en voorgelesen 
het gemaakte bestek en de conditien 
van bestedinge over de Helderse brugge, 
en is dus het geordonneerde rapport 
bij de vorige resolutie aan dese verga= 
=deringe uitgebragt. Waerop is gere= 
=solveert dat door de heeren gecommit= 
=teerden een nadere dat tot de betalinge 
van de getaxeerde hoeken sal gefixeert 
worden, en worden de heeren gecom= 
=mitteerdens vorder gauthoriseert om 
die hoeken en de andere aange= 
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=gravene katerplaatsjes welke op 
den bepaelden tijdt niet betaalt souden 
mogen worden, als dan pyblijk en 
aen de meest biedende te verkopen en 
in cas uyt de penningen van dese 
taxatie de betalinge van de aenbe= 
=stedinge der brugge voornoemd niet 

souden kunnen vallen, wordende 
gecommitteerdens vorder geauthoriseert 

 

110. 
andere hoeken daer toe uittesien, te 
laten kielspitten, te taxeren of te ver= 
=copen dog bij aldien sulks niet naegenoe= 
=gen opbrengen konde soo word alsdan 
tot bekominge van de vordere benodigde 
penningen daertoe een uitsettinge gere= 
=quireert en geaccordeert 

/: was geaccordeert:/ 
H. Ledeboer qq 
J.L. Janssen qq Coenraad ter Swaak qq 
H.L. Meiners alsmede voor L. Wolterink 
Jan Podt H. Tiggelhoff 

 
1763. 29 meert door de gecommitteerden 
die waeren de rentmeester J.L. Janssen 

en H. Ledeboer, H.L. Meiners en 
Jan Podt na voorgaande kerkespra= 
=ken publijk en aan de minstaannemen= 
=de bestedinge gedaan van de nieuwe 
Hellendoornse brugge en is door 
Jan ter Horst junior aangenoemen 
voor een somma van twaalfhondert 
caroli guldens segge f 1.200 = : = 
Luid het bestek en de conditien van 
de bestedinge. H. Ledeboer qqa 

 
111. 
Nae voorgaande convocatie zijn 
op den hoff tot Hellendoorn den 
10 october 1764 gecompareert 
De heer H. Ledeboer als verwalter markenrigter 
en voor de heer van Den Dam 
De Heer Hagedoorn wegens Duyvencate qqa 
De heer scholtus J.C. Bouwmeester 
De heer J.L. Janssen als rentmeester van 
den Schuilenburg 
Coenraad ter Swaek namens de heer Hoevel 
W. van Beest wegens Hofstede 
H. Tiggelhof voor zig selfs, H.L. Meiners 
Harmannus Podt, Egbert Leestemaker 
Peter Pijffers, en andere meer. 
De voorgaande resolutie voorgelesen 
sijnde is door de gecommitteerden 
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gerapporteert dat zij volgens die resolu= 
=tie de bestedinge van de Hellendoornse 
brugge hadden gedaaan, en dat deselve 
na den inoudt van het bestek was 
gemaakt, dog dat de aannemer wegens 
na timmeren daarop aan versuim hadde 
gekregen de zomma van 405 gulden 

 
112. 
gevende aan de heren erfgenamen 
in consideratie of die penningen 
aan den aannemer zouden voldaan 
worden of niet. 
Hierop zijn door de erfgenamen de 
gecommitteerdens voor hun aangewende 
devoir bedankt, en vorder geresolveert, om devoir = claim 
dat de brugge door het wel oppassen 
van de gecommitteerdens tot genoegen 
van de heeren erfgenamen was gemaakt, 
den aannemer zijn volle penningen 
zouden worden betaalt, maar dat hij 
egter tot een penaliteit aan de gecommit= penaliteit = straf 
=teerden van die penningen zal hebben 
te betalen tien ducaten, zullende 
de markte daarentegen dan ook nog 
aan de gecommitteerdens tien ducaten zilveren ducaat = f 2,50 gouden f 5,25 
geven: en om die penningen te vinden 
is aan de vergaderinge voorgestelt dat de 
hoog welgeboren heer baron van Heerdt 

tot Eversberg wel een hoekjen veldgrond 
bij den Heldersen kmap en Veurdinks 
huys na behoorlijke taxatie wilde aangra= 
=ven, alsmede dat zijn hooggeboren gestrenge 

 
113. 
De heer graaf van Rechteren toe 
den Dam nog wel een aanslag in het 
Isaks wildehebben, na quota dat de 
laatste aangekogte Isakken door mal= 
=kanderen gedan hadden zijnde hier 
op door de heren erfgenamen de gecommit= 
=teerdens versogt om denhoek bij Veurdink 
voor de heer van Eversberg en den aanslag 
in het Isaks voor de heer van den Dam, 
te waarderen, de tijt van betalinge te 
reguleren, en dat gelt aan den aannemer 
te geven, en indien die penningen nog 
niet voldoende mogten zijn zoo wordt 
de gecommitteerdens versogt, om over de 
brugge bij Mester Hendriks plaatsjen, 
de zogenaamden plas te besien, en 
bij taxatie of anders publijk te verkopen. 
Ook worden de gecommitteerdens versogt 
om in het aanstaande voorjaar de leunin= 
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=ge te laten verven, en de brugge te laten teeren. 
Vorder is omtrent het maken van den 
bruggen dijk goetgevonden 
dat men daarmede continueeren zal 
tot dat deselve watervrij is, maar inval 

 
114. 
bij een extra hooge vloedt de boeren op 
Duyvencate en Costede daar door merke= 
=lijk nadeel mogten koomen te lijden 
zoo kan alsdan daar van aan den marken= 
=rigter rapport gedaan worden, die dan 
aan de overzijde van de brugge bij de belte 
bij diergelijke vloeden een openinge 
in den dijk tot ontlastinge zal laten 
maken. 
De oude resolutie van het timmeren 
van nieuwe huysen in de markte wordt 
alhier voor geinsereert gehouden, en 
zal daaraan geen uitdriften toe gelaten 
worden. 
/: was getekent :/ 
Adriaan Hagedoorn qqa 
Coenraad ter Swaak qqa J.L. Janssen qqa 
J.C. Bouwmeester H. Ledeboer qqa 
A.D. v.Beest per order van mijn vader 
H.L. Meiners 
Henricus Tiggelhoff 
Harmannus Podt 
Egbert Leestemaker 

 
115. 
Nae voorgaande wettige convocatie 

zijn de heeren erfgenamen op den 
6 mey 1766 vergadert of den hoff 
te Hellendoorn en waaren present 
H. Ledeboer als verwalter markenrigter 
en voor de heer van den Dam 
De heer J.L. Janssen als rentmeester van Schuilenburg 
de heer ter Zwaek namens de heer Hovell 
A.D. van Beest vor zijn vaeder 
Harmannus Podt wegens Huurmans 

H.L. Meiners voor sig zelfs 
Lubbert Wolterink 
Egbert Leestemaker 
H.D. Corbagh 
Gerrit Leestemaker 
Na resumptie van de voorgaande reso= 
=lutie is door gecommitteerdens gerap= 
=porteert dat zij volgens den inhout van 

die resolutie den hoeken over de Hellen= 
=doornse brugge hadden verkoft ende 
penningen daarvoor ontfangen, ver= 
=zoekende aan de heeren erfgenamen 
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de rekening van den gehelen ontfangst 
en uitgave van dese hunne laatste 
commissie aftehooren, dat geaccordeert 
zijnde is dor deselve die rekening 
voorgelesen en geexamineert geworden 

 

116. 
waarbij bevonden is dat den gehelen ont= 
=fangst bedraagt eene somma van dertien 
hondert drie en sestig gulden en veertien 
stuyver f 1363=14= en de uitgave volgens 
overgegeve uitantien eene somma 
van f 1363=14= dus de ontfangst en de 
uitgave samen accordeerende wordt de ge= 
=melde rekening hiermede gesloten ende 
verwalter markenrigter en gecommitteer= 
=den voor hunne moeite bedankt. 
Vorder is door de verwalter markenrigter voor= 
=gestelt dat er nootsakelijk een kribbe diende 
geleit te worden omtrent de houtmijten 
om de stroom te beletten dat die aan deze 
kante van de brugge geen doorbraak maakte, 
alsmede dat er twee hoofden moesten zijn 
aan weerzijden van de brugge voor de schip= 
=pers om aan te leggen alsmede dat de 
stroom geen scheuring in de mers beneden 
de brugge maakte, dan nog dat er nootza= 
=kelijk rijsen in de santstuivingen dienden 
gebragt te worden. 
Hierop is door de heeren erfgenamen geresol= 
=veert ende gecommitteerdens versogt de 
nodige palen en rijsen tot de hoofden bij de 
brugge ten eersten ten minsten prijse 
op rekening van de markte te kopen 

 
117. 
en dan aen een arbeider ‟t opsigt aan= 
=besteden en door de ingesetenen de materia= 

=len daar bij laten brengen en vorder te 
laten bewerken zoo als wesen moet 
en om die penningen als mede dat nog 

van het maken van de brugge resteert te 
vinden worde de gecommitteerdens 
versogt te sien of er nog niet iets te ver= 
=kopen was, ten minsten nadele van de 
markte en daarvan rapport te doen op 
een ergenamenvergadering de ten 
dien einde in de maandt augustus of september 

deses jaars zal beleit worden, en zoo er 
geen hoeken te verkoopen zijn, zal alsdan 
evenwel, het zij bij uitsetting of anders 
die penningen uitgemaakt worden. 
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En tot dempinge van de santstuivingen 
zullen, door de boeren vijftig en door de 
keuters tien bos rijsen in dit voorjaar 
daarin gelevert worden, kunnende de 
helfte van het geld dat zij daarvoor uitgeven 
door een ieder van zijn landheer gekort 
worden. 
Zijnde vorder voorgedragen dat er geen 
hoeder voor de santstuivinge meer te beko= 

=men was en dat zijn daarmede in eenig 
jaaren niet gevordert waren, versoekende 
voor dit jaar van een hoeder ontslagen 

 
118. 
te zijn en voor dat gelt rijsen te koopen 
en in de santstuyvingen te leggen 
om te bezien of dat nit meer tot voordeel 
was. Dit geaccordeerd zijnde worden de 
gecommitteerdens versogt om voor dertig 
gulden, zoo als ‟t hoede gelt voorheen bedra= 
=gen heeft, te kopen en die in het sant te 
laten brengen en de penningen laten 
innen als voorheen door de hoeder ge= 
=schiet is. 
De gesworens Jan Maris en Jan Kok 
ontslag van hunnen commissie versogt 
hebbende wordt Jan Wolters Veeneman 
en Harm Bakker weer tot nieuwe 
gezworens aangestelt. 
Wordt door desenn verbooden om geen 
vlas meer in de bruggendijks slooten 
te reuten op de boete van een ouden 
schilt. 
Nog sal een ieder de weg in den Esch 
tegen sijn landt behoorlijk moeten maken 
en voortaan geen schupkuilen graven 
op de boete van een vaene bier. 
Eindelijk worden de gecommitteerdens 
versogt om de markenrigter van 
Luttenberg te spreken of in die 

 
119. 
Markte ook gen resolutie soude 
kunne genomen worden tot afstallinge 
van de gansen, door dien die in 
Hellen= 
=doorn niet mogen gehouden worden 
en die van Luttenberg inhaar broek 
de weide opetende hunne beesten 
dog in het onse overlopen. 
/: was getekent :/ 
H. Ledeboer verwalter markenrigter 
J.L. Janssen 
Coenraad ter Swaak qqa 
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A.D. van Beest 
Harmannus Podt 
H.L. Meiners 

alsmede voor L. Wolterink 

Gerrit Leestemaker 
Egbert Leestemaker 
H.D. Corbag 

 
120. 
Ontfangst voor de markte van het 
kerkdorp Hellendoorn 
1760. 14 augustus van Alphert Gunneman f : = 10 = 

15e van de weduwe Mensink f : = 12 = 
28e van Riet Gerrit f : = 7 = 

1763. 10 april van juffrouw Reinira Anna Ha= 
gedoorn, voor der aangegrave= 
=nen hoek aan Broekjans f 39 = 13 = : 
25 dito van Kostede voor den hoek bij 
zijn huys f 106 = 15 = : 
dito van Jan aan den Esch voor den 
hoek veldgront agter aan den 
Esch f 26 = : = : 
dito van Jan Eskes Kolman voor 
het Poelakkers plaatsjen f 450 = : = 
dito van Albert Wemekamp voor 
het aangegravene aan zijn huys f 2 = : = 
dito van Egbert Leestemaker voor 
het hoekjen aan de Hofte f 5 = : = 
30 dito van Jan Nije Twilhaar voor het 
ronde kampjen voor zijn deure f 2 = 10 = : 
9 mey van Berghommelte voor het 

aangegravene om zijn huys f 5 = : = : 
5 october van Theresia Meinders voor 
Snijder Hendriks plaatsjen f 130 = : = 

f 468 = 7 = : 

 
 
 

121. 
transport van den ontfangst f 468 = 7 = : 
1764. 1 januari van de hooggeboren gestrenge 

heer L.C. graaf van Rechteren 

heer van den Dam voor den 
hoek aan Schutten gaarden 
de somma van f 10 = : = : 
25 juny voor de katerstede Foets= 
huys op den Twilhaar f 175 = : = : 
dito voor den hoek aan schut= 
ten gloepgaarden f 13 = 8 = : 

f 198 = 8 = : 
1764. 1 januari van Harmannus Podt voor den 

hoek agter de Hofte f 80 = : = : 
25 dito van Peter Pijffers voor het 

aangegravene aan Wermink 
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gaarden bij Huurmans 
Huys f 2 = : = : 
dito van Teunis Rutgers voor   

het aangegravene aan   

zijn kamp bij Veltmans   

huys f 6 = : = : 
9 april van Albert Boer voor   

zijn plaatsjen f 20 = : = : 
25 juny van H.L. Meiners voor 
het aangegravene voor 
aan het Isaks f 7 = 4 = : 

transport f 781 = 19 = : 
 

122. 
transport van den ontfangst f 781 = 19 = : 
1765. 3 januari van de hoogwelgebooren ge= 
strenge heer J.A. baron van 
Heerdt heer van den Eversberg 
voor een hoek veltgront gele= 
gen tusschen den Helderschen 
kamps en Veurdincks huys zoo 
als door gecommitteerden na 
volgens resolutie van de heren 
erfgenamen van in dato den 
16 october 1764 op den 30 november 
1764 aan zijn hoog welgeboren gestrenge 
hebben verkogt voor zoo verre 
die hoek aan dese markt toe 
kwam voor f 130 = : = : 
Nog in juny 1764 van den 
hoog welgeboren gestrenge ontfanger 
een douceur voor de marte 

door zijn hoog welgeborengestrenge 
belooft als er een nieuwe 
brugge met een leuninge 
kwam en nu betaalt met f 50 = : = : 
1765. 9 july van Henrikus Tiggelhof 
voor het aangegravene voor 
aan ‟t Isaks f 8 = 12 = 

transport f 970 = 11 = : 

 
123. 
transport van den ontfangst f 970 = 11 = : 
1765. 28 july van Hendrikus Hendriksen 
van den Kollenstert voor den 

sogenaamden Plas voor 
Meester Hendriks plaatsjen 
zoo als die door de gecommit= 
dens volgens resolutie van 
de heeren erfgenamen van 
in dato den 16 october 1764 aan 
hem is verkoft op den 15 juny 
1765 hebbende daarbij aan 
hem geaccordeert, onder expresse 
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reserve van approbatie van wel= 
gemelde heeren erfgenamen 

dat hij op zijn kosten een duiker 
of zijl in den dijk voor Meester 
Hendriks plaatsjen zal mogen 
leggen om daar door en verder 
door de slooten van het genoem= 
de plaatsjen het water afte= 
leiden hebbende ontfangen 
tot voldoeninge f 81 = : = : 
dito van Jan Wilm Zwiers voor een 

hoek veldt of heidegront noort= 
waarts langs zijnen kamp be= 
ginnende op den hoek van zijnen kamp 
bij Kollensters kamp langs zijn 
huys tot op ‟t einde van zijnen kamp 
in den venigen waterplas, zoo als die voor 
de gecommitteerdens aan hem in de 
mand juny 1768 is verkoft en nu betaalt met f 26 = 10 = : 

transport f 1078 = 1 = : 
 

124. 
transport van den ontfangst f 1078 = 1 = : 

1765. 31 july van de hooggebooren gestrenge 
heer L.C. graaf van Rechteren 
heer van den Dam, voor een Isaks 
zijnde zoo groot als de twee 
voorgaande die door zijn hooggeboren 
gestrenge in den jaare 1757 bij publij= 
ke veilinge zijn aangekoft 
en dit volgens resolutie van 
de heeren erfgenamen van 
in dato den 16 october 1764 voor 
dito prijs aangegraven, bedra= 
gende zoo als ontfangen is f 270 = : = 
8 augustus van Jan van der Hulst voor het 
aangegravene aan ‟t zoogenaam= 
de Hommelten of Klein 
Rosinks maatjen gelegen 
over de Hellendoorns brugge f 1 = 4 = : 
22 dito van Jan Derksen op Snijder 
Jannes voor het aangegravene 
aan de oostzijde van zijn plaats= 
jen f 2 = 5 = : 
1766. 6 mey vna Harm Berentsen Baron 

voor het aangegravene bij Klein 
Rosinks aan zijn landt en aan 
dat van de kinderen van Jan 
Lestemaker te zamen f 2 = : = : 

transport f 1353 = 40 = 

 
 

125. 
transport van den ontfangst f 1353 = 40 = : 
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Stelle nog voor ontfangst 
de koopspenningen van den 
overschot van het oude hout 

van de gewesene Hellendoorn 
brugge verkogt 9 mey 
1764 luit conditien en 
voorwaarden voor f 10 = 4 = : 
Dus den ontfangst samen f 1363 = 14 = : 
welke hieragter weer van 
de uitgave is afgetrokken en 
geliquideerd zoo als daar te sien is 

 
 

126. 
Uitgave voor de markte van het 
kerkdorp Hellendoorn 
1760. 28 april aan Alphert Gunneman voor 

een balken aan de valbrugge f 1 = 10 = 
1762. 18 maart een brief van rigter Bos te Olden- 

=zaak oirt f = 2 = 
25 augustus een brief van Rigter Bos port f = 2 = 

1763. 1 maart aan een expresse van Almelo 
die het bestek weer terugbracht f = 12 = 
aan Corbag voor het aflezen 
van een kerkesprake van de 
bestedinge van een nieuwe 
brugge op den 20 & 27 meert 1763 f : = 4 = : 

1763. 29 meert de insate van de brugge 
betaalt met f 3 = 3 = : 
21 augustus aan een expresse van Rech= 
=teren over een timmermans 
baas f : = 8 = : 
24 dito een expresse na Rechteren 
over deselve saak f : = 8 = : 
Aan Egbert Jansen agter de 

kerk voor een gank na Holten 
4 stuivers, na Rijssen 6 stuivers en na 
Deventer 12 stuviers f 1 = 2 = : 

transport f 7 = 11 = 8 

 
127. 
transport van de uitgave 
Deze navolgende gelden betaalt 
aan Jan ter Horst junior ter 
voldoeninge van de door hem 
aangenomene en gemaakte 
nieuwe brugge en wel op den 
1 january 1764 aan hem 

 
 
 
 
 
 

f 550 = : = 

 
f 

 
7 = 11 = 8 

25 juny 1764 aan hem 
12 january 1765 aan hem 
22 february 1765 aan hem 
30 july 1765 nog aan deselv 

dus tesamen 

f 245 = : = 
f 130 = : = 

f 100 = : = 
f 175 = : = 
L.Q. 

 
 
 

f 

 
 
 

1200 = : = 
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1764 27 juny aan Jan Tijhuis smit L.Q. 
22 september aan Baas Petersen te Deventer 

voor ‟t visiteren van het hout L.Q. 

f 

 
f 

3 = 14 = : 

 
18 = : = : 

voor ‟t aflesen van een kerken= 
=sprake van een erfgenamen 
vergadering op den 7en en 14 october 
1764 f : = 4 = : 

16 november aan W.B. Corbag 

1765 30 july aan Jan ter Horst junior voor een 
aparte leverantie van hout 
buiten het bestek dat de gecom= 
=mitteerdens van hem hebben 
gekogt L. Rekening en q.  f  22 = : = : 

transport f 1252 = 15 = 8 

 
128.  

transport van de uitgave  f 1252 = 15 = 8 
1765. 31 july aan de gecommitteerdens hun    

douceur van de markte voor de    

aangewende moeite van ‟t maken    

van de nieuwe brugge volgens    

resolutie van de heeren erfgena=    

=men in dato den 16 october 1764 L.Q. f  52 = 10 = : 
6 september aan Veneman voor vragt van een    

tonne teer van Deventer  f 15 = 10 = 8 
9 dito voor ½ vimme rijsen met het (51 bos rijsen)    

snoejgelt en voor 2 ¼ vimme son=    

=der snoeigelt betaalt L.Q. f  1 = 8 = : 
Dito voor snoeigelt van de laatste    

2 ¼ vimme sijnde er geen ander    

occasie als op daghuure en daar    

van betaalt zoo als op de bovenge=    

=melde quitantie te sien is f  3 = 17 = 8 
28 dito voor 20 ponden loodwit tot de leunin=    

=ge te verven a 2 ¼ stuiver ‟t pond f  2 = 5 = : 
12 october aan P.W. van Sichem voor het    

verven van de leuninge L.Q. f  2 = 18 = : 
31 dito aan J. Bastiaan te Deventer    

voor een tonne teer L.Q.  f 10 = 10 = : 
1766. 10 april aan J.A. Ledeboer voor 21 men=    

=gelen lijnoly om de leunin=    

=ge te verven, Hollandse maat    

a 7 stuiver ‟t mengelen is L.Q.  f  7 = 8 = : 
transport f 1334 = 7 = : 

 

 
129.  

transport van de uitgave   f 1334 = 7 = : 
Aan H.L. Meiners op reke=     

=ning L.Q. f 20 = : = :    

aan deselve f 2 = 10 = 8    

1766. 6 mey nog op rekening f 4 = 3 = 8    

   f 23 = 14 = : 
Dito aan Harmannus Podt op rekening  f  3 = : = : 
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Dito Egbert Leestemaker voor     

3 ½ vimen rijsen gelevert uit     

Blokvoort‟s bosch in 1764 tot     

de Hellendoornsche brugge     
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a 14 stuivers de vimme f 2 = 9 = : 
voor ‟t aflesen van een kerken= 

=sprake van de erfgenamen 
vergadering op den 27 april 
en 4 mey 1766 f : = 4 = : 
Dus de uitgave samen f 1363 = 14 = : 

 
Hiertegens ontfangen 
als hier vooren gespecificeert 
en te sien is f 1363 = 14 = : 
Waaruit blijkt dat de uitga= f : = : = : 
ve en de ontfangst te samen overeenkomen 
Sijnde dese voorschreven liquidatie aan 
de heeren erfgenamen overgegeven op den 
6 mey 1766 en door hun voort geapprobeert 
als in die resolutie te sien is. 

H. Ledeboer qqa 
 

130. 
Nae voorgaande wettige convocatie 
zijn de heeren erfgenamen van de markte 

des kerkdorps Hellendoorn op den 
14 october 1764 op den hof te Hellendoorn 
en waren present 
de heer H. Ledeboer als verwalter markenrigter 
en voor de heer van den Dam 
de heer Adriaan Hagedoorn qqa 
de heer Jan ten Kate Janszoon 
de heer W. van Beest 
Harmannus Podt 
H. D. Corbag 
H. L. Meiners 
Jan Podt 
Egbert Leestemaker 

Lubbert Wolterink 
De laatste resolutie voorgelesen zijnde, is na 
resumptie van deselve, door de gecommitteerdens 
gerapporteert dat zij de kribben bij de brugge 
hadden laten maken, en dat die aan palen, rijsen, 
en arbeidsloon kwamen te belopen f 73 = 15 = 8 
en waarbij gerekent het geen nog wegens reparatie 
aan de brugge van den jaare 1758 tot 1763 debet is 
en het geen nog wegens onkosten van het maken 
van de nieuwe brugge resteert, komt dese schult 
te samen te bedragen een somma S:C: van f 152 = 1 = 
waarop door de heeren erfgenamen geresolveert 
en de gecommitteerdens versogt is ongeauthoriseert 
worden om het sogenaamde Meester Hendriks 

plaatsjen 
 

131. 
plaatsjen te taxeren en na rade aan Lubbert 
Albertsen te verkoopen en dien penningen te gebruiken 
tot betalinge van de voorgemelde schult, ook 
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is door de heer W. van Beest voorgedragen, dat wel 

een hoekjen veltgront wilde aangraven op het einde 
van Hofsteden kamp bij Duivenkater ronder lande 
daar op geresolveert sijnde is de gecommitteerdens 
gelast om ‟t selve in ogenschijn te nemen en niet 
bevindende dat dit tot nadeel was of dat er niemant 
tegen in oppositie kwm, dan te taxeren en aan 
de heer van Beest te verkopen, en indien hier 
uit de meergemelde penningen met het 
oude gelt, dat volgens marktenboek nog debet is 

niet mogte kunnen vallen, soo wordt door desen 
een uitsettinge van een half gemaal geaccordeert, 
zullende de scholtus Bouwmeester versogt worden 
om dat gelt bij het andere gemaal mede te ontfangen 
om dan aan de gecommitteerdens weer over te tellen, 
kunnende dese uitsetting door de meyerlieden 
van hunne landheeren gekortet worden: en in val 
overhoopt de bovegenoemde verkoping geen 
doorgang mogte kunnen hebben, zal alsdan de 
oude schult volgens marktenboek nog een jaar 
onbetaalt moeten blijven staan, zullende als dan 
een uitsetting van het volle gemaal op de cedule 
van 1766 moeten geschieden, dog om die als het 
mogelijk was voor te komen, wordende gecommit= 
=teerdens versogt om nog eens ront te sien of er hier 
of daar niet iemandt was die nog iets wilden aan= 
=graven, dat niemant to nadeel konde sijn om 

 

132. 
om dat dan mede te taxeeren, gelijk ook het 

aangegravene van Peter Pijffers aan Wermink 
gaarden. 
Vorder is door de heer Hagedoorn vertoont een 
een volmagt van desselfs juffrouw zuster als eige= 
=naresse van Duivenkate met een protest tegen 
het verhogen van den bruggendijk, gevende daar 
en voor, dat door het hoge water nadeel kwam te lijden 
als den dijk zoo hoog wiert: waarop door de andere 
heeren erfgenamen de resolutie van den 
16 october 1764 over de point wordt geinsereert. 
Ook is door de heer Hagedoorn voorgestelt dat door 
het verlengen van de brugge de weg van Duivencate 
etc. na deselve was weggenomen, en dat die weder= 
=om moest gemaak (sic) worden, waarop goetgevonden 
is om die op een ander jar weer te laten maken. 
Eindelijk is door de verwalter markenrigter gerap= 
=porteert dat op gepasseerde sondag avont door de 
schippers een dijk beneden de brugge door de Regge 
was gemaakt tot nadeel van de markte en dat 
daarop de schippers hadde willen axioneren, 
dog het bij avonde zijnde, was er geen middel geweest 
om de daders te ontdekken, en hadde met de 
gesworens onverrigter saken moeten weggaan, 
opdat diergelijke onsolentien niet weder 
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gebeuren, wordt mits desen door de gesament= 
=lijke erfgenamen het dijken en stouwen van 

 
133. 
de schippers in de Regen verboden, op de boete 
van vier gouden ducaten telkenreise te verbeuren 
als zij bekeurt worden, en in val sij onwillig zijn 
om die boete te betalen, zullen ze worden gear= 
=resteert en in cas van noot zullen zij door alle 
de ingesetenen vandese markte daar toe ge= 
=houden worden, moetende dit gemaakte gat 
in de mars bij provisie weer in order gebragt worden. 

/: was getekent :/ 
H. Ledeboer verwalter markenrigter 
Adriaen Hagedoorn 
Jan ten Cate Janszoon 
H. D. van Beest per order 
Harmannus Podt 

H.D. Corbag 
H. L. Meiners en voor L. Wolterink 
Jan Podt 
Egbert Leestemaker 

 
134. 
Nae voorgaande wettige convocatie zijn 

de heeren erfgenamen van de markte des 
kerkdorps Hellendoorn op den 26 july 1768 
op den hof te Hellendoorn vergadert ge= 
=weest en waaren present 
de heer H. Ledeboer als verwalter markenrigter 

en voor de heer van den Dam 
de heer J.L. Janssen rentmeester des huyses Schui= 

=lenburg 
de heer Coenraadt ter Zwaak qqa 
Harmannus Podt wegens Huurmans 
H. L. Meiners 
H. D. Corbag 
Jan Podt voor zijn moeder 
Gerrit Leestemaker 
Gerrit Krayenbe;t 

de laatste resolutie voorgelesen zijnde is na 
resumptie van deselve door de gecommitteer= 
=dens gerapporteert dat de verkoping van „t 
Villersplaatsjen niet hadde kunnen doorgaan 
om dat Lubbert Alberts geen gelt hadde kunnen 
bekomen, voor de hoek aan Hofsteden kamp. 
Hadden zij geen gelt kunnen krijgen na pro= 

=portie dat zij dien hadden moeten taxeeren, 
om buiten opsprake te blijven, en om een uit= 
setting te doen daar toe was niet wel apparent 
terwijl door de slegte tijt veel menschen buiten 
staat waren die te betalen, maar dat zin op den 
14 maart 1767 eenige hoeken in ‟t veen hadden 

verkoft 
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135. 

verkoft, die volgens overgegevene conditien hadden 
opgebragt eene somma vanf 88 = 18 = :, waarbij 
gevoegt 15 stuivers van Harmannus Pijffers en 18 stuivers van 
Hendrik Bakker voor hunne aangravinge aan 
‟t landt op de Nijstadt zoo komt dien ontfangst 
te zamen te bedragen f 90 = 11 = : waartegen door 

de gecommitteerdens eenige betalinge was gedaan 
welke volgens de geproduceerde quitantien die 
selfde somma uitmaakten, dog dat er nog eene 
somma vanf 70 = 11 = : resteerde van de nieuwe schult, 
welke de debiteuren in den gepasseerden jaaren 
ten eersten wilden voldaan hebben, dog terwijl er 
geen penningen gevoeglijk meer te bekomen waren 
hadden de verwalter markenrigter qqa geproporneert 
om voor zijn heer principaal een hoek veltgront 
aan Hofmans maat bij de Kalvenhaar aantegraven, 
maar dat deselve niet in taxatie wilde hebben, 
om de slegtheit van de gront, en omdat ‟t zoo on= 
=gelegen was, dog dat provisioneel de aangravinge 
zoude laten doen en dat stuk op een ander jaar 
op de erfgenamen vergadering brengen, en daar voor een 
somma van vijftig gulden presenteeren; zijnde 
in tusschen die aangravingen bij absentie van de 
verwalter markenrigter groter gedaan als uitgesien 
was, en dat de heer Hagedoorn daartegen protesteer= 
de, en om nu geen verder ongenoegen te geven 
is die saak door de verwalter markenrigter qqa voorgestelt 
en gevraagt of de heeren erfgenamen geliefden 
te resolveeren om den gemelden hoek in die bepa= 
=linge als hij eerst uitgesien was voor de genoemde 
vijftig gulden te geven? waarop na rijpe deliberatie 

een 
 

136. 
eenparig geotgevonden is die aangravingen voor 
die prijs te permitteeren en te accorderen. 
Verder is voorgestelt dat er een hoekjen konde 
aangegraven worden bj den Kerkdijk langs de Hoften 
waarop de gecommitteerdens geauthoriseert wor= 
=den om dat voor een ieder te taxeeren, 
dog onder conditie van‟t op ‟t menagieuste te 
overleggen om den mars te verschonen, egter 
als ‟t wesenkan ‟t zoo te dirigeeren, dat de heer 
in gemelde schult en dat er nog in ‟t markten 
boek van de oude schult resteert kunnen voldaan 
worden, wordende wijders de gecommitteerdens 
versogt om in hunne ouden commissien te con= 
=tinueeren, en zoo er nog iets aangegraven is te 
taxeeren en de restanten te innen. 
Eindelijk is door de verwalter markenrigter voorgele= 
=sen een brief van desselfs heer Principaal waar 
in sijn hooggeboren gestrenge meldede dat voor eenige 



Markeboek Hellendoorn 1710-1814 

Werkgroep Luu veur Oald Niejs Sprokkeln – Historische Kring Hellendoorn Nijverdal 
2002-2007 

Pagina 75 

 

 

jaaren op de erfgenamen vergadering hadde 
voorgedragen omde belten voor ‟t zogenaamde 
witte hekke aantegraven, maar dat om de 

slegt gront geen betalinge konde doen; waar 
op door de heeren erfgenamen die aangravinge 

gratis was geaccordeert, ‟t geen egter vergeten 
was in de resolutie te noteeren, en nu voorne= 
=mens zijnde die aangravinge te doen, wilde 
zijn hooggeboren gestrenge gaarne vooraf weten of „t 
nog op die voet konde geschieden? Waarop 
eenparig geresolveert is, om bij het voorheen 

 
137. 
gegeven woort te persisteren en de aangravin= 
=ge zonder taxatie of betalinge aan zijn Hoog= 
=geboren gestrenge te accorderen. 

/: was getekent :/ 
H. Ledeboer qqa 
J. L. Janssen 
Coenraad ter Swaak qqa H.L. Meiners 
H.D. Corbag Harmannus Podt, Gerrit Leestemaker 
Gerrit Krayenbelt Jan Podt 

 
Ontfangst voor de markte van het kerkdorp 
Hellendoorn 
1767 15 july ontfangende koopspenningen 

van ‟t veene verkoft den 14 maart 1767 f 88 = 18 = : 
8 aug. van Harmannus Pijffers voor het aangegra= 

vene aan zijn landt bij Geert Hendriks 
huys op de Nijstadt f : = 15 = : 
16 dito van Hendrik Bakker voor ‟t aan= 
=gravene aan zijn landt op de 
Nijstad naast dat van Harmannus Pijffers  f : = 18 = : 

samen f 90 = 11 = : 
Hier tegens uitgegeven 
1767 1 july aan Brinkman te Haarle voor elsen 

gebruikt tot de kribben bij de bruggen 
L.Q. f 14 = 10 = : 
10 dito aan Ymhof te Hulssen voor dito f 1 = 4 = : 
15 dito aan Jan Kok voor 11 ¾ lange en 
4 1/3 korte dage arbeiden aan de 
kribben a 10 en 8 stuivers   f 7 = 13 = 8 

transporteren f 23 = 7 = 8 
 

138. 
transport van den ontfangst f 90 = 11 = : 
dito van de uitgave f 23 = 7 = 8 

1767 15 july aan Hofman voor 7 lange 
en 4 ½ korte dage arbeiden 
aan de kribben a 10 & 8 stuivers is f 5 = 6 = : 
31 dito aan Harmannus op rek. l.q. f 12 = 10 = : 

2 Augustus aan Egbert Leestemaker op 
rekening van geleverde 
rijsen l.q. f 9 = 2 = 8 
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8 dito aan Jan van Delden l.q. f 5 = 2 = : 
dito aan Harmannus Pijffers voor gelever= 
de rijsen mede gebruikt tot 

de kribben l.q. f 4 = 10 = : 
16 dito aan Hendrik Bakker de huure 
van zijn schuite gebruikt tot „t 
maken van de kribben l.q. f 4 = 13 = : 
20 dito bij de uitsettinge van de rijsen 
gelevert in ‟t sant in 1766 te 
kort gekomen f 1 = 11 = : 
22 dito aan Harmannus Podt cum suis 
op rekening van geleverde 
rijsen tot de kribben l.q.  f 10 = 11 = : 
dito aan H.L. Meiners op rekening l.q. f 7 = 8 = : 
dito aan Jan te Hulssen voor 
elsen tot de kribben l.q. f 6 = 10 = : 

bedragende dus de uitgaven f 90 = 11 = : 
waaruit blijkt dat de uitgave net 
zooveel bedraagt als den ontfangst 
zijnde deze afrekening aan de heeren 
erfgenamen overgegeven op de 26 july 1768 

H. Ledeboer qqa 

 
139. 
Hellendoorn den 22 Mey 1770. 
Nae voorgaande convocatie de goedheeren 
van de markte van het kerkdorp Hellendoorn 
op het Hoff vergadert geweest en waaren present 
H.D. Corbag als gesubstitueerde verwalter marken= 

rigter namens de hooggebooren gestrenge 
heer graaff van Rechteren toe den Dam 

De heer H. Hagedoorn namens desselfs zuster 
juffrouw G. Hagedoorn wegens het erve Duyvencate 

De heer scholtus Bouwmeester 
De Heer J.L. Janssen wegens Schuilenburg 
H.L. Meiners 
Harmannus Podt 
Herm Spijker 
Jan Podt 
Harm Bakker 
Zijnde vooraff ter vergaderinge voorgelesen de publicatie 

van haar edele mogende Ridderschap en Steeden de 
Staaten deeser provintie van in dato den 6 april 
1770, houdende resolutie over het opmaken der water= 
leidingen togt slooten etc. 
Daar over gedelibereert sijnde is geresolveert, dat 
de vloetgravens of togt slooten in het Hellendoornse 
broek van‟t Broekjans tot de Luttenberger maaten 
dan die uit het vlier tot in de bovengemelde togtsloot 
behoorlijk sullen opgemaakt moeten worden. En 
wel ter breette de eerste van vijff voeten en de 
andere van vier voeten, voorts zullen de binnen 
slootten daaraan en bij haar uitwateringe hebbende 
behoorlijk moeten opgemaakt worden dat de afwateringe 
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daarvan niet belet wordt. 
De togtsloot van den Kerkdijk tot naar het Elerlandt 

 

 

140. 
over den Heldermors en van Rosink Hofte tot 
Damslandt, sullende die voorschreven slooten 
meede de breette moeten hebben als de eerstgemelde 
vorders zal een ieder de slooten in en tegens hunne 
landen behoorlijk tot eene afwateringe bekwaam 
moeten opmaken. 
Eyndelijk sullen alle binnen slooten tusschen hooi- 
en weidelanden van weerenskanten de riviere en 
de togtsloot tot eene behoorlijke afwateringe moeten 
opgemaakt worden; en dit alles op alle sodane 
geboden en boete als bij opgemelte publicatie 
vermelt. 
En in val nog nader meerder af en uitwateringen 
ten dienste der ingesetenen gevonden worden, 
sullen mede in een behoorlijke staat gebragt 
worden. 
Aldus gedaan actum act supra 

was getekent 
J.C. Bouwmeester H.D. Corbag qqa 
H.L. Meiners J.L. Janssen 

Harmannus Podt H. Hagedoorn J.Z. namens mijn zuster 
H. Spijker Jan Podt 

H. Bakker 

 
141. 
Na voorgaande convocatie der goeds heren 
van de markte van ‟t Kerkdorp Hellendoorn 
op ‟t Hof vergadert geweest den 21 september 1774 en waren pre= 
sent de hier ondergetekende. 
Is na resumptie der laatste resolutie goedge= 
vonden: 
Dat voortaan gene varkens op de groen grond 
zullen mogen gedreven worden, op eene boete 
van ses stuyvers voor ieder varken. 
Als mede dat gene paerden op de marsch bij 
de Hellendoorner brugge langer dan vierentwin= 

tig uuren agter een daar op zullen mogen 
gaan weyden, maar zullen alsdan de 
paerden na het Broek moeten drijven. 
Word de marken-riger gequalificeert de Hel- 
lendoorner brugge te laten repareren, de plan- 
ken te teeren, het verdere opstaende werk te 
doen verwen en de hoofden te doen verhogen. 
Dat gene keystenen uyt de marke verkogt, 
of buyten deselve het zij door in of uytheemschen 
mogen vervoert of verbragt worden op eene 
boete van vijf goud guldens. 
Is op de vergaderinge voorgelesen dde gequiteerde 
rekening van ontfang en uytgave van de heer 
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rentmeester H. Ledeboer in dato den 6 october 1773 
zijnde deselve na examinatie der quitantien 
goed bevonden, en zal deselve vervolgens in 

 
142. 
het markenboek geregistreerd worden: wor= 
dende het versoek van den rendant, in het 
slot derselve gedaan, in statu quo gelaten 
en tot een nadere vergadering, om sulks te 
examineren, verschoven. 
Twee overgegevene rekeningen van de ondermar- 
kenrigter H.D. Corbag waarvan de meerdere 
ontfang als uytgave van verkogt gras in 
het Hellendoorner broek in dato den 21 augustus 1770 

bedragende f 17 = 9 = : tegen de overgegvene reke- 
ning wegens gedane moeyte in de sand stuy- 
ve ad f 17 = 18 = : tegens elkanderen geliquideert 
en dus voldaan. 
Op gedane voorslag van de heer D. van der Wijck 
als aankoper van de havesate den Dam, ofte de 
heren erfgenamen nog iets ten laste van den 
here L.G. grave van Rechteren als heer van den 
Dam en als erfmarken-rigter van ‟t kerkdorp 
Hellendoorn, hadden, is voorgedragen dat bij het 
laatst aangegravene van Hofman over de Hellen= 
doorner brugge bij Kalvenhaars weyde, meerder 
grond is aangegraven als door gecommitteerdens 
H.L. Meynders, Jan Podt, de Heer Rentmeester J.L. 
Janssen en de Heer Rentmeester H. Ledeboer 
is getaxeert geworden, zullende door voorschre= 
vene gecommitteerdens dese saak bij retour 
van de Heer Rentmeester H. Ledeboer worden afgedaan. 
Is aan den here erfmarken-rigter geaccordeert 
den so genaamden bakenbelt te mogen aangra= 
ven mits latende een ruyme weg. 
143. 
De heer erfmarkenrigter word versogt in 
de generale Carspels vergadering te propone= 
ren en te versoeken nevens het kerkdorp de 
hand te willen lenen tot aanlegging van een 
steenstraat in voorschreven dorp, en dat sulks 
in de kerkenspraken van de aanstaande ge= 
nerale carspels vergaderinge geset worde. 
Voorgedragen zijnde om de pretensie van de 
erfgenamen van der Wijck ten laste van „t 
kerkdorp eens ten eynde te brengen en af te 
doen, is goed gevonden wegens het weynig aan= 
tal van erfgenamen op dese vergadering, 
sulks te verschrijven tot een volgende en daar= 
van bij kerkensprake notificatie te doen. 
Is goedgevonden een nieuwe weg door het Hel= 
lendoorner broek na den Luttenberg, en so 
vervoglens na Raalte, aan te leggen, mits die 
van den Luttenberg ook aannemen die weg 
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in hare marke ook inslgelijks te maken 
wordende de markenrigter versogt sulks 
aan den markenrigter van Luttenberg to pro= 

poneren. 
Zijn tot nieuwe gezworens in plaatse van H.L. 

Meinders die sijne dimissie versogt heeft, demissie = ontslag 
aangestelt Derk Berents Baron, en in plaatse van 
den overledenen Veneman Jacob Nijmeijer. 
Actum in het Hof te Hellendoorn den 21 september 
1774. (was getekent) D. van der Wijck als erfmarkenrigter 
Hendrik Gagelman Harmannus Podt J.C. Bouwmeester 

H.D. Corbag Jan Podt H.L. Meinders 

 
144. 
Copia. Rekening van ontfangste en uytgave gedaan 
door de heer rentmeester H. Ledeboer 

Ontfangst 

 
Voor de marke van ‟t kerkdorp Hellendoorn 
1769 27 july Van den hooggeboren gestrenge here L.C. Graaff van 

Rechteren heer van den Dam voor den nieu 
wen hoek aan Hofmans maat over den brug 
volgens uytbaking en aanwijsing f 50 - : - 
dito van den hooggeboren heer graaff van 

Rechteren heer van den Schuylenburg 
voor den nieuwen aangegraven hoek 
aan Kerkdijks f 72 - : - 
dito van Hermannus Podt voor den aangegra= 
ven hoek aan sijnen neiuwe hoek 
agter de Hofte f 21 - : - 
29 dito van Jan agter de Kerk voor het aangegra= 
vene aan sijn land bij den Konijnengaarden f : - 10 – 
dito van de Heer Scholtus Bouwmeester voor 

‟t aangegravene voor aan ‟t Isaks f 4 - : - 
4 augustus van Jan van Delden voor een hout= 
jen van de oude brugge f : - 14 – 
6 dito van Albert Wemekamp voor „t 

aangegravene aan zijn land van 
zijn huys na den Konijnengaarden f 2 - : - 

Dus bedraagt den ontfangst f 150 – 12 - : 
welke op de volgende sijde 
van de uytgave word afgetrok= 
ken en geliquideert. 

 

145. 
Voor de marke van ‟t kerkdorp Hellendoorn 
no.1. 1769 27 july Aan Hermannus Podt ‟t geen hem nog vol= 
gens marken boek competeerde f 7 – 15 - : 
Dan nog volgens gequiteerde re= 
kening f 22 – 14 - : 

f 30 – 9 - : 
no.3. dito aan H. Ledeboer voor rijsen & verschot l.q.f. f 6 – 8 - : 
no.4. dito aan den Dam voor drie dennen l.q.f. f 1 – 16 - : 
no.5. 29 dito aan G.Krayenbelt volgens marken= 
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boek f 7 – 10 - : 
Dan nog volgens gequiteerde 
rekening f 11 – 17 - : 

f 19 – 7 - : 
 

no.7. dito aan de weduwe van Jan Podt ‟t geen haar 
volgens markenboek competeerde f 2 - : - : 
no.8. aan Jan Podt en comparant restant van ge= 
leverde rijsen etc. l.q. f 8 - : - : 
een expresse naar ‟t huys Rechteren f - : 8 - : 
no.9. dito aan de heer scholtus Bouwmeester 
volgens markenboek l.q. f 24 – 11 - : 

no.10. 1 augustus aan Egbert Leestemaker volgens 
markenboek l.q. f 4 – 12 - : 
no.11. aan deselve l.q. f 8 - : - : 

f 12 – 12 - : 
no.12. aan Gerrit Leestemaker en Herm Be= 
rents volgens markenboek l.q. f 1 – 12 - : 
no.13. aan H.L. Meiners l.q. f 11 – 12 - : 
no.14. 4 dito aan Jan van Delden volgens marken= 
boek l.q. f 5 – 10 - : 
no.15. dito aan Jan Tijhuys smit l.q. f : - 8 - : 
no.16. 5 dito aan Harm: Bakker voor ‟t teeren van 
de nieuwe brug f 3 - : - : 
no.17. 7 dito aan de heer W. van Beest volgens markenboek f 3 – 16 - : no.18. 
aan de weduwe van H.Tiggelhof l.q. f 4 – 13 - : 
no.19. aan Willebrord Meiners voor 1 ½ vimme rijsen l.q. f 1 – 5 - : 

no.20. voor ‟t lappen van de valbrugge f : - 15 – 12 
voor ‟t aflesen van de kerkensprake 
van de erfgenamen vergadering van 22 May f : - 2 - : 

f 137 = 12 = 12 
 

146. 
Uytgave 
Transport der vorige sijde f 137 = 12 = 12 
5 augustus dito van de schouwe te doen over de 
waterleydinge f : - 2 - : 
1773 ter april Port van een request van Zwoll f : - 2 - : 
no.21. 19 augustus aan G.Krayenbeld voor het maken 
van de valbrug l.q. f 2 – 17 – 8 
no.22. 6 october aan H.D. van Beest voor planken 
tot de Valbrugge l.q. f 18 – 8 – 8 
Dus bedraagt de uytgave de summa f 159 = 2 = 12 

 
Hiertegen ontfangen als op het 
vorige blad te sien f 150 – 12 – 12 
Dus meerder uytgegeven als ontfangen f 8 – 10 – 12 
Welke penningen van agt guldens 
tien stuyvers en twaalf penningen door 
sijn hoog welgeboren de heer D. van der 
Wijck heer van den Dam aan mij 
sijn gerestitueert op den 6 october 1773. 
Zijnde dese liquidatie egter opgemaakt onder 
expresse reserve van sodane administratie 
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gelden als mij nog van dese & voorgaande 
afrekeningen zijn competerende, die 

ook altoos door mijne antecesseurs zijn antecesseur = voorganger 
geprofiteert geworden. 

(was getekend) H. Ledeboer 
Accordeerd met het origineel 
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D. van der Wijck  
tot den Dam 
Erfmarkenrigter 
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147. 
Copia. Kerkensprake 
Den hoogwelgeboren heer D. van der Wijck Heere tot den Dam, 
erfmarkenrigter van de marke Hellendoorn, doed bij dezen 
bekint maken dat hij voornemens is om een erfgenamen ver= 
gaderinge te houden op ‟t hof binnen Hellendoorn op dings= 
dag so wesen zal den 31 maart 1778 des voor de middags om 
tien uren, om alsdan met de presente goedsheren te resolveren 
over het zayen met boekweit op enig uitgegraven veen of oude 
akkers, welke tegens dien dag dor de onder markenrigter en 
de gezworens zullen uitgebaakt worden, en alsdan de goeds= 
heren op de vergaderinge vertoond worden. 
So word de meyerluyden gelast om hare land-heren hier van de 
tijdige kennisse te geven op alle sodanige poene en boet als 
van ouds daar toe staande. Zegt ‟t voort. 
Deze op zondagts den 22 en op zondag den 29 maart te publiceren. 
Den inhoud dezes op zondag den 22 en op zondag den 29 maart 
1778 gepubliceert te hebben op bekwame tijd en plaats daar men 
sulks gewoon is. Verestere (??) W.B. Corbag, custos. 
Hellendoorn den 29 maart 1778 
Accordeerd met zijn origineel. D. van der Wijck tot den Dam 

Erfmarken Rigter 

 
Copia. Hellendoorn den 31 maart 1778 
Zijn na voorgaande kerkensprake op het Hof binnen Hellen= 
doorn op de erfgenamen vergaderinge als erfgenamen gecom= 
pareert en erschenen den hoogwelgeboren heer D. van der Wijck 
heer van den Dam erfmarkenrigter absent. Gecompareert 
H.D. Corbag als ondermarkenrigter en Harmannus Podt. 
So word in absentie van de heer van den Dam D. van der Wijck als 
erfmarkenrigter de heren erfgenamen op de vergaderinge 
voorgedragen door den ondermarkenrigter dat de markte 
niet bij cas is en dat de hoogwelgeboren heer markenrigter 

 
148 
al moy in ‟t verschot is tot nodige reparatie aan 
de brugge en dat de heer markenrigter is gein= 
formeerd wegens oude akkers, dat daar nog wel 
buiten schade geld van konde gemaakt worden 
om met boekweit besaayd te worden. 
So ben ik ten instantie van de heer markenrigter 
met de gezworens na ‟t veen geweest, en hebben 
daar uitgebaakt 31 blokken van 420 treden 
lang, en de breedte is niet egaal, wat van 13 a 14 ook 
van 17 a 18 treden breedt op de bollen genaamt, schie= 
tende met ‟t oosten einde aan de Wierdensche 
marke. En so dat ter vergaderinge, niemant van 
de heren erfgenamen iets wettelijks op voorgaan= 
de kerkensprake op de vergaderinge heeft inge= 
bragt, so zij door de presente erfgenamen geresol= 
veerd, en de ondermarkenrigter en de gezworens 

daar toe versogt om sodanige voorseide blokjes veen 

de bollen genaamt, en voordele van de marke 
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te verkopen voor den tijd van seven jaren, om als 
dan me boekweit besaayd te worden, en na 
verloop van dien tijd weder gemeente zal zijn en 
blijven. 
Copia. Den ondermarkenrigter en de gesworens van de 
markete van ‟t kerkdorp Hellendoorn, als speciale 
last hebbende, doen bij desen bekent maken. 
Alsdat zij voornemen zijn om 31 blokken veen 
om met boekweite bezaayd te worden, te verkopen 
de bollen genaamt in ‟t Heldersche veen, schie= 
tende met het oosteinde aan de Wierdensche 
markte van ongeveer 420 treden lang 

 
149. 

so en in diervoegen als het selve staat uigebaakt. 
Dese verkopinge zal geschieden op eerstkomstige 
dingsdag zijnde den 7den april 1778 des s‟ nademid= 
dags om een uur in het veen bij de blokken voor= 
noemd. Die daar gedinge in heeft, kan sig vervoegen 
op voorgenoemde tijd, en kopen na zijn welgevallen. 

Zegt ‟t voort. 
 

Copia. Voorwaarden en conditien waar op en na den onder 
markenrigter en de gezworens van de markte 
Hellendoorn, speciale last hebbende, gedenkt te ver= 
kopen blokken veen om met boekweit bezaayd te 
worden, de bollen genaamd in ‟t Heldersche veen, van 
ongeveer 420 treden lang, so en in diervoegen als het 
selve staat uigebaakt. Dese verkopinge zal ge= 
schieden 1778 op den 7 april des na de middags om 
een uur in ‟t veen bij de blokken voornoemd. 
Ten eersten: 
Word sodanige blokken veen verkogt om met 
boekweit bezaayd te worden en tijd van seven 
jaren, en na verloop van dien tijd weer gemeente 
zal zijn en blijven. 
Ten tweeden: 
De verkopinge zal geschieden tegen guldens van 
van twintig stuivers ‟t stuk, en de koperen zullen 
moeten allen twee borgen tot genoegen van 
verkopers, die so wel voor de koopspenningen 
als de koper aansprakelijk zullen zijn. 
Ten derden: 
de beloofde kooppenningen zullen moeten 
worden betaald uiterlijk voor St. Lambert de= 
zes jaar 1778 in handen van den hoogwelgeboren 

heer D. van der Wijck heer van den Dam als 
markenrigter 
De verkopers behouden een half uur na de slag haar 
beraad om de kopers toe te slaan of te bedanken. 
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150. 
Ten eersten:      

No. 1  Strekt van de Haar tot aan de gruppen daarde 
poggen staan 

     Borgen 

 Kop 
er 

Hofman f 1 - 14 - : Hendrik Podt 

     Jan Otten 

No .2 Kop 
er 

T. Kuiper f 4 - : - : Willem Bakker 

     Hendr.s Podt 
No .3 ,, Willem Gunneman f 5 - : - : Teunis Kuiper 

     Willem Bakker 

No .4 ,, Willem Gunneman f 4 - : - : als vooren 

No .5 ,, Vugteveen f 3 - 18 - : Santsteege 
     Willem Bakker 

No .6 ,, Vugteveen f 4 - : - : Borgen als vooren 

No .7 ,, Hendrikus Podt f 4 - 1 - : Willem Bakker 
     Willem Kuiper 

No .8 ,, Hendrikus Podt f 4 - 3 -: als vooren 

No .9 ,, Hendrikus Podt f 3 - : - : als vooren 

No .10 ,, Willem Kuiper f 4 - 2 - : Willem Bakker 
     Hendrikus Podt 

No .11 ,, Hofman f 6 -11 - : als vooren 

No .12 ,, Hofman f 6 - 3 - : - 

No .13 ,, Vugteveen f 6 - : - : als vooren 

No .14 ,, Hofman f 3 - 1 - : als vooren 

No .15 ,, Hofman f 2 - 8 - : - 

No .16 ,, Harm Willem Bakker f 3 - 1 - : Hendrikus Podt 
     Gerrit J. Hofman 

No .17 ,, Harm Willem Bakker f 2 - : - : als vooren 

No .18 ,, Berghommelte f 3 - 7 - : Mannes Geerts 
     Podt Hendrikus 

No .19 ,, Harmen Bakker f 4 - 1 - : Willem Bakker 
     Teunis Kuiper 

No .20 ,, Pereboom f 4 - 12 - : Hendrikus Podt 
     Jan Otten 

No .21 ,, Pereboom f 4 - : - : als vooren 

No .22 ,, Pereboom f 2 - 10 - : - 

No .23 ,, Hofman f 2 - : - : borgen als vooren 
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No .24 ,, Willem Bakker f 2 - 17 - : borgen als vooren 
 
 

No .25 ,, Willem Bakker f 2 - 17 - : - 

No .26 ,, Hofman f 3 - 1 - : borgen als vooren 

No .27 ,, Hofman f 1 - 12 - : - 

No .28 ,, Hofman f 1 -11 - : - 

No .29 ,, Hofman f 3 - 11 - : - 

No .30 ,, Hendrikus Podt f 3 - 18 - : borgen als vooren 

No .31 ,, Egbert Hoenderman f 3 - 3 - : Mannes Geerts 
     Willem Bakker 
   f 110 - 2 - :  
 Bedragend dus eenhondert tien gulden en twee stuivers 
  accordeert met zijn origineel  

  D. van der Wijck tot den Dam  

   Erfmarkenrigter  

 

151. 
Copia kerkensprake 
De hoog welgeboren heer van der Wijck tot den Dam, 
erfmarkenrigter van het kerkdorp Hellendoorn, 
doed bij dezen bekend maken, dat voornemens 
is, een erfgenamenvergaderinge te houden op 
het Hof te Hellendoorn, op woensdag den 25 
April deses jaars, des voor de middags om tien uu- 
ren, ten einde de erfgenamen rekening van ont- 
fangst en uitgave open te leggen, en verder propo- 
sitien te doen ter bekominge van penningen, tot 
betalinge van noodwendige reparatien van plan- 
ken aan de Hellendoorner brugge, en vervolgens 
te delibereren en te concluderen, als met meerder- 
heid van stemmen best en dienstigst voor deze 
marke zal geoordeeld worden te behooren, en dat 
de uitblijvende van hun regt van stemmen, zullen 
worden verstooken, en niemand, present of niet te- 
genwoordig, tegens die als dan te nemen resolu- 
tien zig zal kunnen of mogen versetten, of daar te- 
gens enige exceptien te maken; wordende de mey- 
erlieden gelast om hare landheren hier van de 
tijdige kennisse te geven, op alle zodane poene en 
boete als van ouds daar toe staande. Hellendoorn den 
15 april 1781. Was getekent. Van der Wijck 

Erfmarkenrigter 
zegt het voort 

Deze te publiceren te Hellendoorn op sondag 
den 15en april en op sondag den 22 april 
1700 een en taghtig 
(onderstond) 
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Den inhoud dezer op Sondag den 15en april en op sondag den 22en 

april 1781 gepubliceert te hebben op bekwaame tijd en plaatse 
daar men zulks gewoond. 
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attestere (was getekend) 
W.B. Corbag Coster 

Hellendoorn den 22 april 1781 
Provera copia D. van der Wijck Erfmarkenrigter 

 
Copia 
Hellendoorn den 28 april 1781 zijn na voorgaande 
kerkensprake op het Hof binnen Hellendoorn op 
de erfgenamenvergaderinge als erfgenamen ge= 

 
152. 
gecompareert en erschenen D. van der Wijck Heer 
van den Dam, als erfmarkenrigter en verdere onder 
getekende erfgenamen. Is door de heer markenrig- 
ter geproponeert om een strepel gronds van die hoge 
Haare lopende langs Schuttens gloepgaarden en 
Nieuwmeiers hooymaate tot de Regge toe, mits 
niet van de marschgrond vergravende, te mogen 
aangraven, het welk door de heren erfgenamen 
op voormelte conditien aan voorschreven is geaccordeert 
en toegestaan, mits na taxatie en volgens marken 
resolutie na gedane metinge daar voor betalende. 
Verder voorgedragen door voorzeide markenrigter, om 
de zandbelten lopende langs den gemenen weg, 
/: die van Otten huis komt en na ‟t kerkdorp gaat :/ 
en gelegen langs Otten kamp en tegens over Dros- 
ten kmap, te mogen binnen en aangraven, 
mits latende de grote passage ruim en onbelemmerd 
en dat de weg lopende tuschen Drosten kamp 
en de akker in Telgenkampjes in de wande- 
linge Harmen Peterszoon kampjes genaamd, open 

en vrij blijft, het welke door de erfgenamen 
aan voorschrevene, sonder daarvoor iets te 
betalen, om te mogen aan en binnen graven, 
is geaccordeert. Versoekt de verwalter scholtis 
Harmannus Podt om een strepel gronds 
tegen zijn hooymaatjen, zijnde een gedeelte 
van Kalvenhaars weyde, en langs den nieu- 
wen hoek van Hofman, over de brugge gele- 
gen, te mogen aangraven, het welke insgelijks 
door de erfgenamen is geaccordeert, mits na ge- 
dane metinge daar voor na marken resolutie 
te betalen. Reserveert de heer rentmeester Janssen 
daar omtrent dat het blijke, dat die grond niet 
in ‟t Hulsener gelegen zij. Is door de dekker 
Jan Willem Swiersen versogt een geertjen veld geertje = een schuin stuk 
gronds, tegen land aan de noordzijde te- 
gen betalingem na gedane metinge, te mogen aan- 

 

152. 
aangraven, het welke aan hem insgelijks is toege- 
staan. Vraagt de heer scholtus Jan van der Plas 
Bouwmeester om langs zijn weledelste weyde ‟t ein- 
dens Veltmans kamp en tegenover Snijder Hen- 
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driks plaatsjen, mits latende den gemenen weg 

vrij en onbelemmerd, een hoek gronds tegen beta- 
linge te mogen aangraven, het welke insgelijks 
op voormelte conditien is geaccoordeerd. 
Is door Derk Egberts Hoenderman verzogt een 
hoekjen gronds, over den weg en tegen over zijn 
kamp en langs den ouden Bolhoeven zijn kampjen, 
nahet kerkdorp toe te mogen aangraven tegen 
betalinge, het welke mede is geaccordeert ge- 
worden. Zullende deze voorschrevene te doene 
aangravingen, dor den heer erfmarkenrigter, en 
door de gecommitteerdens de heren scholtus 
Bouwmeester, van Beest , en de verwalter scholtus 

Hermannus Podt, uitgebaakt, afgetreden en aagewe- 
zen, om dien na en niet verder te mogen aangraven, 
waavan alsdan terstond en memorie van 
de langste en breedte zal gemaakt worden, waarna 
de taxatie alsdan, ook met eenen zal geschieden + 
voorgedragen zijnde dat praetensie van de erfgena- 
men van der Wijck ten laste van deze marke eens 
ondersogt en afgedaan wierden, is tot dien einde 
nevens de markenrigter gecommitteert de juffers 
Hagedoorn, de heren scholtus Bouwmeester, van 
Beest, en de verwalter scholtus Hermannus Podt, om die 
zaake te examineren en daarvan op een naastko- 
mende erfgenamen vergaderinge raport te doen. 
Is door den erfmarkenrigter geproponeert, dat ter 
uitvindinge van de waartallen in deze marke eens 
eindelijk met ijver sonder verder itstel gearbeid wier- 
de, om die zaaken te ondersoeken, en daarvan op een 
naastkomende vergaderinge verslag te doen, zijnde 
nevens de markenrigter daar toe gecommitteert de 
bovengenoemde gecommitteerdens alsmede Jan Podt, 
H.D. Corbag en H.L. Meiners. Zal bij kerkensprake 

 

153. 
bekend gemaakt worden, dat niemand over de 
marschgronden met wagens of karren zal mo- 
gen vaaren, op een boete van een goudgulden, 
waarop de gezworens nauwkeurig acht zullen 
hebben te nemen, of zelve de boeten te betalen. 
Word tot nieuwe gezworen, in plaats van Jacob 
Nijemeier, aangesteld den bouwman Berent 
Nijemeiere. De markenrigter en voornoemde gecom- 
mitteerdens worden versogt en geaucthoriseert, 
de ondermarkenrigter en gezworens iets toe te 
leggen voor hare gedane moeite van het afbaa- 
ken van verkogte veen bollen op den 7 april 1778, 
en na redelijkheid haar contenteren. 
Aldus gedaan in ‟t Hof te Hellendoorn den 
25 april 1781 (was getekent) 

D. van der Wijck als erfmarkenrigter 
J.L. Janssen qqa 
J. van der Plas Bouwmeester 
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Harmannus Podt 
A.D. van Beest namens mijn vader 

Jan Podt 
Pro vera copia D. van der Wijck 

 
Copia 
Hellendoorn den 12 oktober 1784. Zijn na voorgaan- 
de kerkenspraken op het Hof binnen Hellendoorn 
op de erfgenamen vergaderinge als erfgenamen 
gecompareerd en verschenen, D. van der Wijck 
Heer van den Dam als erfmarkenrigter en ver- 
dere ondertekende erfgenamen. 
Gedelibereert zijnde omtrent de resolutie van 
haar ed.mog. de heeren gedeputeerden van de 
staten van Overijssel, over het subsisterende verschil 
tusschen deze marke en de buurschap Hulsen, 
op namentlijk de weduwe van Jan Jansen ouden Maris, 

 
155. 
Maris, wonende op het nieuwe bij Kalvenhaar, hare 
personele middelen moeten gezet en gesteld worden 
op de registers der marke van ‟t kerkdorp Hellendoorn, 
dan op de registers der buurschap Hulsen 
is goedgevonden, nevens den Heer erfmarkenrigter te com= 
mitteren, H.L. Meiners en H.D. Corbag, met magt van 
assumtie van oude en des kundige lieden uit dese regt van assumptie = om een of meer 
leden toe te voegen 
marke, om die zaak te ondersoeken in ogenschijn te 
nemen en verders daarna met gecommitteerdens 
van de buurschap Hulsen in conferentie te treden 
om zo mogelijk dat verschil in der minne te termi= 
neren, en zo onverhooptelijk van neen, alsdan zodane 
bewijsstukken op te soeken, of te condschappen 
te trekken, en een en ander te vervaerdigen, hetgene 
men best oordelen sal, tot berigtgeving en justifica= 
tie deser zaeke aen zijde dezer marke, en zulks 
alsdan te brenge ter kennisse van haar edele mogende 
de heeren gedeputeerden deser provincie. 
Omtrent de dempinge der sandstuive over den berg, 
zullen in ‟t najaar dezes jaars tossen uit ‟t veld door 
de ingesetenen gestoken, en op de plaatsen daar 
zulks nodig is, door de meijerlieden dezer marke 
met wagens gebragt worden. 

Verders is goedgevonden bij kerkesprake ten eersten 
te laten publiceren, dat niemand voortaan enige 
schollen in het lage veld, binnen de kruiskuilen, 
zal mogen steken, ofte enige schadden af te brand= 
steken op ofte bij den berg en in het lage veld op eene 
boete van vijf goud guldens. 
En eindelijk gedelibereert zijnde over de insinuatie 
van de Heer Advocaat W. Klopman namens de here grave van 
Rechteren, heer van den Schuilenborg in qualiteit als 
markenrigter van de buurschap Hulsen, in dato den 23 
Juni 1784, en aan den heer erfmarkenrigter dezer Mar= 
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ke overgegeven op den 11 October 1784, is goedgevonden 
tot die zake erfmarkenrigter en voormelde gecom= 
mitteerdens te versoeken en te committeren, om 

daarover met de gecommitteerdens van Hulsen te 
 

156. 
confereren, ten einde zo mogelijk in der minne 
af te doen, en bij onstentenisse van dien, deze 
zaake en het daar over gehandelde met die van 
Hulsen, nader te brengen ter kennisse van de 
erfgenamen deser marke. Aldus gedaan en gere= 
solveerd op dato voorschreven. 
(was getekent) 
Pro vera copia D. van der Wijck 
D. van der Wijck Egbert Coster, wegens Blenke 
erfmarkenrigter Jan Podt 

A.D. van Beest 
Hendrikus Podt 

 
Copia 
Hellendoorn den 10 juli 1786, zijn na voorgaande 
kerkenspraken op het Hof binnen Hellendoorn 
op de erfgenamen vergadering als erfgenamen ge= 
compareert en erschenen D. van der Wijck tot den 
Dam als erfmarkenrigter, en verdere onderge= 
tekende erfgenamen. 
Is na deliberatie goedgevonden nopens het onstaan 
verschl tusschen deze marke en die van Hulsen 
omtrent de laatste vijf veenakkeren lopende in 
de lengte circum circa oost en west en leggende 
naast en aan de Hulsener veen akkeren, lopende 
in de lengte circum circa zuyd en noord, welke 
voornoemde vijf laatste veenakkeren die van 
Hulsen pretenderen en sustineeren in hare buur= 
schap gelegen te zijn, daarentegen deze marke 
van het kerkdorp Hellendoorn oordeeld en vast= 
stellen, dat het volgens het markenboek ten klaar= 
sten blijkt, dat deze vijf laatste voorseyde veen 
akkeren behoren en gelegen zijn in de marke 
van ‟t kerkdorp Hellendoorn, en om een eynde van 
dit verschil in der minne te maken, hebben de 
preesente erfgenamen geresolveert en besloten, die 
zake ter decisie over te geven aan de heer procu= 
rator J.B. Aussmorth burgemeester te Goor, mits 
die van Hulsen op hare aanstaande vergaderinge, 
op aanstaande donderdag iemand van harentwege 
daartoe ook nomineren, om alsdan deze zaak 

 

157. 
zaak in quaestie ter decisie aan die twee over 
te geven, met magt, ingeval die twee wedersijds te noemene 
deciseurs, de zaak niet mogten komen te deci= 
deren maar discrapeerden, om alsdan een derde 
onpartijdige, door haar te kiesen met overgave 
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van wedersijdsche bewijsen, om deze zaak in 
verschil finaal te decideren, aan welke decisie 
beide parthijen zig zulen onderwerpen, en van die 
kragt en waarde zullen houden als of dezelve 

rigterlijk gedecideert was. Om namens deze 
marke de heer Procureur Auffmorth te onderrigtern 
en bewijsstukken over te geven word de heer 
erfmarkenrigtre en praesente erfgenamen gecom= 
mitteert. Is door enige ingesetenen van het 
dorp Hellendoorn versogt om een strepel gronds te mogen hebben 
van het lage veld dat voor de schapen bestemd 
is om schollen of plaggen, dog geen schadden 
of schelturf te mogen steken, maar de wijl 
de erfgenamen daar op niet bervat zijn inge= 
komen, is geresolveert zulks tot een naast 
komende vergaderinge te verschuyven, waar 
van als dan in de kerken sprake melding zal 
gemaakt worden. Aldus geresolveert op dato 
voorschreven den 10 Juli 1786. 

(was getekent) 
D.van der Wijck 
erfmarkenrigter 
Egbert Coster 
A.D. van Beest 
H.L. Meiners 
Hendrikus Podt 

Pro vera copia D.van der Wijck 

 
158. 
Copia kerkensprake 

De hoog welgeboren heer van der Wijck, heer tot den Dam, erf= 
markenrigter van het kerkdorp Hellendoorn, doed 
bij desen bekend maken, dat voornemens is een 
erfgenamenvergaderinge te houden op 
het Hof te Hellendoorn op dingsdag, den tienden 
maart dezes jaars 1789, des voor de middags, ten 
half elf uuren, ten eynde om met heren erfgena= 
men over verscheydene onafgedane zaken voor= 
melte marke na konde te delibereren, en alsdan 
zodane resolutien te nemen om deselve tot een 
gewenscht eynde te brengen en af te doen, zullen 
de onder anderen de heer erfmarkenrigter den 
staat der marke open leggen en verder met haren 
erfgenamen resolveren om de toegestane 
aangegravene gronden te meten om uit het 
provenu dier penningen de marken schulden 
door hun markenrigter voormelt uitgeschoten 
te voldoen; en ter kennisse van heren erfgena= 
men te brengen verscheydene ongevraagde en 
willekeurig gedane aangravingen in deze marke 
en verdere voorstellingen te doen ten nutte 
dezer marke, en sodanig te besluiten als met 
meerderheid van stemmen; best en dienstigst 
zal geoordeeld worden, en dat de uytblijvende 
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van hun regt van stemmen zullen worden 
verstoken, en niemand, praesent of niet tegen= 
woordig tegens die alsdan te nemene resolu= 
tien, zig zal kunnen of mogen versetten, of daar 
tegens eenige exceptien te maken: wordende de 

meyerlieden gelast om hare landheren hier 
van de sekere en tijdige kennisse te geven op 
alle sodane boete als van ouds daartoe staande 
op den huyse Dam den agtentwintigsten fe= 
bruari 1789. (was getekent) 
D.van der Wijck 
erfmarkenrigter 
zegt het voort 

 

Deze door den custos te publi= 
ceren te Hellendoorn op sondag 
voor de middags den eersten maart 
en op sondag den 8sten maart 1789. 
Den inhoud dezen is door mij opsondag den 1sten maart en op 
sondag den 8sten maart 1789 gepubliceert op bekwame tijd en 
plaatsen dar men sulks gewoon is attestere(was getekent) 
Hellendoorn den 8 maart 1789 H.D. van Corbag custos 
Provera Copia D. van der Wijck, erfmarkenrigter 

 
159. 
Copia 
Hellendoorn den 10 maart 1789. Zijn na voorgaan= 
de kerkenspraken, op het Hof binnen Hellen= 
doorn op de erfgenamen vergaderinge als erfge= 
namen gecompareert en erschenen D. van 
der Wijck tot den Dam als erfmarkenrigter 
en verdere onergetekende erfgenamen. 
Is na voorlesing der laatste erfgenamen verga= 
dering omtrent de saak in quaestie der veen 
akkeren, den welkde namens dese makre en die van 
Hulsen nog onafgedaan is. Is thans geresolveert 
en besloten om daar toe te committeren de heer 
erfmarkenrigter en de verwalter scholtus Hen= 
dricus Podt, om namens dese marke des nodig 
met die van Hulsen te confereren en te overleg= 
gen om die swevende verschillen in der minne 
af te doen, en verder met magt des nodig, om van 
deze kant een kundig advocaat te nomineren 
en die dezelfde magt te geven als in de laatste 
vergaderinge alshier besloten is aan de heer Procureur 
J.B. Aussmorth, door de praesente erfgenamen 
geconfereert en opgedragen is, en met verdere magt 
om dar inne so te handelen en te doen als zij 
aangestelde gecommitteerdens zullen oordelen te 
strekken ten meesten nutte en dienste dezer mar= 
ke, omdat verschil voormeld, zo mogelijk, in der 
minne af te doen. En worden voorschreven gecommit= 
teerdens ook gequalificeert om de zaak van den 
vloetgraven lopende ‟t eyndens agter de Isakken 
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verder langs den marsch, en tusschen het Elerland en 
de Mastebroeken in de Regge, dewelke die van 
Hulsen praetenderen eenen anderen loop te hebben, 
als aan zijde deser marke gesuestineert word, waar 
om de heer erfmarkenrigter desen door die van 
Hulsen verkeerdelijk opgegravenen vloetgraven namens 

dese marke heeft doen insmijten en weder toemaken, 
waar over de heer advocaat W. Klopman namens den 
here grave van Rechteren tot Schulenborg een in= 
sinuatie heeft gedaan aan den erfmarkenrigter van 
het kerkdorp van Hellendoorn om die vloetgraven 

namens 

 
160. 
namens dese marke weder te doen opgraven van nae 
luid insinuatie den 23 juni 1784, met die van Hulsen 
in der minne af te doen, en daarover in conferen= 
tie te treden. is mede goedgevonden om de heer 
erfmarkenrigter te qualificeren om Dammer of 
Geneverbessen planten met de kluyt te doen steken 
door de ingesetenen deser marke en die vervolgens 
te vervoeren en te doen brengen in de sandstuyven 
daar ‟t nodigst geoordeeld word, om die aldaar te poten 
tot dempinge derselve, en zulks werkstellig te 
maken, sodra het weder in dit voorjaar zulks 
zal permitteren. Zullende verdere te doen voor 
stellingen en propositien verschoven worden me= 
de namens het lage veld aan den berg tot eene 
eerstekomende vergaderinge, wijl er thans nie= 
mand wegens de erven Blenke, Kostede en 
Duyvenkate op dese vergaderinge gecompareert is. 
Aldus geresolveert op dato voorschreven den 10 
maart 1789. 

(was getekent) 
D.van der Wijck 
erfmarkenrigter 
J.v.d. plas Bouwmeester present 
namens den here grave van 
Regteren Limpurg tot Schuylenburg 
egter in deze sijnde qualiteit onder 
protest van omtrent de verschillen 
met die van Hulsen door de wer= 
den, die van Hulsen verkeerdelijk 
opgegraeven enz. of anderszints geene 
praejudiciete te willen hebben geavou- 
eert. 
Hendrikus Podt 
H.L. Meiners 
Pro vera copia 
D.van der Wijck 
erfmarken-rigter 

 

161. 
Copia Kerkensprake 
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De hoog welgeboren heer D. van der Wijck, heer 
van den Dam, erfmarkenrigter van het kerk 
dorp Hellendoorn, doed bekend maken, dat 
voornemens is een erfgenamen vergadering 
te houden op het hof te Hellendoorn, op dingsdag 
zijnde den vierden augustus 1789, om met de 
erfgenamen te confereren, over eene noodwen- 

dig te doene reparatie aan de Hellendoorner brugge, 
en over meer andere saken deze marke specteren- 
de; wordende de meijerlieden te scherpsten 
gelast, om hare landheren hiervan de de tij- 
dige en zekere kennisse te doen geven, op al so- 
dane boete als van ouds daartoe staande. 
Dam den 26 july 1789 was getekend 

Van der Wijck 
erfmarkenrigter 

 
Deze te publiceren te Hellendoorn 
op sondag den 26 july en op sondag 
den 2 augustus 1789 
Den inhoud desen op sondag den 26 july en op sondag den 2den 
augustus 1789 gepubliceert op bekwame tijd en plaats daar 
men zulks gewoon is. was getekend 
attestere H.D. van Corbach custos 
Hellendoorn den 2 augustus 1789 
Pro vera copia D. van der Wijck 

erfmarkenrigter 

 
 

Copia 
Hellendoorn den 4 augustus 1789 zijn na voorgaande 
kerkenspraken op het Hof binnen Hellendoorn 
op de erfgenamenvergadering verschenen 

D. van der Wijck, here van den Dam als erfmarken- 
rigter van verdere ondergetekende erfgenamen. 
Is door den heer erfmarkenrigter verslag gedaan 
van de noodwendige reparatie van de Hellendoorner 
brugge over de Regge, en word de erfmarken 
rigter gequalificeert deze reparatie op de minst 
kostbaarste en beste wijze te laten doen, en daar 
toe het nodige hout van balkens lassens voor de 
paalen en het verdere nodige hout voor rekening 
dezer marke te doen kopen. 
Door den heer erfmarkenrigter geproponeert zijnde 

 
162. 
zijnde, dat de erfgenamen hem heer erfmarken 
rigter als nog accordeerden en approbeerden den 
strepel gronds van die hoge Haare, lopende 
langs Schutten Gloepgaarden en Nieuwmeijers 
Maate tot de Regge toe, zo en in diervoegen als 
toen ter tijd door de aangestelde gecommitteerden 
ingevolge marken resolutie in dato Hellendoorn 
den 25 april 1781 volgens kielspit is aangewezen, 
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en door voormelte gecommitteerdens in ogenschijn is 
genomen om volgens dat kielspit en niet 
verder te mogen aangraven, zodat de sloot bin- 
nen het voormelte kielspit zal moeten ge- 
graven en gemaakt worden, dit voormelde 
word aan den heer erfmarkenrigter al nog ge- 
accordeert, approberende al nog te overvloede 
genoemne resolutie daaromtrent in dato 

Hellendoorn den 25 april 1781. Verder geresol- 
veert om de nodige penningen door den heer 
erfmarkenrigter voor deze marken uitgescho- 
ten magtig te worden en te kunnen voldoen, als ook de nu te doene 
reparatie aan de Hellendoorner brugge te kun- 
nen voldoen zijn aangesteld met en nevens 
de heer erfmarkenrigter tot gecommitteerdens de 
heren J. van der Plas Bouwmeester, A.D. van Beest, 
Hendrikus Podt om de toegestane aangravingen 
van de heer erfmarkenrigter de heer Scholtus 
Bouwmeester, Hendricus Podt, Jan Podt, Jan 
van der Hulst, A.D. van Beest, en Derk Eg- 
berts Hoendermanop te meten en te priseren 
na de waarde der gronden enna de Salland- 
sche roede te betalen, wordende den heer 
erfmarkenrigter gequalificeert om de pen- 
ningen van de voormelte aangravingen 
aanstonds te innnen om voor rekeninge der 
marke te kunnen emploieren. + Is ook geresol- 
veert dat de erfgenamen kotters, Egbert Hoen- 
derman, gelegen noordwaarts van Hellendoorn 
en gelegen aan de linkerzijde der weg lopende 
van Hellendoorn na Rhaan, als ook de 

 
163. 
Weduwe Oude Bolhoeve of Vloetgraven ge- 
naamd, aan de regter zijde dier weg, schuyns 
over voormelten Hoenderman gelegen, 
als ook het nieuwsaangegravene over de 
brug, bij het villersplaatsjen, van Willem Gunne- 
man en Gerrit Jan Derksen, zoverre nu 
aangegraven is te accorderen, mits dat onder- 
sogt worde, wat die lieden ‟s jaars aan de 
marke voor pagt zouden moeten betalen, 
waar toe de heer erfmarkenrigter gequali- 
ficeert word. Verders is aan de onder mar- 
kenrigter H.D. Van Corbach geaccordeert 
uit consideratie voor zijne gedane diensten 
in de marke, vornamentlijk in de saak 
der veenakkeren met die van Hulsen uit 
de markenpenningen, so dra mogelijk te 
betalen eene summa van vijf en zeventig 
guldens zege f 75 = : = :, omtrent het lage 
veld is goedgevonden de kruyskuylen in 
ogenschijn te nemen, waartoe markenrig- 
ter en de eygenaren van Duyvenkate, Kos- 
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tede, Blenke en de hiervoor genoemde 
gecommitteerdens gequalificeert worden, 
om na bevinding van saken, die kruys- 
kuylen te veranderen, mits de schapen en 
beesten weyde voor de boeren erven en 
anderen niet te veel benadeeld worde. Al- 
dus geresolveert en besloten op dato voor- 
schreven den 4 augustus 1789. 

was getekend 
D.van der Wijck  J.D. van Duren namens 
als erfmarkenrigter mijn tante Juffrouw G. Hagedoorn 
J.B. Bauer namens Egbert Coster wegens Blenke 
het erve Kosteede J.van der Plas Bouwmeester 
A.D. van Beest Hendrikus Podt 
Pro vera copia D.van der Wijck 

erfmarkenrigter 
 

164. 
Hellendoorn den 28 october 1789 zijn na voorgaan- 
de kerkenspraken op het Hoff te Hellendoorn 
op de erfgenamen vergadering verschenen 

D.van der Wijck, heere van den Dam als 
erfmarkenrigter en verder ondergetekende 
erfgenamen. Na resumptie der vorige erfgena- 
men vergaderinge is goedgevonden al het 
voorgevallene omtrent het lage veld, de wijl 
men het daarover niet heeft kunnen eens 
worden te laten in statu quo ongepraejudi- 
cieert een ieder zijn regt. Omtrent de meer- 
dere onkosten der reparatie van de Hellendoor- 
ner brugge over de Regge is goedgevonden, 
dat de tekort komende penningen, als 
ook den reeds gedanen uitschot van den heer 
erfmarkenrigter voor deze marke eene 
uytsettinge op het gezaay en hoorn en 
beesten geld door den ontfanger Bouwmees- 
ter na opgave van het montant der summa 
pro rato zal geschieden, ten eynde de heer 
erfmarkenrigter daaruit zijne betalinge 
wegens uitschot voor de marke zal kunnen 
erlangen en ontfangen, kunnende de huur- 
deren en pagters der landen zulks hare 
land heren en eygenaren weder in rekeninge 
brengen en aan de pagt of huure korten. 
Aldus geresolveert en besltoen op dato voor- 
schreven den 28 october 1789. 

was getekend 
D.van der Wijck 
erfmarken-rigter 
J. v.d. Plas Bouwmeester 
A.D. van Beest 
Hendrikus Podt 

Pro vera copia D. van der Wijck 
erfmarken richter 
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165. 
Copia Kerkensprake 
De hoogwelgeboren heer D. van der Wijck here van den 
Dam, erfmarkenrichter van het kerkdorp Hellendoorn 
doet bekend maken dat voornemens is een erfgena- 
me vergadering te houden op het Hoff te Hellendoorn 
op dingsdag den 11 mey aanstaande, voor de mid- 
dag ten 10 uuren, ten einde verslag te doen van den 

ontfangst der penningen voor de aangegravene gron- 
den, en rekening van ontfangst en uitgave open te 
leggen; en daarover verder na bevinding te resolveeren 
en het gepasseerde omtrent het Lage Veld ter kennisse 
van erfgenamen te brengen, en wat verder ten nutte 
dezer marke kan strekken voor te dragen, en omtrent 
een en ander zodanig te resolveren als best en dienstigst 
zal geoordeeld worden, en dat de uitblijvende van het 
regt van stemmen zullen worden verstoken, en nie- 
mand present, of niet tegenwoordig, tegens die als 
dan te nemen resolutien, zig zal kunnen of mogen ver- 
zetten, of daartegens eenige exceptien te maken; wor- 
dende de meyerlieden gelast naar hare landheren hier 
van de zekere en tijdige kennisse te geven, op alls zoda- 
ne boete als van ouds daartoe staande. 
Op den Huyze Dam den tienden mey 1790 

 

Deze door den custos te Hellendoorn 
te publiceeren op zondag voor den middag 

den tweeden mey, en op zondag den ne- 
genden mey 1790 

 
was getekend 
D. van der Wijck 

erfmarken-richter 
 

Den inhoud deeses op zondag den 2den mey en op zondag 
den 9en mey 1790 gepubliceerd op bequame tijd en plaats 
daar men zulks gewoon is. 
was getekent 
attestere H.D. van Corbach – custos 
Hellendoorn den 9en mey 1790 

 
Copia 
Hellendoorn den 11en mey 1790 zijn na voorgaan- 
de kerkenspraaken op het Hoff te Hellendoorn op de 
erfgename vergadering verscheenen D. van der Wijck, 
heere van den Dam, als erfmarkenrichter en verdere 
ondergetekende erfgenamen. Ingevolge kerkenspraake 
en voorgaande laatst gehoudene erfgename vergade- 
ringen, heeft de heer erfmarkenrichter verslag ge- 

daan en voorgelezen de aan hem en gecommitteerden 
opgedragene commissie omtrent het taxeeren der na- 
volgende aangegravene hoeken gronds in deze marke, 
zijnde deze voorschrevene hoeken getaxeerd als volgt: 
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Jan Podt zijn aangegravene langs oude Bolhoeven, 
groot 200 vierkante Sallandsche roeden, en 2 vierkante voeten, 
getaxeerd op veertig guldens zijnde f 40 - : - :, de heer scholtus J. van 
der Plas Bouwmeester aangegraven bij zijne weide bij Veld- 
manskmap noordwaarts 536 vierkante Sallandse roeden 
en 27 vierkante voeten getaxeerd op eenhonderd guldens zegge f 100 - : - :. 
De heer D. van der Wijck, heere van den Dam langs Schutten 
Gloepgaarden en Nieuwmeyers maate tot aan de Regge aangegra- 
ven 445 vierkante Sallandsche roeden en 24 vierkante voeten getaxeerd 
op negentagtig guldens zegge f 89 - : - :, Jan van der Hulst aan 

gegraven bij zijn hooymate uit het Klein Rosinck over de Regge 
248 vierkante Sallandse roeden en 64 vierkante voeten, getaxeerd op 
drie en veertig guldens, zegge f 43 - : - :. Hendricus Podt verwalter scholtus 
aangegraven bij zijne hooymate van het Kalvenhaar over de Regge 

385 
 

166. 
385 vierkante Sallandse roeden en 8 vierkante voeten getaxeerd op ze- 
ven en zestig gulden, zegge f 67 - : - :, Zwier Top aangegraven bij 
zijn huis noordwaarts, over de Regge gelegen 304 vierkante 
Sallandse roeden, getaxeerd op twintig guldens zestien stuivers, zegge 
f 20 - : - :, aan Jeruzalems kamp over de Reggen langs de gewo- 
ne weg aangegraven een strepel gronds, langs 375 voet, over 
het geheel breed vier voet, getaxeerd op een gulden en tien stuivers 
zegge f 1 – 10 - :. Jufvrouw Basink op Schotmans kamp over 
de Regge aangegraven een hoek gronds, lang 288 voet breed 
12 voet getaxeerd op drie guldens zegge f 3 - : - :, voorschrevene 
aldaar nog een hoek gronds lang 157 voet breed 44 voet ge- 
taxeerd op vijf guldens en tien stuivers, zegge f 5 – 10 - :, voormelde 
aldaar nog aangegraven een stuk gronds daar het huis 
op staat en voor het huis lang 90 voet breed 36 voet, getaxeerd 
op twee guldens en tien stuivers, zegge f 2 – 10 - :, door wijlen de heer 
scholtus J.C. Bouwmeester bij zijne weide aan Veldmans 
kamp volgens overgegevene opmeting van Jan Podt aan 
gegraven 135 vierkante roeden en 135 vierkante voeten 
zijnde geweest merendeels schraale grond getaxeerd op 
zestien guldens, zegge f 16 -: - : aan Blikkerts kamp 
over de Regge aangegraven, westwaards van de kamp ‟t ein- 
dens de hooymate van Harm: Willem Bakker een stuk 
gronds lang 255 voet breed rijkelijk 82 voet getaxeerd 
op zestien guldens zegge f 16 - : - :, Derk Baron aange- 
graven ‟t eindens een stuk lands op Veldmans kamp 
een klein stukje gronds getaxeerd op zes stuivers zegge 

f 0 – 6 - :, vervolgens zullen de nog ongetaxeerde aange- 
graven hoeken gronds ten eersten door de daartoe gequali- 
ficeerden getaxeerd en het geld geinnet worden, en dat 
de geaccordeerde hoeken aan de heer A.D. van Beest 
en Derk Hoenderman binnen den tijd van twee maan- 
den insgelijks zullen gereguleerd, getaxeerd en het 
geld daarvoor door de heer markenrichter zal geinnet 
worden, om met de reeds getaxeerde hoeken te strek- 
ken tot betalingen der markenschulden. Verders 
worden de nog onafgedane zaken verschoven tot eene 
nadere en volgens vergaderinge. Aldus gere- 
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solveerd en besloten op dato voorschreven den 11 mey 1790 
was getekend 
D. van der Wijck 
erfmarkenrichter 
Hendrikus Podt 
J. van der Plas Bouwmeester 

Pro vera copia 
D. van der Wijck 
erfmarkenrichter 

 
167. 

Copia kerkensprake 
Den hoogwelgeboren heer D. van der Wijck, heer 
tot den Dam, erfmarkenrichter van het kerkdorp 
Hellendoorn, doet bij dezen bekend maken dat hij voor- 
nemens is, om eene erfgenaame vergadering te hou- 
den op ‟t Hoff binnen Hellendoorn op donder- 
dag zo wezen zal den 18den july 1793 des voor de 
middags om tien uuren, ten einde met de pre- 
sente goedsheeren te delibereren, over de ver- 
schillen tusschen dese marke en die van Haarle, 
en verders over de middelen ter afdoening van 
de schulden der marke van het kerkdorp Hel- 
lendoorn, waarbij de heer erfmarkenrichter 
van voornemens is, zijne markenrekeningen open 
te leggen en over te geven, en vervolgens te deli- 
bereren en te concludeeren, als met meerder- 
heid van stemmen best en dienstigst zal ge- 
oordeeld worden te behooren, en dat de uit- 
geblevene van hun regt van stemmen zulen 
worden verstooken, en niemand, present of niet 
tegewoordig, tegens die als dan te nemene re- 
solutien, zig zal kunnen of mogen verzetten, 
of daar tegens eenige exceptien te maken; wor- 
dende de meyerlieden gelast, om haar land- 
heeren hiervan de tijdige kennisse te geven 
op ale zodane poene en boete als van ouds 
daartoe staande. 
Hellendoorn den 7 july 1793 

 
 
 

Deze te publiceeren door 
den custos te Hellendoorn 
op zondag den 7den july en op 
zondag den 14den july 1793 

was getekend 
D. van der Wijck 
erfmarkenrichter 
Zegt het voort 
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Den inhoud dezes op zondag den 7den en op zondag den 14den july 
1793 gepubliceerd op bekwame tijd en plaats daar men zulks ge- 
woon is. 

 
was getekend 
attesteere H.D. van Corbach custos 

Hellendoorn den 14den july 1793 
 

Copia. Hellendoorn den 18den july 1793 zijn na voorgaande 
kerkenspraken op het Hoff te Hellendoorn op de erf- 
genamenvergadering verschenen D. van der Wijck, heer 
van den Dam als erfmarkenrichter en verdere onder- 
getekende erfgenamen. Na resumptie der voorgenoemde 
erfgenamenvergaderinge, heeft de heer erfmarken- 
richter ter vergadering voorgedragen; hoe hij deze 
vergadering hebbende doen beleggen, 1e over het ver- 
effenen der geschillen met de marke van Haarle 
ter wegens moet voordragen, dat hij eenige schapen 

 
168. 
in het lage veld hebbende doen schutten, deze door die in- 
gestenen van Haarle onder borgtogt zijn gelost en 
ontslagen, blijkens het hierbij gevoegde extract. 
Dat hieruit gesprekken tusschen hem en den heer 
markenrichter van Haarle zijnde ontstaan 
tusschen hun goedgevonden is om hunne res- 
pectieve marken voor te slaan het benoemen van 
commissien uit ieder marke ten einde met el- 
kanderen in conferentie te treden om zo moog- 
lijk de verschillen tusschen deze marken en limiet- 
scheidingen in der minne te vereffenen: wien ten 
gevolge hij aan de gezamenlijke erfgenamen komt 
voor te stellen het benoemen van zodanige com- 
missies, ten einde voormeld, met qualificatie op 
den heer erfmarkenrichter om op requisitien van 
deze commissie op naam van de merken de no- 
dige bewijzen en condschappen dat nodig gerigtlijk 
in te winnen: zo dan nog dat deze commissie 
niets finaal zal mogen bepaalen en contracte- 
ren, dan op goedkeuring der erfgenamen. 
Dat in de tweede plaats deheer erfmarkenrig- 
ter bij dezen heeft overgegeven zijne markenrekenin- 
ge, vezoekende dat dezelve mag worden nagezien 
en geslooten. Dat in de derde plaats de heer 
markenrichter heeft voor te dragen, hoe dat inge- 
volge voorige resolutien in dato den 28sten October 
1789 uitzettinge gedaan zijnde op het middel van 
het hoorngeld en gezaay, om daaruit de schulden 
der mark te voldoen. De heer ontfanger van 
der Plas Bouwmeester aanhem heeft kennis 
gegeven, van deze uitzettingen weinig of niet van 
de ingezetenen te hebben ontfangen, dat nogtans 
in deze schulden zullen moeten worden voorzien 
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en hij vernomen hebbende dat de inclinatie meer- 
der zouden zijn om deze uit de verkoop van ge- 
meene gronden te vinden, dan de ingezetenen 
door middelen rechtens tot betaaling van die in- 
zettingen te noodzaaken, dus aan de mark 
komt te proponeeren om tot het verkopen van 
gemeene gronden te besluiten en daaruit 
de nodige penningen te vinden, waartoe 
dan in de eerste plaats zou kunnen strek- 
ken de penningen waarop het land aan hem 
toegestaan op de marsch langs Schutten Gloep- 
gaarden en Nijmeyers mate gelegen reeds is 
getaxeerd, het welk hij dan ten eersten wilde bin- 
nen graven; als ook de penningen van het stuk 

gronds 
 

169. 
gronds aan Blikkers kamp over de Regge aan- 
gegraven, na gedane meting getaxeerd op f 16 - : - : 

en van de stukken veldgrond aan den heer 
van Beest en Derk Hoenderman geaccor- 
deerd volgens te doene metingen; en dat ver- 
ders die geene der erfgenamen welke genegen zou- 
den zijn gronden aan te graven zch met bepalin- 
ge van de groote en ligging binnen vier weeken 
aan den heer markenrichter zouden moeten 
adresseeren, welke alsdan met eene daartoe te 
benoemen commissie dezelve zouden nagaan 
om wanneer de naast geerfden dardoor zich 
niet benadeeld rekenden, als dan dezelve finaal 
te verkoopen; of ook des noodig eenige stuk- 
ken veldgronds uit te kielspitten en publiek 
te veilen; wordende in dien val tot die commis- 
sie, de voorgaande commissie, bestaande nevens 
den heer erfmarkenrichter, uit de heer schol 
tus Bouwmeester, Hendrikus Podt, en in plaats 
van den voorigen eigenaar van de hofstede 
den tegenwoordigen eigenaar W. Schuttevaar 
daartoe voorgeslagen. 

 

Op artikel 1 is geresolveerd om het geproponeerde 
aangaande de geschillen met die van Haarle te 
agreeren en te approbeeren, wordende diengevolge en 
beneffens de heer erfmarkenrichter gecommitteerd 
en gequalificeerd de persoonen van Jan Podt 
en Willem Schuttevaar, om met assumtie van 
twee of drie, of meer meyerlieden die van de 
situatie van ‟t veld kundig zijn die commis- 
sie als voormeld ten uitvoer te brengen. 
Op artikel 2 is geresolveerd om de scholutus J. van der Plas 
Bouwmeester, Hendrikus Podt en Willem Schut- 
tevaar te committeeren, zoals gecommitteerd en 
gequalificeere worden bij dezen om de markenre- 
keningen van ontfangst en uitgaaf op te neemen 
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en dezelve goedkeurende te approbeeren en te 
sluiten. 
Op artikel 3 also de ingezetene kotters Harmen Willem Bak- 
ker, Mannes Teunissen op de Kuiper, Jan van der 
Hulst en Gerrit Sandsteege, protesteeren tegens 
de geaccordeerde aangravinge op den marsch 
langs den gloepgaarden en Nijmeyers maten 
bij resolutie van den 25sten april 1781 en den 4den au- 
gustus 1789 aan den heer erfmarkenrichter 
gaaf geaccordeerd en toegestaan, is gersolveerd 
dat de heer erfmarkenrichter en verdere erfgenamen 

 

170. 
zig dies wegens pas requeste bij den heere Landdrost 
van Zalland als overmarkenrichter zullen addres- 
sseren ten einden hierin decisie te verzoeken, wor- 
dende de heer markenrichter gequalificeerd, om een 
request ten dien einde te doen vervaardigen. 
Zijnde vervolgens geresolveerd om het schadden, 

steeken in het laage veld te verbieden, gelijk ver- 
boden word bij dezen op eene boete van twee goud 
guldens, zullende hiervan op aanstaande zondag 
bij kerkensprake aan de ingezetenen worden ken- 
nis gegeven. 
In plaats van de overleden gezwooren Gerrit Jan 
Hofmanis in plaats van hem zijn zoon Willem 
Hofman weder tot gezwooren aangesteld en be- 
noemd. Aldus geresolveerd en beslooten op 
dato voorschreven den 18den july 1793. 

(was getekend) 
D. van der Wijck 
erfmarkenrichter 
J. van de Plas Bouwmeester 
Hendrikus Podt 
W. Schuttevaar 
Pro vera copia 
D. van der Wijck 
erfmarkenrichter 

 
171. 
Copia 
Memorie van ontfangst voor rekening van de 

marke van ‟t kerkdorp Hellendoorn: gedaan door 
Dr Van der Wijck tot den Dam in qualiteit des 
erfmarken-rigter. 
1777 den 27 october verkogt aan Hermannus Geerts van der 
prajudicie des gewaarde buuren een klein strepeltjen 
veltgrond voor sijn huis en land, mits broek van de ge 
mene weg te blijven voor van vijftig stuivers ontfangen f 2 – 10 – “ 

 
1778 den 19 october van Hendrikus Podt voor de publique verkogte 
blokken veen-grond in dato Hellendoorn den 7 april 178 voor 
no 7, 8, 9 en no 30 ter summa van f 15 – 2 – “ 
1779 den 9 juny ontfangst van H.W. Bakker No 16,17,24 en 25 van de gekogte 
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veenblokken f 10 – 15 – “ 
den 9 juny ontfangst van Vugteveen voor no 5 en 6 f 7 – 18 – “ 
den 11 juny ontfangst van Pereboom voor no 20, 21 en 22 f 11 – 2 – “ 
den 14 juny ontfangst van W. Kuiper voor no 10 f 4 – 2 – “ 
den 6 july ontfangst van Teunis op de Kuyper voor no 2 f 4 – “ – “ 

1780 28 april ontfangst van Vugteveen voor no 13 f 6 – “ – “ 
2 may ontfangst van Berg Hommelte voor no 18 f 3 – 7 – “ 

1784 17 november ontfangst van Harmen Bakker voor no 19 f 4 – 1 – “ 
1785 6 januari ontfangst van W.Gunneman voor no 3 en 4f 9 – “ – “ 

6 januari ontfangst van G.T. Hofman voor no 1, 11, 12,14, 15, 23, 26, 
27, 28 en 29 f 32 – 2 – “ 
12 september ontfangst van Egbert Hoenderman van arbeidsloon verdiend 
voor no 31 f 3 – 3 – “ 

1790 den 3 juny ontfangst van Jan Podt voor zijn aangegraven stuk lands 
langs ouden Bolhoeve f 40 – “ – “ 
20 juny ontfangst van ‟t aangegravene aan Jeruzalems Kamp f 1 – 10 – “ 
25 juny ontfangst van de scholtus J.v.d. Plas Bouwmeester voor ‟t aangegravene 
door wijlen zijn W.B. gestorven vader langs Veltmans kamp f 16 – “ – “ 
idem ontfangst van J. vd Plas Bouwmeester voor ‟t laatste aangegravene 

bij zijn weduwe Meijer (?) bij Veltmans kamp noordwaarts, Mey getaxeert f 100 

idem 30 juny ontfangst van juffrouw Bavink voor haar aangravene drie 
hoeken gronds ingevolge markenresolutie in may 1790 getaxeerd op f 11 – “ – “ 
idem 5 september ontfangst van Zwier Top voor ‟t aangegravene aan sijne plaatsje 
over de brugge noordwaarts langs 204, beiden 130 ½ treeden in may 
getaxeerd op f 20 – 16 – “ 

f 302 – 8 – “ 
 

172. 
Transport f 302 – 8 – “ 

1790 idem 21 october ontfangst van Jan van der Hulst voor „t 
aangegravene aan zijne hooymate over de Regge 
groot 248 vierkante roeden en 64 vierkante voeten getaxeerd op f 43 – “ – “ 
1791 idem 23 maart ontfangst van de verwalter scholtus H. Podt 
voor ‟t aangegravene bij deszelver hooymate bij de Calvenhaar over de 
Rege groot 358 Zallandtse roeden en 8 voeten getaxeerd f 67 – “ – “ 
1792 idem: 27 april ontfangst van de Schippers voor de nieuwe klapbrug 
aan de Hellendoornsche brug ingevolge accoord de 
summa van f 44 – “ – “ 
en te voren opden 2 may 1790 reeds ontfangen 36 – “ – “ 
Luid afgegeven quitantie door mij voor de marke ontfangst f 80 – “ – “ 
1793 idem 18 july ontfangst voor de verkoping van dennen, oud houd en 
spaander voor rekening van de marke in dato 18 november 1789 f 10 – 1 – “ 

Summa f 502 – 9 – “ 

 
Bovenstaande rekening van ontfangst van den 
27 october 1777 tot den 18 july 1793 ten summa van f 502 – 9 – “ 

door ons ondergetekenden als daartoe bij resolutie 
door marke van den 18 july 1793 gecommitteerd 
nagesien en accoord bevonden en geslooten 
Dam den 19 augustus 1793 

/: was getekend :/ 
J. vd Plas Bouwmeester 
gecommitteerde 
Hendrikus Podt 
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W. Schuttevaar 
 

173. 
Copia. Memorie van uitgaven ten laste van de marke van 

het kerkdorp Hellendoorn gedaan door D. van der Wijck 
tot den Dam in qualiteit als erfmarkenrigter. 
1773 6 october aan de heer H. Ledeboer voor de meerde uitgave als ontfangene 
penningen L.Q. f 8 – 10 – 12 
1774 20 may aan Jan Thijhuis de smit, spijkers voor de brug L.Q. f 2 – 17 – 12 
1777 in november ingevolge taxatie van G. Krayenbelt afkogt en gelevert /zullende 
dienen tot landvesten om ‟t overzakken der Hellendoorner brug te beletten/ voor 
rekening van de marke voorschreven vijf eiken bomen idem f 8 – 10 – “ 
1778 26 may betaald aan de smit J.van Delden voor ‟t nodige ijzerwerk tot voorsch. 
reparatie aan de brug gedaan in 1777 L.Q. f 3 – 19 – “ 
idem 19 october betaald aan Hermannus Podt wegens geleverde rijzen in 1775 ad 12 vim a 30 
bossen 
ad 25 stuivers de vim L.Q. f 15 – 7 – “ 
1779 1 april betaald voor ijzerwerk aan de brug over de Regge aan J. van Delden L.Q. f 4 - 7 – “ 

idem geleverd aan de Hellendoorner brug twee eiken bomen dienende tot twee nieuwe 
scheeren (??) aan de Wippe volgens taxatie van Podt f 15 – “ – “ 
idem in januari en september Lambert Vrielink de brug gelapt ½ dag a 15 stuivers daags 
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hem betaald f “ – 7 – 8 
daarbij geleverd twee stukjes plank f “ – 6 – 8 
idem nagels van Meiners en Jan van Delden 2 stuivers G. Schutte betaald 5 schoften dat hij 
van Sichem geholpen heeft aan ‟t verven van de brug f “ – 6 – 8 

(schoft = een kwart werkdag van een arbeider of een knecht) 
idem 29 november betaald aan G.J. Hofman voor arbeidsloon aan de brug en verschot L.Q. f 
8 – 15 
betaald aan G. Krayenbelt wegens arbeidsloon aan de brugge L.Q. f 26 – 19 – 8 
1780 tot 12 augustus L. Vrielink de brug gerepareerd ½ dag f “ – 7 – 8 
daarbij geleverd aan planken f “ – 14 – 8 

11 augustus betaald aan de weduwe van Marle voor oly en verwe voor de Hellendoorner 
brug in 1779 geleverd na aftrek van ‟t vaatje L.Q. f 15 –16 – 8 
idem 29 augustus 7 voeten eiken, 20 planken gelevert tot de brug ad 2 ½ stuiver de voet f “ – 
17 – 8 
de timmerman 1 schoft gearbeid f “ – 3 – 12 
18 october L. Vrielink de brug gelapt 1 ½ schoft en een stukje plank ad 2 ½ voet tez. f “ – 10 
– 14 
1781 den 13 july aan L. Vrielink arbeidsloon betaald L.Q. f 9 – 18 – “ 
1782 betaald aan de smit J. Tijhuis voor spijkers aan de Hellendoorner brug L.Q. f 8 – 3- 12 
idem in augustus L. Vrielink de brug voornoemd gelapt betaald f “ – 9 – 12 
1784 den 3 july L. Vrielink aan de brug voorschreven gearbeid 3 schoften f “ – 11 – 4 

idem 16 november ingevolge erfgenamen resolutie van 25 april 1781 aan de 
ondermarkenrigter 
Corbag en 5 gezworens Hofman, W. Kuiper, Harmen Bakker, D.Baron en Nijmeijer 
voor ‟t uitbaken en verkopen der veenblokken in de jaren 1778, voor hunne moeyte als 
gedaane 
vertering aan ieder betaald twee guldens dus voor 6 personen f 12 – “ – “ 

f 145 – 3 – 6 
 

174. 
Transport f 145 –3 – 6 
1784 17 november betaald aan G.J. Kamphuis wegens timmerloon aan de Hellendoorns 

brug van 25 juny tot 11 july 1781 L.Q. f 7 – 10 – 
idem 21 dito heer onderscholte Bouwmeester voor copia antentie (?) omtrent het verschil 
van ‟t nieuwe bij Kalvenhaar met die van Hulsen f - - 4 – 
1785 den 18 januari betaald aan A.D. van Beest voor op juny 1781 geleverde 261 voet 2 

duims 
eiken planken voor de Hellendoorns brug ad 2 ½ stuiver de voet L.Q. f 32 – 12 – 
1784 in december L.Vrielink de brugge voornoemd gelapt verdient f : - 5 – 8 
in december aan de brugge ¼ dag deel ad 13 stuivers daags f : - 3 – 4 
aan de brug geleverd een stuk eiken plank f : - 8 – 12 
1785 de 9 november betaald aan de Smit A. Rozeboom L.Q. f 4 – 11 – 
20 november betaald aan H. van Boxel voor 11 eiken planken 2 duims makende 
uit 190 voeten ad f 13 – 15 – de 100 voet voor de Hellendoorner brug L.Q. f 26 - : - : 
30 november betaald aan L. Vrielink voor op de 1 augustus ½ dag werken aan de brug f : - 3 
– 12 
1788 den 2 april betaald aan H. van Boxel en Compagnon 208 voet 2 duims eiken planken 

15 gulden de 100 voet L.Q. f 31 – 4 - : 
deze eiken planken in september op de Hellendoorner brug geemployeerd 

1789 14 maart een expresse aan de rendmeester van Rechteren gezonden f : - 8 - : 
16 maart bij conferentie met de rendmeester van Rechteren over ‟t verschil van de 5 laatste 
veen 
akkers tusschen deze marke en die van Hulsen met gecommitteerde H. Podt op Schuilen- 
burg verteerd f : - 6 - : 
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1789 22 maart betaald aan J. Tijhuis zijn rekening van 1788 L.Q. f 10 – 18 - : 

idem den 15 juny betaald aan Hermannus Bakker L.Q. f  1 – 3 - : 
den 3 july betaald aan A.Rozeboom L.Q. f : - 19 - : 
idem 18 july betaald aan J.Eshuis timmerman van Wierden bij ‟t afnemen van de schoren 
van de 
Hellendoorner brug geholpen ½ dag f : - 7 – 8 
betaald aan J. Eshuis voor ‟t opzoeken en kopen van ‟t hout tot Hellendoorner brug op de 8 – 
10 
augustus 2 dagen 15 stuivers daags f 1 –10 - : 
5 september aan J.Moleman voor houd tot de Hellendoorner brug L.Q. f 51 - : - : 
H.Bakker Schuitte vragt voor ‟t houd tot de brug van ‟t loo gehaald betaald f 7 - : - : 
idem 29 september met overleg en consent van de gecommitteerdens bij ‟t rondgaan en 
examineren 
der kruis kuylen aan de meyeren van DuivenCate, Huurman en G.J. Hofman betaald f 1 – 
16 - : 
idem in october betaald voor 2 kerken spraaken wegens de erfgenamen vergadering op 

28 october f : - 4 - : 
idem 7 november Jan Eshuis timmerman van Wierden betaald voor 28 ½ dag timmeren 
aan de Hellendoorner brugge L.Q. f 19 – 14 – 8 
idem 15 november voor 1 kerkenspraake wegens ‟t verkopen oud hout van 
de Hellendoorner brugge op de 18 november f : - 2 - : 
idem den 6 november betaald aan L. Wolterinkvoor de halfscheid van een marken 

paal tusschen deese en de Luttenbarger marke L.Q. f 4 – 
10 - : 
idem 16 november aan Gz. Hulman met Nijmeyer gezonden gezonden 
te Bathmen voor ‟t gebruik van de heye aan de Hellendoornse brugge L.Q. f 6 - : - 

f 354 – 3 – 10 


