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Vergadering Erfgenamen en Goeds 
Heeren der Marke van het kerkdorp 
Hellendoorn; heden den 12 January 
1843, op het Hof te Hellendoorn 

 

Erfgenamen en Goeds Heeren bij publicatien van den 
1en en 8en dezer maand, welke ter dezer vergadering is voor 
gelezen, behoorlijk opgeroepen zijnde, zoo waren dien ten 
gevolge present de volgende Heeren: 
A.J.Ninaber, A.van Buren, G.J.Leestemaker, J.C. 
Bouwmeester, F.Staman, J.van ’t Roth, H.Harbers, 
M.Teeslink, W.F.Tromp, G.J.Kamperman, G.Podt 
M.L.Meyer, G.J.Oolbrink, G.Rutgers, L.A.Wol 
terink, M.Broekkoers, F.Noordkamp namens de 
erven Podt, G.J.Kollenstard, M.Gierveld, J.S. Sletten 
haar, Jan Slettenhaar, Hn Veldwillems, H.Flim, 
J.D.Meynders voor de weduwe en erven en meer anderen. 

Aangezien H.D.van Corbach welke vroeger het 
Secretariaat dezer Marke heeft waargenomen, op 
de vergadering van 5 November 1842, als zoodanig 
zijn ontslag heeft aangevraagd is denzelve thans 
afwezig, weshalve den Heer A.J.Ninaber wordt 
verzocht, voor deze vergadering de leiding derzelve 
wel te willen op zich nemen, die zich dit verzoek 
laat welgevallen. 

De deliberatien alzoo geopend zijn wordt 
aan de orde gesteld: 
1. Het rapport der Commissie benoemt op de vergadering 
van den 5 der Maand November 1842 tot het 
examineren van de rekening van ontvangst en uitgaaf. 
op dien dag overgelegd door H.D.van Corbach als 
Secretaris en ontvanger der Marke, lopende over het 
tijdvak vanaf de 6 Juny 1834 tot en met 5 November 1842, 
met een saldo ten behoeve van de rendant ad 
F 42,02. Waarop door de Commissie bij monde van 
den Heer Ninaber het volgende verslag wordt 
uitgebragt. 

a.Het 

 
a. Het komt de Commissie voor dat de berekening des 
percentsgewijze beloning ad 10% van de ontvangsten 
niet kan worden goedgekeurd, als allesints onge 
hoord en in strijd met de billijkheid. 
b. Dat echter de rekening onder reserve der nate 
meldene verbeteringen en van omissien welke later 
mogten blijken te bestaan ter voorkoming van onaan 
genaamheden zal kunnen worden goedgekeurd, mits 
het bedrag der 10% beloning tot op de helft wordt ver 
minderd, en het beloop van de verminderde helft door 
den rendant wordt gevoegd bij het vast tractement, 
en alzoo de geheele rekening over gemeld tijdvak 
in eens doorlopende door hem opnieuw wordt opge 
maakt en 
c. Dat de rekening zooals dezelve daar is leggende 
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en bevattende aan het slot eene ontvangst van 
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f 230,00 en een uitgaaf van f 272,02 en alzoo 
voor de rendant met een voordelig saldo van 
f 42,02 bij naauwkeurige recepient tot de 
volgende rectificatie heeft aanleiding gegeven. 

Volgens de rekening bedraagt het saldo f 42,02 
Daarvan gaat af: 
Voor te weinig geteld in ontvangst f 1,05 
Te veel geteld in uitgaaf f 20,00 
Niet geboekte ontvangst van 
H.Goldschmid voor aangegra 
ven grond .     . . . . f 4,00 
Dito van den Heer J.C.Bouwmeester f 5,00 

f 30,05 
Rest f 11,97 

 
Hier komt echter bij: 
De niet berekende percentsgewijze beloning: 
Van te weinig geteld in ontvangst ad f 1,05 
,, de ontvangst van den Heer Bouw 

meester en Goldschmid ad f 9,00 
transporteren f 10,05 f 11,97 

 
per transport f 10,05 f 11,97 

Van de ontvangst van H.van den Berg 
voor pagt van de Marsch 1842 welke 
is vergeten te berekenen f 23,50 
alzoo ad 5% van f 33,55 f 1,67 ¾ 

Nog 5% van die som als bovengemeld bij 
het vast tractement te voegen f 1,67 ¾ 
zoodat hem volgens meergemelde rekening 
en opmerkingen voor het saldo toekomt f 15,33 ½ 

Na het gemelde verslag naauwkeurig te heb 
ben overwogen en uit consideratie der daarbij aan 
gevoerde redenen, hebben Erfgenamen met een 
parigheid van stemmen besloten zich met den in 
houd van het zelve te vereenigen, en de rekening 
alzoo gerectificeert voor het tegenwoordige goed 
te keuren, onder voorbehoud echter van nader 
te ontdekken misslagen of uitlatingen, worden 
de diensvolgens de commissie ter dezer zaak voor de 
genomene moeite bedankt. 
2e. Uit overweging dat den Secretaris en Ontvan 
ger H.D.van Corbach op de vergadering van den 
5 November 1842 als zoodanig zijn ontslag 
heeft aangevraagd en uit aanmerking tevens 
dat thans zijne rekening en verantwoording heeft 
afgelegd, zoo is met algemeene stemmen besloten 
dit ontslag te verleenen in te gaan met den eersten January 
1843, onder bepaling dat hij als nu onverwijld alle 
stukken van welke aard ook en tot het archief der 
Marke behorende aan den nieuw te benoemen 
Secretaris zal overleggen. 
3e. Uit overweging dat ten gevolge het ontslag van de 
Secretaris en ontvanger en het uiteengaan van 
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het vorig bestuur der Marke er noodzakelijk 
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heid bestaat, dat erfgenamen en Goedsheeren 
thans 

 
thans daarin dienen te voorzien, zoo wordt door den 
Heer Ninaber ter dezer vergadering overgelegd het 
ontwerp eener instructie voor het beheer en de admini 
stratie dezer Marke, gedateerd 12 January 1843 en 
rakende alzoo de benoeming eener Commissie van 
vijf personen voor het beheer en van eenen Secretaris 
en ontvanger, benevens den schutter en een bode, met 
vaststelling en bepaling hunner te doene verrigtingen 
en daarvoor te genieten beloning welk stuk in zijn 
geheel voorgelegen zijnde, heeft daarop niemand eeni 
ge aanmerking te maken en wordt hetzelve alzoo 
finaal gearresteerd, en staande deze vergadering ter fine 
van ratificatie getekend om als eene blijvende in 
structie onder de archieven der Marke te worden ge 
deponeerd, terwijl alsmede is verstaan dat denzelven 
in het Markenboek zal worden geinsereert. 
4e. Naar aanleiding der genoemde instructie alzoo 
overgaande tot de benoeming van vijf personen 
voor het beheer der Marke en hare eigendommen 
worden daartoe voorgesteld: 
H.van den Berg 
A.van Buren 
L.A. Wolterink 
W.F.Tromp en 
G.Rutgers 

 
De vergadering daarop niets hebbende aan te 
merken, hebben de gemelde personen alhier tegen 
woordig, te rekenen van den eersten dezer maan 
hunne betrekking van beheerders der Marke 
en op den voet als bij bovengemelde instructie om 
schreven, aanvaard. 
5e. De vergadering overwegende de noodzakelijkheid 
dat voor de administratien en onvangsten en uitgaaf 
een geschikt persoon wordt gekozen en benoemd, steld 
daartoe voor, den alhier residerenden notaris G.Klu 
vers, unaniem besluitende derzelve te verzoeken 

zich 

 

zich op deze vergadering te willen ???????, ten einde 
met hem over de aanvaarding der betrekking van 
Secretaris en Ontvanger, op de voorwaarden bij 
meergemelde instructie omschreven te onderhandelen. 

Den gemelden Heer Kluvers ten gevolge het daartoe 
aan hem gedaan verzoek zich ter dezer vergadering 
begeven hebbende, en nopens de betrekking van 
Secretaris en ontvanger alle voorstellen en inlichtingen 
te bekomen hebbende, speciaal na zich van den inhoud 
der boven omschreven instructie te hebben verzekerd, 
verklaart alzoo de bovengenoemde hem aangeboden 
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betrekking te aanvaarden, welke zal gerekend wor 
den te zijn ingegaan op den 1 January 1843. 
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6e. Besluit de vergadering dat den benoemden Secreta 
ris en ontvanger wordt gemagtigd aan H.D.van 
Corbach onverwijld kennis te geven van het gear 
resteerde omtrend zijne afgehoorde rekening 
van ontvangst en uitgaaf, en tevens van het 
aan hem verleende ontslag als Secretaris en ont 
vanger en hem bovendien uit te nodigen om alle 
stukken de Marke behorende ten Spoedigste te 
willen overgeven; met verzoek verder dat den Heer 
Kluvers zich dadelijk met de verdere werkzaam 
heden dezer vergadering belaste, onder dankbe 
tuiging aan den Heer Ninaber voor het ten 
deze verrigte. 

Den Secretaris voorlezing gedaan hebbende 
van eene missieve boodschap van den Heer Gouverneur 
deze Provincie dd 30 Sept: 1842, eerste afdeling Mno 530 en 
van den 25 November daaraan volgende Mno 542 
beide betrekkelijk nieuwe voorstellen tot het 
opheffen der gemeenschap dezer Marke door mid 
del eener verdeeling, zoo wordt ten dien aanzien: 
7e. Besloten de opheffing der gemeenschap afhanke 
lijk te stellen aan eene hoofdelijke stemming 

en 

 

en na daartoe de stemmen der tegenwoordig zijnde erf 
genamen en Goeds Heeren te hebben opgenomen 
resulteert daaruit dat 16 stemmen zich bepaal 
den voor en 35 tegen eene opheffing der gemeen 
schap, en alzoo de meerderheid dezelve wilde doen 
continueren. 
8e. Om echter gevolg te geven aan het bepaalde 
bij art:25 der wet van den 10 Mei 1810, worden 
uit de tegen de opheffing der gemeenschap ge 
stemd hebben de leden en erfgenamen als hunne 
gecommitteerden benoemd en aangesteld: 
A.van Buren 
G.Rutgers 
F.Noordkamp 
M.Broekkoers en 
H.Harbers. 
Die zich deze benoeming hebben laten welgeval 
len, ten einde binnen zes weken na heden 
aan den Secretaris over te leggen eene gemo 
tiveerde opgaaf der redenen, welke tegen de 
opheffing der gemeenschap bestaan of welke 
zij mogten hebben, om daarmede te handelen 
zooals behoord 
9e. Op het daartoe aan de vergadering gedaan 
verzoek door Js Slettenhaar, J.Valk, 
G.J.Kollenstaart, de wed.Schotman, G.J.Kam 
perman, G.Podt en J.Toef wordt door Erf 
genamen en goeds Heeren de nodige autho 
risatie verleend tot het aangraven van eenige 
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hoeken grond, door hen de Commissie van beheer 
nader aan te wijzen, immers in zoover het die Com 
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missie bij onderzoek zal blijken dat die aangra 
ving niet met het algemeen belang strijdig is 
en om daarmede alsdan naar bevind van 

 
zaken te handelen, terwijl omtrend de aangraving 
door Jan Slettenhaar en den Heer Baron van 

 
 

 
zaken 

Heerdt tot Eversberg verzocht is, geresolveert, dat den 
meergemelde Commissie de bedoelde grond, als tus 
schen de beide verzoekers een punt in questie, zal 
dienen te onderzoeken en in oogenschouw nemen 
en daarvan op de eerstvolgende vergadering te 
rapporteren. 

Niemand iets meerder hebbende voor te dragen 
wordt deze vergadering gesloten en ten bewijzen 
van echtheid door sommigen der tegenwoordige 
Erfgenamen zoo voor hun zelve als namens de niet 
schrijven kunnenden en anderen alhier getekend: 
H.vd:Berg  F:Staman  Hn:van Rooy 
W:F:Tromp  G:J:Leestemaker H:Harbers 
A:van Buren G:H:Tijhuis G:Rutgers 
J:C:Bouwmeester H:Veltwillems 

??? G.J.Meinders 
G:ter Beek H:Baron 

G:Podt G:Olthof 
M:L:Meyer H:Flim L.A.Wolterink 
J:A:Stokkers A:J:Ninaber 
J:van ’t Roth 
G:Leestemaker G.Kluvers 

 
 

 
 
 
 

Present 
A.van Buren 
H.van den Berg 
L.A.Wolterink 
G.Rutgers 
W.F.Tromp 
G.Kluvers Secretaris 

Den 27 February 1843 
Vergadering der Commissie van beheer 
Der Marke van Hellendoorn 

Door de Secretaris wordt voorgelegd een bij hem in 
gekomen rekening welke door H.D.van Corbach opnieuw 
over ontvangsten en uitgaven tot 31 december 1842 is opgemaakt 
en bedragende eene ontvangst van f 61,75 en eene 
uitgaaf van ------------------------------------ 78,87 

Deze rekening geexamineerd zijnde zoo is daarom 
trend geresolveert. 
1. Dat aangezien den rendant geen gevolg heeft gegeven 
aan den brief van den Secretaris a dd 13 January ll. nr.1 
bij deze het saldo zijner vorige rekening moet worden 
teruggebragt tot op f 15,32, waardoor dus de uit 
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gaven zijner tegenwoordige rekening wordt verminderd 
tot op --------------------------------------------------------------- f 52,17 5/ 
2. Dat den rendant echter voor de administratie 
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der verveening over R42, slechts in uitgaaf 
heeft gebragt f 5,00 en daarvoor f 10,00 us goed 
gedaan, zoo wordt daarvoor nog in uitg.gebragt 

 
 

5,00 

 

tezamen  57,17 5/ 
welke som van zijne ontvangst ad 61,75  
afgetrokken een saldo voor de mark oplevert ad 4,57 5/ 

3. Van het vorenstaande aan den rendant kennis te geven 
met observatie, dat de Commissie het ten opzigte der 
door hem in uitgaaf gebragte voor beloning der ontvangst 
wil beschouwd hebben, dat de helft daarvan is gevoegd 
bij zijn genoten vast tractement en dus die beloning 
slechts 5% beloopt, en hem tevens uit te nodigen 
om alle nog onder hem berustende stukken van de Marke 
aan de Secretaris over te leggen. 
Vervolgens gedelibereerd hebbende over de door 

den 
den Heer te Wechel en Ms Slettenhaar gein 
curreerde boete voor steken en vervoeren van plaggen 
op daartoe verboden plaatsen, is daaromtrent 
besloten, bij wege van transactie de eerste te libel 
leren met f 2,00 en de laatste met 70 cents. 

Niets meer voor te dragen of te behandelen zijnde 
als alleen dat is vastgesteld om op de eerste daar 
voor geschikte dag de opmeting der nieuwe hoeken 
te doen, is deze vergadering gesloten, en hebben de 
leden en Secretaris alhier getekend, 

H.v.d.Berg 
W.F.Tromp 
L.A.Wolterink 
G.Rutgers 
G.Kluvers 

 

 
Vergadering van 
Erfgenamen en Goeds 
Heeren der Marke van 
het Kerkdorp Hellendoorn 
op het Hof aldaar op heden 
den 15 November 1843 

 

Na het afgaan van twee publicatien aan 
de kerken tot het houden dezer vergadering 
waren present: 
A.van Buren 
H.van den Berg 
L.A.Wolterink 
W.F.Tromp 
F.Noordkamp voor het erve Huurman 
G.Olthof 
B.Heetkamp 
J.Toef 
G.H.Tijhuis 
J.Veldman 
J.H.Boerdam en anderen benevens 
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G.Kluvers Secretaris 
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De notulen der vorige vergadering geresu 
meerd zijnde, worden dezelve finaal gearres 
teerd. 

De Commissie van Beheer rapporteerd dat 
door haar zijn opgemeten de op eene vorige ver 
gadering tot het aangraven toegestemde nieuwe 
hoeken, volgens onderstaande lijst 

 
Welke opmetingen door Erfgenamen en Goeds 

Heeren allesints worden goedgekeurd en de 
Commissie daaromtrent deligent verklaard, met 
bepaling tevens dat voor de belten door M.Tieslink 
als voormeld bij zijn huis aangegraven uit conside 
ratie der zandstuiving slechts voor 4 cents de Zall. 
roede zal worden gerekend. 

Alsnog wordt gerapporteerd dat het de Commissie 
bij de opmeting is gebleken, dat aangraving, kiel 
spitting of natpagging???? had plaatsgehad door 
Jan Toef, Wed. E.Leestemaker, Hs. Scholten, 
B.Heetkamp, Baron van Heerdt en Jan Slettenhaar 
tezamen. J.H.Tijhuis bij de schuur, J.Nijmeijer, M. 
Klein Rosink en G.J. Hoenderman. 

Waaromtrend is besloten dat alle die aangravingen 
zullen worden geaccordeerd met bepaling nogthans 
dat de Heer Baron van Heerdt de questieuse hoek 
achter de kamp van Dijckhuis zal aangraven, terwijl in 
de nabijheid daarvan aan Jan Slettenhaar een 
nieuwe hoek zal worden aangewezen. 

 
Door Jan Veldman wordt voorgedragen om 

de strepel grond langs zijn kamp waarop dennen 
zijn gezaaid aan te graven, zoodanig dat de 
grond voor een Kerkhof der Israeliten gedestineert 
daaronder zal worden begrepen, en dat het Kerkhof 
of begraafplaats aan de noordzijde langs of aan 
de kamp van Dennenberg zal komen. 

Dit verzoek in overweging genomen zijnde 
zoo is daartoe op de voorgestelde wijze toestem 
ming verleend, wordende echter de daarop 
staande dennen, met uitzondering van de geene 
welke op de wal staan, door Erfgenamen en 
Goedsheren voor de Marke gereserveerd. 

Tevens is op het daartoe gedaan verzoek autho 
risatie verleend aan L.A.Wolterink, W.Gun 
neman of aan den Berg en G.ter Beek, om de 
tegen hunne landen gelegen veldgronden aan 
de Rhanerweg schietende op aanwijzing der 
Commissie aan te graven. 

De Commissie wordt gemagtigd, om het verzoek 
door J.H.Boerdam, Gerhard Kroese en Jannes 
Scholten en A.van Buren het aangraven van een hoek grond 
na gehoudene inspectie al of niet toetestaan. 

Aan Hendrik Loman wordt permissie ver 
leend om aan het door hem bewoonde Marken 
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plaatsje op aanwijzing der Commissie een hoek 
aan te graven. 

Aangezien het noodzakelijk is dat de 
grenzen der Marke behoorlijk bekend zijn en 
er omtrent dezelve vooral tusschen de van de 
Marken Hulsen en Wierden onzekerheid be 
staat, zoo is goed gevonden tot regeling van 
alle grondscheidingen een Commissie benoemen 
bestaande uit de volgende personen: 
B.Heetkamp 
G.Rutgers 
F.Noordkamp en 
G.J.Kollenstaart 
Welke Commissie met overleg en toestemming 
der Commissie van beheer wordt gemagtigd 

Om 

 

om over het punt der grensscheidingen, der gerade 
?????? te transigeren, en daarvan eene 
acte op te maken, welke erfgenamen van volle 
kracht en waarde zullen houden, evenals 
op een en andere door hun zelve waar geschied. 

Niemand iets meerder hebbende voor te 
Dragen wordt deze vergadering gesloten. 
L.A.Wolterink H.v.d.Berg 
G.Rutgers  M.L.Meyer 

H.Aalders 
G.an den berg M.Broekkoers 
F.Noordkamp W.F.Tromp 
W.ten Brinke H.Veltwillems 
F. ten Brinke Z.Vugteveen 
H.Scholten 
per order E.Toef 

G. Kluvers 
Secretaris 

 
den Heer te Wechel en Ms Slettenhaar gein 
curreerde boete voor steken en vervoeren van plaggen 
op daartoe verboden plaatsen, is daaromtrent 
besloten, bij wege van transactie de eerste te libel 
leren met f 2,00 en de laatste met 70 cents. 

Niets meer voor te dragen of te behandelen zijnde 
als alleen dat is vastgesteld om op de eerste daar 
voor geschikte dag de opmeting der nieuwe hoeken 
te doen, is deze vergadering gesloten, en hebben de 
leden en Secretaris alhier getekend, 

H.v.d.Berg 
W.F.Tromp 
L.A.Wolterink 
G.Rutgers 
G.Kluvers 
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Vergadering van Erfgenamen 
en Goeds Heeren der 
Marke van het kerkdorp 
Hellendoorn ten huyze van 
de erven Bakker den 
17 April 1844 

 

Present 
H. van den Berg L.A.Wolterink 
G.Rutgers W.F.Tromp 
G.Kluvers 
J.H.Boerdam F.Noordkamp 
J.H.Tijhuis H.Kremer 
J.Nijmeyer G.J.Kollenstaart 
H.van Rooy W.aan den Berg 
B.Heetkamp Z.Vugteveen 
G.J.Oolbrink J.H.Kotstede 
H.Scholten F.ten Brinke 
G.J.Jansen W.van Buren 
M.Leestemaker M.Teselink 
G.Olthof H.Flim 
J.van ’t Roth G.aan den Berg 
J.Slettenhaar M.Broekkoers 
W.ten Brinke H.Veldwillems 
E.Toef D.Aalders 
En meer anderen 

De notulen der vorige vergadering geresu 
Meerd zijnde, worden dezelve finaal gearresteerd. 

De Commissie van Beheer, draagt der verga 
dering voor, dat door Fredrik Jan Tim 
pert in het veld, oostwaards de Hellendoornschen 
brug eene hut is opgeslagen, geheel willekeurig 
en tegen de wetten der Marke, en dat dien tengevolge 
op den eigendom is inbreuk gemaakt, waarom zij 
voorsteld, dat zij wordt geautoriseerd om door 
Rechtsmiddelen het recht der Marke te handhaven 
en tot ontruiming tegen gemelde Timpert te 
procederen. 

Welke mededeling en voorstel door de vergade 
Ring in overweging genomen zijnde, zoo is door haar 
In het algemeen belang besloten dat de Commissie 

Of 
 

Of een uit hun midden wordt gemagtigd en geau 
Toriseerd om gemelde Timpert desnoods door 
Regtsmiddelen tot ontruiming te noodzaken 
Zullende in dit geval Erfgenamen en goedshee 
Ren later eene behoorlijke volmagt teekenen 
Zoo zulks vereischt wordt, om voor elke reg 
Ter en regtbank ter dezer zaak door een bepaald 
Persoon uit de Commissie vertegenwoordigd te 
Worden. 

Door de Commissie wordt gerapporteerd dat door 
Haar in eene vorige vergadering geaccordeerde 
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Aangravingen, behalve die van de wed. Egbert 
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Leestemaker, Hs Scholten, Van Buren, en G.J.Hoender 
Man, welke later zal plaatshebben, zijn opgemeten 
Volgens onderstaande lijst 

 

Namen der 
aangravers 

Ligging der aan Inhou 
dsgro 
otte 

Prijs 
per 

Beloo 
p 

gegraven gron Nede 
rl 

  Zall. Zall. 

den maat   maat Roed 
en 

 B R E  

Kerkhof der Israelieten op de Nijstad bij Veldman 0 3 20 15 ,, Nihil 

Veldman Jan langs zijn kamp weiter ,, 44 75 218 10 f 
21,80 

Berg W aan den idem id. ,, 4 42 21 10 2,10 

Wolterink L.A. idem id. ,, 42 50 207 10 20,70 
Beek G. ter idem id. ,, 31 95 155 10 15,50 

Kroese Gerhard huisplaats en hofje ,, 5 15 23 10 2,30 
Rosink D.J. Klein tegen zijn huis en land ,, 6 80 33 10 3,30 

Nijmeijer Jan O O ,, 18 63 90 10 9,00 

 Twisthoekje tuss Goldsm 
en Nijmey 

,, 2 97 14   

Tijhuis J.H. achter zijn schuur ,, ,, 70 3 10 0,30 

Heerdt W.H.van tot 
Eversberg 

achter Dijkhuis kamp ,, 22 44 109 10 10,90 

Slettenhaar Jan oostw.zijn land recht 
v.Dijkhuis 

,, 16 02 78 10 7,80 

Toef Jan achter zijn huis en kamp ,, 14 24 69 10 6,90 

 

 
Dat de aangravingen door J.H.Boerdam en Jan 
Nes Scholten door de Commissie in oogenschouw 
Genomen zijnde, als allesints in strijd met 
De belangen van de Marke zijn van de hand 
Gewezen. 

Ten opzichte van het twisthoekje tusschen 
Goldsmid en Nijmeijer gelegen, en door H.Goldsmid 
En J.H.Tijhuis aangevraagd is besloten, hetzelve 

Voor 
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Voor rekening van de Marke te laten liggen en 
Dat geen van beide partijen daarvan gebruik 
Zal mogen maken. 

Op het verzoek tot aangraving van gronden 
Door E.Noordkamp, J.H.Boerdam, G.J.Podt 
H.Kuilaard, G.Olthof, J.Klompjan, H. 
Hobbelink, W.F.Tromp, en M.Leestemaker 
Is door de vergadering uit overweging dat zulks 
Tegen het algemeen belang zoude zijn, overgegaan 
Tot de orde van den dag. 
Niemand iets meerder hebbende voor te 
Dragen wordt deze vergadering gesloten. 

 
W.F.Tromp 
Hn van Rooy 
F.Staman 
H.v.d.Berg 
J.van ’t Roth 
J.A.Stokkers 
G.Podt 
H.Baron 
Dn.G.J.Meinders 
L.A.Wolterink 
G.Kluvers 

 

 
 
 
 
 
 

Present 

Den 13 mei 1845 
Vergadering van Erfgenamen 
En Goeds Heeren der Marke van 
Het Kerkdorp Hellendoorn ten 
Huyze van de erven Bakker 

H.van den Berg J.C.Bouwmeester 
W.F.Tromp W.van Buren 
G.Rutgers H.Harbers 
G.Kluvers J.Slettenhaar 
L.A.Wolterink G.aan den Berg 
M.Broekkoers H.Baron 
B.Heetkamp  F.Noordkamp 
W.Gunneman F.Staman 
E.Toef J.Olthof 
J.van ’t Roth G.J.Podt 
H.Aalders  M.L.Meyer 
J.H.Boerdam H.Flim 
E.J.Nijmeijer G.J.Oolbrink 
L.van den Berg  J.Kerkdijk 
T.ten Brinke  J.T.Meynders 
Z.Vugteveen H.Scholten 
M.Teselink  W.ten Brinke 
H.Veldwillems G.J.Jansen 
De Notulen der vorige vergadering gere 
Sumeert zijnde worden dezelver finaal gearres 
Teerd 
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Door de ontvanger wordt ter tafel gebragt 
Zijn rekening van ontvanges en uitgaaf van 
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Af den 1 January 1843 tit deb 9 Mei 1845, met 
Voorstel om een Commissie te benoemen, om deze 
Rekening na te zien, te examineren, en na goed 
Keuring te sluiten en te teekenen. 
Erfgenamen dit voorstel goedkeuren 
Hebben tot leden der Commissie benoemd J.T. Meyn 
Ders, H.Veldwillems, H.Baron, G.J.Podt 
En J.Slettenhaar. 
Door het overlijden van A.van Buren 
Eene vacature ontstaan zijnde als lid der 

 
Commissie van Beheer, welke Commissie 
Volgens de instructie aftreed aftreed op 
Den 1 January 1846, zoo wordt het nood 
Zakelijk geacht, dat indien vacature wordt 
Voorzien. 
Tot het doen eener keuze daartoe overge 
Gaan zijnde, is met algemeene stemmen 
Tot lid der Commissie van beheer benoemd 
Willem van Buren, bouwman op het 
Erve Hofman, om met de overige leden 
Op den 1 January 1846 af te treden, welke 
Van Buren, alhier tegenwoordig, zich die 
Benoeming heeft laten welgevallen. 
Door A.J. ter Hoek, G.Bolhoeve, 
Gs.Ekkel, E.J.Maris of Nijmeijer, H.Har 
Bers, F.J.Tempert, J.C.Bouwmeester, 
H.van den Berg en anderen, zijn bij 
De Commissie verzoeken ingediend tot het 
Angraven van eenige hoeken markengrond 
Op onderscheidene plaatsen. 
Erfgenamen en Goeds Heeren, over deze 
Door de Commissie gedane mededeling 
En de verzoeken delibererende hebben 
Met eenparigheid van stemmen besloten 
Die verzoeken van de hand te wijzen, met 
Last aan de Commissie om in gevolge art.3 
Der instructie, tegen alle inbreuken op de 
Regten der Marke, in zonderheid betreffende 
Het stuk van aangravingen te waken.- 
Door de vergadering is besloten dat 
De pagt tot het weiden van schapen op de 
Markegronden in gebruik bij G.Wessels 
Op den Schuilenburg zal worden gedenun 
Tieerd, om met 10 November 1845 geheel 
Te eindigen. 
A.J.ter Hoek steld opnieuw voor, dat 
Met uitzondering van anderen aan hun het 
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Faveur worde verleend, tot het aangraven van een 
Hoek grond om daarop een huis te bouwen. 
De vergadering beslist echter opnieuw 
Dat in dit voorstel niet kan worden getreden 
En alzoo het verzoek wordt gewezen van de hand. 
Niemand iets meerder hebbende voor te 
Dragen, wordt deze vergadering gesloten. 
J.van ’t Roth J.C.Bouwmeester 
H.v.d.Berg 
H.D.van Corbach 
H.Flim 
F.Noordkamp 
L.A.Wolterink 
Dn.G.J.Meinders 
H.Baron 
G.Podt 
J.Olthof 
G.H.Tijhuis 
G.Rutgers 
M.Leestemaker 
T.ten Brinke 
B.Heetkamp 
M.Tieslink 
Z.Vugteveen 
W.van Buren 
H.Harbers 
W.F.Tromp 

 
G.Kluvers 

Secretaris 

 
 
 
 
 
 

Present 
H.van den Berg 
W.F.Tromp 
L.A.Wolterink mede voor Mevr.van Duren 
G.Rutgers 
W.van Buren 
G.Kluvers 

Den 26 Mei 1845 
Vergadering van Erfgenamen en 
Goeds Heeren der Marke van 
Het Kerkdorp Hellendoorn ten 
Huyze van de erven Bakker 

J.C.Bouwmeester mede namens deszelfs Broeder 
G.Olthof 
G.J.Podt namens zijn vader 
H.Baron 
M.L.Meyer 
H.Aalders 
G.J.Oolbrink 
H.Nijmeijer 
M.Leestemaker voor zijne moeder 
M.Teselink 
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W.Vugteveen 
W.ten Brinke 
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H.Flim 
F.Noordkamp namens de erven Podt te Raalte 
J.van ’t Roth 
M.Broekkoers 
J.F.Meynders namens zijne moeder 
M.Kok mede voor de afgescheidene gemeente 
E.Toef namens de Graaf van Heerdt 
B.Heetkamp mede namens H.Veldwillems 
F.Stamen 
J.Olthof 
G.H.Tijhuis 
G.J.Jansen 
J.A.Stokkers namens zijn vader 

 
H.Harbers 
M.ter Hoek namens zijne moeder 
J.H.Boerdam 
G.aan den Berg 
A.Ravenshorst 
J.N.Phijffers 
W.aan den Berg 

 
De Notulen der vorige vergadering geresu 
meerd zijnde, worden dezelve finaal gearres 
teerd. 
De Commissie tot het examineren der rekening 
rapporteerd dat die rekening alle sints is 
accoort bevonden, de vergadering besluit 
dien aangaande dat rapport van notifi 
catie aan te nemen, wordende de Commissie 
voor de genomen moeite bedankt. 
Door H.Flim, H.Aalders en 
W.F.Tromp, wordt aan de vergadering 
voorgesteld, de noodzakelijke (conce/couce??) ophef 
fing der gemeenschap van de Marke gron 
den door middel van verdeeling derzelve 
opgrond der menigvuldige inbreuken op 
de regten der Marke, en die welke men 
eventueel meerder te verwagten heeft, ten 
gevolge der verdeelingen van de naburige 
Marktegronden. 
Dit voorstel dadelijk in overweging geno 
Men zijnde wordt besloten door middel 
Eene hoofdelijke stemming over dit punt 
Tot een bepaald besluit te komen. 
Hieraan onverwijld voldaan zijnde, is 
Na het opnemen der stemmen gebleken 
Dat met uitzondering slechts van G.J.Oolbrink, 
W.Vugteveen en W.aan den Berg, alle overige 
Tegenwoordig zijnde Goeds Heeren voor de ver 
Deeling hunne stem uitbragten, waarvoor zij 
Dus de meerderheid der stemmen hadden. 

En 
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En aangezien het resultaat der uitgebragte stem 
Ming, voor eene opheffing der gemeenschap door 
Middel van verdeeling, het ingevolge de op dat 
Stuk regerende wetten noodzakelijk maakt, 
Dat er uit het midden van Erfgenamen en Goeds 
Heeren eene Commissie wordt benoemd, welke be 
Last zal zijn om de verdeling te regelen en ten uit 
Voer te leggen, het plan daarvoor op te maken, 
En in het generaal alle werkzaamheden uit te voe 
Ren en de formaliteiten te observeren welke bij de 
Bestaande wetten zijn voorgeschreven. 
De vergadering over dit punt delibererende 
Benoemd met algemeene stemmen, tot leden der 
Gezegde Commissie de volgende negen personen als: 
H.van den Berg 
G.Kluvers 
J.H.Boerdam 
J.A.Stokkers 
M.Teselink 
Hs.Aalders 
B.Heetkamp 
G.H.Tijhuis en 
Hn.Baron 
Welke de genoemde werkzaamheden der ver 
Deeling zullen uitvoeren onder genot en tegen 
Toekenning van zoodanige defroyementen 
evenredig aan de te doene werkzaamheden 
En hebben zich gemelde personen, alhier 
Tegenwoordig de benoeming laten welge 
Vallen. 
Op speciaal verzoek van de weduwe van 
J.ter Hoek wordt aan haar toegestaan om in 
Mindering en op afkorting van het aandeel 
Het welk haar eventueel bij de algemeene verdeeling 
Der Marke gronden zal worden toegedeeld, een hoek 
Grond aan te graven, ter grootte en ter plaats waar 

Haar 
 

Zulks door de Commissie van beheer zal worden 
Aangewezen. 
Niemand meerder iets te hebben voor te dragen, 
Wordt deze vergadering gesloten. 
L.A.Wolterink zoo voor zig zelven als Mevrouw 

De weduwe J.D.van Duren 
J.N.Phijffers 
Dn. G.J.Meinders  J.C.Bouwmeester zoo voor zich 
H.Nijmeijer  zelve als voor dezelfs broder J.W.Bouw 
F.Noordkamp meester 
H.Flim H.vd Berg 
J.A.Stokkers 
H.M.ter Hoek 
G.Podt 
H.Baron 
J.H.Boerdam 
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W.ten Brinke 
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G.H.Tijhuis 
J.Olthof 
F.Staman 
W.F.Tromp 
M.Broekkoers 
A.Ravenshorst 
M.Tieslink 
B.Heetkamp 
M.Leestemaker 
G.Rutgers 
G.Olthof 
G.J.Jansen 
H.Harbers 
W.van Buren 
H.Aalders 
J.van ’t Roth 
E.Toef 
M.L.Meyer 

 

Den 5 Augustus 1845 
Vergadering van Erfgenamen 
En goeds Heeren der Marke van 
Het Kerkdorp Hellendoorn ten 
Huyze van H.Flim 

 

Na voorafgaande behoorlijk afgegevene publicatien 
Waren present: 
H. van den Berg W.F.Tromp  W.van Buren 
L.A.Wolterink G.Rutgers G.Kluvers 
J.A.Stokkers namens zijn vader 
H.Harbers 
G.H.Tijhuis 
J.H.Boerdam 
F.Noordkamp namens de erven Podt 
H.Aalders 
G.J.Podt namens zijn vader 
G.J.Kollenstaart 
W.Oolbrink 
G.aan den Berg 
D.Maris 
Wed.Hulsman 
M.Slettenhaar 
T.ten Brinke 
G.J.Jansen 
J.Poelakker 
Zw.Vugteveen 
J.Klomp 
H.Veldwillems 
W.Podt Jzn 
M.Kok 
M.Leestemaker namens zijn moeder 
W.H.Veenebrugge 
G.J.Kamperman 
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H.van Rooy 
H.D.van Corach 
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J.H.Tijhuis 
M.Leyerweerd 
L.van den Berg 
W.Podt Bzn 
H.Maris 
W.ter Hoek namens zijn moeder 
G.J.Flim namens zijn vader 
J.van ’t Roth 
J.Sasbrink 
R.Nijmeijer namens A.Nijmeijer 

 
De Notulen der vorige vergadering geresumeert 
Zijnde worden dezelve finaal gearresteerd,met 
Wijziging in zoover dat het getal leden der 
Commissie tot Verdeeling volgens de wet eene 
Vermindering dient te ondergaan en te worden 
Terug gebragt op vijg leden. 
Na alzoo eene loting, tusschen de leden in de 
Vorige vergadering benoemd te hebben gedaan 
Is daardoor beslist dat het personeel derzelve 
Zal blijven bestaan uit de volgende personen 
Te weten: 
G.Kluvers 
H.Baron 
M.Teselink 
J.H.Boerdam 
Hs. Aalders 
De vergadering besluit wijders dat aan ge 
Noemde commissie wordt toegevoegd, de 
Commissie van beheer der Marke, welke 
Haar in alle opzichten in de werkzaamheden der 
Vergadering betreffende zal adsisteren dezelve 
Zal helpen ten uitvoer leggen, onder toekenning 
Der defrogementen, op dezelve voet en wijze als 
De Commissie tot verdeeling zal genieten. 
Door H.ten Hulsen, J.C.Bouwmeester en 
G.H.Tijhuis een verzoek ingediend zijnde tot 
Het aangraven ieder afzonderlijk van een hoek 
Veldgrond, zoo is daarop door erfgenamen 
En goeds heeren met eenparige stemming be 
Sloten dit verzoek te wijzen van de hand, 
Zoo uithoofde der voorgenomen verdeeling 
Als om zich volkomen gelijk te blijven, met 
De besluiten vroeger over dergelijke onderwerpen 
Genomen. 
Door de Secretaris wordt gerapporteerd dat de 
Acte van transactie over de Marke scheiding met 
Hulsen is geteekend en die questie alzoo is 
Opgeheven. 

Niets 
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Niets meerder aan de orde zijnde wordt deze verga 
Dering gesloten.- 
L.A.Wolterink 
J.A.Stokkers 
M.L.Meyer 
H.Harbers 
H.van den Berg 
J.Podt 
H.Baron 
J.H.Tijhuis 
F.Noordkamp 
A.Harmsen 
M.Broekkoers 
J.Sasbrink 
G.Olthof 
G.Rutgers 
G.H.Tijhuis 
G.Jan Podt 
H.Veltwillems 
J.H.Boerdam 
H.Aalders 
B.Heetkamp 
M.Slettenhaar 
W.van Buren 
M.Leestemaker 
M.Tieslink 

 

 
 
 
 
 

 
Present 
H.van den Berg 
L.A.Wolterink 
W.F.Tromp 
W.van Buren 
G.Rutgers 
G.Kluvers 
B.Heetkamp 
J.H.Tijhuis 
G.H.Tijhuis 
G.Rozeboom 
H.Broekkoers 
F.Noordkamp namens zijne landvrouw 
???J.Olthuis namens zijn leenheer??? 
G.J.Oolbrink 
J.H.Boerdam 
M.Leestemaker namens zijne moeder 
M.Teeselink 
H.Aalders 
Jan Sasbrink 
H.Harbers 

Jan Slettenhaar 
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Den 18 September 1846 
Vergadering van 
Erfgenamen en Goeds 
Heeren der marke van het 
Kerkdorp Hellendoorn ten 
Huyze van de erven Bakker 
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F.ten Brinke 
J.Klomp 
A.Harmsen 
J.Olthof 
M.L.Meyer 
G.J.Kollenstaart 
H.Veldwillems 
J.Podt 
J.F.Meynders namens zijne moeder 
J.Toef 
J.Vugteveen 
H.Gierveld 
J.A.Stokkers 
H.Baron 
G.J.Podt 
H.van Rooy ??? 
W.Podt Jzn 

 
Jannes Slettenhaar 
De notulen der vorige vergadering geresumeerd 
zijnde worden dezelve finaal gearresteerd. 
De Commissie van beheer der marke benoemd 
den 12 January 1843 en 13 Mei 1845 ingevolge 
2 xxx van de op den 12 January 1843 vastgestelde instructie 
op den 1 January 1846 afgetreden zijnde, zoo dient 
de vergadering hare keus uit te brengen, hetzij 
door het personeel der afgetreden commissie te herkiezen 
of daarvoor nieuwe leden te benoemen of en aan te 
stellen. 
De vergadering over dit punt raadplegende 
besluit dien aangaande met algemeene 
stemmen tot leden der Commissie van 
Beheer te herkiezen in te gaan 1 January 1846 
H.van den Berg 
L.A.Wolterink 
W.F.Tromp 
W.van Buren 
G.Rutgers 
Welke leden alhier tegenwoordig, zich 
die benoeming laten welgevallen. 
den ontvanger legt ter vergadering 
over zijne rekening en verandwoording van 
ontvangst en uitgaaf van af 9 Mei 1845 tot 
den 12 September 1846 met een voordelig 
saldo van f 5,72 ½ behalve de nog te doene 
uitgaven over dat tijdvak ??? op die rekening 
voorkomende uit de eerstinkomende gelden 
te bestrijden. 
Erfgenamen en Goeds Heeren na voorlezing 
der rekening en vergelijking der stukken 
van uitgaaf, besluiten die rekening goed te 
keuren, met magtiging op J.A.Stokkers 
en M.L.Meyer om dezelve ter ratificatie 
en decharge van den ontvanger te teekenen. 
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De vergadering besluit met eenparigheid 
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van stemmen tot het aanschaffen van een 
Brandspuit voor rekening der Marke, en dat 
het nodige fonds zal worden gevonden uit de 
verkoop van een of meer Markenplaatsjes 
wordende de Commissie van beheer door 

 
haar gemagtigd tot het aankopen en samen??? 
stellen van een en ander en tot de verkoop 
van de plaatsjes aan de tegenwoordige gebruiker 
tegen zoo danige prijs als zij naar billijkheid 
zal vaststellen, en onder zoo danige voorwaar 
den als het belang der zaak zal mede brengen 
en van alle daartoe betrekkelijke acten te 
passeren en te teekenen. 
Op voorstel der Commissie van beheer wordt be 
sloten om de verschillende Marken gronden 
nieuwe kruiskuilen te maken in regte lijnen, 
en dat binnen dezelve niemand noch met 
schapen zal hoeden, nog plaggen of schadden 
zal vermogen te steken of maayen, noch door 
steken of maayen op eene boete van f 2,40 voor 
iedere overtreding ten behoeve der Markenkas. 
Na daaromtrend gehoudene deliberatie 
keuren erfgenamen en Goeds Heeren goed 
dat door deze Marke wordt overgenomen den 
last van de vreding en den nieuwen weg 
mits dat de Schuldpligtigen daar waar geen 
levendige heggen staan de plekken eerst met 
jong doornen plantsoen??? intepoten en in alle 
geval door de Commissie daarmede zoodanig 
wordt gehandeld als het belang dezer zaak 
zal mede brengen. 
Ten aanzien der bestaande overeenkomst 
tusschen deze Marke en die van Haarle 
over het wederkerig heiden en weiden besluit 
de vergadering dat bij aldien de Marke 
Haarle voor of met den 1 Nov 1846 deze 
overeenkomst niet denuntieert of opzegt 
alsdan de Commissie van beheer wordt ge 
autoriseerd die opgave dezer zijde te doen voor 
den 1 January 1847 zullen de tegelijkertijd 
de opzegging van heiden en weiden worden ge 
daan aan J.Grooten Twilhaar en W.Hoekjen 
bewoners van de Marke Noetsele. 
Niemand iets meerder hebbend voor te dragen 
wordt deze vergadering gesloten. 

Namens ergenamen en Goeds Heeren 

G.Kluvers 
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Present 
H.van den Berg 
L.A.Wolterink 
G.Rutgers 
W.van Buren 
W.F.Tromp 
B.Heetkamp 
M.Kok 
H.Aalders 
J.H.Tijhuis 
M.Vugteveen 
G.J.Oolbrink 
J.Poelakker voor zijne landvrouw 
J.Podt 
G.Olthof 
H.Flim 
G.J.Podt 
F.Noordkamp 
J.H.Boerdam 
J.T.Meynders 
H.Baron 
J.Sasbrink 
H.Veldwillems 
W.ten Brinke 
M.Teeselink 
H.Harbers 
M.Kollenstaart 
M.Leestemaker 
M.Broekkoers 
M.L.Meyer 
G.J.Kamperman 
F.ten Brinke 
F.Staman 
J.Olthof 
H.Scholten 

Den 14 Juny 1847 
Vergadering van Erfgenamen 
en Goeds Heeren der Marke 
Hellendoorn ten huyze van de 
erven Harm Bakker 

 

Jan Slettenhaar 
J.A.Stokkers 
Na voorlegging der notulen van de vorige verga 
dering worden dezelven goedgekeurd. 
Door eenige ingezetenen der Marken Haarle 
en Noetsele is voorgedragen om tegen billijke be 
taling, voor dit jaar en later ??? tot wederopzegging 
toe hun Vee in het Hellendoornschen 
broek te mogen weiden, waartoe zij, uit 
eigenhoofde geenszins geregtigd zijn. 
Na over dat voorstel te hebben gedeli 
bereerd is met eenparigheid van stemmen be 
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sloten dat verzoek toe te staan, tegen betaling 
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van 25 cent voor elke koe of paard en 
dat alzoo zullen mogen doen worden ???: 
M.Hoekjen 4 koeyen 1 paard 
L.Heuver 3 ,, 
A.Schipper 3   ,, 1 paard 
J.Beltman 3 ,, 
M.W.   xxx 1 ,, 
A.Fokker 1 ,, 
J.Heethaar 1 ,, 
Door G.J.Nijdekker en J.Scholten is eenen 
verzoek ingediend, dat het de vergadering 
moge behagen hun ieder een hoek grond 
aan te wijzen om daarop een huis te bouwen. 
Na daarover geraadpleegd te hebben merkt 
de vergadering op dat aan het besluit daarom 
trend voorgenomen, geen gronden meerder 
zullen aangegraven worden, waarop de ge 
melde Nijdekker zijn verzoek intrekt en de 
vergadering besluit het verzoek van J.Scholten 
te wijzen van de hand. 
Niemand iets meerder hebbend voor te 
dragen wordt deze vergadering gesloten. 

Namens erfgenamen en 
Goeds Heeren 
G.Kluvers 

 

Den 28 Juny 1847 
Vergadering van Erfgenamen 
en goeds Heeren der Marke 
van het kerkdorp Hellendoorn 
ten huyze van de erven Bakker. 

 

Present 
H. van den Berg 
L.A. Wolterink 
W.F. Tromp 
G.Rutgers 
W.van Buren 
G.Kluvers 
M.Broekkoers 
F.Noordkamp namens zijn landvrouw 
H.Maris 
G. aan den Berg 
Egbert Teeselink 
M.Leestemaker 
B.Heetkamp 
H.Kremer ??? 
G. Tempert 
G.ter Beek 
H.Flim 
M.Leyerweerd 
J.H. Tijhuis 
G.Rozeboom 
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J.A. Boerdam 
J.F. Meynders 
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H.Veldwillems 
J.Kerkdijk 
J.Manenschijn 
M.Blikkert 
H.Harbers 
M.Kok 
H.Baron 
M.Vugteveen 
J.Ronhaar 
G.Slettenhaar 
Wed.G.J.Leestemaker 
G.J.Podt 
H.Scholten 
F.ten Brinke 

 
H.Podt 
G.J.Kamperman 
Na resumitie der notulen van de vorige verga 
dering, worden dezelve gearresteerd. 
Aangezien de overtredingen op de gron 
den dezer Marke in de laatste tijd door de 
Markegenoten zijn toegenomen, niettegen 
staande de daaromtrent bestaande der boetes 
en keuren in de verschillende resolutien dezer 
Marke verspreidt zoo draagt de Commis 
sie van beheer over aan deze vergadering 
om de keuren en boeten tegen zoodanige over 
tredingen gemaakt of sommige dezelven 
staande deze vergadering te vernieuwen 
zonder dat zulks inbreuk zal maken op de 
zoodanigen welke alhier niet zijn verhaald 
blijvende dezelve in volle kracht en werking. 
Ten gevolge waarvan zij de aanneming 
voordraagt van de volgende bepalingen: 
1e. De Commissie van Beheer wijst door kruis 
kuilen aan hoever de ingezetenen met hunne 
schapen mogen hoeden, of plaggen steken op 
de heide of marsgronden, zullen de groen 
gronden alleen en uitsluitend door koe 
beesten en paarden mogen beweid worden 
en tot geen ander einde hoegenaamd 
mogen worden gebruikt. 
Ieder die zich schuldig maakt deze bepa 
ling te overtreden, zal voor elke overtreding 
tot schadevergoeding aan de Marke kas 
betalen eene som van drie gulden f 3,00. 
2e. Niemand zal op de gronden aan de westzij 
de van den Berg, dan alleen op de gronden 
welke daarvoor reeds vroeger aan bewoners 
aan die zijde zijn of nog zullen worden aan 
gewezen, gestekte schadden mogen steken, 
noch vervoer, op de beurte eener schaden 
vergoeding, voor iedere overtreding van drie 
gulden, f 3,00. 
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Zullende bovendien alle losgemaakte schadden 
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verbeurd zijn ten behoeve van de Marke kas 
of door de Commissie kunnen verruild ??? worden. 
3e. Ieder die zijn schapen of ander vee hoed of 

laat 

 

laat lopen onder de dennen achter den 
Berg of op eenige plaats in de Marke 
alwaar de gronden met zandhaver zijn be 
groeid en die zich schuldig maakt de 
zandhaver te snijden, te maaien of te ver 
voeren, zal voor iedere overtreding een scha 
devergoeding betalen van drie gulden, f 3,00. 
4e. Die zich schuldig maakt aan het verza 
melen of vervoeren van dierlijke uitwerp 
selen of mest spreien op de groengronden 
der Marke zal voor iedere overtreding 
verbeuren een boete van drie gulden, f 3,00. 
5e. Iedere ingezetene is verpligt het keur ??? en op de 
eerste vordering te voldoen aan het opmaken 
en schouwvrij houden van wegen, sloten, 
waterleidingen. 
Dengeene die zich daaraan onttrekt of 
ingebreke blijft zal voor iedere overtreding 
betalen drie gulden, f 3,00. 
Voor alle verdere of meerdere overtre 
dingen van ouds in deze Marke bekend 
en ofschoon niet bij naam genoemd zullen 
telkens en voor ieder dezelve aan de Mar 
kenkas betaald moeten worden eene 
schadevergoeding van drie gulden, f 3,00. 
Alle boeten of schadevergoedingen zul 
len betaald moeten worden ter requisitie 
van de Commissie van Beheer nadat de 
overtredingen door den opzigter of be 
eedigden schutter der Marke zullen zijn 
geconstateerd, vermitterende ??? markegenoten 
aan het produceren van eenig ander bewijs 
en verbinden zij zich aan de belopene boete 
of schadevergoeding dadelijk en op de 
eerste vordering aan den ontvanger dezer 
Marke te betalen. 
Zullende bij gebreke van deze betaling 
de Commissie van Beheer, de nalatigen 
in regte kunnen vervolgen voor rekening der 
Marke het bekomen vonnis tegen hem 

Ter 
 

ter executie leggen, ten einde toe. 
De Marke Schutter zal zoodanig aan 
deel in de werkelijk ontvangene schadever 
goeding genieten, als door de Commissie zal 
worden vastgesteld. 
De vergadering overwegende en alleszins 
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beseffende dat het belang der zaak een 
voor de regtige uitoefening van het beheer 
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der voorgestelde bepalingen nuttig en doel 
matig moeten zijn. 
Verklaard met algemene stemmen 
dezelve goedtekeuren te bekrachtigen 
en ieder voor zich aan de toepassing dezelve 
geheel te onderwerpen. 
Eindelijk is nog besloten dat de thans 
losgemaakte schadden door de eigena 
ren kunnen worden vervoerd voor den 5 
July aanstaande doordat na dien 
tijd de gestelde boeten worden 
toegepast. 
Niemand iets meer hebbende voor 
te dragen wordt deze vergadering gesloten. 

Namens erfgenamen en 
goeds Heeren 
G. Kluvers 

 

 

Den 20 September 1847 
Vergadering der Erfgenamen 
en goeds Heeren ten huize 
van de erven Bakker 

 

Present 
J.C. Bouwmeester 
L.A. Wolterink 
W.F. Tromp 
J.T. Meynders 
H. Aalders 
G.J. Podt 
G. ter Beek 
J. Scholten 
J. van ’t Roth 
M. ter Hoek 
F. van Buren 
M. Leyerweerd 
H. Flim 
W. Podt 
G.J. Hoenderman 
H. Veldwillems 
H.D. van Corbach 
H. Kremer??? 
A.J. Phijffers 
W. van Buren 
G. Rutgers 
G. Kluvers 
De notulen der vorige vergadering gere 
sumeerd zijnde worden dezelve finaal gearres 
teerd. 
Door de commissie wordt voorgedragen een 
voorstel van de Heer Ingenieur van de 
Kasteele, het opzigt hebbende over de instand 
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houding der straatweg van Zwolle naar Almelo 
daartoestrekkende dat van wege deze Marke 
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en van hem denodige toestemming moge worden 
verleend tot het gratis verzamelen en vervoeren 
van eene hoeveelheid bergstenen of keyen in den 

 
Hellendoornschenberg, teneinde daarmede 
eene proef te nemen tot het macadami 
seren der gemelde weg over een lengte van 
ongeveer 3 a 4000 ellen, met bepaling en onder 
voorwaarden dat tot het uitvoeren van die 
proef met alle voorbereidende werkzaam 
heden alleen ingezetenen dezer Marke 
voor zoveel die daaraan willen werken en 
andere ingezeten der gemeente zullen wor 
den genomen. 
De vergadering voor het genoemde voorstel 
raadplegende, besluit het daarin vervat 
verzoek toe te staan, onder voorwaarde: 
dat de verzameling der keyen zal moeten ge 
schieden op de plaats en wijze zulks door 
het Markebestuur zal worden aangewezen, 
en onder het permanent opzigt van eenen 
door genoemden Heer Ingenieur be 
zoldigden opzigter die aan de orders van 
het Markebestuur zal onderworpen zijn en 
met bepaling dat op geene gronden mag 
worden gewerkt, of worden gegraven alwaar den 
verwerking daar aanleiding geeft tot ver 
stuiving, noch op plaatsen alwaar schollen 
of plaggen aanwezig zijn. 
Wordende den Secretaris verzocht van dit 
besluit door tusschenkomst van den Burge 
meester aan den Heer van de Kasteele ken 
nis te geven. 
Door Jannes Scholten wordt voorgesteld dat 
het de vergadering moge goedvinden hem in 
ruiling tegen zijnen huisplaats en daarbij ge 
legene grond aldaar in de Marke een hoek 
grond in eigendom af te staan, al waar hij een 
nieuw huisje kan optimmeren, en met de reserve 
dat hem bij de eventuele verdeeling dezelfden 
regten blijven verzekerd, alsof hij bezitter van 
zijn tegenwoordig huis waar gebleven. 
Delibererende over dit punt besluiten 
Erfgenamen en goeds Heeren en magtigen bij deze 
de Commissie van beheer om den gemelden Schol 
ten zoodanige hoekgrond in zullen af te staan tegen 

zijne. 
 

Zijn gemelde huisplaats en meerdere grond en 
bepaaldelijk op het terrein tegenover Blikkert 
en Olden Blenke op de Kollenstart en hem waar 
bij de gereserveerde regten in geval van verdee 
ling te verzekeren en wijders in de bepaling 
dat deze geheele overeenkomst voor den 
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1 November aanstaande zal moeten zijn uitge 
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voerd en tot stand gebragt, bij gebreke waar 
van die overeenkomst zal zijn vervallen. 
Delibererende over de plaats alwaar het 
Brandspuithuisje zal worden geplaatst tegen 
over M.L. Meyer en Flim of aldaar en over de 
regten toe te kennen op de overschietende grond 
wordt de Commissie van beheer gemagtigd 
daarover te beslissen naar bevind van zaken 
overeenkomstig de regelen van billijkheid. 
Niemand iets meerder hebbende voor te dragen 
wordt deze vergadering gesloten. 

Namens Erfgenamen en 
Goeds Heeren 

 
G.Kluvers 

 

Den 6 February 1849 
Vergadering van Erfgenamen en 
Goeds Heeren der Marke van 
Het Kerkdorp Hellendoorn tenHuize 

van de erven Bakker 

 
 

Na behoorlijke oproeping bij wijze van Kerken Spra 
ken aan de verschillende kerken waren present 
H. van den Berg 
L.A. Wolterink 
W. van Buren 
G. Rutgers 
W.F. Tromp 
G. Kluvers 
J.C. Bouwmeester 
H. Harbers 
F. Staman 
H. Aalders 
H. Baron 
M.L. Meyer 
G. Kamperman 
G.J. Podt 
G.H. Tijhuis 
J.F. Meyers 
J.H. Boerdam 
J. Valk (timmerman) 
W. Podt Bzn 
J. Ronhaar 
J.A. Stokkers 
Benevens alle andere hier ondertekend hebbende 
personen. 
De notulen der vorige vergadering worden na lezing goedgekeurd 
ingevolge artikel 2 der instructie van beheer 
in bestuur dezer Marke, de commissie van 
beheer op den eersten january dezes jaars afgetre 
den zijnde, zoo wordt dor de Secretaris daarvan 
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aan de vergadering kennis gegeven, met uitnodiging, 
tevens om in de bestaande vacature te voorzien, 
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hetzij door de afgetreden leden te herkiezen, hetzij 
door andere personen in hunne plaats te benoemen en 
aan te stellen. 
Zonder eenige deliberatie besluit de verga 
dering, op dit punt, en herkiest tot leden der 

commissie 
 

Commissie van Beheer en bestuur dezer Marke 

De afgetreeden personen: 

H. van den Berg 
L.A. Wolterink 
W.F. Tromp 
G. Rutgers en 
W. van Buren 
Na uitslag dezer herkiezing en voor en al eer 
ten zulke te laten welgevallen, beklagen zich de 
voornoemde personen over de weinige medewer 
king van Erfgenamen en Goedsheeren in het naleven 
en opvolgen der gemaakte keuren in deze Marke 
ja zelfs dat veelen zich verstouten dezelver op 
zettelijk te overtreden, waardoor het beheer 
en bestuur op alle wijzes wordt bemoeilijkt 
en de belangen van de erfgenamen en Goeds Hee 
ren in het algemeen worden verwaarloosd. 
Daarop de vergadering met algemeene 
stemmen heeft op zich genomen en zich verbonden 
alle bepalingen, keuren en besluiten reeds 
vroeger genomen en laatstelijk gearresteerd 
in eene algemeen vergadering van den 28 
Juny 1847 en zoodanig als den bij, resolutien 
van dezen dag al hier in dat Markenboek zijn 
omschreven, goed te keuren, te bekragtigen en 
stiptelijk te zullen nakomen, zoo mede alle verdere 
en andere resolutien welke tot dan dezer in 
dit Markenboek zijn geinsereerd 
Na aflegging dezer verklaring en verbindte 
nis hebben genoemde leden, hiertegenwoordig, 
de hen opnieuw opgedragen betrekkingaan 
vaard, onder nakoming der verpligtingen 
daaraan verbonden. 
Overgaande tot het tweede punt van beschrijving 
namelijk het benoemen van een nieuw lide voor 
de Commissie der Verdeeling in plaats van 
Mannes Teeselink onlangs overleden. 
zoo heeft daarover eene stemming plaats 
gehad, waarbij hebben verkregen: 

Jan 
 

Jan Valk (Timmerman) ...................... 47 stemmen 
Jan Ronhaar ....................................... 21 dito 
M. van der Vange ................................. 3 dito 
A. Harbers ............................................ 1 dito 
En aangezien Jan Valk de meerderheid 
van stemmen heeft bekomen, zoo wordt aan 
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hem het lidmaatschap der Commissie voor 
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de verdeeling in plaats van Mannes Tee 
selink opgedragen onder de regten en verplig 
tingen als bij vorige resolutien of bij de wetten 
op het stuk der verdeeling zijn omschreven, en 
heeft voornoemde Valk staande deze vergade 
ring die opdragt en benoeming aangenomen. 
Ten aanzien der schuldvordering van Mannes 
Kok, wegens een pretentie op deze Marke voor 
tractement als gewezen Schutter dezer Marke 
wordt de Commissie van beheer met algemene 
stemmen geautoriseerd de juistheid dezer 
vordering, te onderzoeken en daarmede naar be 
vind van zaken te handelen. 
Door Gradus Bolhoeve Nachtwagt al 
hier wordt aan deze vergadering verzocht, 
Dat het haar behagen moge hier de broek 
grond, gelegen tusschen Oolbrink, Poelakker 
en Wemenkamp gratis af te staan, ten einde 
daarop een huisje te bouwen 
Uit overweging der bijzondere toestand waar 
in hij als ingezetene dezer Marke verkeerd en 
in het vooruitzicht dat hij niet als deel 
genoot van de Marke gronden zal worden 
erkend zoo besluit de vergadering met al 
gemeene stemmen, zonder evenwel om op de 
vroeger genomen besluiten tot het aangraven 
van Marken gronden terug te komen, of daar 
op inbreuk te maken, en eenig en alleen van 
de exceptionele toestand van gemelde Bol 
hoe, de Commissie voor de verdeeling te magti 
gen, om wanneer door haar eventuele de loop 
en rigting der wegen en wateleidingen is bepaald 
een dezelve zijn goedgekeurd door gedeputeerde 

staten 
 

Staten dezer Provincie, als dan het overschot 
der gemelde hoekgrond aan meergemelde 
Gradus Bolhoeve over te dragen op de 
meest voordelige wijze en zoodanige voorwaar 
den al die Commissie voor het algemeen be 
lang zal raadzaam oordeelen. 
Niemand iets meerder hebbende voor te 
dragen wordt deze vergadering gesloten en 
tot nakoming hunner verbintenis door 
de leden der vergadering alhier getekend. 

 
Vergadering van Erfgenamen 
en Goedsheeren der Marke van 
Hellendoorn ten huize van 
Willem Frederik Tromp te 
Hellendoorn, gehouden den 
zevenentwintigsten Maart achttien honderd 
negenenveertig 
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Tegenwoordig: 
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Hendrikus van den Berg, Lambertus Arnoldus Wolterink, Gerrit 
Rutgers, Willem van Buren, Willem Frederik Tromp, 
Gerhardus Kluvers, mede namens de Hervormde Gemeente 
van Hellendoorn, Adrianus Johannes Ninaber en Augusta Ca 
rolina Isabella Gravin van Rechteren Limpurg , Jan Valk 
Hendrikus Aalders, Jan Hendrik Boerdam, Harm Baron, 
Johannes Conradus Bouwmeester, Alexander Carel Bouw 
meester namens Johannes Wilhelmus Bouwmeester, Jan 
Podt mede namens Willem Reinhard Adolph Carel Graaf 
van Rechteren Limpurg, Jan van ’t Roth, Mannes 
Leestemaker, Jan Olthof, Mannes Broekkoers, 
Johannes Theodorus Meinders namens de weduwe Ger 
rit Jan Meinders en de Roomsch Catholijke Gemeente 
van Hellendoorn, Egbert Toef namens Willem Hendrik 
Graaf van Heerdt tot Eversberg, Hermannus Flim namens 
Hendrik Flim, Teunis ten Brinke, Hendrikus Scholten, Meyer 
Levi Meyer, Marten Leijerweerd, Lambert Heetkamp namens 
Bernardus Heetkamp, Mannes Kok mede namens de 
Christelijke afgescheidene Gemeente van Hellendoorn, Frederik 
Noordkamp, Hendrik Harbers, Hendrik Loman, Lam 
bert Jan Zandink namens de erven Oolbrink, Hendrik Gold 
Smidt, Willem Oolbrink, Mannes Jansen, Zwier Vugteveen, 
Hendrikus Podt, Jan Hendrik Harmsen, Gerrit Jan Podt, 
Johannes Arnoldus Stokkers namens Willem Gozewijn 
Stokkers, Frederikus van Buren, Willem Hendrik 
Veenebrugge, Gerrit Jan Kamperman, Steven 
Brinkman namens mevrouw de weduwe Joan Damian van 
Duren, Hendrik Hobbelink, Jan Tijhuis Janszoon, 
Jannes Maneschijn, Jan Coenraad Hulst, Egbert Ravenshorst, 
mede namens Arend Ravenshorst, Willem Podt Berendszoon 
Lambertus van den Berg, Jan Sasbrink, Hendrik Veldwillems, 
Antonie Rozeboom namens Gerrit Rozeboom, Jannes Slettenhaar, 
Mannes Teeselink, Mannes Klein Rosink, Gerrit ter Beek, Gerrit 
Amsink, Gerrit Nijen Twilhaar, Arend Brinkman namens de erven 
Blikkert, Gerrit Jan Jansen, Hendrik Gierveld, Jan Slettenhaar Hen 
drikus Gunneman namens de weduwe Gunneman, Egbert Teesselijk, Gerrit Jan 
Kollenstaart, Gerrit Ekkel, Jan Valk en Hendrikus Tijhuis. 

 
De notulen der vorige vergadering geresu 
meerd zijnde worden dezelve finaal gearris 
teerd. 
Door de commissie van beheer dezer Marke 
wordt ter tafel gebragt, het ontworpen plan 
voor de verdeeling hetwelk ingevolge Koninklijk besluit 
van den tienden Mei 1810 benevens de daarbij gevoegde 
nota van wijzigingen op verschillende tijden en visie 
heeft gelegen, en noodigd de vergadering uit om 
ingevolge artikel 23 van genoemd besluit, hare 
stem uit te brengen of zij zich daarmede al of niet 
kunnen vereenigen. 
Na dat over dit over dit voorstellend hoofdelijk stemming 
heeft plaatsgehad, bleek daar uit dat hetzelfde is 
aangenomen met eene meerderheid van zesen 
veertig tegen tweeentwintig stemmen, terwijl 
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zeven personen hunnen stemmen niet hebben 
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uitgebragt. 
Voor het plan hebben gestemd: 
Hendrikus van den Berg, Lambertus Arnoldus Wol 
terink, Willem Frederik Tromp, Gerhardus Kluvers, 
Jan Valk Antoniszoon, Hendrikus Aalders, Jan 
Hendrik Boerdam, Harm Baron, Johannes Con 
radus Bouwmeester, Jan Podt, Alexander Carel 
Bouwmeester namens Johannes Wilhelmus Bouwmeester 
Jan van ’t Rot, Mannes Leestemaker, Jan Olthof 
Mannes Broekkoers, Johannes Theodorus Meinders 
namens zijne moeder, Hermannus Flim namens zijne 
vader Hendrik Flim, Teunis ten Brinke, Hendrikus 
Scholten, Meijer Levi Meijer, Marten Leijerweerd, 
Lambert Heetkamp namens Bernardus Heetkamp, 
Hendrik Harbers, Hendrik Loman, Hendrik Gold 
Smidt, Jan Hendrik Harmsen, Gerrit Jan Podt 
Johannes Arnoldus Stokkers namens Willem Gozewijn 
Stokkers, Willem Hendrik Veenebrugge, Gerrit Jan 
Kamperman, Lambertus van den Berg, Jan Sasbrink 
Hendrik Veldwillems, Antonie Rozeboom namens 
Gerrit Rozeboom, Jannes Slettenhaar, Mannes Klein 
Rosink, Gerrit ter Beek, Gerrit Amsink, Gerit Nieuwen 
Twilhaar, Gerrit Jan Jansen, Johannes Theodorus Mein 
ders voor de Roomsch Catholijke Gemeente, Gerhardus 
Kluvers namens de Hervormde Gemeente, namens 
Adrianus Johannes Ninaber en namens Augusta 
Carolina Isabella Gravin van Rechteren Limpurg, 

 
Jan Podt namens Willem Reinhard Adolph Carel 
Grave van Rechteren Limpurg, en Jan Valk. – 
Tegen het plan hebben gestemd: 
Gerrit Rutgers, Fredrik Noordkamp, Lambert 
Jan Zandink namens de erven Oolbrink, Mannes Jansen, 
Zwier Vugteveen, Hendrikus Podt, Steven Brinkman 
namens weduwe Joan Damian van Duren, Hendrik 
Hobbelink, Jan Tijhuis Janszoon, Jannes Maneschijn, 
Johannes Coenraad Hulst, Egbert Ravenshorst en namens 
Arend Ravenshorst, Willem Podt Berendszoon, Mannes 
Teeselink namens de erven Holsman, Arend Brinkman 
namens de erven Blikkert, Hendrik Gierveld namens de erven 
Gierveld, Jan Slettenhaar, Hendrikus Gunneman namens 
de weduwe Gunneman, Egbert Teeselink, Gerrit Jan Kollen 
staart en Hendrikus Tijhuis. 
Buiten stemming hebben zich gehouden: 
Willem van Buren, Egbert Toef namens Willem 
Hendrik Graaf van Heerdt, Mannes Kok, en namens 
de Christelijke Afgescheidene Gemeente, Willem Oolbrink, 
Frederikus van Buren en Gerrit Ekkel. 
Niemand meerder iets voor te dragen hebbende wordt 
deze vergadering gesloten. 
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Den 24 September 1850 
Vergadering van de Erfgenamen 
en Goedsheeren der Marke 
Hellendoorn, ten huize van 
Willem Frederik Tromp te Hellendoorn 

 

Na behoorlijke oproeping bij wijze van Kerkespraken aan de verschillende Kerken waren 
present: 
G. Kluvers mede als mondelinge gemagtigde van 
a. A.J. Ninaber b. mevr. De Wed. Ninaber c. ACJ 
gravin van Rechteren Limpurg, d. de hervormde 
Kerk en e. WRAC Grave van Rechteren Limpurg. 
Jan Valk Azn J.H. Boerdam, H. Veldwillems 
F.Noordkamp namens G. Hendriks, Teunis 
Ten Brinke mede namens Hends Scholten 
G. Timpert, W.F. Tromp, H. van der Vange 
S. Brinkman namens Mevr. De Wed. Van Duren 
J.T. Meinders mede namens de weduwe Meinders en 
de RC kerk te Hellendoorn H. Roelofs 
T (of F) Olthof, H. Flim, J.H.ter Hoek, Jan 
Kerkdijk, J.H. Harmsen, J. Sasbrink, Herms 
Jansen, G. aan den Berg, G.J. Jansen, H. Teeselink 
Namens de erven Teeselink, G.J. Hoenderman, H. Aalders 
H. Stegeman namens de erven Stegeman, M. Leestemaker 
G. Rutgers namens H. Rutgers. E. Teesselink, 
W. Van Buren, J. Maneschijn, G.J. Kamperman, 
W. van Berg, namens L. van den Berg, J. Tromp (?) mede namens 
A. (of H) Loman en E. Tijhuis, J. Valk jzn, H. van Rooy, 
M. Kok mede namens B. Heetkamp en L. Vugteveen, 
F. Staman, M. Leyerweerd, A. Harmsen mede namens 
H. Podt jzn, G. Leestemaker, Fokke????? Lieftink namens 
J.C. Lieftink, W.F. Tromp,H. Broekkoers, J. Sletten 
haar, H. Aalders namens G. Amsink, G.J. Nikamp 
namens de erven Wolterink, G. Olthof, J.C. 
Bouwmeester mede namens J.W. Bouwmeester en A.C. Bouw 
meester J. Stokkers namens W.G. Stokkers en J. Podt 
en W.A. Veenebrugge. 

 
Door de commissie van beheer wordt aan de vergade 
ring voorgedragen dat in dat in hunne handen is gesteld 
een adres van J.H. ter Hoek, H.S. Flim en andere 
Markgenoten, houdende verzoek om daarbij aan 
gevoerde redenen, dat voor rekening en ten kosten 

 
der Marke mogt worden aangelegd een kei of 
grindweg, vanaf het dorp tot over den Hellendoornschen 
berg. 
Na over dit punt in het breede te hebben gehandeld 
en het voor en tegen door de onderscheiden tegenwoordig 
zijnde erfgenamen en goedsheeren in het midden gebragt 
is daarom thans, met eene meerderheid van 40 tegen 
26 stemmen het volgende besluit genomen 
dat voor rekening en ten koste der Marke zal 
worden aangelegd eene kei of grindweg van 
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af het dorp Hellendoorn tot op dien Berg. 
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dat dien aanleg, op de minst kostbaarste wijze 
zal geschieden waartoe het graven en aanvoe 
ren der Keyen of grind, en het gereedmaken 
der aarden baan, zoo veel mogelijk door hand 
en spandiensten der Markgenoten, ieder naar 
gelang zijner geregtigtheid in de Marke, zal worden 
verrigt, en dat overigens de verdere kosten zullen 
worden bestreden uit de fondsen welke in de Marken 
kas voorhanden zijn, of daar toe behooren. 
dat de Keyen en grind voor dezen weg benoodigd 
zullen worden gegraven in den Hellendoornschen 
Berg, echter alleen op zoodanige plaatsen als weke 
daar voor in het minste nadeel der Markegenoten 
kunnen gebezigd worden, daar voor het meeste ge 
schikt zijn en welke zoo min mogelijk voor daar door 
te ontstane zandverstuivingen vatbaar zijn, terwijl 
wanneer men daar voor overigens geschikte gronden mogt 
bezigen, doch waarvan bij de ontgraving eenige vrees 
mogt bestaan voor verstuivingen, dezelve nadat de 
keyen of grind daaruit zullen zijn verzameld, zoo veel mogelijk 
weer gelijk gemaakt en met heischalen, plaggen of zoo 
danige aarde zullen belegd worden die de verstuivingen 
onmogelijk maken. 
Dat de uitvoering van dit besluit wordt opgedragen 
aan de commissie voor de verdeeling der Marke 
Hellendoorn, welke als met de gronden der Marke 
het meeste bekend, de geschiktste plaatsen voor het 
graven der Keyen of grind zal opsporenen aanwijzen 
en verder daar over bepaaldelijk opzigt houden, ter 
wijl gemelde commissie voorts wordt gemagtigd echter 
alle op de minst kostbaarste wijze, al datgeen te verrigten 
of te doen verrigten, wat tot de daarstelling van de bedoelde weg zal 
vereischt worden, alles ten koste en voor rekening der Marke. 
en wordende eindelijk de gezegde commissie uitdrukkelijk op 
gedragen en persoonlijk daarvoor verantwoordelijk gesteld, dat de bepa 
lingen in dit besluit vervat stiptelijk worden nagekomen. 
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