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GELDERS ARCHIEF 
Toegangsnr::  0366 Marken en Maalschappen 
Inventarisnr.:  344 Mark van Halle 

1603-1727 (afschrift 18
e
 eeuw) 

NB Aaanwinst 1888 No. 155 
 Sloet II, blz. 395 (Gelderse Markerechten) 
 
Enkele toegepaste transcriptieregels: 
 

 Hoofdletters volgens hedendaags gebruik 

 Ook voor titulatuur (dus kleine letters)  

 Interpunctie volgens hedendaags gebruik 

 Alinea’s, regels, regellengte aangepast 

 Aperte fouten verbeterd (cursief) 

 Persoonsnamen (vrijwel) niet gecorrigeerd 

 Afkortingen opgelost (cursief), behalve voorz:, etc. 

 Munten volledige naam aangevuld (cursief) 

 Mogelijk verkeerde letter(s) vervangen door de waarschijnlijk juiste (cursief) 

 Sommige ontbrekende delen […....] naar beste inschatting ingevuld [cursief]  
 
De afbeeldingen van het register zijn ► hier in te zien 
De nummering van de afbeeldingen komt overeen met de "recto"-folionummers in dit document. 
Dus bijvoorbeeld: 

folionrs. 1
v
 - 2

r = fotonummer 0002 
folionrs. 2

v
 - 3

r = fotonummer 0003 
Etc. etc. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 folio 0a - schutblad 

N
o
 1 

 
Markenboek van Halle  

over de jaren  
1603 tot 1727. 

 
 

folio 0b - achterkant schutblad 

In bruikleen ontvangen uit het  
Gemeente Archief van Zelhem, 

21 Juli 1888, stuk 487. 
 
 

folio 0c - translaat 

Translaat over het  
Markenboek der  
Halschen Markte  

van den jaere 1603  
tot den jaere 1727  
door wijlen

1
 den  

hoogwelgeboren  
heere Gosewijn  
van Raasveld,  

heere van Herveld, 
 enz., enz,, enz. 

                                                      
1
 Hier stond “Wijland” 

https://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157706350971744/
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folionr. 1
r
 

Anno 1603 
 
Anno 1603, den 1

e
 Augustii, heeft den edelen erentvesten Gosewijn van Raasvelt, tot Romberg en Herveld, 

drost der Heerlijkheit Borculo, als markenrigter van de boerschap Halle met jonker Fredrik van Baar tot 
Slangenburgh en Beerent van Ham als ceurnoten, markenregt, off gerigt gehouden ende geseetten.  
 
En heeft den markenrigter voorz. tot opsienders der Halscher Marken geset, Conraed op Eskinck, Johan 
Hallerdijk en Roeflof op Obelink, dewelke haeren eed sullen doen de marken geregtigheid te verdedigen en nae 
haeren besten vermogen voor te staan.  
 
Item dese drie opsienders sullen op die markengoederen opsigte hebben, en niemand daar in torf graven, heide 
maaijen,  

folionrs. 1
v
 - 2

r
 

off eenig grof off klein vee weiden laten, die daar toe niet beregtigt sijn. En sullen van ieder paart te schutten en 
in de herbergen te brengen ses kannen biers hebben, en van ieder koe vier kannen bier, en van ieder varken 
twee kannen bier. Daertoe sullen sij den schaden besigtigen en naer billijkheid waardeeren laten.  
 
Soo sij ook bevonden, dat die doorrijsende luijden de gerven van den lande afnamen en vervreemden, sullen sij 
ook dieselve dierhalven aanhouden en nae billijkheid daarvoor pijnden. En sullen dieselve, te weeten voor ieder 
garve soo sij nemen, aan de mark vervallen en verbeurt hebben eenen gulden.  
Daarvan sullen de opsienders den vierden pennink voor haeren arbeid hebben, en die drie deelen ten behoeve 
des markenrigters en den marken ter reekeninge brengen.  
 
En diegene soo bevonden worden, dat hijde off plaggen in de markt gemaaijd hebben die daartoe niet beregtigt 
sijn, sullen vervallen sijn in de boete van een tonne biers, half voor de opsienders en half ten behoeve der 
marken als boven. Daarvoor sullen die overtreeders aanstonds borge stellen.  
 
Item word Beerent te Rietbergh vergunt een trop schapen ses jaeren lang mede in die Halsche markt te mogen 
weiden, ook heide en plaggen maaijen, egter niet over den Welschenweg, waarvoor hij aan de waartdinne in de 
Oude Landweer ses daelder onkosten soo desen dag verteert sijn, betalen sal. En sal dat jaer met de schapen 
sijn aanvank neemen, wanneer hij die schapen bekomen en houden sal.  
Hij sal ook daernae en nae verloop van de ses jaeren  

folionrs. 2
v
 - 3

r
 

ook eenige jaeren die schapen aldaer hoeden, ook plaggen en heide maaijen mogen, en daervoor jaarlijks een 
tonne bier betalen. Egter sal het die van Halle vrijstaan gemelden Rietbergh de opsage van deses een jaer van 
te voren te mogen doen, edog niet voor de voorz. ses jaeren. En als nae de opsage dat jaer verscheenen, sal 
sig Rietbergh ook der marken hebben te onthouden, en sig verder met den markenrigter en erffgenaamen 
dierhalven verdragen.  
 
Dewijl Eskink en Hallerdijk in dese markt niet geregtig sijn, en men tegenwoordig evenwel geen bequame 
personen krijgen kan, soo sijn sij voor dit jaer en bij profisie t’noode tot opsienders aangestelt.  
 
Actum ut supra. 
 
Johan van Marhulsen, soo ditmael welgemelten heer drosten Raatsvelds secretaires geweest, is dit jaer ook 
markenschrijver geweest, en is door mij Johan Derede uit desselfs protocol alhier copijelijk des markengerigts 
reces van Wart te Weert geinsereerd.  
 
In den naast volgende jaeren 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 sijn, om reedenen, geene holtingen gehouden off 
markenregt geseeten. 
 

Volgt Anno 1609. 
 
Actum op den 7 Maij 1609, stilo novo, op den gemeinen holtinkt te Halle, van den weledelen en eerentvesten 
Goosewijn van Raasveld te  
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folionrs. 3
v
 - 4

r
 

Roombergh, Weert en Herreveld, drost der Heerlijkheid Borculo, als markenrigter van voorz. marke, en 
markengenoten: die ook eedele en eerentveste, agtbaere en voornaeme Fredrik van Baar te Slangenburgh, 
Beerent ten Hamme, en Adam van Widdenraed, borgemeester te Deutihen, voorts Derk Lettink, Herman 
Hiddink, en Wolter ten Rosengaeren. 
 
Vooreerst is goed gevonden, dat volle erven, halve erven en koten voor dit eene jaer alleen soveel torf steeken 
mogen als sij met haer eigen dienstvolk, die sij brood en loon geven, steeken en bearbeiden konnen. Sullen 
egter geene daghhuurders off vreemde hulpe daertoe gebruiken mogen bij poene van 10 daelder.  
 
Ten anderen sal eenieder tegen sijne landerijen binnen veertien dagen na dato deses die vrechten, hekkens, 
driftenen en gaten in diervoegen ons straffbaer maken, dat in den enck en kempen niemand geen schaden 
geschiede bij poene van: 5 daelder. 
 
Ten derden werd verbooden, dat niemand sijne beesten, als paarden, koeijen en varkens in den enck hoeden 
sullen, off ongehoed gaan laten, eer en bevorens alle het kooren tesamen op den velde ingeaarnt is, alles bij 
poene van: 5 daelder. 
 
En sijn van de heeren markenrigter en erffgenamen geoutthoriseert en gevolmagtigt, Wolter ten Rosengaren, 
Beerent Obelink en Coenraed van Vrouwenkamp, op dese verbodene puncten vlijtig agtinge te geven, dat dese 
ordinantie sooveel te sterker onderhouden mag worden en de verbrekers van dien sonder eenige onderscheid  

folionrs. 4
v
 - 5

r
 

geexecuteert en sonder sufficiente borgstelling van die verbeurde poen niet sullen gerelaxeert worden. En 
sullen dese voorz. drie geouthoriseerde in val deselve hier in suijmagtig mogte bevonden worden, en dese 
ordonnantie niet agtervolgden, sullen dieselve nae discretie des markenrigters en erffgenamen geboetet 
werden.  
Sullen ook verder gehouden sijn, van die voorvallen de breuken op gesinnen, eene rigtige aantekeninge den 
heer markenrigter en erffgenamen voor te brengen en over te geven. 
 
Met de gemeene schuttinge der beesten sal het gehouden werden gelijk het altijt in dese boerschap gebruikelijk 
geweest, en nog is. 
 
Laatstelijk is bij den heer markenrigter en praesent sijnde erffgenamen affgesproken en ingewilligt, dat die 
geerfden die sig op den holtink niet hebben gepreesenteert off preesenteeren mogten, sullen vervallen sijn in de 
boete van eene tonne biers ten voordeele van de gedaane onkosten des holtrigters, gelijk van ouds gebruikelijk 
is. 
 
Actum op jaer en daghe als boven gemeld in Hermen Heddings behuising in de Oude Landweer.  
 
Der me, Johannis de Rode. 
 

Anno 1610 
 
Anno 1610, op den 6 September, heeft den weledelen en eerentvesten Goosewijn van Raasveld te Roombergh 
en Weert, heer te Herreveld, droste der Heerlijkheid Borculo, als markenrigter der marken te Halle, met den ook 
weledelen eerentvesten en agtbaaren  

folionrs. 5
v
 - 6

r
 

Fredrik van Baar tot Slangenburgh, Jacob Schimmelpenning, landrentmeester, Wolter Tolgt, Adam van 
Wildenraad, Beerent ten Hamme, Johan Eggink, Henderik Hoffstad, den stadhouder, Henderik van H[er]veld, 
wegens Derck Lettings sijner huijsvrouwen vader, markengenoten, markengerigt geseeten en gehouden op 
naevolgende wijse. 
 
Eerstelijk heeft den holtrigter en gesambte erffgenaamen Hermen Hiddink eerstelijk aanbevolen, dat hij 
eenieder, die in de boerschap Halle woonen niet sal bekreunen, offte bespieren den voerwegh door den 
tolboom met plaggen en heiden, uit reden, dat de oude luiden betuigen konnen, dat nooijt eenig huijsman voor 
den boom gekeert, off gehindert op den weg geworden is. 
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Hier neffens is affgesproken, dat die volle erffen voor dit toekomende jaer 1611 nog soveel torff steeken mogen 
als sij met haer eigen huidgesin en dienstboden bearbeiden konnen. 
 
Johan Bloeming, kerkmeester te Selmen heeft bij den heer markenrigter en erffgenaamen dienstelijk versogt, 
off hij niet eenige voeders torff in het Halsche Veen steeken mogte. Daarop hem eenmaal voor all 
geconsenteert is, dat hij dit toekoomende jaer 1611 drie miten torffs steeken mag; ieder miete van drie vaaden 
dikke en een man hoge. 
 
Den halven hoff aan den Obelincksbosch gelegen, Pockshoff genaamt, soo tot dato Lettinck in possessie gehad 
en gebruikt heeft, sal in ‘t  

folionrs. 6
v
 - 7

r
 

toekomende ten voordeele der gemeente uitgedaan en verpagt worden en de gemeente haer eigendomlijken 
hoff sijn en blijven. Desen hoff is den stadhouder Hendrik van Hisveld ses jaeren, en jaerlijks voor 35 stuiver 
verpagt met voorbehout, dat hij Obelinks soon die vrugten sal betalen. 
 
Lubbert Maas is dit jaer tot scheuter aangenomen, en sal daarvoor den gaarden aan Wassingbosch geleegen 
pagvrij gebruiken. En weil hij sijnen dienst getrouwelijk waarneemt, is hem nog geconsenteert van ieder erve 
een gerve roggen. En van de schuttinge sal hij hebben gelijk als den scheuter te Sellem heeft. 
 
Verder is van den heer holtrigter en gesambte erffgenamen, aan den edelen en eerentvesten Jacob 
Schimmelpennink, landrentmeester, eeuwig en erffelijk verkogt twee hoffkens aan Welsink geleegen, die voor 
twaalf daelder verpant waaren, voor de somma van vijffentwintig daelders, daarvan vooreerst den pantschillink 
betaalt, en de overige dertien daelder aan de kerk te Sellem vereerd is. Hierbij, dat den cooper 
Schimmelpennink van den pantschillink ingehouden en aan den hospes in den Landweert betaalen sal drie 
daelder, die ‘t met affhouwinge eenigen telgen verbreukt sijn, die negen daelder aan diegeene dewelke die 
twaalff daelder daarin hebben, den rest als 13 daelder aan den kerkmeester te Sellem, maakt tesamen 25 
daelder. 

folionrs. 7
v
 - 8

r
 

Henderik van Hiesveld sal aan des holtrigter schrijver voor sijn arbeid betaalen twee jaeren pagt van dat hoffken 
en datselve den erffgenaamen korten. Daarop daetelijk ontfangen een jaer paegts, dat in ‘t toekomende 
verscheinen sal. 
 
Actum op jaer en dag als boven genoemt in Hermen Hiddinks behuisings in de Oude Landweer. 
 
Door mij Johan de Rode, markenrigter schrijver. 
 
De heeren markenrigter en erffgenamen repeteeren en confirmeren nogmaals het voorige jaers reces.  
 

Anno 1611 
 
Actum den derden Augusti 1611, stilo novo, op den gemeinen holtinck te Halle van den weledelen en 
eerentvesten Gosewijn van Raasveld tot Reenbergh en Weert, heer te Herreveld, drost der Heerlijkheid 
Borculo, als markenrigter voorz: Halschen Markt en markengenoten den ook weledelen eerentvesten en 
agtbaaren Jacob Schimmelpenningh van der Oje, landrentmeester,  Bartel Hunteler, rentmeester van sijn 
genade den grave Johan van Stirum, Beerent ten Hamme, Herbert van Hage, volmagtiger van Wolter van Telgt, 
Frans van Bun, volmagtiger van Frits van Baar, Adam van Widdenraed, en Johan Efspink. 
 
Den holtrigter en gesambte erffgenamen hebben op desen holtink geresolveert, dat tot onderhoudinge des 
Halschen Veens, een voll erve nae dit jaer niet meer steeken sal als jaerlijks twaalf miten torff, ieder miete van 
vijff vaden dikte, en ses voeten hoge.  

folionrs. 8
v
 - 9

r
 

De halve erven ses mieten, en de koten, off brinksitters drie mieten, van gelijken hoogte en dikte. En sal een 
ieder in sijne baane blijven en voor de voet uitsteeken. 
En indien jemand bevonden worde die teegens dese ordinantie meer turff mogte steeken, denselven sal allen 
torff verbeurt hebben en sal nae des holtrigters en erffgenamens discretie den turff weeder aan sig moeten 
koopen. 
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Ook is geresolveert dat niemand gemein turff van ’t land vervoeren sal eer en bevoren den holtrigter die mieten 
heeft besien laten off sij ook nae desselfs ordonnantie gemaak sijn, op de boete van 5 goud gulden van 
agtentwintig stuijver het stuk. 
 
Johan Hallerdik is op gedaene publicatie en kerkensprake ongehoorsaam bevonden, dat aan sijnen jonker 
desen holtink niet aangegeven; derhalven geboed op twee tonnen bier aangesien hij van twee jaeren herwaart 
sijnen jonker niet aangeseit heeft. 
 
Dewijle Stenderink dit, en het voorgaande jaer niet verscheenen is, alsook het voorleeden jaer den landesdienst 
niet waargenomen heeft, en derhalven nu sulx geëxcuseert, soo is voor ditmaal sijn excuijs niet  

folionrs. 9
v
 - 10

r
 

[Blanco]  
 

folionrs. 10
v
 - 11

r
 

aangenomen maar voor eene tonne biers aangeslagen. 
 
Trine ten Rosengarde attesteert in praesentie des holtenrigters en erffgenaamen, dat Hermen Hiddink schuldig 
is een halff hekken in de Landweer te maken. En de andere helffte hebben Rosengaarden te maken, mitsdien, 
dat Abbink, Jolink, Wassink, en Hayink een boomptje daartoe geven. Dese ses persoonen hebben sig 
geoffereert, dat Hermen Hiddink dat hekken bestendig sal maken laten, willen die kosten voor ditmaal onder 
haer betalen. 
 
De ingesetenen van de boerschap Halle en onder Sellem sullen haer in ‘t toekomende het heet plukken in dese 
en andere marken ten eenenmaal onthouden, op poene soo als den holtrigter en de erffgenamen op den 
toekoomende holtink voor goed vinden sullen. 
 
Coerd op den Vrouwenkamp  

folionrs. 11
v
 - 12

r
 

is van den heer holtrigter en erffgenaamen voor ses jaeren verpagt, jaarlijkx voor vierentwintig stuijvers, 
daarvan  hij hier eerst betalen sal. Anno 1612 op den 11 Julij betaalt 12 Stuiver: 
 
Tot desen dag en het voorleedene jaer aangeleide kosten heeft een ijder erffgenaame tot alle breuken soo ook 
de waardije ontfangen, en betaalt 13 Stuiver. Hiermede is hij Hallerdink tot dato gecontenteert. 
 
Signatum op jaer en dag als bovengenoemd in Hermen Hiddinks behuijsinge in de Oude Landweer, door mij 
Johan de Rode, deses markengerigts schrijver. 
 

Anno 1612 
 
Anno 1612, op den 11

e
 Julij, stilo novo, op den gemeinen holtink te Halle, voor den weledelen en eerentvesten 

Goosewijn van Raasvelt tot Roombergh en Weert, heere te Hervelt, drost der Heerlijkheid Borculo, als 
markenrigter  

folionrs. 12
v
 - 13

r
 

der Halschen Marken, en markengenoten en erffgenaamen, den ook edelen en eerentvesten Jacob 
Schimmelpennink van der Oije, landrentmeester, Frits van Baar tot Slangenburgh, voor sig en met in naamen 
Wildenraats, Johan Stenderink, borgermeester, Beerent te Hamme, Derk Lettink, Hendrik Hoffstad, Johan 
Schilderink, Herbert van Hagen, volmagtiger van Budbergh en Telgt, en Johan Eggink. 
 
Den holtrigter en saamentelijke erffgenaamen hebben het op desen holtink wegens den torff gelaaten bij die 
ordonnantie als het voorleeden jaer geweest is op den 3 Augustij. Op dien holtink doenmaals gegeven en 
geordineert, dat naemelijk niemandt den torff van het veen voeren sal voor en aleerens de mieten besigtigt sijn 
geworden, hetwelke aan het huijs te Hervelt sal aangemeld worden om te besigtigen bij boete voor een ijder 
van vijffentwintig gulden. 
 
Hallerdik sal nogmaals betalen die twee tonnen  

folionrs. 13
v
 - 14

r
 

biers daarop hij voorleeden jaer aangeslagen is. En word hem die boete der executie voor ditmael naegelaten, 
sonder in consequentie te trekken. Met dat beding egter, soo hij sig in die betalinge weederom onwillig mogte 
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toonen, sal hem die verbeurde boete niet naegelaten sijn, maar sal in sulken van ten vollen daarvoor geboet 
worden. 
 
Lubbert den scheuter refereert dat hij die huijsluijden, soo den Enk plagten te vregten, tweemaal heeft 
aangeseit, dat eenieder sijn vregte maken soude, hetwelke sij egter niet gedaan. Derhalven deselve van den 
holtrigter en erffgenaamen sijn aangeslagen tot eenen gulden voor een vol erven. Die halve erven op eenen 
halven gulden en die koten op vijf stuijvers, welke penningen sij aan de waard betalen sullen. 
 
Hierbij hebben de heeren holtrigter en erffgenamen geordineert, dat een ijder tusschen dit en aanstaande 
Michaelis, ook doornen, voor den volgende Maij sijne vregten aan den Enk gebeurlijk en nae behoren 

folionrs. 14
v
 - 15

r
 

maken sullen, op poene voor een ijder van eenen gulden drie daelder. En sullen die besigtigers sulx doen nae 
Michaelis en nae Maij, naementlijk door des Holtrigters dienaar en forsters, door Johan Eggink en Derk Lettink, 
dewelke voor dit jaer daar toe genomineert en geset sijn. Dog sal voor het besigtigen gewaarschout worden, en 
sullen de besigtigers magt hebben daarbij een halve tonne biers te drinken. 
 
Heltert en soen Beernt worden aangeklaagt dat sij in de Halsche Markt heet hebben geplukt, derhalven sij van 
den heer holtrigter en erffgenaamen ijder aangeslagen op een halve tonne biers, de waarde daarvoor te 
betalen.  
 
Johan Willemsen Schipper heeft sijne pagtinge van het heet plukken voor het voorleeden jaer betaalt agt 
gulden. Vijff en een halve gulden voorheen, en nu vierdehalve gulden met nog 24 stuiver 0 penningen. 
 
Coerd op den Vrouwenkamp betaalt […....] 
 
Den heer holtrigter en de  

folionrs. 15
v
 - 16

r
 

erffgenamen hebben Johan Willemsen nog een jaer tot op den naasten holtink de heet verpagtinge 
gecontinueert, daarvoor hij geven sal agt daelders dewelke hij aan de waarde daetelijk betaalt heeft. 
 
Lubbert den scheuter is ses jaeren lank die huijssteede en dat gaerdeken vergunt, hetwelke hij bewaart en in 
gebruik heeft, te gebruiken en sal jaerlijkx daarvoor betalen twintig stuijvers. 
 
Item is voor een jaer tot een scheuter gekosen, en aangenomen Beerent Wesselink, die ook soovoort in beding 
genomen is. 
 
Lubbert den scheuter klaagt, dat hij vrouw Jolink haer beesten tweemaal in de schutstal geset heeft, dog met 
geweld weedrom daar uitgehaelt. 
 
Beerent op Kleine Wiltink had ook sijne beesten met geweld uit de schutstal gehaalt. 
 
Timmerman had ook sulx eens met geweld gedaan.  
 
Een ijder sal op ordonnantie  

folionrs. 16
v
 - 17

r
 

des heeren holtrigters en samentelijke erffgenamen betalen eene tonne biers, en de waarde daarvoor betalen. 
 
Johan van Marhulsen is dit jaer schrijver geweest. 
 

Anno 1613 
 
Actum, op den 11 Julij Anno 1613, op den gemeenen holtink te Halle, voor den weledelen en eerentvesten 
Gosewijn van Raasvelt, tot Roombergh en Weert, heere tot Hervelt, berghman te Nijenburgh, droste der 
Heerlijkheid Borculo,  als erffmarkenrigter voorz:, der Halschen Marke en markengenoten: Arnolt van Bouem, 
en Berteler Hunteler, drost tot Steendeler en Borgh, den ook weledelen, eerentvesten en eernsthaften Frederik 
van Baar, tot Slangenborgh, Beernt ten Ham, Adam Wildenraad, borgermeester tot Deutichem, Johan 
Stenderings soon, Derrik Lettink, Jan Eggink, Jolink, Johan Schilderink, Evert op den Vrouwenkamp.  
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Jonker Schimppen[:] is in landsdienst geweest, derhalven excusabel, Besseler is Hermen Steeink; 1 ton bier 
kent men voor sijn erffgenamen. 
 
Den holtrigter en erffgenamen hebben op desen holtink bij de resolutie van het  

folionrs. 17
v
 - 18

r
 

torffsteeken gelaten, als op den gemeinen holtink der naast voorledene twee jaren 1611 en 1612 geordonneert, 
en de resolutie daarover is genomen geworden. 
 
Naedien Bottencamp en derselven erffgenamen een trop schapen in de Halsche Markt hebben weiden laten 
sonder consent van den heere markenrigter en de gemene erffgenamen, als is bij deselve geresolveert, dat de 
erffgenamen van Bottencamp voor sodaenige ongehoorsaamheit aan den weerd in de Landweer tot straffe 
geven sullen eene tonne biers. En sullen de gemelde schapen niet meer in de Halsche Markt geleden worden 
ten waare dan, dat sij naeder dierhalven met den heer holtrigter en erffgenamen accorderen konden. 
 
Wat Rietbergs schapen aanbelangt, blijft staan bij die vorige resolutie in anno 1603 op den eersten Augustus 
genomen, dat hij die schaapsdrift nog 4 ½ jaar nae dato deses genieten sal, met dese uijtdrukkelijke 
voorwaarde en voorbehout, dat Rietbergh nae verloop van dese 4 ½ jaar geene geregtigheit, nog de minste 
praetentie tot dese schaapsdrift sal hebben, ten waare dan, dat hij met den heer markenrigter en gesamentlijke 
erffgenamen verder accorderen konde. 
 
Wat het plaggen en heet maijen aangaat, daarop is eijndelijk geresolveert, dat den bouwman op Rietberg van 
vier jaren gebruijk betalen sal, twee tonnen biers, en sal sig verder met plaggen en heet maijen te wagten 
hebben, en sulx naelaten, of dierhalven accorderen. 

folionrs. 18
v
 - 19

r
 

Het heet plukken is in het geheel afgedaan, en sal sig een ijder sulk heet plukken, ’t zij kleijn of groot, wel te 
wagten, en te onthouden hebben, bij poene van 25 goud gulden en verbeurte des heets. En sullen deserhalf 
opsigt hebben Johan Eggink, en Derrik Lettink, die ook die verbeurde heet sullen genieten. 
 
Hendrik Lettink heeft sonder consent, weeten en willen des heren markenrigters en erffgenamen eenigen torff 
gesteeken, die [……………………………………………………………………………………………………………. 
…………..…………………………………….……………..…………………………………………………………………
……………………………….…………] 
 
Eskink heeft ook sonder advijs eenigen torff gestoken, daarvoor hij hier aan den gerigte 3 daelders 
gepraesenteert, en is voor ditmaal daarvoor gepardonneert. Sal egter nae desen dagh geenen torff meer 
steeken, sonder kennisse des markenrigters, op straffe van den torff. 
 
Coerd van Frouwencamp betaalt    24 stuiver. 
Lubbert den scheuter betaalt    20 stuiver. 
Den stadhouder Hendrik van Hisvelt  
betaalt 35 stuiver voor een jaar pagt  
van Paxhofstede, anno 1612     35 stuiver. 
 
Verder is geresolveert, dat een ijder sijne gewoonlijke togtgraven en waterwegen tegen Lambertij sal bestendig 
opruijmen bij poene van twee tonne biers, opdat de gemeine beste voortgeset en verbetert word. 
 
Beernt ten Rietberg, nae  

folionrs. 19
v
 - 20

r
 

gehoudenen holtinksgerigt sig aangegeven hebbende, praesenteert den heer markenrigter en samentlijke 
erffgenamen voor het vorige gebruijk der Halschen Markt een anker wijn. Daarmede sal den bouwman die twee 
tonnen biers naegelaten worden, die op desen holtink verdronken sijn. 
 
Signatuur op jaar en dagh als bovengenoemt in Hermen Hiddinks behuijsinge in de Oude Landweer, door mij  
Johan de Rede, deses markengerigts schrijver. 
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Anno 1614 
 
Wegen des Godzaligen heer markenrigters krankheit en afsterven is anno 1614 geen holtink gehouden 
geworden. 
 

Anno 1615 
 
Anno 1615, den 18

e
 Julij, heeft die weledele eer- en weldeugentrijke Ursula, geboren van Middagten, vrouw tot 

Herreveld, weduwe van Raesveld, als Erffmarkenrigterse der Halschen Marken,  dat markengerigt laten houden 
en sitten, door Johan van Marhulsen, haar weledele, daatoe geordonneerden gevolmagtigden. Welke volmagt 
nae verlesinge aangenomen. En dat in tegenwoordigheit en ten overstaan der erffgenamen, als den weledelen, 
eerentvesten en vroomen Fredrik van Baar tot Slangenborgh, Jacob Schimmelpenningh, Johan Steenderink, 
borgermeester te Doesborgh, Beerent van Ham, en Adam Wildenraad, borgermeester  

folionrs. 20
v
 - 21

r
 

te Deutichem, Derk Lettink, Johan Eggink, Herman Huddink, Wolter ten Rosengarden, Hendrik Hoefstad, en 
Schilderings (Brouwer) bouwman. 
 
Item als op den holtink soo 1613, den 11

e
 Julij gehouden, die erffgenamen van Bettencamp, wegens derselver 

daat en dat sij in dese markt een trop schapen gehoed hebben, van de Erffgenamen indertijd op eene tonne 
biers sijn gestraft geworden, en aan den weerd betaalt geworden sijn, soo bevind sig egter, dat die schapen 
evenwel, tegen die doenmaals genomen resolutie, tot dato in deser markt gehoedet worden. En welke schapen 
eenen van Varsefeld toebehoren met namen Willem Wichers, soo word geresolveert, dat die schapen op de 
eerste gelegentheit sullen op- en aangehouden werden, tot soolange van de twee vorige jaren genoegen 
gegeven worde, en sal het daarmeede verder gehouden worden nae die resolutie van den voorz: jare 1613, als 
naemelijk, dat die schapen in het toekomende ten eenemaal uijt de Halsche Markt blijven sullen. 
 
Op het poinct van den bouman op het goed Retberg, wegens het plaggen en heet maijen en plukken, word het 
bij de vorige resolutie gelaten. 
 
Het heet plukken belangende, word den vollen erven voor dit jaar geaccordeert, a dato deses voor een jaar 4 
vimmen te mogen plukken. Den keuters twee vimmen. En soo ijmand mogte bevonden worden, die boven 
desen  

folionrs. 21
v
 - 22

r
 

geaccordeerden taxt mogte komen te plukken, sullen op aanstaanden holtink, nae goed vinden des 
markenrigters en samentlijke erffgenaemen, nae behoren daar voor gestraft worden, een ijder nae sijn 
vermogen. En soodanige heete sal aan Schipper verkogt worden. Dies sal hij soo veel daarvoor geven, als een 
ander daarvoor geven wil. En verspreekt Jan Willemsen de erffgenamen dit jaar daarvoor te geven 8 daelder, 
mitsdien, soo in ’t toekomende jaar het heet plukken mogt toegelaten worden, hij dan ook de naaste daartoe 
sijn, mits gevende soo veel als een ander. 
 
Hendrik Lettink, wegens dat hij in den jare 1613 sonder consent torff gestooken heeft, en volgens de resolutie 
van dat jaar op drie daelder aangeslagen is, dog door den markenrigter voor dese reise op een rixdaelder 
gestelt, uijt reeden de erffgenamen daartoe moverende, en sal dese aan den weerd betalen. 
 
Coerd op den Vrouwenkamp heeft twee jaar pagt de anno 1614 et 1615 jaarlijx 24 stuiver, in rekening gebragt, 
betaalt te hebben aan het graven. 
 
Lubbert den scheuter betaalt de pagt van den gaarden twee jaren, jaarlijx 20 stuiver, den 14 Septembris 1615. 
 
Den stadhouder Hendrik van Hisveld van den Poppengarden betaalt twee jaren pagt, jaarlijx 35 stuiver, de 
Anno 1613 et 1614. 
 
Item, Johan Herstink heeft  

folionrs. 22
v
 - 23

r
 

voor sijn heet plukken gegeven een Albertiner ad. 5 gulden, 8 stuiver,  edog 20 stuiver, soo daarop verdronken, 
daaraan gekortet, blijft:  4 – 8 – 0. 
 
Het torff steeken op ’t Veen laat men bij die resolutie verblijven, als in anno 1611 et 1612 geordonneert is.  
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En blijven voor dit jaar nog tot vorsters Wolter ten Rosengarden, Beernt Obelink en Coerd op den 
Vrouwenkamp. 
 
Er is tot een scheuter aangestelt, Lubbert op Rosenhoff, dewelke ook daartoe onder eed genomen is.  
De kerkmeesters te Zellem hebben een request om hulpe tot reparatie der kerke overgegeven.  
 
Daarop is geresolveert, dat die kerkmeesters ergens een hoffken of een stuksken land, daarbij niemand schade 
heeft, tussen dit en aanstaande holtink, sullen uijtsien, hetwelk alsdan sal besigtigt, en in ‘t vervolg volgens 
ordonnantie daartoe gegeven worden. 
 
Item is een zedul overgegeven van diegeene, soo tegen de laatste resolutie heet geplukt hebben, en dewelke 
daarvoor eenige reijsen sijn aangeslagen geweest. Daarop is desen aanslag verdubbelt en voor ditmaal 
daarmede begnadigt. Sal egter nae desen in geene consequents getrokken worden. Dit beloopt sig te saemen 
op 35 gulden, 18 stuiver. Daarvan de helfte bij den weerd sullen betaalt en ingevordert worden. 
 
Nog een zedul van peindinge door den weerd overgeleit, soo suijver gebleven  

folionrs. 23
v
 - 24

r
 

op 13 gulden, acht stuiver. Dese zedul is den weerd gedaan om in te vorderen, en in rekeninge te brengen. 
Daarmaals ontvangen 9 gulden, 16 stuiver. Die erffgenamen mij hiervan vereert een rixdaelder, denwelke van 
die 9 gulden is afgegaan. Blijft 7 gulden, 8 stuiver, die ik de vrouwe drostinne behandige om naevolgende 
holtink daarvan te responderen. 
 
Actum, op jaar en dagh als boven verhaalt, in absentie van Johansen de Reede, van Marhulsen, voor ditmaal 
daartoe geconstitueert. 
 

Anno 1616 
 
Anno 1616, op den 4

e
 Julij, heeft die weledele Ursel van Middagten weduwe Raasvelt, vrouwe tot Hervelt, als 

erffmarkenrigtersche der Halsche Marken, door haar weledelen neeve en gevolmagtigden, Viet Christoffel van 
Munster tot [de Leemcuijl], dat markengerigt laten houden. 
En dat in de tegenwoordigheit van de hiernae benoemde heeren erffgenamen en goedheeren, als naemelijk 
den weledelen en  

folionrs. 24
v
 - 25

r
 

eerentvesten, ook hooghagtbaeren en voornaemen Fredrik van Baar tot Slangenborgh, en Adam Widdenraad, 
borgermeester tot Deutichem, Derrik Lettink, Jan Eggink, Herman Huddink, Wolter ten Rosengaarden, 
Schilderigs vrouw, Johan Stenderink, borgermeester, Beernt ten Hamme, Hendrik Hooffstad, Herbert van 
Hagen, den volmagtiger van Budbergh en Telgt. 
 
Eerstelijk is bij den heer substituenten markenrigter en aanwezende erffgenamen geresolveert, dat Willem 
Wiggers, van die twee verlopenen jaeren wegens sijne schaepen soo hij in de Halsche Markt gehoedet heeft, 
voor ditmael uit een bijsonder gunst aan de weert Hermen Hiddink betalen sal eene tonne biers. Mitsdien, dat 
hij in het toekomende sijne schapen uit de Halsche Markt laten sal, soowel hij, als andere uitheemsen, dog 
hieronder niet begreepen die op de goederen in Halle leggen, off sij schoon vreemt.  

folionrs. 25
v
 - 26

r
 

Mitsdien, dat die scheepers dewelke die schaepen toebehooren bij den heer markenrigter en erffgenaemen tot 
billijkheid afdragt maken sullen. 
 
Ten tweeden is geresolveert, dat nae dit jaer geen huijsman in Halle vreemde beesten van uitheemsche sal 
aannemen, om in de Halsche Markt weiden te laten. Dog is ijder goedheer voorbehouden een beest, twee, off 
drie sijnen bouman te doen, om die markt te weiden. 
Soo imand boven dese ordonnantien eenige beesten aannemen soude, den selven sal van ijder beest tot 
straffe geven een veerl best bier.  
 
Het heet plukken aangaande blijft sulx bij het voorige jaers reces. 
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Het torff steeken op den veene blijft bij de vorige resolutie daarbij gedaan, dat die vosters met advies van den 
Markenrigter den torff in oogenschijn sullen neemen en besigtigen en eernstelijk toesien, dat niemand boven de 
ordonnans wegvaere, op de boete van 5 goud gulden ad. 20 stuiver het stuk, sulx aan  

folionrs. 26
v
 - 27

r
 

de vorsters te verhaelen,in soo verre deselve daar in suijmagtig bevonden worden, en sal een ijder op de plaats 
van sijn geset regt uitsteeken, en geen hoeke in het veen staan laten, op de boete als voor verhaalt is. 
 
Den Rigter van Sellem sal nae desen dagh sig het turfsteeken in het Halsche Veen onthouden. Wat egter de 
rigter reeds dit jaer aan torff heeft steeken laten, buijten bewilliging des markenrigters en erffgenaemen, 
daarvan sal de regte helfte den markenrigter en erffgenaemen vervallen sijn, en de ovrige helfte is den 
gemelden rigter gratis vereerd. Vervolgens is den rigter ditmael den gestokene turff geaccordeert, mitsdien dat 
hij sig in het toekomende het torff steeken alhier in het Halsche Veen ten eenemaal onthouden sal. 
 
En worden voor dit jaar tot vorsters aangestelt Hermen Hiddink, Coert op den Vrouwenkamp, en Hallerdik. 
 
Den scheuter blijfft in sijnen dienst. 

folionrs. 27
v
 - 28

r
 

Op het recest van de kerkmeesters te Sellem is dit bescheit, dat bij provisie twee hoexkens lands, soo Johan 
Eggink en Coert op den Vrouwenkamp reeds uitgesien, sullen uitgestoken en op naastkomenden holtink, 
wanneer de erffgenamen in generael te saemen sijn, daaroverig eenparig geconcludeert en geaccordeert sal 
werden. 
En bij aldien dese twee hoeken lands den eenen off den anderen tot nadeel uitgegraeven mogte werden, soo 
sullen inmiddels die kerkmeesters eene bequaeme plaats, soo niemand schaedelijk tegen den naasten holtink 
uitsien en den markenrigter en erffgenaemen daarover berigten. 
 
Eindelijk is geresolveert, dat niemand ten Hal(v)sen (g)Veenen torff sal steeken, off eenig dienstvolk met torff 
sal loonen, op de boete van 5 goud gulden. 
 
Een ijder sal gehouden weesen, sijne vregten te maken op aanseggen van de vorsters, die op den naasten 
holtink daarvan verslag sullen doen, op de boete van een tonne biers. 
 
Die seeven gulden en agt stuijvers soo op den voorigen jaers holtink aan  

folionrs. 28
v
 - 29

r
 

de vrouw markenrigterse behandigt, om dit jaer daarvan te responderen, sijn mij en de saamentelijke 
erffgenaemen vereerd, met believen des selven markenrigterse. 
 
Tot dato is Hermen Huddink, den weert, voor de verteeringe van dit jaer gecontenteert.  
 
Signatum, op jaer en dagh als bovengenoemt, door mij Johan de Rode, des markenrigtersche schrijver. 
 

Anno 1617 
 
Anno 1617, op den 10

e
 Julij, heeft de weledele Ursul van Middagten, weduwe van Raasveld, vrouwe tot Hervelt 

en Weert, door haer edelen soon Steeven, en haer edelen neef Fredrik van Baar, voor ditmaal daar toe 
geauthoriseert, in tegenwoordigheit der saamentelijke erffgenaemen dat holtgerigte in Halle houden laten. 
 
En hebben eerstelijk die vorsters een breukeseedul  

folionrs. 29
v
 - 30

r
 

ingebragt daaronder eerstelijk Hendrik van Hervelt twee plaggensigten affgepeint geweest, daarop eenen 
gulden verdronken. Welken gulden uit beleeftheid der erffgenaemen doorgestreeken, dewijl de vrouwe 
markenrigtersche een, off twee voeder streuheide had maajen laten. Sal in het toekomende in geene 
consequentie getrokken worden. 
 
Op het tweede recest van de kerkmeesters te Sellem is bij den heere gesubstitueerden markenrigter en 
erffgenaemen aan Coert op den Vrouwenkamp ervelijk verkogt een stukxken veltland, gelegen aan den 
Vrouwenkamp, scietende van de vaalt op sijne scoppe, van de schoppe op het hofken van sijne Vrouwenkamp, 
gelijk op desen holtink van den rentmeester ter Borgh, Bartelt Hunteler en borgermeester Beerent ten Hamme, 
dat selve stukxken uitgesteeken is, voor de somma van twee- entwintig daelder, daarvan de helfte op Lamberti 
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naastkomende, en de andere helfte op Lamberti over een jaer, te weeten in anno 1617 en 1618, nae luijd des 
markenrigters en erffgenaemen ordonnantie  

folionrs. 30
v
 - 31

r
 

onveilbaar betalen sal. 
 
In hetselve holtgerigt is aan Johan Eggink ook ervelijk verkogt een stukxken heetland tusschen Klein Veiltink en 
den Esselinkbosch, schietende op dat armenhofken genoemt Roosenhoff, voor de somma van achtentwintig 
daelder, en sal de halfscheit betalen op aanstaande Lamberti, anno 1617, en de andere helfte op Lamberti, 
anno 1618. 
 
Dese achtentwintigh daelder sijn de kerk te Sellem gegeven, en sijn Johan Eggink en Coert op den 
Vrouwenkamp hier van nootbehoeftige segel en brieven medegedeelt. 
 
Coert op den Grouwenkamp heeft sijne helft pagt als 24 stuiver op dato betaalt. 
Hendrik Pop voor Paapshoff ook betaalt 35 stuiver. 
 
Den scheuter is sijne pagt naegegeven. 
 
Verder is afgesproken, dat den enk winter en somer in goede vregten sal gehouden worden, opdat eenijder 
sijne sporrie, [ knollen] en dergelijken niet verderven mag. 

folionrs. 31
v
 - 32

r
 

Den (G)Besseler sal bewijs bijbrengen, dat hij wegens den kamp, in het veen beregtigt is, en dat een huijs 
daarop gestaan heeft, tegens den naasten holtink. 
 
Op desen 10

e
 Julij is met Hermen Hiddink van alle vorige restanten eindelijk afgerekent, in diervoegen, dat ijder 

vol erve aan den weert Hermen Hiddink sal betalen eenen daelder, daarmede alle oude schulden afgedaan sijn. 
En is sijn genaedens rentmeester Bartelt Hunteler mede op een daelder gerekent. 
 
Als ook op desen holtink seekeren verkoop is geschiet van twee parceelen heetlandt, te weten aan Jan Eggink 
en Coert op den Grouwenkamp, soo is door den heer gesubstitueerden markenrigter en saamentelijke 
erffgenaemen bij Hermen Hiddink verteert 19 gulden, dewelke tusschen dit en den naasten holtink sullen 
worden betaalt. 
 
De vorsters continueeren in haeren dienst. 
 
Ook is aan Hendrik den schutter Pookshoff verpagt  

folionrs. 32
v
 - 33

r
 

drie jaeren, jaarlijkx en alle jaer voor de somma van drie gulden, en sal dat eerste pagtjaer verscheenen wesen 
in anno 1618 op den naasten holtink. 
 
Signatum, op jaer en dagh als bovengemeld, in Hermen Hiddinks behuijsinge in de Landweer, door mij Johan 
de Rode, des markenrigters schrijver. 
 

Anno 1618 
 
Anno 1618, den 17

e
 Sepemtbris, heeft die weledele Ursul van Middagten, weduwe Raasveld, vrouwe tot Hervelt 

en Weert, erffmarkenrigterse, door haeren weledelen dienaar Johan de Rode, in tegenwoordigheit van den 
weledelen eerentvesten en welagtbaeren Aarent Bokup, drost tot Bergh, Jacob Schimmelpenning van der Oije, 
Fredrik van Baar tot Slangenburgh, Herbert Hunteler, rentmeester tot Bergh, Beerent te Holte, en Adam 
Wildenraad, borgermeester te Deutichem, Reinhard  

folionrs. 33
v
 - 34

r
 

Stenderink, Jan Eggink, Hendrik Hoffstad, en andere erffgenaemen, dat holtgerigt te Halle houden laten. 
 
Eerstelijk is op des edelen en eerentvesten Bernhard van Kervenheims versoekt,  bij de heeren erffgenaemen 
geresolveert, dat sijn edele voor dit lopende jaer ses voeder streuheide in de Halsche Markt bij de 
Herenheidesche markenpaal sal mogen maaijen, en niet verder in de markt tegen den enk. Sal ook in ‘t 
toekomende in geene consequens getrokken werden. 
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Hetgeene, dit verlopene jaer reeds aan heide gemaaijt is, en waarvoor sijn edele was gepeint geworden, is ook 
uit beleeftheid gepasseert. 
 
Eeringsvelder schaapen sijn tusschen den markenpaal in den Niuwen Graven in het Halsche Veen gepeindt 
geworden, en hebben de vorsters daarop een daelder verdronken, daarmede hij voor ditmael is gepardonneert, 
en sal sig voortaen het Halsche Veen en Markt te onthouden hebben. 
 
Dewijle Besseler aangeeft, dat sijne segels en brieven  

folionrs. 34
v
 - 35

r
 

verbrand sijn, soo is hem opgelegt op den naastkomende holtink twee geloofwaardige getuijgen bij te brengen, 
dat op Besselink een huijs gestaan heeft, als wanneer hem nae bevinden sal geschieden en wedervaeren, wat 
sig nae markenregt behoren sal. Inmiddels sal hij sig tot solange het torffsteeken onthouden. 
 
Johan Helmink is gepeint geworden voor dat sijne kinderen omtrent dat Oude Maatjen heide hadden geplukt, 
derhalven de vorsters vijftig stuijver op hem in de Landweer verteert hebben, en off hij sig schoon verder bij den 
markenrigter en erffgenaemen tot de straffe gesubmitteert heeft, soo is hem evenwel voor ditmael sulx 
gepardonneert, met voorbehoud, dat hij sig sulk heetplukken daaromtrent sal hebben te onthouden op de boete 
van dubbelde straffe. 
 
Wegens de enkvregten is geresolveert, dat ijder goedheer sijnen bouman ernstelijk bevelen sal, dat een ijder 
tegens sijne landerijen die vregten met de schuppe bestendig opgraeven ende eenen voet tuijn boven op de 
wall te setten, om also den enk  

folionrs. 35
v
 - 36

r
 

in goeden vregte te onderhouden bij paen van een tonne biers bij de verbreekers te betalen. 
 
Wussink scheeper is wegens den begaenen moetwil, dat hij sijne op den enk geschuttene schaapen de facta uit 
het schutschot weederom genomen, op een tonne biers aangeslagen. 
 
Omtrent het torff steken is de ordonnantie, soo als in het jaer 1611 opgerigt, herhaalt en gerenoveert, in dier 
voegen, dat ijder voll erve twaalf miten, een halff erve ses miten, en een kote drie mieten torffs, ijder miete van 
vijff vadem dik en ses voet hoge, en sal een ijder gehouden sijn ten minsten eene miete te maeken, omdat de 
vorsters, soo dierhalven onder eed staan, beter haere gissinge maken konnen. En sal niemand, hij sij wie hij wil, 
het geringste voeder torff van het veen wegvoeren voor en aleer de vorsters deselve besien hebben, en daarbij 
ondervinden, dat tegen de ordonnants niet gehandelt word. 
 
Hierbij is ook in ’t besonder goed gevonden en ingewilligt, dat niemand, hij sij wie hij wil, vreemde wagens ofte 
[…....] op het veen brengen sal, bij poene, dat de peerden uijtgespannen, en als verbreekens van dese 
ordonnants  

folionrs. 36
v
 - 37

r
 

sullen gestraft worden. 
 
Gelijk ook diegene sullen gestraft worden, die tegen dese ordonnants, meer torff sullen gestooken hebben, nae 
goedvinden van den heer markenrigter en erffgenamen op den naasten holtink. 
 
Er sijn wedrom tot vorsters aangestelt en geconfirmeert Coert van Graevencamp, Willem Abbink en Hermen 
Hiddink.  
 
In plaats van den eed hebben de vorsters aanbelooft dese punt en ordonnants van torff steeken, gelijk dan ook 
alle andere poincten hierin aangehaalt, opregtig en getrouwelijk sullen naesien en uijtvoeren. 
 
En sooverre deselve in desen naedelijk mogten bevonden worden, ofte dat sij hierin ontrouw mogten handelen, 
offereren sij haar de straffe te onderwerpen, die den markenrigter en erffgenamen haar in dien val sullen komen 
op te leggen. 
 
Den scheuter continueert in sijnen dienst. 
 
Coert op den Gravencamp betaalt     1 rixdaelder 
Hendrik van Pophoff       3 gulden.  
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Daarvan mij vereert      1 rixdaelder 
Den scheuter geeft eenen gulden,  
welke hem pro Deo is naegelaten 
van het heetmaijen, is ten besten     5 gulden, 8 stuiver 

folionrs. 37
v
 - 38

r
 

Korte vertoninge van Hermen Hiddink reekeninge: 
 
Van het voorleden jaar resteert  
den weerd, luijt sijn reekenboek    30 – 0 – 0  
Op desen holtink voor kost   16 – 0 – 0  
aan bier, etc.        4 – 0 – 8   
 
daarop van hietmaijen ontvangen     5 – 8 – 0 : 
aan geld 36 stuiver 
van den scheper op Wussink      5 – 0 – 0   
van Coerd op den Grawenecamp 
wegens het verkofte hietland    33 – 0 – 0  
 
also hebben de erffgenamen nog ten besten vijff gulden. 
 
Daarvan aan de boeren te besten gegeven 2 gulden, en blijven alsoo de erffgenamen bij den weerd in voorraad 
de somme van 3 – 0 – 0  
 
Signatum, op jaar en dagh als bovengemelt, ten huijse van Hermen Hiddink in de Oude Landweer, door mij 
Johan de Reede, des markenrigters schrijver. 
          
 

Anno 1619 
 

folionrs. 38
v
 - 39

r
 

Anno 1619, op den tweeden Julij heeft de weledele Ursula van Middagten, weduwe van Raasveld, vrouwe tot 
Herrevelt en Weerd, erffmarkenrigtersche, der marken te Halle, door haar weledele dienaar Johan de Reede, in 
tegenwoordegheit van den weledelen en eerentvesten, ook welagtbaeren Fredrik van Baar tot Slangenborg, 
Beernt ten Ham, Adam Wildenraad, borgermeester te Deutichem, Steeven van Stenderink, Johan Eggink, 
Derrik Lettink, Herbert van Hagen, Wolter ten Rosengarden, Kerst Smit weegens Jolinks, dat holtgerigt in Halle 
houden laten. 
 
Wussink en Welsink sijn absent. 
 
Als in het jaar 1618 Kervenhem vergunt geweest eenige voeder heijde in dese markt te mogen maijen, soo 
heeft sig Kervenhem geabuseert en te veel maijen laten. Derhalven hebben de vorsters die heijde weg halen 
laten, en sal ook Kervenhem in ‘t toekomende geen heijde in ’t Halsche Veen meer maijen mogen. 
 
Nadien agt persoonen, namelijk Hermen Hiddinks soon met de knegt, Abbinks jonge Johan op Wiltink, Jolink, 
Wassings soone, Wiltings knegt Johan, beijde Obings knegten, op eenen sondagmorgen hebben willen 
[schadden] uijtgraven, en uijtsmijten, is onvoorsiens vuur in ’t velt gebleven, waardoor de heijde is 
aangestooken geworden.  

folionrs. 39
v
 - 40

r
 

Derhalven is een ijder in de boete geslagen van eenen gulden. 
 
Willem Wassink , Beernt Obelink en Elerink, hebben tegen de resolutie van voorlede jaar torff van het veen 
weggevoert eer deselve besigtigt is geworden. Derhalven ijder angeslagen op eene daelder. 
 
Dewijle een questie voorgevallen, off Johan Eggink van Kleijnen Wiltink, item Hermen Hiddink van die Hoven, 
die beijde aan Borculo verset sijn, nog souden torffen, soo sal eenijder op den naasten holtink sijn bewijs 
daarvan voorbrengen, of die beijde goedheeren souden mogen torffen, dewijle geene Borculose daarop komen.  
 
Nabenoemde hebben boven de ordonnants torff gestooken: 
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Hermen Huddink,   gulden 8 – 0 – 0  
Abbink     8 – 0 – 0 
Jolink      8 – 0 – 0  
Wassink     8 – 0 – 0 
Wiltink      8 – 0 – 0 
Obelink     8 – 0 – 0 
Heuvelskamp     8 – 0 – 0 
Coerd op den Gravenhof  1 – 0 – 0  
Elerink      4 – 0 – 0  
Assink      4 – 0 – 0 
Rosengarden     4 – 0 – 0 
 
Pophoff heeft van Besseler torff gestooken, onaangesien dat hij sijne geregtigheit van het torffsteeken niet 
bewesen heeft. Soo blijven die heeren erffgenamen bij de vorige resolutie, en is den torff voor verbeurt verklaart 
en erkent. 
 
Ook is een éénparig  

folionrs. 40
v
 - 41

r
 

geresolveert, dat die brinksitters haar ten eenemaal het torffsteeken sullen te onthouden hebben en sig met 
schadden behelpen. Den torff, soo dit jaar gestooken, is de brinksitters uijtgesondert Besseler voor ditmaal per 
gratis geaccordeert.  
Daarnae is Poek sijnen gestooken torff  ten respecte van Poexhoff en meede van Besseler ook geaccordeert. 
 
Verder is ernstelijk besloten, dat ijder vol erve jaarlijx sal mogen steeken twaalffhondert clossen, ijder closs van 
28 torffen, ten aansien dat sij in de voorige ordonnants haar seer groff hebben geabuseert; de halven nae 
advenant. En soo ijmand evenwel nu boven desen tax in het toekomende meer torff steeken soude, denselven 
sal aan den markenrigter en erffgenaemen met vijftig goud gulden vervallen sijn, met verbeurte van al den 
gestookenen torff. En sal niemand sijnen torff eer van het veen mogen halen, voordat hij denselven heeft 
besigtigen laten. 
 
Daarbij is ook geordonneert en besloten, dat die resolutie van de schapendriften hiermede sullen afgeschaft sijn 
en blijven. En sal een ijder vol erve, en diegeene soo een schaapsdrift konnen bewijsen, nae desen niet meer 
houden als 150 schaapen, waaronder de scheepers schaepen mede gereekent sijn. 
 
Die contrarie sullen bevonden  

folionrs. 41
v
 - 42

r
 

worden, sullen vijfentwintig goud gulden verbreukt hebben. De schaapen sullen niet eer getelt worden, voordat 
se geschooren sijn. 
 
De vreemde scheepers, soo jaer in jaer op die marke hebben genoten, en verder gedenken te genieten, sullen 
nu daetelijk van ijder trop jaerlijks 3 gulden tot besten der marken op desen holtink betaelen; voor de halve tijt is 
eene gulden.  
 
Hallerdiekx scheeper heeft betaalt   3 gulden 
Rosengaerden scheper     1 daelder 
Wolsink scheeper    3 gulden 
Wussink scheeper    1 daelder 
Wessink scheeper    1 daelder 
 
Griet Elerink heeft de facto  
den scheuter een swijn uit het  
schutschot genomen, debet   20 stuiver 
Hendrik van Pop    3 gulden 
 
Den scheuter 1 gulden pro Deo naegelaten, en blijft dit jaer nog in dienst. 
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Tot vorsters sijn aangestelt Coert op den Grouwenkamp, Willem Abbink en Johan Wiltink, die met handtasting 
aan edesstad belooft hebben haer uiterste best te doen, ende voorz: poincten, also als boven gemeld, met allen 
vlijt te agtervolgen. 
 
Wussink en Wilsinks landheer is absent geweest en hebben haer niet geëxcuseert;  

folionrs. 42
v
 - 43

r
 

sijn op een tonne biers daarvoor geboed. 
 
Rekening van Hermen Hiddink op desen holtink verteert: 
 
Eerstelijk aan bier 18 vanen      6 –   8 – 0  
nog voor twee gulden bier voor  
de boeren       2 –   0 – 0  
24 maaltijden ijder ad. 6 stuiver     7 –   4 – 0  
22 kannen wijn      14 –   6 – 0  
voor de dogters       1 – 10 – 0  
  Somma    32 – 18 – 0  
 
Daarop heeft Herman ontfangen van  
de vorige rekening 2 gulden, 4 stuiver.  

Rest hem also nog:   30 – 14 – 0  
 
Daarop hem overgeweesen van  
sijn heer en knegt van het veen aan  
te steeken       2 –   0 – 0  
Abbinks knegt       1 –   0 – 0  
Jolink         1 –   0 – 0  
Wassink soon        1 –   0 – 0  
Wiltinks knegt        1 –   0 – 0  
Beide Obelinks knegts      2 –   0 – 0  
Hallerdiek scheeper       3 –   0 – 0  
Rosengaerden scheeper      1 – 10 – 0  
Wolsings scheeper       3 –   0 – 0  
Wussink scheper       1 – 10 – 0  
Wassink scheper       1 – 10 – 0  
Griete Eelerink van het schutten     1 –   0 – 0  
  Facit     24 – 10 – 0  
  Rest       6 –   4 – 0  
 
Daertegens staat den torff. 
 
De absente van Mons. Schimmelpennink  5 –   0 – 0  
 
Van dese rekening is Hermen den weert betaalt. 
 

folionrs. 43
v
 - 44

r
 

 
Anno 1620 

 
Anno 1620, den 20

e
 Julij, heeft den weledelen en eerentvesten Steeven van Raasvelt tot Roembergen en 

Weert, heere tot Hervelt. erffmarkenrigter der boerschap Halle, dat holtgerigte in Halle gehouden, in tegen- 
woordigheid van den borgermeester Beerent ten Ham, Frans van Bun, wegen Baars, Steeven Stenderink, Jan 
Eggink, Hendrik Hoffstad, Derk Letteink, en Wolter Rosengaerden. 
 
Johan Eggink heeft versegelde conschap voorgebragt, dat hij wegens den Kleinen Wiltink sou mogen torven. 
Dewijle dan op desen holtink alle de erffgenaemen niet bijelkander sijn geweest, sal den naasten holtink dese 
conschap in consideratie genomen, en alsdan nae behooren daarop geresolveert werden. Sal inmiddels in sijne 
possessie niet geturbeert werden. 
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Hermen Hiddink is wedrom opgeleid met geloofwaardige gerigtelijke conschappen op den naasten holtink bij te 
brengen, dat hij van dien Hoff te torven beregtigt is. Soo niet sal hij daarvan versteeken sijn. 
 

folionrs. 44
v
 - 45

r
 

Voor het ovrige heeft sig dit jaer in het torffsteeken niemand geabuseert. 
 
Aarend te Meller, soo voorleeden jaer Hallerdijks scheeper geweest is, sal voor dat jaer geven 3 gulden, en 
voor dit jaer ook 3 gulden. 
Item heeft ook voor desen markenrigter veel onnutte woorden gehad; derhalven geboed op 1 daelder. Sal also 
aan den weert betalen 5 daelder, off daarvoor gepeint worden. 
 
Het blijft ook bij de vorige resolutie, dat de vreemde scheepers jaerlijk sullen betalen drie gulden, en voor de 
halve tijt anderhalven gulden. 
 
Hallerdiks scheeper is op Paaschen eerst gekomen en ploegt niet, en sal geven      3 –   
0 – 0  
Wolter ten Rosengaerden sal geven   2 –   0 – 0  
Wiltink scheper      2 –   0 – 0  
Welsinks scheper blijft winter en somer   7 –   0 – 0  
Een man van Emmerik heeft voor  
grove heide betaalt     2 –   0 – 0  
Hendrik Donderwinkel     4 – 10 – 0  
Johan Keupenborgh     3 –   0 – 0  
Aalbert Kelke gepeint, omdat hij  
heide gemaaijt hadde     4 – 10 – 0  
Swepper sal een jaerlank heide  
Maajen, geaccordeert     4 – 10 – 0   
Derk Grubbe      1 –   0 – 0  
 
Dese sijn door Hermen Hiddink aangewesen. 
 

folionrs. 45
v
 - 46

r
 

Wussink en Wilsinks landheeren hebben haer schriftelijk geëxcuseert. 
 
Hagen heeft sig ook geëxcuseert. 
 
Naarvolgende personen, soo voorleden jaer boven die gemaakte ordonnantie torff gestooken hebben sijn nog 
schuldig: 
  
Hermen Hiddink     8 gulden 
Abbink        8 gulden 
Jolink        8 gulden 
Wassink       8 gulden 
Wiltink       8 gulden 
Obelink       8 gulden 
Heuvelskamp      8 gulden 
Coert op den Vrouwenkamp    1 rixdaelder 
Eelerink      4 gulden 
Assink        4 gulden 
Rosengaerden       4 gulden 
 
Met de schaapsdriften blijft het beij de resolutie van het voorleden jaar, en sullen die schape veertien dagen 
nadat se geschoren sijn door de vorsters getelt worden. 
 
Den scheuter is den gulden propter Deum naegelaten. 
 
De vorsters continueeren dit jaer nog in haeren dienst. 
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Van Pekxhoff heb ik ontfangen     3 – 0 – 0  
 
Lubbert op Gessenhoff is onvlijtig bevonden, derhalven  

folionrs. 46
v
 - 47

r
 

gecasseert, en aan sijne plaats Hendrik [Hyinck] wedrom aangestelt. En sal van het schutten hebben van ijder 
paart 4 stuiver, van ijder koe 2 stuiver, van een varken 1 stuiver, van een schaap 1 stuiver, en van een kalff 1 
stuiver. 
 
Coert op den Vrouwenkamp sal aan den weert betalen vierentwintig stuiver, en is daarmede het voorleden jaer 
aan den weert betaalt. 
 
Laatstelijk is bij den heer markenrigter en erffgenamen geresolveert, dat desen herfst den enk sal bevreid 
worden, en dat niemand sijne beesten ongehoed sal gaan laten, welverstaande, dat eenieder sal vrijstaan 
sporrie off knollen te saajen, sonder den eenen den anderen sijn groen off ruit te vernielen. 
De vorsters en scheuter sijn gelast, daar op vlijtige agtinge te geven en de verbreekers te schutten. 
Die moetwilligh bevonden werden sullen tot het ordinaere schutgeld een tonne biers geven. 
 
Op desen holtink sijn verteert 30 gulden. Daarop hem aangewesen van: 
 
Aarent te Melles      5 daelder 
Nog van de ingeleeverde sedullen  13 daelder  
Hallerdik scheeper       3 gulden 
Wolter Rosengaerd       2 gulden 

folionrs. 47
v
 - 48

r
 

Wiltink scheper        2 gulden 
Woltink scheper       3 gulden 
  Somma    37 gulden 
 
Hier van sal Hallerdiks scheeper  
aan den rigter betalen      3 gulden 
Welsink scheper       3 gulden 
Wolter ten Rosengaerden      2 gulden 
 
Aan eernst die den weerd nog toekomen; dese 6 gulden sijn den rigter voor sijne moite vereerd. 
 
Eindelijk is geresolveert, dat diegene, soo voorleeden jaer boven de ordonnans torff gestoken hebben, en op 8 
gulden en eenige op 4 gulden sijn aangeslagen geweest, sullen voor ditmael met de helfte begnadigt sijn, en 
sullen daetelijk door de vorsters ingevordert, en opgesinnen bijgebragt werden  
 
Daernae hebben mij de erffgenaamen vereerd 1 daelder 
 

Anno 1621 
 
Anno 1621, op den 7

e
 Septembris heeft den weledelen en eerentvesten Steven van Raasvelt, heere tot Hervelt, 

Roembergh en Weert, erffmarkenrigter der boerschap Halle, dat holtgerigte in Halle gehouden in praesentie van 
Beernt ten Hamme,  

folionrs. 48
v
 - 49

r
 

Bartelt Hunteler, rentmeester ten Berge, Jan Eggink, Derk Lettink, Hermen Huddink, Wolter Rosengaerden, 
Lammert Bekking, van Wassink Hermen Huddink. 
 
Naegenoemde hebben op Hallerdiks Veen torff gestooken, onaangesien sij daar in te steeken niet beregtigt sijn: 
 
Johan Smeink in Issenfort, Hermen Tenkink, Sibrant Essink, Johan Lensink, Hendrik Lettink. 
 
Den heer markenrigter en erffgenamen hebben geresolveert, dat jonker Baar op den naasten holtink 
geloofwaardige conschap sal bijbrengen, dat Hallerdiks Veen van dat Halsche Veen exempt, en alleen tot 
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Hallerdikx erve kan verdedigt worden. Soo niet, sal Hallerdiks Veen gelijk dat Halsche Veen den gemeinen 
erffgenaemen ervelijk sijn en blijven. 
 
Den torff, dit jaer gestoken door Hermen Rekkink, uit last van jonker Baar, sal voor dit mael sonder in 
consequentie te trekken mogen affgevoert worden. 
 
Siebrandt Essing is wegen sijnes onbevoegden torffsstekens aangeslagen op 3 daelder, Jan Smeink 6 daelder. 
Jan Lensings gestoken torff is aan de vorsters vereerd.  

folionrs. 49
v
 - 50

r
 

Henderik Lettink is op eenen daelder aangeslagen. 
 
Daerbij is van den heer markenrigter en erffgenaemen geresolveert, dat in het toekomende [niemand] sig sal 
laten gelusten eenigen torff in Hallerdijks Veen te steeken, bij poen van 50 goud gulden. 
 
Dese boven genoemde 10 daelder breukegeld sullen in tijt van veertien dagen aan de vorsters betaalt worden, 
bij verbeurte van den torff.  
Hermen Hiddink heeft segel en brieven bijgebragt en daarmede bewesen, dat hij van dien Hoff, wesende een 
voll erve, daarvan hem drie deelen en Rosengaerden één deel toebehoort, te torven pro quota beregtigt sij. 
Is also geresolveert, dat hij voor de drie deelen van den Hoff sal jaarlijks steeken negen klossen torff, en 
Rosengaerden drie klossen. 
 
Met de schaapsdriften blijft het bij de resolutie van den voorigen jaeren. 
 
Aarent te Mollen heeft geaccordeert voor het voorledene en dit jaer voor 5 gulden. 
 
Den weert Hermen Huddink sal die vijf gulden hebben. Daartoe heeft hij voorleden jaer ontfangen van 
Rosengaerden 2 gulden. 
Van Coert op den Grouwenkamp [10 stuiver],  heeft also Hermen Huddink van  

folionrs. 50
v
 - 51

r
 

voorleden jaer overig ontfangen 14 stuiver. 
 
De vorsters hebben een sedel ingebragt van witten torff en heide 25 gulden, 15 stuiver. Sullen de vorsters 
invorderen en opgesinnen bijbrengen. 
 
Van den Hoff heb ik ontfangen 3 gulden. 
 
Van Coert op den Grouwenkamp ontfangen 24 stuiver. 
 
De vorsters continueren dit jaer in haeren dienst, als ook den scheuter. En is haer nogmaals belast die 
restantensedul in te vorderen. 
 
Hermen Smit sal van den markenrigter en erffgenaemen op sijne ingebragte conschap een tax geset worden, 
hoeveel hij van den Besselaar sal mogen turven. 
 
Bij desen holtgerigte is verteert in cost en bier met een anker wijn 38 gulden. Daarop is een sedul der vorsters 
ingelevert van 25 gulden, 15 stuiver, daarvoor witten torff en heide is verkogt geworden. 
 
De vorsters eed: 
“ Wij belooven en sweren dit vorstersampt over dese Halsche Markt oprigtig, eerlijk en getrouwelijk te bedienen, 
niemand te lief off te leet door de vingeren sien, maar die ordonnantie van den markenrigter en erffgenaemen 
opgerigt nae onsen  

folionrs. 51
v
 - 52

r
 

uitersten vermogen getrouwelijk te aftervolgen, soo waar helpt ons God en sijn Heilig Evangelium.”  
 

Anno 1622 
 
Anno 1622, den 7

e
 Septembris, heeft den weledelen en eerentvesten Steeven van Raasveld te Roomberg en 

Weert, heere van Herveld, erffmarkenrigter der boerschap Halle, dat holtgerigte in Halle gehouden in 
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tegenwoordigheid van den weledelen Arnold van Bokup, Drost te Baar, Johan van Hage, rentmeester, 
borgermeester Wildenraed, Reinier Stenderink, Hermen Huddink, Johan Eggink, Wolter van Rosengaerden, 
Lamert Aarens wegen Wassink, Hermen Emmink, Eerenst Cremer wegens Schimmelpennink, Hermen van 
Roonken wegens Eelerink, Simons Hoffstad, Lettink, Schilderink van Heuvelskamp. 
 
Den markenrigter en erffgenamen hebben nogmaels geresolveert, dat sij  tot maintenens voor haere hebbende 
oude geregtigheden en possessie, toekomende tijt in Hallerdijks Veene eenige voeders torffs sullen steken 
laten. En worden nogmaels eenieder verbooden bij poene  

folionrs. 52
v
 - 53

r
 

van 50 goud gulden eenigen torff in Hallerdijks Veen te steken, die daarin niet beregtigt is. 
 
Den Rentmeester Hagen protesteert daartegen, sustineerende, dat Hallerdijk in possessie sij, en niet die 
erffgenaemen. 
 
Met de schaapsdriften blijft het bij de resolutie van voorleden jaer. 
 
Grubbe heeft voor heetmaajen gegeven   35 stuiver 
Beerent op den Kreijenburg ook    35 stuiver 
Henderik op den Rullen voor heetmaajen    3 gulden 
Eevert ten Brussel van verkogten torff     1 daelder 
Thomis Bruinsvelt       3 daelder 
Evert Winkel        3 gulden 
den torff van ’t Heeren Veen is  
verkogt aan Willem Abbink oor     15 daelder 
 
Daarvan is soveel verteert, dat nog 10 gulden in voorraad sijn, die den weert ontfangen heeft. 
 
Hermen Gerwink       1 daelder 
Gert [….....]      43 stuiver 
Coene Krabben       2 gulden 
 
Den heer markenrigter en erffgenaamen resolveeren, dat den rigter van Sellem in ’t Halsche Veen niet meer sal 
torven bij poene van peindinge. En word den vorsters gelast, gemelden rigter dese resolutie aan te seggen en 
vervolgens executie te doen. 
 
Van dese penningen Walschot 1 daelder uit medelijden gegeven, de rest bij den markenrigter ontfangen 
naemelijk 5 gulden. 

folionrs. 53
v
 - 54

r
 

Dat hekken aan den Halschen Enk behoort te maken Abbink, Jolink, Wassink, Henink, Welsink, Rosengaarden, 
en de Landweer; te weten Rosengaerden en de Landweer bijde vleugels met de posten behoren te maken, en 
die 5 erven dat hekken. 
Is also den 5 voorgenoemde huijsluiden bij poene van 5 goud gulden gelast, dat hekken binnen 8 dagen à dato 
deses bestendigt te maken. 
 
Ook is Obelink bevolen, dat hekken aan de Kappen onstraftbaer te maken. 
 

Anno 1623 
 
Anno 1623, den 28

e
 Maij, is op voorgaande publicatie van den heer erffmarkenrigter Steeven van Raasvelt tot 

Roomberg, Hervelt en Weert, 
in tegenwoordigheit van naegenoemde erffgenamen den jaerholtink in de boerschap Halle gehouden worden. 
En sijn praesent erschenen: wegens Jonker Baars, Frans van Boon, Jan van Hagen, rentmeester van de 
geestelijke goederen, borgermeester Wildenraad, Jan Eggink, Derk Lettink, Derk Assink wegens Eevert van 
Munster wegen het goed Assink, Hermen Hiddink, Wolter ten Rosengaerden, Eernst Cramer wegens Jonker 
Schimmelpennink, is ook wegens Hoffstad  

folionrs. 54
v
 - 55

r
 

tot Zutphen, Lambert Bekkink, erfheeren wegen Wassink borgermeester Wildenraad, enz. 
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Wegens des rigters [van Sellem] torffssteeken in ’t Halsche Veen blijft nog bij vorige resolutie, maar dewijl den 
gemelden rigter tegens die resolutie torff heeft laten steken, en daar op gepeint worden, soo sal men met 
verdere executie voortvaaren. 
 
Met de schaapsdriften blijft het nog bij de resolutie van het voorleden jaer. 
 
Dewijl ook nogmaals bevonden word, dat bij de ordonnans anno 1619 wegen het torffsteeken in het Halsche 
Veen opgerigt, dat veen seer word vernield, soo is bij den heer markenrigter en erffgenamen die vorige 
ordonnantie sodanig gereformeert, dat nae desen ijder voll erve sal mogen steken 800 klossen en niet meer; de 
halven nae advenand, bij vorige aangestelde poen van 50 goud gulden, dat niemand daar tegen doen sal. In 
dat Berken Veene continueren de boeren tot naeder order bij dat torff steken  

folionrs. 55
v
 - 56

r
 

als voorheen.  
 
Den Rentmeester Hagen protesteert nogmaels, dat dese resolutie niet sal strekken tot eenige praejudice van 
sijn principael wegen Hallerdiks Veen.  
 
Naebenoemde hebben voor geldt heide, tot der marken beste, affgemaaijdt met voorweten van de vorsters. 
 
Jonker Hervelt te Hengel voor    3 ½ gulden 
Willem te Wapenrei[se]      3 gulden 
Jan ten Ruller       3 gulden 
Hendrik Winterink      3 gulden 
Reinier te Hervelt      3 gulden  
Jan te Manschot      2 gulden  
Corte Wolter       2 gulden  
Cnippert       1 gulden 
Peter Papenboom      2 gulden 
Smit Rieke       2 gulden  
Jan ten Sprenkeler      3 gulden 
Teunes Muller       3 rixdaelder  
Van torff, somma   31 gulden, 5 stuiver 
 
Hiervan gaan aff 3 gulden voor den scheuter.  
 
Nog 1 daelder den weert ontfangen, en sal nae sijn rekening ontfangen hebben 8 gulden en 2 stuiver, 
waarmede sijn oude praesensien van anno 1621 en 1622 volkomen betaalt is.  
Nog sal hij van alles hebben 3 gulden. 
 
Naevolgende hebben tot disreputatie van den heer  

folionrs. 56
v
 - 57

r
 

markenrigter en erffgenaemen, den vorsteren in fractie gedaan in stuk van heide te verpagten, derhalven sijn sij 
alle seeven wegens die daat, omdat sij den heer markenrigter en erffgenamen niet eerst hebben versogt, op 25 
goud gulden aangeslagen; aan Johan Eggink te betalen wegen die kwestie des voorleedene jaers gepeindeten 
perds. 
 
Derk Obelink 
Jan Wiltink 
Fredrik Wusing 
Roeloff Welsink 
Hendrik Heijink 
Willem Wassink 
Derk Assink 
 
Dewijle eenigen borgers van Deuthecum, nae haer aangeven onweetent in de Halsche Markt, eenige schadden 
gemaaijt, en daarnae bevonden, dat die schadden niet in de Deudechemse, maar in de Halsche Markt buiten 
kennissen des markenrigters en erffgenamen gemaaijt worden, soo hebben gemelde borgeren door den 
rentmeester Hagen en Frans van Boon pardon laten begeeren, dat sij ditmael die schadden mogen affvoeren 
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sonder nae desen in consequentie te trekken, hetwelk voor ditmael van den markenrigter en erffgenamen soo is 
geaccordeert. 

folionrs. 57
v
 - 58

r
 

Op het request van de kerkmeesters te Sellem is goet gevonden bij den heer markenrigter en erffgenamen, dat 
een stuk veengrond, sijnde den ouden weg tuschen den Nieuwen Graven, door de vorsters sal uitgestoken, en 
daarnae van eenige erffgenaemen die daar toe sullen gedeputeert werden, sal besigtigt, en volgens tot behoef 
der kerkenreperatien bij brandende keersen ten duursten op zekeren jaeren verkogt worden. 
Hier toe is neffens den markenrigter den rentmeester Hagen, Frans van Boon, Jan Eggink, en Hermen Huddink 
gedeputeert, die dese besigtiging sullen doen op woensdagh den 11 Julij anno 1623. 
 
De beide vorsters willen Hallerdik en Heuvelskamp dit jaer nog continueren in plaats van Willem Abbink, is 
Wolter ten Rosengaerden daarbij aangestelt. Belooft aan eedestad stipulata manu der marken uiterse best te 
doen. 
 
Den scheuter continueert dit jaer nog in sijne dienst,  

folionrs. 58
v
 - 59

r
 

en heeft den Poexhoff nog ses jaeren wedrom voor 3 gulden jaerlijks aangenomen en sal het eerste jaer 
verschijnen anno 1624 op den jaerholtink. 
 
Frans van Boon is geaccordeert aan den Nieuwen Graven eenige voeren heet te maajen. 
 
Den scheuter heeft mij betaalt     3 gulden 
Coert op den Greevenkamp     24 stuiver 
 
De vorsters sullen dit jaer geen heide verkopen off verpagten op poen van 5 goud gulden, uitgesondert, dat de 
vorsters aan Beerent Welsink sullen mogen verkopen 5 voeder groffe heide. 
 
Laatstelijk hebben de heeren markenrigter en erffgenaemen [geordonneert], dat eene voll erve niet meer als 
twee placksigten sal te velden brengen op poene van pijndinge; de halve nae advenant, daarop de vorsters 
sullen hebben te letten. 
 
Dat heetplukken is ook voor dit jaer gansch affgeschaft bij poene van 5 goud gulden. 
 
Den heer markenrigter en erffgenamen hebben verstaan, dat den rentmeester Hagen gesint was  

folionrs. 59
v
 - 60

r
 

aan het Hoff te doleren over het torffsteeken in Hallerdijks Veen, soo met kennisse des heeren markenrigter 
geschiet was, als welgemelte erffgenamen den gedagten rentmeester versogt 14 daegen daermede soude 
wagten, dat inmiddels niet meer sou gestoken worden van den markenrigter en erffgenamen, nog ook den 
gestoken torff inmiddels niet afgevoert worden, hetwelken den rentmeester geaccordeert heeft. 
 
Op desen holtink is verteert 8 gulden; sijn daedelijk betaalt van het heetgeld. 
 
Daernae nog 8 stuiver verdronken, en van alles resteert de weertdin 11 gulden, 14 stuiver, die sullen de 
vorsters van het heetgeld invorderen en den weert betalen. 
 
Actum, op jaer en dagh als bovengenoemd, in affweesen van Jan de Rode, door Janszn de Rode, voor ditmael 
daartoe geinstitueert. 
 

Anno 1624 
 
Anno 1624, op den 1

e
 Junij, heeft den weledelen heeren Steeven van Raasvelt  

folionrs. 60
v
 - 61

r
 

tot Roombergh, Hervelt en Weert, erffmarkenrigter van de boerschap Halle dat holtgerigt gehouden in ’t 
tegenwoordigheit van naegenoemde goedheeren en markengenoten, naemelijk: 
Frans van Baar wegens jonker Baar, Eerenst Cremer wegens den heer landrentmeester Schimmelpennink, 
Johan van Hagen, rentmeesteren wegens de Geestelijke Goederen, borgermeester Wildenraed, Hermen 
Hiddink, Jan Eggink, Wolter Rosengaerden, Lettink, Hartger Brouwer, volmagtiger van Egelink, Schilderink voor 
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Heuvelskamp, Eernst Cramer wegens Ikkink, Andries Aarens wegens Wassink, Derk Assink wegen Coert van 
Munster. 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben geresolveert, dat dit toekomende jaer die volle erven sullen steken 
tienhondert klossen torff, te weeten negenhondert tot haeren, en dat tiende hondert tot der heeren erffgenamen 
profeit.  

folionrs. 61
v
 - 62

r
 

Naavolgende personen hebben desen somer eenige hondert klossen torff tenhalven gestoken, en hebben dat 
seevende hondert vooruit gehad, den rest met de heeren erffgenamen regtdeur gedeilt. En heeft Egerste 
Bruinsvelt, dat sevende hondert affgetrokken nog twaalfhondert klossen gestoken, daarvan de erffgenamen 
competeren seshondert klossen, die den landman te Sellem, in kragt des voorledene jaers resolutie, in plaats 
daarvan den olden weg bij den Nieuwen Graven te verkoopen, sijn vereerd geworden. 
 
Teunis te Bruinsvelt heeft gestoken sevenhondert klossen torff, die der over sijn is voor de Erffgenamen. 
Vierdehalff hondert klossen heeft Teunis gekogt voor twaalf rixdaelder. 
 
Eevert op Oldenhoff heeft gestoken vijfhondert klossen, [blijft] voor de erffgenaemen driehondert, die heeft 
Oldenhoff gekogt voor 5 rixdaelder. 
 
Looman heeft gestoken seshondert klossen, blijft voor de erffgenamen driehondert, die heeft jonker Cervenhem 
van Hengel gekogt voor 6 rixdaelder. 

folionrs. 62
v
 - 63

r
 

Blankenburgh ook gestoken seshondert, is voor de erffgenaemen driehondert; heeft Frans van Boom gekogt 
voor 6 rixdaelder.  
En sal betalinge geschieden aan Johan Eggink wanneer sij beginnen te varen. Daarom sal Jan Eggink de 
quitantie op reekening geven.  
 
Dewijl  voorleeden jaer in het Berken Veen grote misbruik in het torffsteeken is ingesloopen, soo is bij den heer 
markenrigter en erffgenamen geresolveert, dat een voll erve in het Berken Veen niet meer sal mogen steeken 
als achthond klossen. 
De halven na advenant bij poene van 50 goud gulden. 
 
Ook is den vorsters belast aan die Hengelsche en Siewentsche heide te mogen verkopen van den eenen 
holtink aan den ander voor 3 daelder. 
Maar de Sellemsche voor 4 daelder jaarlijkx, uit reden, dat de heide den Sellemsche naeder is  

folionrs. 63
v
 - 64

r
 

gelegen. 
 
Met uitdrukkelijken voorbehoud dat niemand aan dese seide bij de Wildtvangershutte heide maijen sal, off hij 
sal daarom gepeint worden. 
 
Wat Jonker Cervenhem begeert te coopen, dat is sijn edele op cortasie voor ditmael voor de halffscheit gelaten. 
 
Hendrik Heuvelkamp, vorster, en Hallerdik is des vorsters ampt ontslagen en voor dese beide sijn in de plaats 
gekosen Derk Obelink en Fredrik Wussink, die haeren gewoonlijken eed gedaan hebben. 
 
Coert op den Grouwenkamp heeft mij betaalt 24 stuiver. 
 
In plaats van Poexhoff, die mij 3 gulden plag te geven, heb ik van Wolter ten Rosengarden 3 gulden ontfangen, 
den eenen gulden was van peinden en de andere twee waren van Rapenburgs heetmaaijen ontfangen.  
 
De erffgenaamen hebben dit jaer den scheuter van Poexhoff de pagt wegens sijn veelvoudigh lopen en 
aangewenden vlijt naegelaten. 
 
Dewijl in desen  

folionrs. 64
v
 - 65

r
 

Markengerigte de geërffden schandelijk klagen, dat die waeterwegen en togtgravens agter, voor, en tusschen 
de Halsche [Maten] verlandt, en niet opgegraven worden, soo is bij den heer markenrigter en erffgenaemen 
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eernstelijk besloten, dat eenijder tegen sijne grondt die gewoonlijke waateringen en lijgraavens bestendig sullen 
opgraven en uitruijmen binnen den tijt van een jaer, opdat niemand bij de verstoppinge des waaters schade 
geschiede. 
 
En sullen op den naasten holtink sulke waterweegen, togt- en lijgraavens geschout worden, bij poen van een 
tonne biers, bij die quaat geschouden te betalen. 
 
Aan Hermen Hiddink is verkogt hetgeene hij aan sijnen Hoff hadde aangegraeven. Daaraan hij sal te goede 
doen hetgeene op desen holtink en nog een andere bijeenkomsten verteert is, sijnde nu 10 gulden, 6 stuiver, en 
nog op den toekomende holtink eene tonne biers. 
 
Den scheuter continueert in sijnen dienst. Actum ut supra. 
 
Johan Helmink, wonende te Varsevelt, is met den markenrigter en erffgenamen overeengekomen, dat hij  

folionrs. 65
v
 - 66

r
 

eeuwige en ervelijk sal mogen maaijen soveel heetplaggen als hij tot voorst in het Oude Maatjen, soo hij van 
Hermen Hiddinks eertijts gekogt heeft, genoot, omtrent een molder gesaaijd, gelegen agter het Heijinks Veen 
en die Halsche, mede nodigt sal hebben, met dese conditie, dat hij niemand van de andere bouwluiden te naa 
sal komen. Ook geene groene plaggen sal maajen, op verlies van dit contract. En sal hiervoor den 
erffgenaamen geven 50 gulden, te weeten nu contant  aan Johan Eggink tegens quitantie 30 gulden, en op den 
naasten holtink twintig gulden met een tonne biers. 
 
Wegens Hallerdiks Veen en deselfs aangevangene proceduure, is bij den heer markenrigter en erffgenamen 
wel meenentlijk, om vreede en eenigheid te onderhouden, voorgeslagen, dat Hallerdijk sig dat Heiinks Veene 
voor eeuwig sal onthouden, en sig met Hallerdiks Veen contenteren laten, en datselve veen voor sig behouden. 
Sal ook mede als andere erffgenamen sijn taxt in Berken Veen hebben en houden, met sulke  

folionrs. 66
v
 - 67

r
 

conditie, dat sig Hallerdik en sijne naekomelinge, nu en ten eeuwigen dagen, sullen onderwerpen alle die 
statuten en ordonnantien soo aan dit holtgerigte van den markenrigter en erffgenaemen voor goed vinden 
sullen. In ’t bijsonder ook in ’t verhogen en verminderen des coops van torffsteeken in Hallerdik Veen als in ’t 
Berken Veen.  
Dies sullen de erffgenaemen sig [onthouden in] Hallerdiks Veen [te torven]. 
Den rentmeester Hagen heeft aangenomen desen voorslag sijnen heer principael aan te dienen, en bij de 
eerste gelegentheid den holtrigter en erffgenamen daarvan des heeren Gedeputeerden meininge te 
transporteeren. Ondertusschen sal den nieuw gestooken torff niet van het veen gevoerd worden. 
 
Actum ut supra, in de Oude Lanweer ten huijse van Hermen Hiddink, ten overstaan van den markenrigter en 
erffgenaemen en markengenoten als boven verhaald is geworden en door mij gespecificeert. 
 
Johan de Rode 

folionrs. 67
v
 - 68

r
 

Anno 1625 (1) 
 
Anno 1625 heb ik, Johan de Rode, den jongen, in affwezens mijns vader, als markenschrijver dese 
naevolgende holtinge beschreeven. 
 
Anno 1625, den 17

e
 Augustus, heeft Johan de Rode, den jongen, als volmagtiger van den weledelen Reinhard 

van Raasvelt te Roombergh, Hervelt en Weert, heere tot Middagten, markenrigter der boerschap Halle, dat 
holtgerigte in ‘t tegenwoordigheid van naegenoemden goetheeren en markengenooten, naemelijk: jonker Baar, 
den heer drost Boekup, Frans van Boon, rentmeester Jan van Hagen, borgermeester Wildenraed, Derk Lettink, 
Jan Eggink, Hoffstad tot Zutphen.  
 
Hebben sig geëxcuseert:  
 
Eevert Aarents 
Wolter ten Roosenboom 
Hermen Hiddink 
en Coert op Grouwenkamp. 
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Den Halschen jaerholtink is uit zeeker reden tot vandaagh over veertien dagen, sijnde den  

folionrs. 68
v
 - 69

r
 

laatsten Augustij opgeschort. 
 
En alsoo de erffgenamen goed gevonden eenig parceelen tot demping der schulden wegens gedane 
proceduren en anders te vercopen, als sullen deselve om sulx in ogenschein te nemen daartoe deputeeren en 
verkiesen rentmeester Baar, rentmeester Hagen, Wolter ten Rosengaerden, en Coert op Grouwenkamp, om op 
den toekomende holtink den erffgenaamen daarvan te refeereren. 
 
Jan Eggink sal op den toekomende holtink, sijnde den laatsten Augustij, inbrengen sijne reekeninge en 
quitantien, en pertinent declaratie van den poter. En sal ook ligten die stukken, om alsdan den erffgenaemen te 
tonen. 
 
Keienburgh sal den laatsten Augusti erscheinen voor de erffgenaemen en opdragt maken van sijne begaane 
breuke, en verder te horen wat de erffgenamen hem alsdan meer sullen te seggen hebben. 
 
Hendrik Poeks is voor dit jaer alleen geaccordeert drie vimme heiden te mogen plukken.  

folionrs. 69
v
 - 70

r
 

Denselven heeft sijne pagt voor dit jaer aan mij betaalt, en Greevenkamp wegen het Markslagh 24 stuiver. 
 
Den Wellinger is opgeleidt den leste Augustij te verscheinen, en den erffgenamen haere meenigehalven goede 
naerigt te geven en berigt te doen en Hallerdijk klaegeloos te stellen. 
 
Steeven ten Meulenkamp en Hermen ten Nieuwenhooven hebben van den markenrigter en erffgenaemen 
gekogt seevenhondert klossen torffs voor 10 rixdaelder; 5 te betalen op den laatsten Augustij, en de andere 5 
op Martini naastkomende, die aan Johan Eggink geassigneert sijn, en dat ten regarde, dat den torff op 
verscheide plaatsen gestoken, kwaelijk aff te brengen is. 
 
Hermen ten Nieuwenhoven, door aangeven van Jan Wiltink en Derk Assink, is haer ontvaenen met 5 voer heide 
sonder pagt. Is gebreukt op een halve tonne biers, dat aan de vorsters vereerd is. 
 
Signatum ut supra,  
per me,  
Johannis de Rode Junior,  
hujus judicu scriba. 

folionrs. 70
v
 - 71

r
 

Anno 1625 (2) 
 
Anno 1625, den lesten Augustij, heeft Johan de Rode den Jongen, als vollmagtiger van den weledelen en 
gestrengen Reinhard van Raasvelt, heere tot Hervelt en Middagten, markenrigter der boerschap Halle, dat 
holtgerigte geseeten in ’t tegenwoordigheit naeder benoemde goedheeren en markengenoten als naemelijk: 
Frans van Bun voor sig selfs en ook meede wegens jonker Egger, Frans Wildenraed, Eevert Aarentsen den 
voogt van Varsevelt wegens de Lanweer, Hartger wegens Ellerink, Hermen Hiddink, Coert op den 
Graavenkamp, Hermen Emmink, Teunis Schilderink en Derk Lettink. 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben geresolveert, dat dit toekomende jaer 1626 de volle erven sullen mogen 
steeken tienhondert klossen torff in plaats van agthondert, dog off sij soveel steeken off niet, sullen  

folionrs. 71
v
 - 72

r
 

evenwel de erffgenaemen hondert klossen vooraff neemen, de halve nae advenant. 
 
Den torff en de heide van voorleeden jaer, soo door de erffgenaemen verkogt is, bedraegt sig ter somma van 60 
en 4 gulden en eenen halven, en sal sulk geld bij sijne reekening inbrengen. 
 
Wegens het Heeren Veen blijft het bij de resolutie van het voorleeden jaer en de gestelde boete, alleen, dat de 
volle erven inplaats van agthondert maar seshondert steeken sullen, de halve nae advenant.  
En sullen den torff soo lange aan klossen laten staan tot de vorsters hem getelt hebben. En is den vorsters 
gelast ijder bouman voor hoofds sulx aan te seggen. 
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Het heete te vercopen is dit jaer ten eenemaal verboden. Om van dese uure tot den aanstaanden holtink geen 
heet te maajen, word den vorsters gelast goede opsigt te hebben, opdat geen vreemden daar in komen. 
 
Johan Helmink heeft die 50 gulden aan Johan Eggink betaalt, die bij sijne reekening sullen blijven wegens het 
plaggenmajen op het Oude Maatjen. De halve tonne biers is op desen holtink verdronken en door den cooper 
betaalt. 

folionrs. 72
v
 - 73

r
 

Aangaande de questie, die den markenrigter en erffgenamen hebben gehad met den rentmeester der 
Geestelijke Goederen Jan van Hagen wegen Hallerdik Veen, heeft den rentmeester getoont seekere acte van 
den heer Gedeputeerden, waarin deselve accordeeren den voorslag van den markenrigter en erffgenamen op 
den laatsten holtink vermoge het markenboek tot wegneeminge der gereesenen questien gedaan. Alleen voor 
haer behoudende, dat haeren bouman aan den tax die den markenrigter en erffgenamen den bouluijden op het 
gemeene Halsche Veen word gegeven, maar dat sij haeren bouman daarin maate sullen stellen, te weeten 
alleen in het Hallerdijksche Veen, anders in andere dingen sig der voorigen resolutie nae markenregt 
submiteeren.  
 
Soo ook in ’t Halsche Veen iets tot defensie der marken sal getorft worden, dat van […....] in ’t Hallerdiksche 
Veen ook geschieden sal pro quota, en hebben die voornoemde aanwesende erffgenamen dit alsoo op 
behagen van de affwesende geaccordeert. 
 
Alsoo seekere questie tusschen Hallerdik en Wellinge wegen het maajen geresen, eigentlijk de limiten  

folionrs. 73
v
 - 73a

r
 

van de markt aangaande, also word van den markenrigter en erffgenamen Hallerdik gelast sig in sijne 
possessie te houden tot die Wellinger op toekomenden holtink haer schijn en bewijs bijbrengen, om alsdan 
daarin te doen nae behoren. 
 
Alsoo bij markenrigter en erffgenamen op voorleeden jaers holtink is gelast geworden, op poen van een tonne 
biers, die waterwegen en togtgravens agter, voor en tusschen de Halsche Maten uit te ruimen en bestendigt uit 
te graaven, also  worden die naevolgende op dese poen aangeslagen, vooreerst: 
  
Beerent Oberdink    ¼ biers 
[73b.] Roeloff Wolsink   ¼   “ 
Lettink den ouden   ¼   “ 
Wolter Rosengaard   ¼   “ 
Willem Abbink     ¼   “ 
[kantlijn: nihil] Beernt op Jolink  ¼   “ 
Hendrik Wassink   ¼   “ 
De weerd in Landweer   nihil 
 
En sullen dese voorz: in plaats van een halve tonne biers, aan geld geeven 1 rixdaelder, en voor een vierdel ½  
rixdaelder, met expresse bedinge, dat die suijmagtigen het haerige voort sullen uitgraven en suijveren, off ten 
naasten, bij gebrek, met eene tonne biers gestraft worden. 
 
Johan Eggink saken is tot des heeren markenrigters komst gediffereert. 
 
En versoeken de erffgenaemen  

folionrs. 73a
v
 - 74

r
 

derhalven de erffgenamen, op het alderspoedigste eenen dag te beramen tot Deutecum, om met de 
erffgenamen daar in loco sijnde, Johan Eggink saken op te neemen en daarvan rigtigheidt te maken, en volgens 
te raadslagen wat in de rigter saaken te Sellem voor de hant te neemen is. 
 
De scheutere sijn dit jaer gecontinueert, uitgesondert, dat in Wolter ten Rosengaardens plaats Pophoff gestelt 
is. 
 
Actum ut supra. 
 



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 26 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

Anno 1626 
 
Actum den 6

e
 Augustij, Anno 1626, heeft den weledelen Reinier van Raasvelt, heere tot Hervelt en Middagten, 

eerffmarkenrigter der boerschap Halle, holtgerigte geseten ten overstaan van naegenoemde markengenoten, 
naemelijk: den edelen Eggeren van Baars, Johan van Hagen, rentmeester der geestelijke goederen, 
borgermeester Wildenraed voor sigselfs en mede wegens Aalbert van Hagen, Lettink, Wolter Rosengaerden,  

folionrs. 74
v
 - 75

r
 

Johan Eggink, Coert op Greevenkamp, Hermen Himmink, Heuvelskamp, Johan Planten wegen sijnen 
schoonvader Hermen Hiddink. 
Eevert van Munster en Hoffstad hebben sig schriftelijk geexcuseert. 
 
Signatum als bovengemeldt, door mij, Jan de Rode den jongen, deses markengerigts schrijver. 
 
Alsoo Jonker Jacob Schimmelpennink wegen Wussink en Welsink, sig door sijnen bouman bij desen holtink 
heeft excuseeren laten, welk excuse bij den markenrigter en erffgenamen niet aangenomen is, doordien hij 
mondelijk gerapporteert heeft, dat hetgeene bij markenrigter en erffgenamen gedan wierde, soo het wel waar, 
dat hij dan sulkx wilde approbeeren, waardoor bij markenrigter en erffgenamen eindelijk sou konnen 
geresolveert worden en offwel in consideratie genomen, dat sijne edele onvrij, en bij dese conjuncture  

folionrs. 75
v
 - 76

r
 

niet heeft konnen compareren, meenende nogtans een kleines te sijn, dat sijn edele imand hadde gevolmagtigt 
off tenminsten sig onder sijn eigen hand geëxcuseert, in erweeging genomen, dat men om twee off drie onvrije 
den holtink niet wil agterweegen laten. Soo is bij markenrigter en erffgenamen goed gevonden en affgesproken, 
dat sijn edele, gelijk de andere, in eene boete van eene tonne biers sal vervallen sijn, gelijk andere, nae ouder 
gewoonte. 
 
Capitein Philips en Hermen Westeman wegens Elrink van gelijken. 
 
Johan op het Hemke wegens Wassink een vat biers. En wijlen hij hetselve goed dit jaer aan sig gekogt heeft en 
daardoor een nieuwe markengenoot en erffgenaam geworden is, sal hij nae ouder gewoonte een anker wijn 
geven.  
 
En ook de vorsters, om desen voorschreevene breuke te executeeren, gelast te letten, wanneer op de voorz: 
breukhaftige goederen gedorst word, van ijder soveel saat te halen, als tot die voorz. breuken van doene sullen 
sijn. 
 
Markenrigter en erffgenamen  

folionrs. 76
v
 - 77

r
 

hebben geresolveert, soo als de vacantie geëxpireert sal sijn, de saken met den regter van Sellem weder te 
refirmeeren ende nova citeeren laten, tot welken einde den markenrigter en erffgenamen hebben bevolmagtigt 
Johan de Rode den Jongen, om dieselve saken nae vermogen te besolliciteeren, en verder getrouwelijk voor de 
gebeurte vervolgen. 
 
Aangaande de questie tusschen Hallerdik en Johan Planten, als eigenaer van Welsink, wegen de limiten des 
plaggenmaajens, word nogmaals Hallerdik gelast bij sijne possessie te blijven, en Planten op den naasten 
holtink schijn en bewijs bij te brengen, opgelegt. 
 
Wegens het heet maajen blijft het bij de resolutie des vorigen jaers genomen, als dat sij sulx sal onthouden. 
 
Geresumeert sijnde des vorigen jaers resolutie van Hallerdiks Veen is affgesproken, dat men den affwesenden 
erffgenamen tot Zutphen en Doesburg woonagtig sal adverteren, om alsdan nae believen  

folionrs. 77
v
 - 78

r
 

te resolveeren. 
 
Dese naevolgende uitheemsche in de Halsche Markt torff gestoken, als naementlijk: 
 
Meulekamp 700 klossen, daarvan komt den erffgenamen  300 klossen, dewelke Meulekamp gekogt heeft voor 
5 Rixdaelder.  
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Beerent Lettink 600 en 23 klossen, daarvan komt de erffgenamen de helfte, die hijselfs gekogt heeft voor 5 
Rixdaelder  
 
Nog Lettink in het Berken Veen gestoken 500 klossen, daarvan komt den erffgenaemen de helfte, hij heeft 
daarvoor gegeven 1½ Rixdaelder. 
 
Munsterman 300 klossen, voor der erffgenamen deel gegeven 2 Rixdaelder:  
 
Jan Jolink 550 klossen, voor der Erffgenamen deel 2 Rixddaelder. 
 
Besselink Rosen 632 klossen,  voor der erffgenamen deel 5 Rixdaelder. 
 
Jochim Presterink in Berken Veen gestoken 600 klossen, voor der erffgenamen deel 4½ gulden. 
 
Gert Jolink gestoken 150 klos, en hebben hem de erffgenamen haer deel geschonken, ergo nihil. 
 
Volgt wat de Halsche  

folionrs. 78
v
 - 80

r
 

bouwluiden gestoken, en hoeveel een ijder voor der erffgenaemen deel gegeven: 
 
Oobelink    2 Rixdaelder 
Wussink    2 
Welsink    2 
Landweer    2 
Hallerdik    1 
Rosengaerden   2 
Abbink     2 
Jolink     2 
Heijink     2 
Wassink    2 
Wiltink     2 
Ellerink     2  
Assink     2 
Matman    2 
Heuvelkamp    1 
Gravenkamp    1 
Besseler    1 
 
Dese voorz. penningen sullen op Martini nae gedaane publicatien, op den huijse Hervelt aan handen van Jan 
de Roden, den jongen, betaalt worden, op de boete van pijndinge. 
 
Also Hendrik Lettink voorleeden jaer op een tonne biers gebreukt en aangeslagen is,  

folionrs. 80
v
 - 81

r
 

dewelke nog niet betaalt is vermoge des voorleedenen jaers resolutie, als word den vorsters hiermede gelast, 
den voorz. Lettink aan te seggen den weert te betalen, bij poene van op aanstaanden holtink dubbelt te sullen 
betalen. 
 
Belangende het torffsteeken voor het toekomende jaer, sijn de erffgenamen overeengekomen, dat die volle 
erven sullen steeken 400 klossen, de halve nae advenant. En wat sij anders daerboven sullen steeken sal 
wesen de eene helfte voor de erffgenaemen, die sullen de volle erven, de halve nae advenant, in het Berken 
Veen steken duijsent klossen, vrij aff te voeren. 
 
Eevert Greevenkamp heeft sijne pagt van het Markslag als 24 stuiver aan mij betaalt. 
 
Als ook Pook drie gulden. 
 
De vorsters worden voor dit jaer gecontinueert, en is haer voor haeren arbeid en lopen geaccordeert een vat 
bier. 
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folionrs. 81
v
 - 82

r
 

Den heer markenrigter is bij desen van de aanwesende erffgenamen geauthoriseert in haeren name te willen 
volmagtig maken Jan de Rode, den jonge, om de saake van den rigter te Sellem te resumeren. 
 
In de Oude Landweer is dit jaer verteert aan cost en bier, met nog 5 gulden van het voorleeden jaer: 20 gulden. 
Die sullen van dese penningen betaalt worden. 
 
Den markenrigter en erffgenamen hebben bij desen vergunt den pastor tot Sellem, Valentinus Weideman, nu 
ter tijt predicant tot Deutecum, in ’t Halsche Veen te mogen steeken soveel sijn eerwaarde sal vandoen hebben 
voor dit jaer tot sijn provisie. 
 
Signatum ut supra,  
 
Jan de Rode junior. 
 

Anno 1627 
 
Actum, den 5

e
 Novembris Anno 1627, heeft den weledelen en gestrengen Reinier  

folionrs. 82
v
 - 83

r
 

van Raasveldt, heere tot Hervelt en Middagten, als erffmarkenrigter der boerschap Halle, holtgerigte geseeten 
in ’t tegenwoordigheit van naebenoemde markengenoten, naamentlijk: den edelen N. Boekup, drost tot ter 
Burgh, Egger van Baar voor sigselfs en mede als volmagtiger van Jan van Hagen, rentmeester der geestelijke 
goederen, Beerent Wildenraed, Jan Eggink voor sigselfs en als gevolmagtiger van Jacob Schimmelpennink, 
Lettink, Beerent ten Hamme, de weduwe van Willem van der Heide, Wolter ten Rosengaerden, Jan op 
Heinvorde, Jan Planten als volmagtiger sijnes schoonvaders Hermen Hiddink, Jan Immink, Eevert op 
Greevenkamp. 
 
De anderen hebben haar schriftelijk geëxcuseert, hetwelke aangenomen 

folionrs. 83
v
 - 84

r
 

Also den markenrigter en erffgenamen Jan op Heimeren voorleden jaer op den holtink, doordien hij een nieuwe 
aankoomende erffgenaam was, nae ouder gewoonte hadden aangeslagen op een tonne biers en anker wijn, 
soo is het bij die resolutie verbleeven. Waarop Jan op Heimeren betaalt 2 Rixdaelder voor het vat biers. Den 
wijn sal hij toekomende holtink betalen. Solvit. 
 
Aangaande de questie tusschen Hallerdik en Jan Planten blijft het bij de resolutie van voorleeden jaer. 
 
Wegen Hallerdikx Veen blijft het ook bij de resolutie van voorleeden jaer en sullen de affwesende erffgenamen 
daarvan geadverteert worden. 
 
Wolter Rosengaerden klaagt, dat hem op Hallerdiks Veen eenigen torff ontvaaren is, en ook eenig gelt te kort 
komt wegens conschappen te produceren aan het gerigte tot Reurloe. Daarop hij voorleden en  

folionrs. 84
v
 - 85

r
 

dit jaer torff gesteeken, hetwelken den markenrigter en erffgename met hem tegens elkander hebben 
affgereekent, als dat Rosengaerden van de erffgenamen nog komen soude 3 gulden, daarvoor hij torff sal 
steeken.  
 
Also Wussink sig beklaagt dat hij eenen rixdaelder sal meer geven als hij schuldig was, doordien hij seide het 
waere tenvollen aangedreeven, onaangesien dat markenboek als ook Jan de Rodens reekenink hetselve 
klaarlijk medebrengt, soo hebben markenrigter en erffgenamen geordonneeert, dat hij den rixdaelder aan Jan 
de Rode betalen sal die hij bereekent hadde, en sal men hem op naasten holtink sulx vergoeden. 
 
Dewijle mr. Baar protesteert dat sijn edele bouman Abbink nog iets bij de Markt zoude ten agteren sijn, is hem 
vergunt, soo hij iets te seggen heeft, sulx op naastkomende holtink in te brengen. 
 
Jan de Rode heeft vermoge  

folionrs. 85
v
 - 86

r
 

sijne op voorleeden holtink gegevene volmagt, om tegens den Rigter van Sellem die saake te reassumeeren, 
en tot den uiteinde toe te vervolgen, in praesentie van den markenrigter en erffgename reekeninge gedaan. En 
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bevonden, dat gemelden Rode den erffgenaemen schuldig blijft 25 gulden, en dat vermoge sijne reekeninge, 
die bij het markenboek te vinden is. Waarop den markenrigter en erffgenamen hem verder geauthoriseert 
hebben, die saake ten einde toe te vervolgen. 
 
Naavolgende uitheemsche personen hebben desen voorleeden somer eenige hondert klossen swarten torff 
voor de halfte gestoken, welke helfte sij van de erffgenamen voort gekogt als volgt: 
 
Ervenvelt gestoken 400 klossen zwarten torff, is der erffgenamen deel 
200 klos, die hij gekogt heeft voor drie rixdaelder, min een oort. Hierop daetelijk betaalt 2 rixdaelder.  
Rest nog       36 stuiver  

folionrs. 86
v
 - 87

r
 

Munsterman gestoken 300 klossen, voor de helft   2 rixdaelder 
Kettelaer 200 klossen, voor de helft   1 ½ rixdaelder 
Steeven Meulekamp 700 klossen, voor de helft  5 rixdaelder 
Hierop daetelijk betaalt     2 rixdaelder 
Hendrik Meulekamp 300 klossen, voor de helft   2 rixdaelder 
Wolter Gosselink 350 klossen , voor de helft   2 rixdaelder 
Wolter Rosengaerden 200 klossen, voor de helft  1 ½ rixdaelder 
  
Dese anderhalfe rixdaelder, en van het vorige jaer wegens gestookenen torff verschuldene 2 rixdaelder sijn dit 
jaer wegens sijne praetensie, gedaane kosten, en schade dootgereekent gelijk voor te sien is, ergo nihil. 
 
Dese navolgende uitheemsche hebben witten torff gestoken voor de helfte en sal ijder voor 100 klossen betalen 
1 daelder ad. 30 stuiver: 
 
Beerent Lettink            1000 klossen, voor de helft  5 rixdaelder 
Gerverdink          900 klossen, voor de helfte  4 ½  
Regebrink             600 klossen, voor de helfte  3 
Coert te Bruinsvelt       1000 klossen, voor de helfte  5 
Hermen te Bruinsvelt  100 klossen, voor de helfte  5 
Teunis te Bruinsvelt   700 klossen, voor de helfte  3 ½ 

folionrs. 87
v
 - 88

r
 

Hendrik te Bruinsvelt  400 klossen, de helfte   2 
Jan Steenhoff          500 klossen, de helfte   2 ½  
  
En also desen Jan Steenhoff sig aangegeven heeft wegens verteerde kosten nog eenigen agterstant te moeten 
hebben, als word hem bij desen geordonneert, dat hij deses jaers gestokenen torff daarvoor sal inhouden, en 
toekomende jaer nog soveel steeken als hij dit jaer gedaan heeft en niet meer. Edog met sulken expressen 
voorbehoud, dat hij nae desen op den markenrigter en saamentlijke erffgenamen geene verdere praetensie ofte 
aansprake sal hebben voor te wenden. Ergo alhier nihil. 
  
Jan Lomans    300 klossen, de helft   1 ½ daelder 
Hermen Poelmans   350 klossen, de helft   2 m 1 oort 
 
Jenneken Blankenberghs 200 klos, die hebben markenrigter en erffgenamen haar geschonken, ergo alhier nihil. 
 
En hebben markenrigter en erffgenamen geordonneert, dat dese bovengenoemde luiden die gespecificeerde 
penningen precise betalen sullen op aanstaande Kersmis, op welek tijt […....] saak  

folionrs. 88
v
 - 89

r
 

sal gedaan worden, aan wien, en waar sij betalen sullen. 
 
Coert op den Greevenkamp heeft dit jaer sijn pagt van den hoff met 24 stuiver aan mij betaalt en sal 
toekomende holtink gehouden sijn wedrom opnieuw te pagten. 
 
Ook is hij beschuldigt, dat hij eenig land sonder voorweeten der geërfdens hebbe aangegraeven, waarvan hij in 
het toekomende berigt sal geven en affdragt moveren. 
Markenrigter en erffgenamen hebben Jan Egginks rekeninge opgenomen en bevonden, dat sij Jan Eggink 
schuldig sijn  
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[……………………………….......................................] gulden 
 
En dewijle deselve rekening, vermoge die vorige resolutie, niet debite uit quitantien bekleedet, nemen die 
aanwesende erffgenamen deselve bij provisie en op behaegen der affwesende erffgenamen aan. 
 
En bevind sig, dat bij die vorige jaerholtinge hierop aan Jan Eggink geassigneernt is, en ook ontfangen heeft 
174 gulden – 10 stuiver. 
 
Waarmede ingetrokken 5 rixdaelder van Gosen Rosengaerden, die van torff in anno 1626 schuldig was, en is 
die reekening van Jan Eggink bij het Markenboek ervindelijk. 

folionrs. 89
v
 - 90

r
 

Markenrigter en erffgenamen hebben om consequens te vernieuwen, Wassinks knegt en Welsinks soon voor 
het ongebeurlijk torffsteeken, ter breuke aangeslagen, ijder op 1 rixdaelder, facit: 5 gulden. 
 
Gerrit Besseler heeft sig gelusten laten sijne gepeindete paarden, die Jan Wilterink in sijne mate gepeint hadde, 
sonder eenig weten off willen van de vorsters off anderen, weg te neemen. Daarop Gerrit voorz. wegens 
gedane daetelijk ter breuke aangeslagen is voor 2 rixdaelder 
 
Lettink klaagt dat Hallerdiek Maatmans Mate niet optunt en daardoor schade leid. Hierop belooft Hallerdik die 
vregten te maken, dat hem daardoor geen schaden geschieden sal, hetwelke daernae in ogenschein sal 
genomen werden. 
 
Obelink klaagt, dat hem door Hendrik Philips vregten schade geschiede, waarop Eilink belooft die vregte 
onstraffbaar te maken, daarbij bekennende, dat hij dieselve schuldig is te maken en ook altijt gemaakt heeft. Sal 
ook in ogenschein genomen worden. 
 
Hendrik Pooks heeft op  

folionrs. 90
v
 - 91

r
 

de pagt van den gaerden aan mij betaalt  1 rixdaelder, rest nog 10 stuiver. 
 
Also voordesen bij markenrigter en erffgenamen geresolveert, dat de Halsche huijsluiden jaerlijks niet meer als 
400 klos torff steeken sullen, soo word haer bij desen vergunt in plaats van 400, dit jaer 800 te steeken. 
 
Hallerdik klaagt, dat hij door den dag door sijn vaders en moeders vregten schade leit. Begeert, dat daar in mag 
voorsien worden. Hierop hebben sig de erffgenamen verklaart deselve in ogenschein te nemen. 
 
De weduwe van Willem van der Heide, Trine ten Oldenhoven, ten aansien sij een nieuwe erffgenamen 
geworden, sal sij voor de willekomst geven een vat biers, hetwelke sij daetelijk betaalt heeft ad. 5 gulden. 
 
De vorsters als Hendrik Pookxhoff,  Wussink en Derk Obelink continueren dit jaer bij haeren dienst. 
 
Op desen gehoudenen jaerholtink sijn verteert, met de tonne biers soo de vorsters gelaten, off voorleeden jaer 
gegeeven was, 
ad.       25 gulden, 13 stuiver 

folionrs. 91
v
 - 92

r
 

Signatum, op jaer en dagh in de Oude Lanweer, 
door mij, 
Jan de Rode, den jongen,  
deses markenrigters schrijver 
 

Anno 1628 
 
Actum, den 5

e
 Augustij 1628, heeft den weledelen en eerentvesten Reinier van Raasvelt, heere tot Hervelt en 

Middagten, als erffmarkenrigter der boerschap Halle, holtgerigte geseeten in praesentie der naegenoemde 
markengenoten als naemelijk: den edelen en deugdrijke Jr. H. weduwe van Baar tot Slangenburgh, 
borgemeester Wildenraed, Jan ab Hagen rentmeester, Frans van Bun scholtus van Silvolt voor sigselfs en 
mede als volmagtiger van sijn genade de Graaff van Stirum, Hendrik Lettink, Jan op Heimerden, Jan Planten 
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weegens Hoffstadt, Aarent ten Oldenhoven, Hartger Brouwer wegens Ellerink, Laamert Aarents, Wolter ten 
Rosengaerden, Coert  

folionrs. 92
v
 - 93

r
 

op Gravenkamp, Jan Immink. De anderen hebben haer geex[c]useert. 
 
Also Hendrik Lettink sig nae behoren en oudergewoonte op deses jaers holtink niet heeft ingestelt, sal hij 
gehouden sijn op toekomende holltink, eer hij sal sitten gaen, sig te qualificeeren. 
 
Coert op Greevenkamp word geordonneert op toekoomende holtink sijn schijn en bescheit bij te brengen, 
weegens het aangegevene landt, bij poen van een halve tonne biers. 
 
Coert op Greevenkamp heeft dit jaer weder gepagt sijnen hoff genaamt  Marschalshoff voor den tijt van 6 
jaeren, jaerlijks en alle jaer voor 24 stuiver, edog met sulke conditie, dat bij aldien hij in dese voorz: jaeren quam 
te sterven, dat het markenrigter en erffgenamen sal vrijstaan den selven weeder aan andere te verpagten 
sonder tegenspreken van de sijnigen. 
 
Jan Eggink komt nog wegens sijne voorgaende  

folionrs. 93
v
 - 94

r
 

rekening van de erffgenamen wegens verteeringe, vacanten, moiten, als anders affgerekent de somma van 
hondertseevenenveertig gulden, seeventien stuiver. 
 
Gerrit Besseler is wegen sijne vorigen jaers breuken van 2 rixdaelder begnaedigt op 1 rixdaelder. 
 
Wassinks knegt en Welsinks stijfsoon sijn begnadigt ijder met 1 rixdaelder. 
 
Wegens het torffsteken blijft het bij vorigen jaers genomen resolutien, naemelijks inplaats van 400, 800 klossen. 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben geresolveert, dat eenijder van hondert klossen in het Berken Veen 
gestokenen witten torff sal geven 18 stuivere, en in ’t Heeren Veen 15 stuiver.  
 
Dese naevolgende hebben in het jaer van 1628 in ‘t Halsche Veen witten torff gestoken: 
 
Warner Neiwert, voor de erffgenamen:   8 –   2 – 0  
Jan Neiman    800   7 –   1 – 0  
Hildebrant Essink   500    4 –   7 – 0  
Jan Loman    300    2 – 14 – 0  
Hermen Heidemans   350     3 –   3 – 0  
Wolter Till    800     7 –   4 – 0  
Hermen Teltink    600     5 –   8 – 0  
Bleenikkenborg    300     2 – 14 – 0  
Eevert Bruinsvelt   800    7 –   4 – 0   

folionrs. 94
v
 - 95

r
 

Teunis Brunsvelt   600    5 –   8 – 0  
Hendrik Welsink   600     5 –   8 – 0  
Willem Gelink    600     5 –   8 – 0  
Gerrit Bunink    700    6 –   6 – 0  
Lamert Arents    600    5 –   8 – 0 
  
Dese navolgende hebben op ’t Heeren Veen gestoken 
 
Beerent Lettink              1000    7 – 10 – 0  
Hermen Brunsvelt   900    6 – 15 – 0  
Tomis Muller    600     4 – 10 – 0  
Bulsenbroek    400    3 –   0 – 0  
Derrik Hagenboijink   400    3 –   0 – 0  
Hendrik Hartjes    300    2 –   5 – 0  
Jan Bruggink    400    3 – 10 – 0  
Hermen Gerverd:   500    3 – 15 – 0  
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Hendrik Wissink          (3)800    6 –   0 – 0  
Hendrik Jolink    400    3 –   0 – 0  
Evert Pekelman   300    2 –   5 – 0  
Derrik Vreesen    300    2 –   5 – 0  
Gerrit Bruinsvelt   300    2 –   5 – 0  
Veilens Beernt    200    2 –   5 – 0  
Polman    400    3 –   5 – 0  
 
Dese naevolgende hebben zwarten torff gestoken, ijder 100 klossen tegen 36 stuiver 
 
Mellenkamp    400    7 –   4 – 0  
Ernikvelt    400    7 –   4 – 0  
Munsterman    300    5 –   8 – 0  
Ketteler    300    5 –   8 – 0  
van Sels    400    2 – 10 – 0  
 
Dese 400 klossen sijn Sels dit jaer alleen gelaten 2 gulden, 10 stuiver, mits conditien, dat hij het steeken  

folionrs. 95
v
 - 96

r
 

toekomende jaer wedrom sal versoeken. 
 
Egtbert Verstegen   110    1 – 10 – 0  
en also Egbert Verstegen per requeste versogt heeft ad vitam torff te moogen steeken, soo hebben 
markenrigter en erffgenamen hem daarop dit naevolgende apostil gegeven: 
 
“Apostil gegeven op het request van Egbert Versteegen.  
Den markenrigter en gemeene erffgenamen konnen niet verstaan, dat die acte des edelen Hooves van 
Gelderland, daarvan suppliant in desen sijnen requeste mentie maakt, en ook bij den markenrigter en 
erffgenamen is geexamineert, de markt van Halle in het geringste niet tusseert, dewijle expresselijk daar in word 
gestelt, dat hetselve plaats sal hebben voor sooveel den heer landrost aangaat, ende sonder praejudicie enes 
derden. Om evenwel suppliant ten aansien van sijnen hogen ouderdom eenige favoir te betonen, hebben sij  

folionrs. 96
v
 - 97

r
 

denselven voor deses jaers gestokenen torff gelaten voor 1 daelder, en sijn  tevreeden, dat suppliant 
toekomende jaer, gelijk andere, eenige klossen torffs sal mogen steeken en sig opden toekomenden holtink 
praesenteren, om denselven van markenrigter en erffgenamen te kopen, waarin egter goede diferetie sal 
gebruikt worden.” 
 
Dese voorz: penningen sullen de vorsters […....] op St: invorderen en op toekomende holtink daarvan rekening 
doen. 
[in marge: solvit] Jan Lieftingh bedongen wegens gemaaijt heet in ‘t jaer 1627, voor    
      2 – 13 – 0  
Smerings wegens heet maajen nog 
schuldig      2 – 10 – 0  
[in marge: solvit] Lubbert soon    2 – 10 – 0  
Knippers      2 –   0 – 0  
korte Wolter en Gelderwieg sijn 
aan de vorsters vereerd  
[in marge: solvit] [….…] wegen 
heetmajen verdragen op    2 – 10 – 0  
den weert in de Lanweer wegen […....]  1 – 10 – 0  
Jan ten Kolke nog schuldig   2 – 10 – 0  
 
Dese boven gemelde penningen  

folionrs. 97
v
 - 98

r
 

heeft den rentmeester Hagen ontfangen, waarbij Jan de Rode nog getelt tot 21 gulden tot betaelinge van den 
weert in den Moorjaen binnen Deutecum. 
 
Den vorsteren word belast, dat sij sullen voorsien, dat degeene die sij het heetmajen verpagten, den 
inwoonders niet te nae komen, maar sullen deselve wijsen op den minsten schaeden in het Ciewent off elders. 
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Den weert in de Landweer word beklaagt, dat hij te veel torff boven sijnen voorleedenen jaers gegeven tax 
gestoken heeft, hetwelke hem voor dit jaer van de erffgenamen ex gratia gepardonneert. 
 
Coert op Graavenkamp heeft dit jaer sijnen pagt met 24 stuiver betaelt. 
 
Bouman op Assink heeft vierhondert klossen door andere doen steeken tegen de resolutie deser Markt. Is 
geresolveert dat Coert op den Greevenkamp soon de geleverde vier daelder als Assing daarvan sou hebben 
geprofiteert, den erffgenamen sal betalen:  4 daelder.  
En daarenboven tot boete geven, omdat hij in praesentie van markenrigter en erffgenamen den vorster 
onbeleeft bejeegent heeft:  
1 rixdaelder. 

folionrs. 98
v
 - 99

r
 

Also klagten gevallen sijn van Coert op Greevenkamp en den bouman op Eelerink, omdat sij onbehoorlijk in de 
markt voortgevaren om te torven tot praejudicie van hunne naebeuren, soo is geresolveert, dat die vorsters, ten 
overstaan van Wolter Rosengaerden en den weert in de Lanweer, haere kuijlen sullen besigtigt worden, en 
order stellen, dat niemant te klagen heeft. 
 
Dat hekken in den enk in de Landweer betaalt den markenrigter en erffgenamen volgens resolutie op den 
jaerholtink in anno 1611 genomen, en sullen Rosengaerden en den weert in de Landweer ijder eenen post 
daartoe doen. Die anderen, als Abbink, Jolink, Heijink, en Wassink de rest van het hekken maken. En wijl 
Abbink onwillig is, belooven de vorsters daartoe te constringeeren. 
 
Den ontfank van voorleden en dit 1628 jaer, soo weegen torffbreuken als anders, bedraagt in alles de somma 
van    265 –   5 – 0  
 
Hiervan sal betaalt worden aan Jan Eggink tot voldoeninge van sijnen reekening     
  147 – 17 – 0  
Aan den weert in de Mooriaan  

folionrs. 99
v
 - 100

r
 

de somma van     21 gulden.  
 
Dese sijn betaalt van ’t  handgeld, welk Jan de Rode ook nog seeker geld gelegt heeft gelijk voorheen te sien. 
 
Jan de Rode         12 –   6 – 0  
Aan Rosengaerden          3 –   0 – 0  
Aan Wussink           2 – 10 – 0  
 
Den vorsters als Wussink, Oobelink en Pook wegen haere moite, dat sij daarvoor sullen uitvoeren, aan ijder
           3 –   0 – 0  
 
Het geld dat bij desen en vorigen jaers holtink van torffbreuke als anders nog resteert, sullen de vorsters voor 
de voorz: 3 gulden mede invorderen. 
 
Hendrik Pookshoff heeft sijn gaerden pagt met 2 gulden, 10 stuiver betaalt. 
 
Also die van Deutecum in de Halsche Markt seer veel torff gestoken, soo word den vorsters gelast, niet weder 
te laten steken, mits dat sij voor dit aan haer sullen een goed gelag geven. 
 
Word ook den vorsters gelast, toekomende jaer in ‘t Zwarte Halsche Veen geen uitheemsche te laten steeken, 
dan alleen voor 50 gulden. 
De vorsters sijn dit jaer gecontinueert, alleen, dat  

folionrs. 100
v
 - 101

r
 

in Obelinkx plaats gestelt is Jan Planten, weert in de Oude Lanweert, en is denselven daetelijk den eed 
affgenomen. 
 
Dit jaer is op den jaerholtink aan kost en bier, ook een tonne biers voor de vosters, en een tonne biers van 7 en 
1 halven gulden voor de gemeente ingerekent, verteert  38 – 5 – 0  
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Signatum per me, anno et die ut supra, 
 
Johannem de Rode 
hujus Hallense judicu scriba. 
 

Anno 1630 
 
Anno 1630, op de 17

e
 Augustij, heeft den weledelen en eerentvesten  

Reinier van Raasvelt, heere tot Middagten en Hervelt, des erffmarkenrigter der boerschap Halle, holtgerigte 
geseeten ten overstaen van den rentmeester Hagen, secretaires Hagen, monsieur Vogel, Wildenraed, 
Hemorde, Lettink, Rosengaerden, Jan Eggink, Eernst Cramer wegens Schimmelpennink, Jan Planten, Hardger 
Brouwer, enz. 
 
Also Hendrik Lettink bij vorigen gehoudenen holtink van markenrigter  

folionrs. 101
v
 - 102

r
 

en erffgenamen opgeleid was sig bij desen holtink weegens het goet ter Mate als eenen nieuwen ervenisse te 
qualificeeren, als heeft hij belooft te betalen tot opdragt een vat biers [en] een anker wijn. 
 
De erffgenamen van Beerent ten Ham en secretaires Hagen hebben wegen Eelerink als nieuwe erffgenamen 
voor haere qualificatie belooft een vat biers en anker wijn. 
 
Gerrit Besseler blijft schuldig: 1 Rixdaelder, welk hij in ’t jaer 1628 verbreukt heeft. 
 
Wassinkx knegt en Welsinkx soon hebben haerer breuken betaelt. 
 
Werner op Nieuwen Weert heeft sijnen gestokenen torff ingehouden voor den inpost van eenen verdronkenen 
anker wijns op deses jaers holtink, waarover markenrigter en erffgenamen veroorsaakt sijn geworden te 
resolveeren, dat den voorz: Werner en sijnen bouman nimmermeer sal worden geaccordeert eenige heet te 
maajen off torff te steeken in desen markt, alwaar het schoon, dat hij het met geld wilde betalen. 
 
Also Coert op Gravenkamp sig beklagen, dat hij in ‘t  

folionrs. 102
v
 - 103

r
 

Halsche Veen uitgestoken is, soo hebben markenrigter en erffgenamen  hem geaccordeert te mogen steeken 
waar hij kan, mits dat hij niemant te nae komt en niet over sijnen gestelden tax steeken sal. 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben geresolveert, dat Rosengaerden en Planten, Abbink, en Heijink het 
hekken aan den enk sullen maken, in maenieren als het bij den vorigen holtink geresolveert is, binnen desen 
herfst bij poen van een rixdaelder bij degeen die in gebreeken blijven te betalen. 
 
Op huijden heeft Johan de Rode met den erffgenamen  affgereekent, en heeft sig bevonden, dat hij den 
erffgenamen schuldig blijft de somma  
56 – 13 ½ stuiver. 
 

Torff gestoken in ‘t jaer 1629 in ‘t Swarten Veen ad. 36 de klos: 
 
Hardger van Selst, rigter     450 klos 
Rigter Versteegen      500 
Hendrik Lettink       200 
Steeven Meulekamp      400 

folionrs. 103
v
 - 104

r
 

Eevert Bruinsvelt      350 
 
Op de Witte voornoemd ad. 15 stuiver de klos: 
 
Hermen Gerverdink     300 
Hermen Bruinsvelt      400 
Hoogebrink       400 
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Wiskink       300 
Jolink        300 
Polman       300 
Presterink       250 
Lettink                  1100 
Oldenhoven       300 
Neijenhoven       300 
Bentink       400 
 
In ’t Berken Veen ad. 18 stuiver de klos: 
 
Aarentsen       600 
Breunink      400 
Wemmelink       400 
Plankenburg       250 
 
Aan de Oude Kuil ad. 15 stuiver  
 
Pekelman       200 
Trinkvelt       300 
Semolt        400 
Lamert de Busser      200 
Gert de Busser      200 
Derk Vroon      200  
 
Somma         94 – 8 ½ 
 
Anno 1630 gestoken in ’t Swarten Veen ad. 36 stuiver ijder klos: 

folionrs. 104
v
 - 105

r
 

Rigter Sels       400 
Versteegen       121 
 
Op het Witte Veen ad. 11 stuiver ijder klos: 
 
Tenkink       500 
Lettink        800 
Meulenkamp       200 
Boijnk        200  
Rosengaerden       400 
Tringvelt       100 
Derk Schriven       100 
Pekelman       150 
Gert        150 
 
Op het Barken Veen ad. 18 stuiver ijder klos: 
 
Lamert Aarents       600 
Gert        300 
Welsink       400 
Blankenburg       150  
Willem Rosenbrink      300  
Priesterink       300  
Gervendink       150  
 
Somma         48 – 15 
 
Somma sommaris      143 – 3 ½  
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Item state ontfangen van het jaer 1630 en vanwegen het torff steeken en maien de somma  
       167 – 8  
 
Item 4 daelder van een breuk die Assink schuldig is, beloopt sig dese 3 jaeren in alles   
       310 – 18 ½ stuiver 

folionrs. 105
v
 - 106

r
 

behalven de 4 daelder van Assink, dese sijn betaalt met 3 daelder. 
 
Secretarius Hagen klaagt, dat Assink eene uitdrift heeft gemaakt tot praejudice van het goed Elerink. Ook hem 
die plaggen te nae gemait, waarop gehoort Coert op den Grawenkamp en Johan Wiltink. Segt Wiltink, dat 
omtrent 8 of 9 jaeren geleeden den soon van Coert op Gravenkamp en bouman op Assink, eenen willigh 
nedergehouwen ende in eenen graven gestort ende daarmede een nieuwen (voor gaff) doorganck gemaakt uit 
Assink weer, tegens Kappers schoppe, daar tevorens nooijt een [uitweg] was geweest, reden daarbij doende 
sijner wetenschap, dat hij Weltink die willige daarin heeft helpen leggen, en dat Assink tegens hem gesegt 
denselven uitweg hem te wel bequamer. Ditselve confirmeert mede Coert op den Gravenkamp, seggende 
daarbij, dat hem lange hadde verlangt, dat hiervan mentien wierden gemaakt, also hij meende sijn soon 
hieraan, die nu overleeden, qualijk gedaan hadde. Verklaren beide uit eene monde, dat den weg van oudts bij 
het lange ende aan het kemken hebbe uitgegaen  

folionrs. 106
v
 - 107

r
 

nae uitwijsinge van de oude dijke. Belangende het plaggen majen, was hen beide niet bewust. 
 
Is geresolveert en toegestaan, dat Vogel gepraesenteert heeft op den naasten holtink naeder beschijt bij te 
brengen, doordien hem de sake eigentlijk onbewust, gelijk als mede beide partijen word opgelegt op 
aanstaenden holtink haer schijn en bescheid in debita forma bij te brengen. 
 
Coert op Graavenkamp heeft dit jaerpagt met 25 stuiver betaalt. 
 
Desen naevolgende sijn gepeint daarom, dat sij voorleeden jaer te veel torff hebben gestooken: Jan Jolink, 
stadsdiner, Jan van Lubeek. 
 
De weduwe van Vossesteede van wegen heetplukken, is aangeslagen op 18 rixdaelder.  
Willem Schilderink vanwegens streu aangeslagen op 1 goud gulden: 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben geresolveert, dat Johan Jolink en Johan van Lubeek vanwegen  

folionrs. 107
v
 - 108

r
 

gehalden en gestokenen torff, pro paena en venerabile reedenen, sullen geven een ijder 1 rixdaelder met 
conditie, dat sij sig in ’t toekomende desen sullen hebben te onthouden. 
 
Van dese penningen, soo Anno 1628, 1629 en 1630 van den torff gekomen sijn, sullen betaalt worden: 
 
Jan Eggink off  Beerent Lettink   147 gulden, 17 stuiver 
aan Wolter Rosengaerden       3 gulden  
aan Wassink van ouds        2 gulden, 10 stuiver  
de vosters als Wassink, Obelink  
en Pooks ijder         3 gulden, 9 stuiver  
aan Lettink voor 3 jaeren renten  
van ‘t jaer 1628, 1629 en 1630.      - 
 
De vosters sijn dit jaer gecontinueert en is inplaats van Wassink, Jan Wiltink aangestelt en beëedet. 
 
Is vorders geresolveert, dat in ’t aanstaande jaer die uitheemsche geen torff steeken, ook geen heide off 
plaggen majen sullen. En sullen de inheemschen bij haeren ouden tax verblijven. 
 
Jan Planten op deses jaers verteerde kosten ontfangen  

folionrs. 108
v
 - 109

r
 

de somma  13 – 2 – 0. 
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Ex capiario Johan de Rode 
scriba judicii Hallensis, verbotenus extraxit 0. 
 
Roedolff N.N. 
 

Anno 1631 
 
1631, den 17

e
 Augustij.  

Anno sestienhonderteenendertig, den 17
e
  Augustij heeft den weledelen en eerentvesten Reinier van Raasvelt, 

heer tot Middagten en Hervelt, als markenrigter der boerschap Halle holtgerigte geseeten ten overstaen van de 
markengenoten als naementlijk: den heer drost Bokup en monsieur Vogel, voort den rentmeester Hagen, 
Willem Coerts wegen den landrentmeester Schimmelpennink, scholtus van Silvolt wegen Rosengaerden, 
Hendrik Bekkink, Engel Bloemendael, Sweer Tessink, Johan Eggink, Hendrik Lettink, Coert op den 
Gravenkamp en Johan [Eenink]. 
 
De breuke vanwegen Hendrik Lettink, monsieur Vogel en den secretaris Hagen, als  

folionrs. 109
v
 - 110

r
 

bij suxcessie nieuwe erffgenamen, daarvan op den holtink in anno 1630 gehouden conventie is gemaakt, blijft 
staan tot den naasten holtink, dat die geërfden sterker in praesentie sullen sijn. 
 
De breuken vanwegen de nieuwe erffgenamen in cas van coop blijven staan, gelijk hiervorens is affgesproken, 
op een anker wijn en een tonne bier. 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben affgesproken en sijn geresolveert te schrijven aan Johan de Rode, dat hij 
sijnen restant, soo hij aan het Halsche gerigt schuldigt blijft de annis 1626, 1627 en annis 1630, bereekent ter 
somma van 56 gulden, 13 ½ stuiver, te betalen binnen 6 wekens tijt. 
 
Restanten de anno 1628, soo ingevordert moeten werden en welke naevolgens de posten door Pook sullen 
ontfangen worden: 
 
Johan Neiman    7 –   4   
Wolter Tiller     7 –   4   
Bruinsvelt     5 –   8   
Muller      1 – 10    
Gerverdink     3 – 15   
Veulens Beernt     0 – 12   

folionrs. 110
v
 - 111

r
 

Munsterman     0 –   8   
van Selst    2 – 10   
Verstegen     1 – 10   
remissum ab causas       
Knippert     2 –   0   
den weert in de Lanweer  
weegens Neijrullers     1 – 10   
Jan ten Kolke, nu Derk Obelink    2 – 10   
Lettink       7 – 10   
 
Restanten de Anno 1629: 
 
Hartger van Sels, 5 gulden, 2  
geremitteert op      2 – 10   
Rigter Verstege, 9 gulden 
remissum ob causas     - 
Lettink       3 – 12   
solvit in judicio scriba 
Gerverdink       2 –   1  
Volgelvink       1 –   0  
Priesterink       0 –   7 ½  
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solvit in judicio  
Lettink        8 –   5  
Arents 5 gulden, 8 stuiver, dog uit  
reedenen, dat hij niet genoten 
geremiteert       - 
Buijnk        3 – 12  
Wemekink      3 – 12  
Gert Busvelt       1 –   1  
Restante de anno 1630 Rigter Sels  
7 gulden, 4, dog geremiteert op     2 – 10  
Verstege 2 gulden. 5 
remissum ob causas     - 
Lettink        6 –   0  

folionrs. 111
v
 - 112

r
 

Rosengaerden       3 –   0  
Aarents       5 –   8  
Buijnk        2 – 14  
Solvit Priesterink     2 – 14  
Gerverdink       1 –   7  
 
van schadden te steeken: 
 
Jolink        2 – 10  
Lubeek       2 – 10  
de weduwe Vossers     2 – 10 
Schilderink      1 –   0  
[in de marge: somma 115 gulden, 19 ½ stuiver] 
 
Restanten de anno 1631 heenkomende van torff gesteeken in het Barkenveen ad. 18 stuiver de klos:  
 
Beerent Lettink 1530 klosse facit 13 gulden, 15 stuiver, blijft staan op interesse, 
 
Gerverdink  650 klos    5 – 17  
sal Wiltink ontfangen 
Nijenhoven  650      5 – 17  
Gerverdink  400 klos  
Blankenburg  350      3 –   1  
Meulekamp  150      1 –   7  
Gessink  350      3 –   3  
 
In ’t Verloren Veen ad. 36 stuiver de klos: 
 
[in marge: 6 – 6] Den Rigter Sels 350 
geremiteert       2 – 10  
 
Einde der restanten, volgt hetgeene wat de vorsters en de weert in de Lanweer in anno 1628, 1629 en 1630 
ontfangen hebben: 

folionrs. 112
v
 - 113

r
 

Pook ontfangen als volgt van: 
 
Epink        2 –   0  
Heidermans        3 –   3  
Welsink        2 – 14 
Arents        5 –   8  
Bruijnsvelt        6 – 15  
Muller        3 –   0  
Hartjes         2 –   5  
Munsterman        5 –   0  



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 39 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

Nijenhoven        2 –   5  
Smeler         3 –   0  
Derk Griesen        1 – 10  
Keeteler        3 –   0  
Derk Griesen        0 – 15  
Gert Smelt        1 –   2 ½  

Somma   41 – 17 ½  
 
Hierop eodem die betaalt met geld 20 gulden, 8 stuiver. Item voor sijn  boeringe is hem goed gedaan 3 gulden. 
Resteert also Pook nog te betalen voor den voorz: ontfangst  18 –   9 
 
Jan Planten, de weert in de Landweer ontfangen als volgt van: 
Essink         2 – 10  
Lomans        2 – 14  
Wolter van Til        4 – 10  
Tegelink        3 –   0  
Bruggink        3 –   0  
Jolink        3 –   0  
Derk Griesen        2 –   5  
Flens Beerent        0 – 18  
Polman        3 –   0  
Meulekamp        7 –   4  

folionrs. 113
v
 - 114

r
 

Trinkvelt        7 – 14  
Keetteler        4 –   5  
 
Anno 1629: 
 
Evert Bruinsvelt       6 –   6  
Hermen Bruinsvelt      3 –   0  
Hogebrink        2 –   0  
Wissink        2 –   5  
Jolink         2 –   5  
Polman        2 –   5  
Priesterink        1 – 10  
Oldenhove        2 –   5  
Bentink        3 –   0  
Blankenburg       2 –   5  
Pekelman        1 – 10  
Trinkvelt        1 – 10  
 
Anno 1630: 
 
Hermen Bendink       3 – 15 
Meulekamp        1 –   1  
Hogebrink        1 – 10 
Trinkvelt        0 – 15  
Welsink        2 –   8  
Blankenburg        1 –   7  
Rosenbrink        2 – 14  
 
Fredrik Wussink ontfangen en bij de weduwe van Eije Planten in rekeninge aangenomen van: 
 
Bentink        5 –   8  
Blankenburg        2 – 14  
Bruinsvelt       7 –   4 
Luikink         5 –   8  
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Buijnk         6 –   6  
Aarents        2 – 14. 6 
Bulsenbroek        3 –   0  
Wissink        6 –   0  

folionrs. 114
v
 - 115

r
 

Pekelman        2 –   5  
Busvelt         2 –   5  
Schilderink        2 – 10  
 
Anno 1629 
 
Meulekamp       7 –   4 
 
Somma sommaris des alingen ontfangst van heer Johan Planten 

 142 – 13 
 
Hieraan gekort hetgene voor dato deses de weduwe van Johan Planten te praetendeeren gehad van verteerde 
kosten als andersints blijft nog schuldig de somma      82 – 16 ½  
 
Waarnae wederom moet gekostet werden de verteeringe van huijdigen dagen 37 gulden, 6 stuiver: 
 
Resteert suijver       45 – 10 ½  
 
Van Wiltink onfangen van Pekelman     1 –   2 ½  
Welsink         1 –   0  
 
Pookshoff sijne pagt van den hoff  ad. 2 daelder mon[….] aan den schrijver betaalt. 

folionrs. 115
v
 - 116

r
 

Item Coert op den Gravenkamp van wegen de Maerschalkhoff 1 daelder betaalt aan den schrijver. 
 
De vosters hebben de restanten in te maenen en die penningen te brengen aan handen van den weever tot 
Hervelt, gelijk den weever van Theben ingeleevert sijn 20 gulden, 8 stuiver, soo hij op huijden van Pook 
ontfangen hadde 3 gulden, 12 stuiver.  
 
Hendrik Lettink restant de anno 1629 stuiver 3.  
 
Jochim Priesterink restant de anno 1629 en 1630 te samen 27 Carolis gulden en waeren den weever ontfangen 
147 gulden, 17 stuiuver. 
 
Sullen sulke penningen in bijwesen Egginks aan Beernt Lettink betaalt worden. 
 
Pook, omdat hij die restante de anno 1628, 1629 en 1630 invordere, is hem toegelegt 3 gulden.  
 
De vosters sullen nae dato deses in de veenen niet mogen toelaten, dat gesteeken worde, gelijk bij 
markenrigter en erffgenamen die resolutie genomen is.  
 
Op het ingediende request des rigters Verstegen hebben markenrigter en erffgenamen  

folionrs. 116
v
 - 117

r
 

geordonneert te betalen de halfscheit sijnes agterstandes de anno 1628, 1629 en 1630 ad. 6 gulden, 7 ½ 
stuiver mits conditie, dat hij sig der veenen en [stekens] onthoude. 
 
Op het voordragen van den rigter Sels ordonneeren markenrigter en erffgenamen de annis 1628, 1629, 1630 en 
1631 ter halfscheit te betalen, off 1 rixdaelder voor elke jaer, mits conditie, dat den rigter voorz. sig nae dato 
deses der veenen en stekens ten eenmal onthouden.  
 
Haec modo praescripto per acta esse attestor ego, 
 
Rhoedolvus Theben,  
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Notarius Publicus et ad hunc actum reguisitus scriba. 
 

Anno 1633 
 
Anno 1633, den 18

e
 dag maents Septembris, heeft den weledelen eerenvesten Reinier van Raasvelt, heere van 

Middagten en Hervelt, als markenrigter der boerschap Halle, holtgerigte geseeten ten overstaen van den heere 
drost Booktup, Jacob Schimmelpenninck  

folionrs. 117
v
 - 118

r
 

van der Oije, landtrentmeester, Johan van Hage, monsieur Vogel, den scholtis van Sillevolden vanwegens 
Rosengarden, Hendrik Bekkink, Engel Bloemendael, Zweer Gessink, Johan Eggink, Hendrik Lettink, Coert op 
den Gravenkamp, Johan Eenink. 
 
Absenten: 
Abbink 
Maetman 
Besseler  
 
De breuken vanwegen Hendrik Lettink, monsieur Vogel en den secretaris Hagen, als bij possessie nieuwe 
erven, blijven staan in [ …. ….], dan sal het markenboek naegesien en gelijk daarbij bevonden word, gevolgt 
worden. 
 
De breuke van nieuwe erffgenamen in cas van koop blijven staen, gelijk hier tevorens geobserveert is, op 
eenen anker wijns en eenen tonne biers. 
 
Belangende den restant van Johan de Rode, ter somma van 56-  3½,  neemt markenrigter aan sig te betaelen, 
waaraan te korten 2 dubbele pistoletten. Blijft aldus 41 - 1 ½ stuiver. 
 
Pook blijft schuldig vermoge het markenboek van den 17 Augustij  

folionrs. 118
v
 - 119

r
 

1630 van ontfangen penningen, de somma van  18 –   9 
 
Ook moet Poek rekening doen vanweegen die restanten de annis 1628, 1629 en 1630, welke sig bedragen 
       115 – 19½ , 
soo hij aangenomen heeft om in te vorderen. 
 
Hierop betaalt Johan Eggink vanwegen Buinink 2 jaren, en vanwegen Wernekink 1 jaar   
           9 – 18 – 0  
 
Lamert Arentsen betaalt van ‘t jaar 1630       5 –   8 – 0  
Den wever tot Hervelt is voor sijne moeijte  
toegedagt          4 –   0 – 0  
 
Getelt         22 – 12 – 0   
 
Nae geholdenen laatsten holtink, en geslatene  
rekening is verteert geworden         7 – 10 – 0  
 
Worden aan den weert die voorz. 7 – 10 – 0 voor dit pas te goede gedaan, mits dat sulx niet in consideratie 
getrokken werde. 
 
De weerdinne in de Landweer heeft haere restant van den 17 Augustij 1630, alles so sij te spreeken gehad 
afgetoge, betaalt met 33 gulden.  
 
Wiltink blijft schuldig de anno 1631 ontvangen penningen 27 – 14 – 0,  die hij weer halff  4 gulden aan den 
rentmeester Hagen betaalt. 
 
Coert in den Gravenhagen heeft sijne pagt de annis 1632 et 1633 met 1 rixdaelder betaelt.  
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Poek blijft schuldig sijne pagt de annis 1632 en 1633 jaarlijx 2 rixdaelder facit  4 rixdaelder. Hierop betaalt 
naderhandt 4 gulden, den rest betaalt 
 
Anno 1633 in ’t Borken Veen: 

folionrs. 119
v
 - 120

r
 

Beernt Lettink gestooken   600 Closs, ijder closs 18 stuivere 
 
Anno 1633 in ‘t Borken Veen: 
Beernt Lettink gestooken  1000 kloss, ijder closs 18 stuiver. 
 
De heer rigter Sels sal morgen aangesegt worden tot interderinge van de restanten de annis 1628, 1629 en 
1630 aan Pook staande, te willen assistentie doen, dat hij daartegens van alle restanten gequitteert sij. 
 
Op het voordragen van Johan ten Ruller, wiens knegt in ‘t Halsche Veen eenig heet gemaaijt hadde boven 
gebuer, daarover hem een peert is uijtgespannen, afgepeijnt en gebreukt op  2 rixdaelder, waarop eenen 
rixdaelder betaalt is, en voor de reste Willem Abbink borge gestelt. Versoekende van den eenen rixdaelder 
ontslagen te sijn, ordonneren markenrigter en erffgenamen omdat sulke saken niet mogen in conse-quentie 
getrokken worden, dat den borge den resterenden rixdaelder te betalen schuldig, en daarvoor executabel sij, 
alsoo bevonden word, dat Ruller het heet uijt dese markt heeft laten vervoeren. 
 
De weduwe van Capitain Philips maakt praetensie op den bouwman van monsieur Vogel, dat hij eenen 
ongebruijkelijken uijtweg soude gemaakt hebben. Daartegens allegeert monsieur Vogel sijne langjarige 
possessie, niet van meeningen sijnde om van ’t selve at te treden. Ordineerende daarop markenrigter en 
erffgenamen die saeke nae forme en maniere van  

folionrs. 120
v
 - 121

r
 

regten te introduceren en te vervolgen, en daarbij der aanleggerse op aanstaanden holtink te vervaeren, soo als 
sij het te raade vinden sal. 
 
Markenrichter en erffgenamen hebben geordonneert, gelijk sij doen bij desen, jaarlijx wanneer publicatie 
geschiet om holtgerigte te houden, te gelijke meede te publiceren, dat den dagh voor den holtink bij die 
erffgenamen visite geschiede over waterleidinge, togtgraven en vregten overal in dese Markt, omme daarvan 
rapport te doen. En soo ijmand daarin suijmagtig bevonden word, dat deselve nae behoren daarvoor aangesien 
en gestraft sal worden. 
 
Ordonneren verders, dat op het Berken Veen sullen moeten steeken de heele erven 1200 clos, en de halven en 
minderen nae advenandt.  En dat voor dit jaar bij poen van 50 goud gulden daartoe staande vermogens 
ordonnantie en het markengerigt de annis 1634 van den 1 Junij. 
 
Alsoo des heeren commissarij Schimpens bouwhoven door verstoppinge van togtgraven des winters en bij 
grote vloeten verdrinken, en het water door de huijsen loopt, is een oculare besigtiging [gewenst], en daarvan 
op den naasten holtink rapport te doen. 
Monsieur Vogel, den heere rentmeester Hagen, en Joan Eggink worden gecommitteert daarover ondersoek te 
doen. 
 
Also eenige, met naemen Roeloff Welsink, Teunis Wussink,  

folionrs. 121
v
 - 122

r
 

Willem Abbink, Christoffel Jolink, Hendrik Haijink en Gerrit Obelink, uijt eijgener authoriteijt geconsenteert, 
sonder weeten der markrigter en erffgenamen, dat schapen in de Halsche Markt sijn gehoet tegens alle 
ordonnantien en voorheen genomene resolutien, sijn die overtreders geordonneert, elkeen te betalen tot een 
straffe, een halve tonne biers, en worden deselve verders verbooden, van sig diergelijke te onthouden, op 
poene van dierhalven arbitrair gestrafft te sullen worden. 
 
Hendrik Haijink is op huijden tot een voster voorgestelt, die hetselve den tijd van een jaar aangenomen. 
Belovende en sweerende, dat hij deser markten regt en geregtigheit nae sijnen vermogen wil verdedigen, wat 
schadelijk is vermijden, helpen, en dagelijx sonder conniventie getrouwe opsigt dragen. 
 
Op desen jaarholtink is verteert in kost en drank 53 gulden. 
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Actum in de Oude Landweer ten overstaan van markenrigter en erffgenamen, op jaar en dag als boven, oircond 
mij onderschreven, hiertoe geassumeerde schrijver 
 
Rudolphus Theben  
Notarius Publicus Subrogatio 

folionrs. 122
v
 - 123

r
 

Anno 1634 
 
Anno 1634, op den 21

e
 Augusti  heeft den weledelen en eerentvesten Reiner van Raasvelt, heer tot Middagten 

en Hervelt, als erffmarkenrigter der boerschap Hall holtgerigte geseeten, ten overstaan van den heer droste 
Bookup, monsieur Vogel, en den scholtis van Sillevolt van weegens Rosengaerdens, Hendrik Bekkink, Engel 
Bloemendael, Sweert Gessink, Hendrik Lettink, Coert op den Gravenkamp, Johan Teinck erffgenaemen. 
 
Absent jonker Jacob Schimmelpenning. 
 
Aangaende de breuke vanweegens Hendrik Lettink, monsieur Vogel, en den secretaris Haegen, als bij 
successie nieuwe erffgenaemen, blijven alsnog staen bij die resolutie van den holtink de anno 1633. 
 
De breuke van de nieuwe erffgenamen in cas van coop blijven alsnog staen bij de resolutie van ouds genomen, 
te weeten op eenen anker wijns en eenen tonne biers. 
 
Den restant van Pook blijft ongesligt staen tot advijs en onderrigtinge 

folionrs. 123
v
 - 124

r
 

van den heer rentmeester Hagen. 
 
De questie tusschen de weduwe van Capitein Philips en monsieur Vogel blijft alsnog om besondere 
consideratie ongedecideert in vorigen  terminis staen, mits dat die weduwe voorz: tegens aanstaanden holtink 
doet, dat sij tegenwoordig hadde behoren te doen bij verstek van haer actie. 
 
Aangaande die waterlijdingen, togtgraven en vregten, blijft het alsnog staen bij de in de anno 1633 genomene 
resolutie. 
 
De ordonnantie van het torffsteeken in anno 1633 op den holtink beraamt is niets te buijten gegaen, als blijft 
men alsnog daar bij dat de volle erven 1200 klossen, en de halven en minderen nae advenant steeken sullen. 
 
Den markenrigter en rentmeester Haegen hebben in oogenschijn genomen de waterlijdinge conform den 
affscheide van den laetsten holtink en bevonden hetselve niet  

folionrs. 124
v
 - 125

r
 

practicabel te sijn, en dat bij sulken middel al het water van het Berken Veen tot van Hervelt nae de sijde van ’t 
Haijnk Veen soude gelijt worden. Verklaren ook die outsten van Halle dat nooijt gehoort te hebben, dat het 
water van de andere sijde van Halle nae de leege sijde is gelijt, en bij aldien nu sulx geschieden soude, dat 
alsdan de meeste erven in Halle daarbij seer waren in geintresseert en verdronken. 
 
De breuke van Roelof Welsink, Toenis Wissink, Willem Abbink, Christoffel Jolink, Hendrik Hijnk, en Gerrit 
Obelink, sullen alsnogh de man een halve tonne biers geven volgens genomen resolutie, en binnen een jaer 
betalen, bij poene van reaale executie. 
 
Den heer markenrigter en rentmeester Hagen sijn op den 29 Martij 1634 vergaedert geweest om ordre te stellen 
op eenige markensaken in Halle. 
 
Eerstelijk is Hendrik op ten Hove gelast van sig te wagten voortaen 

folionrs. 125
v
 - 126

r
 

eenigen vreemde beesten aan te neemen op poene van geschut te worden, en sullen dan van ijder beest 
betalen tot breuke 18 stuiver. 
 
Willem Abbink heeft aangenomen, soodanen rixdaelder als hij van wegen Jan ten Rullen schuldig is, te willen 
betalen aan den weert in minderinge van de verteeringe op den laetsten holtink gedaen. 
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Also de vosters en schutters klagen (dat) over de passeerende voerluiden, die gemeenlijk het hekken aan de 
Lanweer open laten staen en het garffsaat vervreemden, is geordonneert in, eenijder die het hekken open laat 
staen sal verbeuren een halve tonne biers en voor ijder gerve een Carolij gulden. 
 
Met den weert aan de Lanweer gereekent van den laetsten holtink bedragende:    
       53 gulden,  
daarop hij ontfangen hadde    25 gulden, 15 stuiver  
en van de vorsters van  
Wassinkx schaepen     10 gulden  
van Johan Wiltink       4 gulden, 10 stuiver, 
resteert hem nogh     10 gulden, 15 stuiver 
  
Tot betalinge van ’t geene voorz:, alsmeede wat nogh verder der marke mogte aankomen te betaelen, is 
geresolveert, hem dit jaer uit de markt te fineeren:  50 gulden 
hiervoor Pikxgaerde     4 – 10 – 0  

folionrs. 126
v
 - 127

r
 

Johan Sprakel      3 –   0 – 0  
Winterink      3 –   0 – 0  
Donderwinkel       4 – 10 – 0  
 
Die penningen van den torff soo in het toekomende jaer sal gestoken worden, sullen de steekers aan de vosters 
betalen, soo haast deselve word getelt, teneinde alles sonder foute op den holtink mag erlagt en voldaan 
worden. 
 
Item is geresolveert, als veele hoeken veens aangestoken blijven leggen, dat dit jaer elk voll bouman 600 
klossen, en de andere nae advenant steeken sullen, mits dat hun van de vosters hoeken aangeweesen worden 
daer het best te passe komt. 
 
Naevolgende hebben torff gestoken in het Witte Veen: 
  
Tewink       400 klos  
Buinink       600 “  
Tenkink      700 “ 
Garverdink     600 “ 
Gert in Bruinsvelt     500 “   
Pekelman in west:    200 “ 
Rosengaerden      300 “ 
Abbink       300 “   
Gessink      250 “ 
 
Somma aan gelt       51 gulden, 5 stuiver 
 
Dese voorgaende penningen sijn betaalt, uitgesondert Abbink,  

folionrs. 127
v
 - 128

r
 

die sijn schult uit consideratie naegelaten is tot op de halfscheijt, in diervoegen egter, dat die sake niet mag in 
consequentie getrokken worden. 
 
Welke helfte ad. 37 –  ½ stuiver den weert in de Landweer in minderinge van sijn agterweesen op betalinge 
aangenomen heeft.  
 
Blijvende also alles gereduceert den ontfang   47 – 9½ stuiver: 
 
Diegeene, soo op den 29 Martij laastleeden geaccordeert hebben heet te majen, hebben betaalt met  
        18 gulden.  
Blijven de vorsters nog schuldig 1 daelder, welken daelder den weert in den Lanweer in betalinge en minderinge 
van sijn agterstant aangenomen.  
 
Somma des alingen ontfang     65 – 9 ½ stuiver. 
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Hiervan den heer markenrigter heeft doen betalen aan den rentmeester Hagen     
   25 gulden 
aan den weert in de Lanweer      38 – 9 stuiver 
aan Lucas Jan voor sijnen weg, dat hij 
nae de Lanweer en Deutecum gegaen is     2 – 0 – 0  
 
Summa        65 – 9 stuiver 
 
Also Sweer Gessink sig beklaagt dat sijnen torffsteeker hem in het  

folionrs. 128
v
 - 129

r
 

steeken bedrogen heeft, versoekende dierhalven remissie van 50 klos, soo hebben markenrigter en 
erffgenaemen sulx bewilliget, mits dat het niet sal mogen in consequentie getrokken worden. 
 
De vosters sullen mogen verpagten om heet te majen en […....] 
 
Dewijl jonker Jacobs Schimmelpennink van der Oije, landrentmeester, als erffgenaem van de Halsche Markt, 
agtervolgens de publicatie op den holtink niet is verscheenen, nog sig bij missive geexuseert, is aangeslagen op 
de boete van een tonne biers volgens oude resolutie. 
 
Also Willem Wassink beklaagt word door Anne Wassink, dat hij haer op haer gepagte landt deerlijk geslaegen 
heeft, sustineerende Abbink, dat hij eerst van Anna Wassink geslagen sij. Als werd die sake in delibratie 
genomen en bij dertijts partijen hier opgelijt haer bewijs en defensien op den naasten holtink  

folionrs. 129
v
 - 130

r
 

tot eindelijke decisie in te brengen. 
 
Op het versoek van Jan Eggink, geweesen erffgenaam, word hem vergunt voor eene rijse te steeken 10 voer 
scheltorffs op de grense. 
 
Den rigter Hartger van Selst, op desselven versoek ende instantie, word op eene rijse vergunt te steeken 400 
klos torff in ‘t Swarte Veen, waartoe de vosters hem die plaetse sullen aanwijsen, mits dat sulx niet in 
consequentie werde getrokken ende, dat hij ook in alle voorvallende saken deser marken ingeseetenen en 
erffgenamen aangaende deser mark en geregtigheit, wederom de hand biede. 
 
Also de ingeseetene en erfgenamen deser marken doleeren, dat den weert in de Lanweer cum suis uit eigener 
authoriteit een klijn kemken aangegraven, hoorende tot de gemeente, als ook zeekeren weg opgegraven, 
waartoe die geërffden sustineeren, den weert en consorten voorz: in gener manieren beregtigt te sijn. Als word 
den weert voorz: tot lasten geklaigt alles in vorigen staet  

folionrs. 130
v
 - 131

r
 

te laten, off schijnen beschijt dien aangaende tegens aanstaenden holtink sonder eenige praejudicie bij te 
brengen. 
 
Coert op Gravenkamp, gelijk ook Pook, hebben haere pagt de anno 1634 betaalt. 
 
Also met grote schade van deser markt ingeseetenen en met disordre de koeijen en paarden tot dato op de 
schijtvoren sijn gedreeven en gehoed worden, word sulx mits deesen verboden en den schutters geordonneert 
de beestenen en paarden, soo daar op gevonden worden, te schutten en te breuken, elkeen met een halfs vat 
biers. 
 
De verteeringe van desen holtink beloop sig op 50 gulden, 3 stuiver, waarop betaalt als hiervorens 
aangetrokken is. 
 
Haec modo premisso, anno ut supra practoa,  
 
attestor ego Rudolphus Theben,  
Notarius publicus, et ad praesentem actum deputatus scriba etc. 
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folionrs. 131
v
 - 132

r
 

Anno 1635 
 
Anno 1635, den 3

e
 Octobris, heeft den weledelen en eerentvesten Reinier van Raasvelt, heere tot Middagten en 

Hervelt, als erffmarkenrigter der boerschap Halle, holtgerigte geseeten ten overstaen van den heer droste 
Bookup, monsieur Vogel, den scholtis van Silvolt, vanwegens Hove, den rentmeester Hagen, borgermeester 
Hagen, Rosengarden, Heijink,Bekkink, Engel Bloemendael, Sweer Gessink, Hendrik Lettink, Coert op den 
Grouwenkamp, Johan Ewink erffgenamen,  etc. 
 
Aangaande die breuke weegen Hendrik Lettink, monsieur Vogel, en den secretaris Hagen, als bij suxcessie 
nieuwe erffgenamen, blijven alsnog staen neffens vorige resolutie. 
 
Monsieur Vogel, als nieuw erffgenaam in cas van coop, is schuldigt volgens resolutie van alles  

folionrs. 132
v
 - 133

r
 

genomen te betalen aan de erffgenamen een anker wijns en een tonne biers tegens naast aanstaanden holtink. 
 
Den restant heeft den rentmeester Hagen berekent, sodat overschoten 
6 – 7 – 0 , die hij daetelijk afgelegt heeft. 
 
[in de marge: De weduwe van den Capitain Philips Contra Vogel] 
Secretarius Hagen, tot ferificatie van de praetensien der weduwe van Capitain Philips, belangende den uitweg 
in questie tegens monsieur Vogel, heeft overgegeeven 9 beëdige conschappen, waarbij alsoo wordt betuijgt, 
dat den bouman op Abbink eigener authoritijt sijn uitvaert des goeds heeft verandert in praejudice des goedes 
Elerdink. 
Versoekt nogmaels, dat monsieur Vogel mag aangehouden worden om sijnen uitweg wederom te leggen ter 
plaetsche daar hij van oude geweest is. 
 
Decretum: 
Van de ingelijde conschappen sal monsieur Vogel  

folionrs. 133
v
 - 134

r
 

copije toegestelt worde, om binnen dese tijt van 6 weeken sijnen tegenberigt daer te doen, van welken 
tegenberigt sal partijen advers ook copia erhouden, om van 6 weeken tot 6 weeken te handelen. En die 
handeling te leveren aen handen van Rudolff Theben binnen Bredevoort. Dat also den naasten holtink eindelijk 
daar in mag erkent, gedecideert ende regt gedaan worden. 
 
Belangende de waterlijdinge, van Hallerdijk komende van Wolter Rosengaerden sijn hooilandt, tot aan dat 
straatje tusschen datselve hooiland en Hijinck en Abbink togtgraven, waardoor Jolinks graven op der heide, en 
volgens langs Wolter Rosengaerden sijn hoff, is geresolveert, dat deselve desen herfst sal geruimt werden, bij 
paene van ouds daartoe staende, hetwelke de vosters en schutter hunluiden sullen aenseggen. 
 
De ordonnantie op het torffsteeken op den laastleeden holtink beraemt, is niet te buiten gegaen. Soo hebben 
erffgenamen en markenrigter voor goed gevonden, om reedenen nae desen, dat de volle erven 1500 klos op 
het Berken Veen, en de halve en mindere nae advenant steeken  

folionrs. 134
v
 - 135

r
 

sullen. 
 
Op het Hijink Veen 600 klos de heele, en de halve nae advenant, waarvan 200 klos op de weegen en 400 klos 
op het veen sullen gestoken worden. Des contrari doende sal elkeen verbeuren een tonne biers. 
 
Volgens en op het versoek van markenrigter en erffgenamen hebben de vosters bij haeren eed verklaart 
naevolgende erven op het veen beregtigt te sijn: 
 
Wussink is beregtigt tot  3/4

de
 parten tegens een vol erve  

Welsinck tegen    een voll erve. 
Lanweer    tegens 3/4

de
 parten. 

[in de marge: vide in resolutie 258 is niet stemgeregtigt, zie ook pag. 265] 
Hove     ad idem   
Rosengaerden    ad idem  
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Hallerdik    voll erve 
Abbink     voll erve 
Jolink     vol erve 
Hijink     vol erve 
Wassink    vol erve 
Groot Wiltink    vol erve 
Klijn Wiltink    half erve 
Elerdink    vol erve 
Heuvelkamp    half erve 
Assink    vol erve 
 
Gravenkamp sal uit het Swarte Veen uitblijven tertijt toe, dat hij den  

folionrs. 135
v
 - 136

r
 

markenrigter en erffgenaemen bewesen sal hebben, daarin beregtigt te sijn. Edog heeft markenrigter en 
erffgenamen belieft, dat Coert Gravenkamp sal in possessie blijven tegens een halff erve te steeken, tot 
aanstaanden holtink, als wanneer hij sijn bewijs van geregtigheit sal bijbrengen. 
 
Maas     vol erve 
Obelink    vol erve 
Besseler    vierdepart 
 
De breuke van Roeloff Welsink, Teunis Wussink, Willem Abbink, Christoffel Jolink, Hendrik Hijink, en Gert 
Obelink elk anderhalven daelder. Sijn geremiteert op 1 daelder de man, die den weert voor betalinge 
aangenoomen heeft. Den schutter sijne breuke verlaten. 
 
Blijft also des weerts ontfang vijf daelder: 
 
Voor het jaer 1635 is torffgestoken als volgt: 
  
Wennekink     400 klos 
Gerverdink     400 “ 
Tentink      400 “ 
Coerts soon    400 “ 
Abbink      150 “ 
Blankenburg    200 “ 
Gert, Coerts soon    200 “   gratis 
 
Elk hondert klos tot 25 stuiver bedragende den torff: 31 – 17 ½ stuiver 

folionrs. 136
v
 - 137

r
 

Den schutter sal den genen, soo tot het hekken van de Lanweer schuldig sijn te maken, doen aenseggen om in 
den tijt van 6 dagen het hekken gangbaer te maken, ofte die sulx te doen verweigert sal den markenrigter op 
den weerpenning het selve bestellen. 
 
Aan Christiaen Haak genoemt Hiddink, weert in de Landweer, is verpagt het heetplukken in de Halsche Markt. 
Edog, dat markenrigter en erffgenamen, en niet den pagter, dese pagt niet de 2 jaeren sal opseggen, waarvan 
het jaer 1635 het eerste sal sijn. En sal pagter jaerlijkx daarvan betalen  25 – 0 – 0, mits dat hij de voerluiden op 
de aandrift niet sal beschadigen laten. Ook voor haer provisie het heetplukken niet verbieden. 
 
De voorgemelde 31 gulden, 17 ½ stuiver sijn bij de vosters vanwegen het torffsteeken gestelt, uitgesondert 2 
kannen biers, die de vorsters verteert, blijft also   31 – 13 ½ stuiver 
 
Nogh hebben de vosters van dit jaer van de heide tot pagt gemaekt als volgt: 
  
Winterinck      4 –   0 – 0 

folionrs. 137
v
 - 138

r
 

Sprenkel       4 –   0 – 0  
Geert        2 –   0 – 0  
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Hovenboom       1 – 10 – 0  
Summa     11 – 10 – 0  
 
Schimmelpennink blijft schuldig sijne breuke de anno 1634. 
 
Belangende de declaratie der geërfden vanweegen een seeker aangegraven kemken, als ook zeekeren 
opgegraven weg, soo den weert in de Lanweer eigener authoritijt sou aan- en opgegraven hebben, en hem 
opgeleit was het in voorgen staet te brengen, sal den weert gehouden [sijn], tegens aanstaanden holtink beter 
bewijs te exhibeeren, ofte gehouden sijn sulx alsnog te doen. 
En hebben Wolter Rosengaerden bij sittenden gerigte verklaart, dat Herman Hiddink dat kemken in questie te 
copen. 
Verklaart ook Coert ten Gravenkamp, dat Hermen ten Ruller, voordesen eigenaer van de Lanweert, tegens hem 
geseit hadde, dat dat hij aan Hermen Hiddink het voorz: kempken niet hadde verkogt. 
Hendrik van Diepen,  

folionrs. 138
v
 - 139

r
 

genoemt Pook, verklaarde, dat hij van sijn moeder, die dogter was geweest in de Lanweer, gehoort, dat het 
kempken gemeente waar geweest, en tot een blijk uitgegraven. 
 
Verders hebben markenrigter en erffgenamen geordonneert, dat nae dato deses van elk erve niet meer dan één 
persoon op den Holtinck sal compareren, ofte stemmen hebben. Ende soo daer meer personen van elker erve 
mogten verschijnen, sullen geene stem hebben. Ook niet tot last der geërfde komen. 
 
Tegens aanstaanden holtink, in ’t het toekomende jaer, sal den markenrigter aan den weert van den Lanweert 
order geeven vanwegens de verteering, waernae hij sig sal hebben te reguleren, opdat die kosten niet soo 
excessive mogen lopen. 
 
Albert van Hagen et consortes klagen dat den bouman op Heuvelskamp op den uitdrift haeres goeds Elerdinck 
plaggen [heeft] gemaaijt en een schuppe geset. Versoekende dat denselven moge gelast worden sig van dat 
plaggenmaaijen te onthouden en de  

folionrs. 139
v
 - 140

r
 

schuppe weg te maken, also comparanten die plaetsen en boomen aldaer staande, voor haer verdedigen. 
Daarop erscheenen Triene Westerhoven, landvrouw van Heuvelskamp, geassisteert met dokter Gerrit ten 
Holte, tot deser saken verkoorenen moimboir. En heeft aanbelooft, dat haeren bouman sig voortaen des 
plaggenmaajens aldaar sal onthouden. Versoekende, dat haer vergunt mogte worden die schoppe daar nog te 
mogen houden.  
Hetwelke den comparanten uit goeder vrindschap hebben vergunt onverkortet haere geregtigheit. 
 
Den rentmeester Hagen klaagt, dat den bouman op Assink in ’t Berken Veen, tot nadeel van den bouman op 
Wiltink, eene nieuwe torff kuile had gemaakt. Versoekende, dat den bouman op Assink werde gelast daarvan te 
desisteeren.  

Optinuit 
 
De rigter van Sellem word geconsenteert “pro hac  

folionrs. 140
v
 - 141

r
 

vita” in Hijink Veen te steeken 200 klos, en in Barken Veen 300 klos, sonder getrokken te worden in 
consequentie ende praejudice der erffgenamen.  
 
Also Hendrik Hyinck van sijnen dienst van schutterampt geresigneert is, daartoe wedrom aangenomen Hendrik 
van Diepen, om bij provisie hetselve voor een jaer te bedienen. En soo hij diendelijk bevonden word alsdan 
beëed en gecontinueert sal werden. 
 
Van ’t jaer 1634 sijn markenrigter en erffgenamen aan den weert in de  
Lanweer schuldig gebleeven   27 – 1 ½ stuiver 
Item van de bijeenkomst in Majo 1635  10 – 0 – 0   
Nog komt dem weert de anno 1635 vanwegens verteeringe op den holtink     
      42 – 10 – 0  
Summa:     79 – 11 ½ stuiver 
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Waarop vooreerst sijn gekort     3 gulden  
van ’t graven affgetrokken    46 – 13 ½ stuiver 
Den 8 Octobris 1635 berekent      9 gulden 

folionrs. 141
v
 - 142

r
 

Men staet daer aen te korten van het heet plukken, soo aen den weert in de Lanweer verpagt, voor eerst een 
jaer in Majo 1636 verscheenen ad  25 gulden  

 71 – 12 ½  
 
Blijft men also den weert hierbij schuldigt de tractis de trahendis: 

   7 – 19 ½ stuiver 
 
Hierop 5 daelder breuk betaalt. 
 
Pro concordantibus, 
 
Roedophus Theben, 
ad hunc actum deputatus scribam  
 

Anno 1636 
 
Anno 1636 is den holtink der Halschen Marken overmits grasseerende peste over het gansche lant 
gesuspendeert. 
 

Anno 1637 
 
Anno 1637, den 26

e
 Julij, heeft den eerentvesten en wel voornaemen Johan van Hagen, rentmeester van de 

Geestelijke Goederen, als volmagtiger van den weledelen en eerentvesten Reinier van Raasvelt, heere tot 
Middagten en Herrevelt, als erffmarkenrigter der boerschap Halle, aan den Lanweer  

folionrs. 142
v
 - 143

r
 

holtgerigte geseeten ten overstaen van den heer droste Boekup, monsieur Vogel, Christoffel van Wildenraed, 
Adriaen Dungrius, Johan op Hijenoort, Hendrik, bouman op Ellerdink als volmagtiger van den heer secretaris 
van Haegen, Winold Laeken, en Coert op den Graevenkamp. Geërfde. 
 
Monsieur Vogel, volgens voordesen genomene resolutie, sal schuldig sijn op desen holtink te voldoen, als 
nieuwe erffgenaem in cas van koop, eenen anker wijns en eene tonne biers te voldoen. 
Monsieur Vogel sustineert niet bij maniere van coop, maar bij successie het goed Assink aangeworven te 
hebben. Met praesentatie tegens aanstaende holtink daarvan naeder te doceeren, dat hij aen die resolutie der 
geerfden ongehouden is. 
 
Winold Laaken, gekogt hebbende seeker partije van den [….…] en consequenter nieuwe erffgenaam in cas van 
coop, betaelt een anker wijns en een tonne biers.  

folionrs. 143
v
 - 144

r
 

Adriaen Dungrius, geatmiteert sijnde in plaatsche van sijn moeder, als erffgenaam op den holtink in val hij 
hiernaast nae affstervven van sijn moeder off imandt anders sal succedeeren, sal alsdan schuldig sijn te 
praesteeren als andere erffgenamen. 
 
Die waterlijdinge van Hallerdijk volgens voorgaende resolutie bevindt sig opgeruimt en soo nog iets wis resteert 
of ongedaen, sal gedaen en ten behoorlijken effect gebragt worden.  
 
Belangende de order van het torffsteeken verblijft men bij die resolutie genomen in anno 1635. 
 
Aangaende Gravenkamp en desselven erves geregtigheit verblijven markenrigter en erffgenamen bij die 
resolutie beraemt in anno 1635, ingungerende hem ten naesten van sijne geregttigheit naeder te doceren. 
Also de vosters klaegen, dat het hekken in de Landweer niet gangbaar is, is geordonneert, dat diegeene die 
gehouden sijn hetselve te maeken van ouds, als te weeten, den weert in de Landweer en Rosengaerden 
daaraen  
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folionrs. 144
v
 - 145

r
 

doende elk een vleugel en de post. En Abbink, Hijinck en Wassink, en Jolinck het hekken ook tegenwoordig 
gangbaer maken moeten. 
 
Belangende seeker kempken en weg bij den eigenaer van de Landweer respective aen- en opgegraven, word 
hem nogmaels belast van sijne geregtigheit ende bewijs dien aengaende te doceeren, en hetselve te exhiberen. 
Bij gebrek vandien hebben Markenrigter en erffgenamen geresolveert en geconsenteert, deselve aen- en 
opgegravene plaetsen de facto te sligten en wederom in te werpen. 
 
Markenrigter en erffgenamen hebben voor vorsteren en schutter aangenomen Teunis Wussink en Hendrik van 
Diepen voorz:, en hebben met ede getrouwigheit belooft. 
 
Daarop erscheenen Teunis Wussink en Hendrik van Diepen voorz:, en hebben met haeren voorsten vinger van 
de regterhand tot God en sijn Hijlig woord geseekert en gezworen, dat sij mogelijk vlijts der marken van Halle, 
limijten, regt en  

folionrs. 145
v
 - 146

r
 

geregtigheit verdedigen, goede opsigt dragen en alles doen willen, wat een voster en schutter in sijn bedieninge 
schuldigt en gehouden is geweest te doen. 
 
Also den weert in de Landweer seekeren doornenbosch, staende notabel op den landsnede, tot groten 
praejudice deser marken eigener authoritijt van de gemeente heeft doen affhouwen, is breuk schuldigt verklaert, 
en aengeslaegen geworden op eene tonne biers. 
 
En dat hij sonder consent bessemheet gemaaijt heeft, gestraft met 1 halve rixdaelder: 
 
En soo den weert voorz:, ook tegens ordre van markenrigter en erffgenamen sijnen gestokenen torff invaart, 
sonder bij de schutters aen te geven en tellen te laeten, is hem belast op verbeurte op arbitrale straffe sig sulx 
voortaen te onthouden. 
 
Naedien ook den weert in de Landweer en enige anderen in haere kuilen over den tax torff laten steeken, 
strijdende direktelijk tegens de ordre van desen holtink,  

folionrs. 146
v
 - 147

r
 

is hetselve voor dit pas, ten aensien van de algemeene straffe, ongebreukt gepasseert, mits dat nae desen 
eenijder sig reguleert nae de observantie van ’t jaer 1635.  
 
Geert Obelink boven sijnen tax torff gestoken hebbende 200 klossen en aen andere verkogt, is voor dit pas 
gebreukt geworden met 3 daelder. Daer benevens hem gelast, bij verbeurte van medere straffe, sig sulx te 
onthouden, 
 
Den molenaar van Sellem buiten consent gestoken hebbende 300 klossen en aen andere verkogt, is op 
recommandatie van den markenrigter, hem die breuke voor dit pas gelaten op 4 gulden, mits dat hij in ’t 
toekomende sig des torffssteekens onthouden, het geschiede dan met gemeen consent der erffgenamen.  
 
Evert Rosengaerden omdat hij sonder consent van markenrigter en erffgenamen getorft 100 klos, is gebreukt 
op 1 rixdaelder:  
 
Also Johan ten Rosengaerden sonder consent  

folionrs. 147
v
 - 148

r
 

van de gemeene erffgenamen en kennisse der vorsters eene nieuwe torffkuilen neffens 2 oude gemaek, soo 
word verstaen, dat hij die nieuwe sal verlaten en met de ouden, gelijke sijne voorsaeten, sig contenteeren tot 
soo lange en tertijt toe, dat de vorsters nae genomen kennisse daarop gehoort sijn en hem een ander wijsen 
sullen. 
 
Dewijl den rigter van Sellem, met voorweeten des markenrigters soo hij sustineert overmits hij voorleeden jaer 
geen holltink gehouden, op Barken Veen 225 klossen heeft laten steeken, soo word hem hetselve voor dese 
rijse te goede gehouden, sonder in consequentie getrokken te worden. 
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Naederhand erscheenen den rigter Hartger van Selst in persoon.  Versogt dat hem weedrom vergunt mogte te 
werden eenigen torff te steeken, docerende van sijne diligentie, soo hij met sijne huijsluiden gedaan in het veen 
te lesschen. Waerop hem geaccordeert sijn in dit lopende jaer 250 klossen.  
 

folionrs. 148
v
 - 149

r
 

Die eigenaars van Wiltink, Wussink en meer andere in Halle, die een schaapsdrift hebben, off daartoe beregtigt 
sijnde, hebben te kennen gegeven, dat den weert in de Landweer haer verhindere en bespieren te gebruiken en 
te drijven den gemeenen helweg door den tolboom. Waerop verhoort sijnde de oude luiden, verklaren tot allen 
tijden daartoe beregtigt geweest te sijn ende denselven als eenen gemeinen driftweg onverhindert gebruikt te 
hebben.  
Derhalven den weert in de Landweer is gelast geworden sig van dergelijke onthouden, ende voort geresolveert, 
dat die bouluiden den voorz: gemeenen drijffweg voortaen sullen te continueeren. 
 
Daertegens den heer droste Boekup, uit den naam van  sijn genade den heere Jurgen Eernst, Graaf tot 
Bronkhorst, protesteert mits desen wel expresselijk tegens die genomene resolutie van daar in niet te willen 
consenteeren also sijn edele berigt worden, dat sijnen genaedigen heeren desen schaepsdrift sou connen 
praejudiceren. 
 
De gemeene Erffgenaeme  

folionrs. 149
v
 - 150

r
 

connen niet verstaen, dat sijn graeflijke genade hierover eenige praejudice lijde en derhalve ook geen reeden 
hebben desen gemeenen drijffweg te verhinderen. Derhalven gedenken te verblijven bij haere van ouds gehat 
hebbende en nog continueerende possessie, daarin sij sig vermeenen te mainteneeren. Den heer droste 
Boekup blijft bij sijn protest. 
 
Den weert in de Landweer, als pagter van het heetplukken, klaagt, dat hem in sijn pagt inbreuke van andere 
geschiede, waarop markenrigter en erffgenamen geresolveert, dat pagter sal gehouden sijn sijne klagten 
naeder te verificeeren. En soo imand bevonden mogte worden die nu, off hiernaemal sig daeraen schuldigt 
maekt, denselven arbitrarlijk sal gestraft worden. 
 
Bij relatie van de vorsters word verstaen, dat sijn genade van Stirum, ter Borgh, etc., hebbe doen maajen in 
dese Halsche Marke 2 ofte meerdere voeder heide. Waarop den weert in de Landweer gerefereert heeft, dat hij 
vanwegens sijn genade  

folionrs. 150
v
 - 151

r
 

om sulx te consenteeren, schrijvens [heeft] bekomen. Willende op den 1
e
 aanstaende holtink die erffgenamen 

daarvan contenteeren, maar hij den wert niet well aan sijne […….....] gedisponeert sijnde, hadde de brengers 
van die missive aan de vorsters geweesen, om van deselve consent te inpetreren. Maar versuijmt hebbende 
deselve aan te spreeken, al evenwel gemaaijt hadde, waarop de vorsters den maaijers een paart uitgespannen, 
hetwelk hij den weert verborgt hadde. Daerop markenrigter en erffgenamen, aangesien sijn genades schrijvens 
en versoek hebben voor dese rijse het aangetrokken heetmaajen gepasseert, mits dat hetselve nae desen niet 
in consequentie getrokken werde. 
 
Den hoff aan Wiltink word bij provisie Wiltink gelaaten voor een halve rixdaelder jaerlijkx.  
 
Pookx sijn pagt de anno 1636 en 1637 betaalt. 
 
Goed van Gravenkamp de annis 1636 en 1637 zijn pagt ook betaalt. 
 
Bij affreekeninck blijvende  

folionrs. 151
v
 - 152

r
 

de erffgenamen aan den weert in de Landweer schuldigt  
de annis 1635        0 –   9½   
en drie rix oort resteert zaliger Willem Abbinks vrouw        
         1 – 17½  
 
Den markenrigter, erffgenamen en  
vorsters, voor en naer in de brand-  
lössinks en torff tellen verteert     17 – 17½ stuiver 
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Nog aff gereekent den heer remtmeester 
Hagens verteringe       8 – 10 – 0  
 
Ende post datum van de affreekenink  
met den heer rentmeester Hagen  
gehouden weedrom in reekening  
gebragt        10 –  0 – 0 
 
Hiertegens de vorsters aangebragt  
van ’t heetmaajen       31 –  4 ½  
 
van ’t heetplukken is den weert goed  
gedaan in anno 1637 verscheenen     25 –   0 – 0  
 
Item 1 daelder van Eggink       1 – 10 – 0  
 
Quot taliter praemisso modo omnia peracta attestati  
 
Rudolphus Theben 
ad hoc deputatus scriba 
 

folionrs. 152
v
 - 153

r
 

Anno 1638 
 
Anno 1638, den 19

e
 Julij, heeft den weledelen en eerentvesten Reiner van Raadvelt, heere tot Middagten en 

Hervelt, als erffmarkenrigter der boerschap Halle, op den hoff Obelink markengerigt geseten, ten overstaan van 
den heere droste Boekup, rentmeester Jan van Hagen, Alerdink en Borken vanwegen Rosengarden, Christoffel 
Wilderink, den mulder van wegen Woesink, den bouman op Elerink vanwegen Albert van Hagen, den 
bouwmeester op Assink voor Vogel, Teunis Rensen wegen Maatman, Trinneken Westhout wegens 
Hervelscamp, en Court op Gravenkamp.  
 
Is bij markenrigter en erffgenamen eerst voor al geresolveert, dat nu voortaen de nieuwe erffgenamen in cas 
van successie off coop, hetsij dat te voren erffgenamen geweest off niet, sullen schuldig en gehouden sijn te 
volldoen een anker wijns. 
 
Voorts word hiermede monsieur Vogel geinjungeert alsnog volgens sijn voor desen gedaane praesentatie, als 
naementlijk, dat hij van ’t goed Assink bij successie nieuwe erffgenaam sij,  

folionrs. 153
v
 - 154

r
 

off anders betalen gelijk voor desen geresolveert is. 
 
Winold Laken, vanweegens zeekere aangekofte partijen van den Bult en als in cas van coop nieuwe 
erffgenaem, word hem om seekere redenen de breuke verlaten op een anker wijns. 
 
Word alsnog bij poen van ouds daartoe staande, gelast die waterlijdinge van Hallerdijk binnen een maand tijts 
tot behoorlijken effect te brengen, hetwelke den vosters en schutters hunluide sullen aanseggen. 
 
Belangende de ordres van het torffsteeken verblijft men bij die resolutie van het jaer 1635, te weeten, dat de 
heele erven op het Swarte Veen 600 klossen, en op het Witte Veen 1500 klossen sullen mogen steeken; de 
halve erven en mindere gedeelten nae advenant. 
 
En hebben markenrigter en rentmeester aangenomen het Zwarte Veen eens te besigtigen  

folionrs. 154
v
 - 155

r
 

en op den eersten holtink daarvan rapport te doen. 
 
Aangaende de geregtigheit in ’t torffsteeken van den Gravencamp is bij markenrigter en erffgenamen 
provisionaliter geresolveert, dat Coert, bouman van ‘t Gravencamp soo lange hij leeft sal steeken op bijde 
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veenen soo als hij gewoon is te doen. En deselven erffgenaemen, nae affsterven, op het Witte Veen tegens een 
halff erve. 
 
Aangaende het maken van het hekken aan de Landweer blijft men bij de resolutie de anno 1637. En is daarbij 
geordonneert en gelast, bij poen van een tonne biers, alsnogh het voorz: hekken nae behoren gangbaer te 
maken, en sulx binnen den tijt van ses weeken. 
 
Aangaende de bij den weert van de Landweer off desselven voorsaeten aangegraven kempken, word verstaen, 
also geen bewijs van eigendom word  

folionrs. 155
v
 - 156

r
 

vertoont, dat de vorsters met hulpe van de huisluiden in soveel demoleeren en sligten sullen, dat de beesten 
haeren gang daarover konnen hebben, opdat het alsoo bij de gemeente mag blijven. En soo Wijnold Laken, 
eigenaar van de Landweer praesenteert deselve plaetse te kopen, willen markenrigter en erffgenamen hetselve 
nae deesen in oogenschijn neemen, om te delibereren wat daer in te doen staet. 
 
De vorsters en schutters worden gecontinueert in haere bedieninge. 
 
En word nu voortaen geordonneert, dat niemand eene nieuwe torffkuile sal mogen maeken en het geschiede 
dan met gemeen consent des heeren markenrigter der geërfden, ofte door aanwijsinge van de vorsters. 
 
En soo Johan ten Rosengaerden  

folionrs. 156
v
 - 157

r
 

tegens de resolutie de anno 1637, in die hem verbodene nieuwe torffkuile weedrom gestoken, sal verbreuk 
hebben 1 rixdaelder met belastinge, soo hij in ’t toekomende sustineert met geene bequame kuilen voorsien te 
sijn, alsdan sig te addresseeren bij de vorsters, om hem een andere aan te wijsen. 
 
Omdat het torffsteeken van den rigter Sels hoewel precario geschiet, in geenen consequentie mag getrokken 
worden, en sal hij in ’t toekomende jaer niet mogen steeken, en hem die geaccordeerde vrijheit benomen sijn. 
 
De reekening van ’t jaer 1637 opgenoomen, blijft den weert in de Landweer schuldig 15 Caroli gulden, 
affgetrokken het heetplukken soo hij schuldig geworden in anno 1637.  
 
Blijft den weert in de Landweer schuldig  

folionrs. 157
v
 - 158

r
 

In anno 1638 van het heet plukken 25 gulden. 
 
Nog word hij anno 1639 op Maij schuldig weedrom 25 gulden. 
 
Soodat hij, alles tegens malkander geconfereert en geliquideert en affgetrokken 25 gulden, soo bij affreekening 
de anno 1637 waren misreekent, schuldig blijft op huiden  40 – 0 gulden. 
 
Also de vosters te kennen geven dat den jongenman op Welsink twee nieuwe torffkuilen gemaakt tot praejudice 
van de gemeente, niet tegensstaende, dat sijne oude kuilen nog bequaem sijn om te torven, soo word verstaen, 
dat hij te veel daaraan gedaan hebbende, en derhalven in een breuke van 1 rixdaelder geslaegen, Voorts 
gelast, dat Welsinks eene van beide kuilen verlaten sal, ende schaffen het water uit de kuilen. 
 
In ’t jaer 1637 gepagt om heet te majen  
Jan ten Crabbenborgh tot Lamberti   
1638 voor      3 rixdaelder 
Werner Derk      1 “ 
Papenborgs Peter      1 “ 
Havek Horst      1 “ 
Zwelink      1 “ 

folionrs. 158
v
 - 159

r
 

Maatman      1 “ 
Ten Brul     3 “ 
Kervel       1 “ 
Beekens     1 “ 
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 Summa               25 – 6½  
 
Hierop betaalt aan gelde              17 – 6½  
 
Pook sijne pagte 3 gulden. Rest nog 8 gulden in ‘t te vorderen. 
 
Koort Gravenkamp sijne pagt betaalt de annis 1638. 
 
En is hierbij te gedenken, dat den heer markenrigter de costen van het tegenwoordige markengerigte selfs 
betaalt.  
 

Anno 1639 
 
Anno 1639, den 14

e
 Augustij, heeft den heer markenrigter Reinier van Raasvelt, heere tot Middagten en 

Hervelt, als erffmarkenrigter der boerschap Halle, op den hoff Obelinck markengerigte geseeten ten overstaen 
van jonker Vogel,  

folionrs. 159
v
 - 160

r
 

burgemeester Aalbert van Hagen, Hartger van Selst, rigter tot Sellem als volmagtiger van den oversten luitenant 
Baar, Christoffel Wildenraed, den mulder vanweegens Wassink, Hendrik Hildebrandt, Coert op den 
Graevenkamp, Zweer Ventig, weduwe Lettings, Trijne Westhove, Beernt Eevinck, Christiaen Haak weegens de 
Landweer. 
 
Dese naevolgende hebben haer schriftelijk geëxcuseert. 
 
Den heer commissairius Schimmelpennink van de goederen Wussink en Woltink. Wolter van Eltink van het 
goed Jolink. Den oversten luitenant Baar als volle erffgenaam van het goed Rosendael, word verstaen dat 
volgens  

folionrs. 160
v
 - 161

r
 

de vorige resolutie sal geven een anker wijns pro introitu. 
 
Jonker Vogel heeft aangenomen toekomende holtink bewijs in te brengen, dat zijn edele bij successie dat goed 
Assink is aengevallen, ofte bij onstentenisse vandien, te doen hetgeene nae luijt des markenboeks te doen 
staet. 
 
Wijnold Lakens sal alsnogh betaelen nae vorige resolutie een anker wijn. 
 
Den markenrigter en erffgenamen hebben verstaen, dat volgens voorgaende resolutie aangaande de 
waterlijdinge en ruijminge vandien, waarin Jurjen Abbink en Johan Jolink gebreukt sijn bevonden, sullen voor 
ditmael verbreukt hebbe 1 verel biers. En dat haerluiden daer en boven nogmael sal aangesegt worden die 
ruijminge te doen, op de boete van elk een tonne biers, sonder eenige contradixtie. 

folionrs. 161
v
 - 162

r
 

Aangaende de ordre van het torffsteeken verblijven markenrigter en erffgenamen bij haere vorige resolutie. 
 
Also den weert in de Lantweer, Christiaen Hiddink, vermoge reekeninge van voorleeden jaars holtink gedaan 
wegens het heetplukken, schuldig is gebleeven de summa van 40 – 0 gulden, ende hij sig nogh beklaagt over 
misreekeninge, soo is hem hetselve naegelaten tot op 35 – 0 – 0 , welke hij daetelijk betaelt heeft, waarmede 
haere pagting op Maij anno 1639 inclusive, is opgeheeven en alle verdere inbrengen en questien sijn afgedaen. 
 
De vosters brengen in het maajen verpagt te hebben aen de naevolgende personen: 
 
Nieuwen Roller       4 –   0 – 0  
Sprenkel       3 –   0 – 0  
Den Scheeper       1 –   4 – 0  
Jonker Kervel       2 – 10 – 0  

Summa:    10 – 14 stuiver 
folionrs. 162

v
 - 163

r
 

Den weert in de Lantweer brengt hier teegens in voor verteringe der vorsters tot sijnen huijse gedaen  
       4 –   1  stuiver. 
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Deselve aan die 10 gulden, 14 stuiver  
affgetrokken blijft     6 – 15  stuiver 
 
Daarbij gesupleert 8 gulden, soo de vorsters van voorleeden jaeren nogh hadden in te vorderen;  
nu alles betaalt komt nogh te goede  14 – 13 stuiver 
 
Als ook nog de     35 gulden van den weert in de Lantweer 

somma      49 – 13 stuiver 
 
Nogh hebben de vorsters aan geld  
ingebragt      10 – ½ gulden  
heenkomende van verscheide breuken de anno 1638 gevallen, ende bij haere luijden ontfangen, daarmeede de 
breuken anno 1638 bij de vorsters sijn affgedaan. 
 
Komt also in alles te goede de somma van 60 – 3 – 0  
 
Hiervan den mulder tot Sellem wegens twe tonne dubbelt en twee tonne enkelt bier op de holtingen anno 1638 
en 1639 geleevert ontfangen: 

  25 gulden 
Nog voor twee anker wijn  

folionrs. 163
v
 - 164

r
 

op beide voorz. jaeren holtingen hiervan uitgegeven        
       13 gulden. 
 
Item Lucas Johan hiervan ontfangen voor sijn loon nae Bredevoort en Halle     
          3 gulden 
  
Somma:       41 -  0 – 0  
 
Blijft nog te goede in alles:    19 – 3 – 0  
 
Soo Lucas Johan de anno 1639 in verwaringe heeft. 
 
Item heeft Lucas Johan 1 rixdaelder breuke van Welsink, soo in het vorige niet gereekent.  
 
Also den Rigter te Sellem voorleeden jaers holtink sijn versoek torff te steken bij den markenrigter en 
erffgenamen  affgesagen is, en den voorz. rigter nu weedrom gebeeden heeft, dat hem in het toekoomende jaer 
anno 1640 precario mogte toegelaten worden op dat Berken Veen voor sijne provisie eenigen torff te steeken, 
so is hem op sijn versoek bij dese wijse toegestaan om in ’t volgende jaer 1640 op het voorz. Berken Veen 300 
klossen te  

folionrs. 164
v
 - 165

r
 

mogen steeken, met expresse conditien, dat hij sig in ‘t volgende jaer 1641 des torffsteeken sal hebben te 
onthouden, nog eenig versoek daarom mogen doen. 
 
Op aangeven der vorsteren, klaegende over dat onbehoorlijk heet plukken in de heide, is [door] den heer 
markenrigter geresolveert, bij kerkenspraeke verbod te laten geschieden, dat voortaen niemand eenig heet sal 
mogen plukken, als diegeene die het heet van den markenrigter en erffgenamen sal gepagt hebben, bij 
verbeurte van dat geplukte heet, ende daer en boven een breuke van 6 Caroli gulden. 
 
Coert op den Gravenkamp heeft sijne pagt betaalt met 24 stuiver. 
 
Hendrik Pooks heeft de pagt van sijnen hoff betaalt met 3 gulden. 
 
Eindelijk is bij markenrigter en erffgenamen geconvenieert tot besigtiginge der heide, veenen ende 
waterlijdingen.  

folionrs. 165
v
 - 166

r
 

Markenrigter, jonker Vogel en rentmeester Haegen, en ook mede volgens het heetplukken tot meesten voordeel 
en profijt ten erffgenamen aen den meest biedende te verpagten.  
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Hierbij te gedenken, dat den heer markenrigter de costen van het teegenwoordege markengerigte selfs betaalt 
heeft. 
 

Anno 1642 
 
Anno 1642, den 23

e
 Augustij, heeft den hoogedelgeboren gestrengen heer Reinier van Raasvelt, heer van 

Middagten en Hervelt, als markenrigter der boerschap Halle, op den hoff Obelink in derselver boerschap 
geleegen, holtink geseeten ten overstaen van jonker Hoenen, rentmeester Johan van Hagen, borgermeester 
Hagen, Christoffel Wildenraed, Teunis Rensen weegens Maetman, meester Hendrik den mulder weegens 
Massink, Triene  

folionrs. 166
v
 - 167

r
 

Wisterhold wegens Heuvelskamp, Coert op Graevenkamp, de weerdinne in de Landweer. 
 
Commissaris Schimmelpennink en Wolsink heeft door missive sijne absentie geexcuseert. 
 
Op desen holtink was een anker wijns bestelt, hetwelke Winold Laken heeft aangenoomen te betalen pro 
introïtu. 
 
Nog blijven schuldigt de erffgenamen van den oversten luitenant Baar wegens Rosengaerden, en rentmeester 
Hagen weegens Assink, een anker wijn pro introïtu. 
 
Volgens is verstaen, dat jonker Hoenen vanwegen het goed Rosengaerden, als bij successie aan sijn edele 
gekomen sijn, sal betalen een anker wijns, edogh also hetselve goed tusschen sijn edele huijsvrouw en haer 
broeder en nogh ongedeilt is, sal het denselven, die het huijden off morgen te beurt mogte vervallen, tot 
betalinge sal verstrecken. 

folionrs. 167
v
 - 168

r
 

Aangaende de ordre van het torffsteeken is met eenparige stemme der erffgenamen geresolveert, dat dit 
toekomende jaar 1643 in ‘t Swarte Veen, ten aensien dat het bijna is uitgestoken, de geheele erven niet meer 
als 300 klossen, en in het Witte Veen 800 klossen steeken sullen. 
 
Verders is bij de erffgenaemen geresolveert, dat men toekomende sondagh en dien naastvolgenden, tot 
Doesborgh, Arnhem en Deudecum sal  doen publiceeren, dat op den 6 Septbris binnen Doesborgh, in ’t Rode 
Hert, in ’t openbaar sal verpagt worden het heetplukken in de Halsche Markt, waartoe van de erffgenamen 
gecommitteert sijn neffens den heer markenrigter, den rentmeester Hagen en Wildenraed. 
Den vorsters wordt ondertusschen gelast vlijtig daarop te letten, dat er geen heet geplukt wordt en, soo daar 
iemand wierde bevonden hier teegens doende, sal verbeurt hebben eene tonne biers. 
 
De vorsters hebben van agterstendige schult van ‘t  

folionrs. 168
v
 - 169

r
 

jaer 1639, soo van breuken als pagtinge des heetsplukken  
heenkomende, betaalt    10 – 10 – 0  
Nogh voor die jaeren 1640, 1641 en  
1642 van verpagtinge des heets, als  
ook breuken, betaalt    55 –   5 – 0  
facit te samen      65 – 15 – 0  
waarvan afgetrokken      5 –   5 ½  
Soo de vorster in de Landweer blijven  60 –   9 ½  
dewelke Lucas Jan neffens die   21 – 13 van ’t jaer 1639 in bewaringe gedaen. 
 
De erffgenamen hebben mede goedgevonden, dat den geswooren landmeter eene kaarte van de geheele 
boerschap Halle, soo van veenen als anders, gemaekt worde, hetwelke den heer markenrigter heeft 
aengenoomen te beschikken op costen van de gemeente. 
 
De vorsters hebben in de 3 jaaren van 1640, 1641 en 1642 tot den weert in de Landweer onder het torfftellen 
verteert 5 gulden, 5 ½ stuiver, dewelke voort van die vorige ingebragte penningen betaalt sijn, waarmeede den 
weert van alle praetensien tot op desen dagh  

folionrs. 169
v
 - 170

r
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gecontenteert is. 
 
Den rentmeester Johan van Hagen klaegende, dat den bouman van Heuvelskamp met den sijnen, den bouman 
op Assink grote schaede dede in sijn saet, is bij den erffgenamen verstaen, dat elk sijne varkens is gehouden te 
waren, ofte soo hij imand schaede deeden die behoorlijk gevregt hadde, sal men die varkens schutten en daer 
neffens van elker varken 1 daelder aan de markt betaalt worden. 
 
Jonker Hoenen en borgemeester Hagen, als eigenaers van ‘t goed Mellink, hebben te kennen gegeven, dat 
Coert haeren bouman van de Halsche vosters gepeint was, omdat hij teegen Mellinks Hogenkamp, omtrent een 
walleken in de straet liggende, plaggen hadde gemaaijt, sustineerende, dat hij tot sulken majen was 
beregtigt.Waartegens den bouman op Hallerdijk pretendeerde, dat den selven bouman nooijt aldaar soo verre 
gemaaijt hadde. Soo is goed gevonden, dat men hierover in  

folionrs. 170
v
 - 171

r
 

ogenschijn sal neemen, om den naasten holtink daervan te relateeren. 
 
Den predicant van Sellem is 200 klos torff, almeede den rigter aldaar 300 klos, dit toekomende jaer 1643, ex 
mera gratie, alleerst vergunt te mogen steeken. En voorts bij den geërfden geresolveert, dat van nu voortaen, 
sulks niemand die niet in Halle geërft [is], sal vergunt worden.  
 
Also den heer markenrigter de costen van desen tegenwoordigen holtink, als ook van de jaeren 1638 en 1639 
alleen, sonder toedoen van imand heeft gedraegen en uitgeschoten, sijn op rekening van deselve costen, den 
heer markenrigter vooreerst geassigneert die 60 – 0 – 0, soo Jan Lucas te verwaeren, te ontfangen. 
 
De vorsters sijn in haeren dienst gecontinueert en gelast volgens haeren eed het meeste voordeel en profijt der 
gemeente te soeken. 
 
Hendrik Pook en Coert op Gravenkamp hebben  

folionrs. 171
v
 - 172

r
 

haere pagt van alles betaalt aan den schrijver,  
 
Lucas Johan is wegens sijne moite vereerd 1 rixdaelder.  
 
Actum et signatum  
Anno et die quibus supra testime 
 
Hermanno Holtman  
ad hoc judicium scriba deputato. 
 

Anno 1643 
 
Anno 1643, den 12

e
 Septembris, heeft den hoogedelgeboren gestrengen heer Reinier van Raasvelt, heer van 

Middagten en Hervelt, in qualité als markenrigter der boerschap Halle, ten huijse van Winold Laekens in de 
Landweer, holtgerigte geseeten ten overstaen van jonker Jacob Schimmelpennink, jonker Hoenen, drost 
Boekup, Christoffel Wildenraed, Teunis Renssen, Triene Westerhoven, meester Hendrik den muller van Sellem, 
Christiaen Hiddink. 
 
Absenten:  

folionrs. 172
v
 - 173

r
 

rentmeester Jan van Hagen heeft sig laten excuseeren. Borgermeester Hagen heeft sig mede bij missive mede 
geëxcuseert. Weegens Capitein Baar is niemand gecompareert. 
 
Volgens aengaende seekere questie tusschen de bouluiden van het goed Mellink en Hallerdink, is dieselve 
saeke, overmits absentie van rentmeester Hagen en borgermeester Hagen, uitgestelt tot op den naasten 
holtink. 
 
Voorts, also mijnheer Schimmelpennink ervan doleerde, dat sijne erven des winters verdronken en merkelijke 
schaede leeden, overmits de waterlijding en togtgraven niet behoorlijk versien en geruimt wierden gelijk sulx 
voor desen geresolveert, worden die vorsters en schutters gelast aen te seggen den bouluiden welke sulx 
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toestaat, dat sij die togtgraven deegelijk, conform verscheidenen resolutien daervan genomen, opmaken, ofte 
sullen bij gebrek vandien onfeilbaar sonder conniventie geëxecuteert te worden. 

folionrs. 173
v
 - 174

r
 

In sonderheid is den voster bevolen te eiveren, dat den wall agter den Hogenkamp met den eersten opgemaakt 
werde, als strekkende tot markelijken profijt der Halschen Marken. 
 
Nopende den tax van ’t torffsteeken, alsoo die bouluiden seer klaegden te korte komen, hebben de erffgenamen 
vergunt, dat voor ‘t het toekomende jaer 1644 in ’t Witte Veen 200 klossen meerder als voorleeden jaer, te 
weeten 1000 klossen tesamen, en in ’t Zwarte Veen alleen 300 klossen. 
 
Den predicant en rigter van Sellem word van den erffgenamen nogh voor ditmael ex mera gratia vergunt, dat 
den predicant toekomende jaer 1644 in ’t Witte Veen 200 klossen, den rigter in ’t het selve Veen 300 klossen 
mogen laten steeken. Midsdien, dat sij niet qualijk sullen nemen, soo in ’t volgende jaer andere resolutie bij de 
geërfde mogte genomen werden, omdat sulx niet in consequentie getrokken werde. 

folionrs. 174
v
 - 175

r
 

Christoffel Wildenraedt relateert, dat den rentmeester Johan van Hagen neffens sijn edele, als last van de 
heeren markenrigter en geërfde hebbende, het heetplukken in de Halsche Markt verpagt hebben aen Winold 
Laekens voor den tijt van 6 jaeren, des jaers voor 25 daelder, alle jaer precies als het holtgerigte geseeten 
word, sonder langer uitstel te betalen, ook sonder eenige actie off praetensie te mogen voorwenden, ten ware, 
dat het heet merkelijken verbranden. In sulken val sullen de erffgenamen daar in doen nae kennisse van goede 
mannen als het sal behoren. Alles conform de pagtsedul daarvan opgerigt, dewelke op den naasten holtink sal 
ingebragt worden. 
 
Den landmeeter Geilkerken hadde een caarte van de Halsche Markt gemaakt, dewelke met goedvinden van de 
erffgenamen nog eenmael, in  

folionrs. 175
v
 - 176

r
 

bijweesen van de vorsters en schutter als aanwijsers, sal geëxamineert worden om, soo daer eenig ervens 
mogte begaan sijn, te corrigeeren en toecomende yaer op den holtink een perfecte kaerte in [ …….] en sullen 
die erffgenamen als dan den landmeter nae behoren daarvan contenteeren. 
 
De penningen, soo voorleeden yaer op den holtink van verscheide posten weedrom ingecomen, beliepen ter 
somma:       82 –   2 ½  
 
Waarvan den heer markenrigter op reekening van gedaene costen op den holtink van de jaeren 1638, 1639 en 
1642 sijn geassigneert:  

60 –   0 – 0  
 
Item Lucas Johan wegens sijne moite:    2 – 10 – 0 
 
Item heeft den markenrigter weegens het verpagten van ’t heetplukken gedaene costen luidt quitantie betaalt: 
      12 –   5 – 0  
beloopt tesamen:    74 – 15 – 0  
 
Dewelke van die 82 gulden, 2 ½ stuiver affgetrokken, schiet daar over:  

  7 –   7 ½ stuiver. 
 
De vorsters hebben aen  

folionrs. 176
v
 - 177

r
 

heetmaajen en breuken ingebragt als volgt: 
 
Beerent Thebes      2 – 10 – 0  
Marschalk       3 –   0 – 0  
Korte Wolter       3 –   0 – 0  
Krabbenborg      2 – 10 – 0  
Donderwinkel       3 –   0 – 0  
Winterink       3 –   0 – 0  
Sprenkeler       3 –   0 – 0  
Teunis Grubbe gepeind en ver- 



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 59 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

accordeert voor      2 –   0 – 0  
  Compt     24 –   0 – 0  
 
Dese 24 gulden sijn voort aen den lantmeeter Geilkerken nae luit sijner quitantie op rekening van ’t maken der 
caerten toegetelt.

2
 

 
Coert op Gravenkamp heeft sijn pagt met 24 stuiver betaalt. 
 
Item Hendrik Pook heeft sijn pagt betaelt met 3 gulden. 
 
De verteringe van desen tegenwoordigen geholdenen holtink beloopt sig luit designatie ter somma van:  

58 – 10 – 0  
 
Item den mulder te  

folionrs. 177
v
 - 178

r
 

Sellem nog ten agteren van 2 vat dubbelt bier voorleeden jaer op den holtinck geleevert en gedronken, beloopt 
sig gelijk doenmaals door markenrigter en erffgenaemen geaccordeert voor de summa van:  
    18 – 00 – 0  
 
En bedraagt sig also te samen  
de somma van:  76 – 10 – 0  
 
Die vorsters en schutters sijn voor het volgende jaar in haeren dienst gecontinueert en bij haaren eed gelast der 
gemeenten schaden te keeren en derselver meeste voordeel te soeken. 
 

Anno 1645 
 
Anno 1645, den 16

e
 Julij, heeft den heere Reijnder van Raesvelt, heere tot Middagten, Hervelt, etc., in qualiteijt 

als markenrigter der Halsche Markt, ten huijse van Wijnholt Laeken, holtgerigte geseeten ten overstaan van 
jonker Hoven, rentmeester Johan van Hagen, borgermeester Albert van Hagen, Christoffel van Wildenraad, 
Herman Beerkens wegen Maatman, meester Hendrik Roofs wegen Wassink, Hendrik Tengbers wegens die 
Hoven in absentie van Hendrik Hillebrands, Heile Terings vanwegen Hovelcamp, Beerent Eelink van Besseler. 

folionrs. 178
v
 - 179

r
 

Absenten: den volmagtiger van den grave van Stirum weegen den Toll, jonker Willem van Baer wegen Abbink. 
Ende hebben sig bij brieven geëxcuseert jonker Jacob Schimmelpennink en Hoffstad. 
 
Nieuwe erffgenaemen Arend Wassink cum suis, als erffgenaam van half Wassink, ende monsieur Hendrik 
Koops als koper van een sestedeel van Wassink. 
 
Nopende die quaestie tussen Hallerdijk en den bouman op Mellink weegens het plaggen maijen, is bij den 
heere markenrigter ende samentlijke erffgenamen verstaan, dat door twee onpartijdige erffgenaemen, in 
bijwesen bijdersijds bouwluijden, die quaestieuse plaatse sal worden genomen in ogenschijn, om over de 
gelegentheit van dien op den naasten holtink te rapporteeren.  
Sijnde hiertoe genomereert ende gecomitteert den heere markenrigter ende Christoffel van Wildenraad. 
 
Belangende den wall agter der Hogenkamp, is nae luijt resolutie den 12

e
 Septembris 1643 genomen 

opgemaakt. 
 
Alsoo den predicant, ende mede den rigter tot Zelm in die jaren 1644 en 1645 deels over hunnen gestelden 
taxt, deels eigener authoriteijt, in het Veen hebben gestoken sonder voorweeten ende consent der heeren 
markenrigter ende geërfden, soo is bij dieselve eenstemmig geresolveert, dat dit volgende jaar nogte den 
predicant, nogte den rigter sal vergunt worden  

folionrs. 179
v
 - 180

r
 

iets wis te steeken. 
 

                                                      
2
 Zie Gelders Archief, toegangnr. 0012, inventarnr. 1159, kaart 0001 (OK195) 
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Den taxt van het torffsteken verblijft bij het getall, soo op den vorigen holtink geconsenteert is. Te weeten 
duijsent clossen op het Witte, en driehondert op ’t Swarte Veen voor een geheel erve, de halven en andere 
gedeelte nae advenant. 
 
Die pagtcedulle van het heedplukken is huijden dato door rentmeester Hagen en Wildenraad, als daartoe 
gecomitteerde getoont, gelijk op voorgaanden holtink gelast was. Bedragende die pagt jaarlijx ad. 25 daelder, 
en dat voor een tijd van ses jaren, waarvan het eerste sal beginnen op St. Catharina 1642. Pagter Wijnholt 
Laeken, hospis in de Landweer. 
 
Den heere markenrigter en saementlijke erffgenamen hebben goed gevonden, dat in dit volgende jaar geen 
heet sal uijtgedaan ofte verkoft worden. 
 
Borgermeester Albert van Haegen, als mede landtheer van den goede Eelderink, geeft te kennen, hoe dat 
hetselve goed is beregtigt tot seeker eijken boomen, staande op de uijtdrift van het voornoemde goed, dewelke 
door comparants voorsaeten, voor en hij nae, voor haar eijgen altijd hebben gehouden, sonder daarinne van 
ijmand oijt geturbeert te sijn. Blijkende van hetselve regt en possessie bij dit markenboek in anno 1635, als 
wanneer Trine tot Westerhoven, als landvrouwe van die hoffsteede Hovelkamp  

folionrs. 180
v
 - 181

r
 

praecario is vergunt, omme onder dieselve boomen een schoppe te mogen houden.  
Dewijle dan den bouwman van Hovelkamp sig heeft gelusten laten, voor weinig daegen eenige der boomen op 
te snoeijen, en den comparant in sijne possessie te turbeeren, soo versoekt comparant, dat den voorz: 
bouwman sal gelast worden, sulke turbulentie kost- en schadeloos af te doen. 
 
Heile, huijsvrouwe van Johan Teerink, neemt aan op den naastkomenden holtink hare nootdruft en defensie 
tegens het voorgeven van borgermeester Albert van Haegen behoorlijken in te brengen. 
 
Voorz: beijde partijen verklaren hierover geaccordeert te sijn, door het leggen van een dijk op den vollen holtink 
in ’t jaar 1659, den 31 Augustij. En dat die boomen voor Heuvelscamp staande, als mede de schoppe, ten 
allentijden daar blijven sullen. 
 
Rentmeester Haegen geeft mitsdesen te kennen, dat hij van meeninge is, tegens sijn land, te weten Klein 
Wiltinkamp, op sijn ommedrift nog eene rijge  

folionrs. 181
v
 - 182

r
 

peppelen te pooten, ende dat sooverre van die anderen, die aldaar bereijts geplant staan, datter een voerweg 
bequaamlijken kan tussen doorgaan, ende gedenkt denselven te verhoogen, ende tot eenen goeden voerweg 
bequaam te maken. Indien ijmand hier bij sig mogte bevinden geinteresseert, kan het selve aangeven. 
 
Restanten wegens hunne intreed als nieuwe erffgenaemen: 
 
Rentmeester Haegen wegens Assink   1 anker 
Jonker Hoven ende sijn schoonbroeder  
wegens Rosengarden     1 anker  
[in de marge: jonker Hoven betaalt,  
vide nag: req: ] 
Aarnt Wessink wegens half Wassink   1 anker 
 
Meester Hendrik Koops wegen het sestedeel van Wassink remisse bij den heere markenrigter en 
erffgenaemen. 
 
Ingekomen penningen:  
 
De vorsters hebben gelevert van het heetmaijen in ’t jaar 1644 ende 1645 eene somme van 76 gulden, waarvan 
soo daatelijk bij desen betaalt sijn éénensestig gulden 13 stuiver, ende die ovrige 14 gulden, 
7 stuiver resteren, welke Wijnolt Laekens tot betalinge van sijnen agterstant heeft aangenomen gelijk 
somme       76 – 0 – 0  
 



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 61 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

Breukeschuldigen: 
 
Omdat sij die ordre van torffsteeken hebben te buijten gegaan, resteren:  

folionrs. 182
v
 - 183

r
 

1. Gerrit Obelink omdat hij 175 clossen hadde teveel gestooken, gebreukt op 3 rixoord   
       1 – 17 ½ stuiver 
2. van gelijken Derrik Obeling op    1 – 17 ½  
3. Eelderink op ½ gulden           10 
4. Court Snijder op een  rixoord  :         12 ½ stuiver 
5. Jolink op 18 stuiver               18  
6. Poek is voor ditmael om reeden  
   die breuke geremitteert  

somma       5 – 15 ½ stuiver 
 

7. Geert Teerlink, hebbende in dese markt schadden gesteeken sonder consent van den markenrigter ende 
erffgenaemen, is daaromme gepeijnd, en sijn broeder Johan Teerlink, voor hem borge geworden, is gebreukt 
op 1 rixdaelder  
resteert         2 – 10 – 0   
8. Wijnolt Laekens is schuldig wegens het heetplukken bij hem gepagt van twee jaren bereits vervallen, te 
weeten, het eene op St. Catharina 1643 en het tweede op Catharina 1644 jaarlijx 25 daelder.  
Facit in die twee jaren vijftig daelder, 
resteert aan gulden      75 –   0 – 0  
9. dito 16 Julij bij jonker Hoven pro introïtu betaalt en aan de waerdinne in de Landweer getelt  
     6 gulden 
 
Ontvank somma   165 –   5 ½ stuiver 

folionrs. 183
v
 - 184

r
 

Uijtgave:  
 
Meester Hendrik Koops, muller tot Zelhem, resteert voor twee vat dubbel bier anno 1644 / op den holtink 
gelevert het vat ad. 9 gulden facit    18 – 0 – 0  
 
Den 24 Augustij 1645 dese 18 gulden aan den mulder per schrijven betaalt, nae luijt quitantie. 
 
Aan Wijnolt Lakens resteert te betalen van verteerde kosten op den holtink van den jare 1643 nae luijt 
rekeninge 58 gulden, 10 stuiver  
       58 – 10 – 0  
 
Ende aan derselven op den holtink anno 1645 gehouden, nog van verteeringen     
       39 – 16 – 0  
 
De vorsters voor en nae verteert      3 –   7 ½  
 
Aan de meijden tot drinkgeld       0  – 18 – 0  
 
Den 16 Julij 1645 op desen holtink aan den landmeeter Geelkerken op sijn restant van die caarte betaalt, nae 
luijt sijn hand sevenentwintig gulden    27 –   0 – 0  
 
Van uijtgave somma:   147 – 11 – 0  
Welke 147 gulden, 11 stuiver van den ontvank 165 gulden, 5 ½ stuiver afgetrokken blijven tot profijt van de 
mark nog ovrig, 

somma       17 – 14 – 0  
 
Tot vorsters sijn dit jaar gecontinueert, te weeten Willem Hallerdijk  neffens  Thomas Wassink, ende Johan 
Wiltink versoekende ontslagen te worden, is in derselver plaatse gestelt Geert Obelink, ende de gewoonlijken 
eed gedaan. 

folionrs. 184
v
 - 185

r
 

Court op Gravenkamp, heeft sijn pagt betaalt, jaarlijx 24 stuiver, tot op St. Martinij 1644. 
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Ende Poek resteert van den jare 1644 op Martinij verschenen, som  

     3 – 0 – 0 . 
 

Anno 1647 
 
Anno 1647, den 13

e
 Julij, heeft den heere Reijner van Raesveld, heere tot Middagten, etc., in qualiteijt als 

markenrigter der Halschen Markt, in de Landweer ten huijse van Wijnolt Laquer, houtgerigte geseten ten 
overstaan van den heere droste Bocop als volmagtiger van sijn genade graaff Georg Ernst, graaf tot Limborgh, 
etc., jonker Jacob Schimmelpennink, landrentmeester Johan van Hagen, borgermeester Albert van Hagen, 
Christoffel van Wildenraad, scheepen Hendrik Koops, Hendrik Hillebrands, Johan Teerink, Wijnolt Laqker, Court 
op den Grevenkamp. 
 
Absenten:  
 
Lucas Welmaar van Baar weegens Abbink,  Hoffstad wegens Jolink. 
 
Belangende die quaestie tussen Hallerdijk ter eenre, en den bouwman op Mellink ter andere sijde, wegen 
plaggenmaijen, in het voorleden jaar 1645 bij die gecommitteerden niet besigtigt, is nogmaals verstaan, dat 
deselve gelijk als vorens, die plaatse en gelegentheit van dien, sullen nemen in ogenschijn, ende op den 
naasten holtink  

folionrs. 185
v
 - 186

r
 

daarvan rapporteeren. Sijnde den dagh van visite daartoe bestemt, den derden Augustij naestkomende. 
 
Johan Teerink, eijgenaar van Hovelscamp, heeft op dato ingebragt eenige beleijde kondschappen, belangende 
die quaestie ende verschil, tussen hem en borgermeester Albert van Hagen als goedheer van het erve 
Helderink. Van welke condschappen gemelde borgermeester Hagen versoekt copije, om op den naasten holtink 
daarop te dienen nae behoren, ten ware dat partijen ondertussen in der minne sig mogten vergelijken. 
 
De vorsters berigten dat Wijnolt Laquer hebbe gesteeken over sijnen taxt, tweehondertvijftig klossen witten torff, 
edog dat hij sulx den vorsters hadde aangegeeven praesenterende op den holting daarvoor te willen voldoen. 
 
Schadden gestoken en sullen daarvoor geeven: 
  
Wissink      1 –   5 – 0  
Straetman      1 –   5 – 0  
Vogelink      1 –   5 – 0  
Bunink       1 – 10 – 0  
Gert en Teunis Beeftink     2 –   0 – 0  
Somma      7 –   5 – 0  
 
NB:  Dese 7 gulden, 5 stuiver sijn  

folionrs. 186
v
 - 187

r
 

in den jaere 1649, den 22
e
 Augustij aen den schrijver betaalt. 

 
Heetmajen en sullen daer voor geeven: 
 
Gerrit te Wapenrijs       3 – 0 – 0  
 
NB: Dese 3 gulden sijn ook den 22

e
 Augustij 1649 aen den schrijver betaalt. 

 
Johan ten Wapenreijse ook 3 gulden, dewelke door de vosters bij het ruime van de beke verteert sijn, ergo nihil. 
 
Van het heetplukken van 2 jaeren, te weeten van den jaere 1645 en 1646 op Cartharina telkens verscheenen, is 
schuldig Winold Laekquer als pagter, tesamen vijftig lopende daelder  
       75 –   0 – 0  
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Johan Wiltink, van een gaerden Veen Hooft genaamt, jaerlijkx eenen halven rixdaelder, ende resteert tot den 
jare 1647 inkluijs, vijf rixdaelder off    12 – 10 – 0  
 
Ende in resto van den jaere 1646    17 – 17½  
 
Ontfangen, somma:   115 –   4½  
 
Uitgaeve  

folionrs. 187
v
 - 188

r
 

bij den weert in de Landweer Winold Laekens voor de mailtijdens     
          20 –   0 – 0  
voor 50 kannen wijn      17 – 10 – 0  
voor 14 vaanen bier        7 –   0 – 0  
de paerden aen rouvoeder       4 – 10 – 0  
aan haver         4 – 16 – 0  
De huisluiden een tonne biers       7 –   0 – 0  
De vosters verteert nu en dan,  
in ‘t geheel         7 –   0 – 0  

Somma:      67 – 16 – 0  
 
Den landmeeter Geelkerken resteert van de landcaerte van dese markt      
       27 –   0 – 0  
 
Poek sijn toegeleid voor sijn lopen met den lantmeeter Geelkerke 

    3 –   0 – 0  
 

In ’t schijden, en naedat de reekeninge gesloten was 12 kannen wijn elk kanne ad. 7 stuiver  
         4 –   4 – 0  
den kok tot drinkgelt        1 – 10 – 0  
den maagd voor drinkgeld       1 –   0 – 0  

Summa:    104 –   5 – 0  
 
Den heer markenrigter en samentelijke erffgenamen  

folionrs. 188
v
 - 189

r
 

hebben op dito eenstemmig geresolveert en gearresteert, dat de veenen van dese markt sullen besigtigt 
worden. Waartoe dat gecommiteert sijn in bredere instructien des heeren markentigters, jonker van der Hoeven, 
rentmeester Jan van Hagen, borgermeester Albert van Hagen, en schepen  Wildenraed, tot sig neemende 
Johan van Lindt, den lantmeeter, om hiervan berigt te doen op den naasten holtink. 
 
Wegens de vosters. 
 
De oude vorsters sijn van haere diensten ontslagen en in derselver plaatse aangestelt Jurjen Abbink, Johan 
Wolsink, en Johan Hoverman.  Dewelke dienvolgens hebben gedaan den gewoonlijken eed. 
 

Anno 1653 
 
Op den 19

e
 Septembris 1653 heeft haer hogedele mevrouw  

folionrs. 189
v
 - 190

r
 

van Middagten, markgerigt gehouden in de boerschap Halle, ter praesentie van de erffgenaemen. 
 
Jonker Wijnand Adolff van Baar geeft te kennen, dat Derk Wisselink, als pagter van sijn genade van Stirum Toll 
in de Landweer, een huijs nieuwelijk hadde gestelt op seeker kampken tot den Toll gehorende, sustine-rende 
sulx sijn goed Rosengaerde praejudiabel te sijn, sonderlijk terwijl over denselven kamp den Helleweg langs sijn 
weledele voornoemde grond gehoorende was geleid. 
Ex adverso heeft drost Bokop als volmagtiger van sijn gravelijke genade van Stirum, dat sijn graevelijke genade 
het huijs daarover geklaagt wordt,  
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folionrs. 190
v
 - 191

r
 

op sijn grond heeft doen setten, ende dat hem vrij staat conform landregten, sijn grond te betimmeren, opdat 
niemand sijn genaede sulx met regt kan beletten. 
 
De tegenwoordige pagtere van den Toll beklaagt hem, dat die van de Oude Landweer sijn gemaaide plaggen 
van sijn gepagt land heeft weggehaalt. 
Ex adverso segt sulx te sijn op de gemeente, en niet op het gepagte landt. 
Daartegens word geseit gemeinte te sijn, maar te gehorende onder den Toll en pagt. 
 
De vrouwe markenrigtersche en erffgenaemen komen in ervaringe, dat Winold Laeken en sijn huijsvrouw een 
kamp hebben verkogt; haer huijs in de Landweer aan Aalbert Warnink met de  

folionrs. 191
v
 - 192

r
 

geregtigheden van torffsteeken, ende het land tot het huijs gehorende aan verscheide andere personen, 
naemelijk Willem Hallerdijk, Abbink, Stoffel Wassink, en Jan op Rosengaerden, met de geregtigheit van 
plaggenmaajen, waarmede de  geregtigheid word verdeelt, hetwelke is een noviteit ende inventum voor de 
markt. Soo is verstaen, dat den vercooper hieraen te veel heeft gedaan, ende hetselve sal beeteren en 
bevorderen en dat dese geregtigheid van torffsteeken en plaggen maajen bij één alleen sal blijven, gelijk sulx 
van ouds gebruikelijk is geweest. 
 
Bij occativ propoost vallende, hoe in de Halsche Markt soude beregtigt sijn tot torffsteeken, tot plaggen en 
heetmaajen, heeft drost Bookop vanweegens sijn genade van Stirum willen sustineren, dat tot den Toll mede 
soude gehoren de geregtigheit van torffsteeken, heetplukken en andersins. 
 
Soo is bij de erffgenaemen  

folionrs. 192
v
 - 193

r
 

expresselijk tegengesproken seggende, dat nooijt sal beweesen worden eenigen titul van possessie, veel min 
eenig regt, dat den Toll eeniger tijt toe beregtigt soude sijn geweest. 
 
Dx: adverso drost Bokop verklaart, dat den Toll in de Oude Landweer altijt tot torff en in de heide beregtigt sijn 
geweest, ter oorsake, dat gemelden Toll den torff van Gelder toekomende, altijt van den tollenaer gebreukt is 
geworden, dewelke sonder twijfel sijn habitatie in de Landweer hebbende, ook meede aldaer die veenen en 
heiden tot sijn onderhout gebruikt heeft. En dus te meer, dewijl den volmagtiger van sijn genade op dit 
markengerigt vanwegen den Toll comparerende, ende als andere markgenoten en eigenaars van de gemeente 
van het gebruik deser veenen en heiden mede gedisponeert ende gevocieert heeft, ende dat uit kragt van 
eigendom ende proprieteit, soo in de veenen als heiden. 

folionrs. 193
v
 - 194

r
 

De erffgenaemen blijven haer vorige wel expresslijk ontkennende, dat den Toll ooijt regt in de gemeenten ofte 
heiden gehad heeft. Sonder dat hiertoe in consideratie kan comen, dat het een vorsten toll sij, want den toll tot 
Hummel ende in den Tolldijk mede den vorst toebehoort. Maar en konnen die tollenaers van beide tollen 
diesaengaende geen regt oft geregtigheid in de gemeente pretenderen.  
 
Den vollmagtiger van sijn genade van Stirum persisteert bij sijn vorige, daarbij doende, dat die gealligeerde 
tollen tot Hummel en elders geen vaste habitatie ende woonplaatsen gehad hebben, ofte sodanige plaatsen, 
welke van ouds in de veenen en heijden beregtigt waaren. 
 
De erffgenamen ontkennen vooralsnog, dat bij den Toll ooijt eenige geregtigheid in de veenen geweest sijn, off 
daar bij verdedigt is geworden, gelijk den laesten tollenaer. Ende de weduwe van saligen Rabe Tenglen, wiens 
vader lange jaeren alhier tollenaer is geweest ende praesenteert, dat haar nooijt eenig regt in de veenen 
verpagt sijn bij den Toll. 
 
Den volmagtiger voornoemd  

folionrs. 194
v
 - 195

r
 

persisteert, houdende die dispositie voor suspect. 
 
Teunis Aarensen geeft te kennen, dat den bouman van Halderdik eenige plaggen tegens een kamp onder 
Maetman gehorende, hebben gemaaijt, die nae sijne sustenue bij sijnen bouman van Maetman gemaaijt was. 
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Waarop verstaen is, dewijl den borgemeester Hagen als eigenaer van Halderdink niet praesent was om sijn 
contra berigt daarop te doen, dat die sake uitgestelt sal blijven tot het naeste jaers holtink, tot praejudice van 
een ijders recht. 
 
Willem Hallerdink, Jolink, Wassink, en Geert Obelink sijn naar markrechten gebruijk elk op een halve tonne 
biers gebreukt, omdat se niet hebben geholpen aan den brand in de heijde te blussen, niettegenstaande door 
trommelslag daartoe geroepen sijn. 
 
Gerrit Obelink te kennen gevende, dat den bouwman op Maetman van agter sijnen bosch eenige plaggen te 
nae gemaaijt hadde, soo is den beiden bouwluiden belast, de één den anderen voortaen niet te nae te maejen, 
maar dat elk sal blijven, maar dat elk soo nae en weer als sij eerlank gebleeven sijn, sullen majen.  

folionrs. 195
v
 - 196

r
 

En sijn de eigenaren van beide goederen tevreeden, dat die plaetse in ogenschijn sal worden genomen om 
daernae te erkennen als regt en reeden is. 
 
Jan Beerentsen, wonende op den Pookshoff, is aengenomen tot schutter, op allsulke eemolimenten als sijn 
voorsaten heeft gehad.  
Ende hem belast, well neestig te letten, dat hij diegeene schutte, die tusschen het saet op de scheitvoren 
koeijen ofte paerden hoeden. 
 
Belangende het different tusschen den weert in den Lantweer en den pagter van den Toll weegens het 
plaggenmaaijen omtrent den Poll, is hetselve geresolveert, tot het naeste jaer holtinge een ijder sijn regt 
ondertusschen voorbehouden. 
 
Op desen holtink is verteert, alles te samen gereekent    51 – 10 – 0  
 
Gerrit op den Gravenkamp heeft betaalt van 4 jaeren pagt van Maarschalshoff    
        5 –   0 – 0  
 
van mijnheer rentmeester Hagen van verschoten post ontfangen      
        1 –   0 – 0  
 
Aan den kok gegeven       1 – 10 – 0  
 

folionrs. 196
v
 - 197

r
 

Anno 1658 
 
Anno [1658], den -- Novembris, heeft haer hoogedelgeboorne mevrouwe van Middagten markengerigt 
gehouden met ondergenoemde erffgenaemen: 
 
Drost Boeckhoff, burgermeester Huijgens, burgermeester Wilvoort, rigter Haegen, Jan Terinck, Hermen 
Barcken, monsieur Hendrik Moller tot Sellem. 
 
Absenten, soo haer met brieven geëxcuseert hebben:  
Hendrik Noll, Jacob Hoffstad en Jan van Elten, St. van Hagen, Vinsent Adolp van Baer en W. van Baar, Quirijn 
Verweek. 
 
Absentes: 
Landrentmeester Schimmelpennink. 
Mijnheer Schimmelpennink absent sonder excuse. 
 
Jorjen Abbink, voorster, verklaert aen breuken en aan verpagtinge van heide ontfangen te hebben 50 – 0 – 0  
 
Wijnolt Laeken word gesustineert een ongefundeerde uitdrift gemaakt te hebben. 

folionrs. 197
v
 - 198

r
 

Den bouman van Jan ter Plant heeft onbehoorlijk plaggen gemait ende daar een onlandt mede tot lande 
gemaakt. Waarop den landheer gehoort is, en verklaert sijn eigen toe sijn, sustineert deswegens daar toe 
geregtigt te wesen. Den markenrigter en erffgenamen houden dese reden niet capabel, doordien Hallerdik wel 
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van veertig jaeren gedenkt sulx hiervan niet geschiet te sijn. Blijft bij sijn vorige tot den naasten holtink. Jan 
Wiltink denkt wel van vijftig jaer sulx ook niet geschiet te sijn. Word geresoneert tot den naeste holtinck, 
wanneer hij wedrom gehoort sal worden. 
 
Hallerdinck ende andere klaegen, dat Aalbert Warners in de Landweer haer eenen dijk geleidt heeft die haer in 
’t water set.  
Die vrouw markenrigter en erffgenaemen ordonneeren, [dat] den dijk ingesmeten sal worden, en omdat 
daardoor infractie in de markt gedaan is, als verder omdat hij onfaesondelijk van de vrouw markenrigterse  

folionrs. 198
v
 - 199

r
 

gesproken heeft, ende saementelijke erffgenamen niet wilde gehoorsamen. Is derhalven in een breuke 
geslaegen van 10 oude schilden, voorbehoudende den heer sijn breuk aangaende het aengemerkte land ende 
den tuijn. Daartoe sijn gecommiteert de saementelijke erffgenaemen, die ter plaetse geweest en hebben die 
onpartijdige mannen geset tot oordeelders waernae den tuin gesett sal worden. 
 
Het aengemerkte en opgegraven land hebben de erffgenamen ingeworpen, en de heisters op den nieuwen 
gemaekten dijk staende, samentelijk affgehouwen, alsmede die heisters die op het landt naest den dijk door 
hem Aelbert Warners waren geplant. 
 
De vrouw markenrigtersche en erffgenamen hebben tot scheuter aangestelt Gerrit Pluimers, die met 
handtastinge, inplaats van eed, getrouwigheit belooft heeft, en in sijn aengenoomen ampt niemandt te ontsien.  

folionrs. 199
v
 - 200

r
 

Ende hebben mede tot vorsters aangestelt Gerrit Elerink, Stoffel Wassink, en Willem Hallerdijk, die meede met 
handtastinge, inplaats van eed, getrouwigheit belooft hebben. 
 
De erffgenamen hebben geresolveert, dat bij provisie tot den naesten holtink geen plaggentorff sal gemaaijt 
worden. 
 
De erffgenaemen hebben geresolveert, dat ten behoeve van den toorn tot Sellem door den predicant en rigter 
tot Sellem eenig parceelen in desen markt, bequaemelijk om te vercopen, sullen uigesien worden, met 
bijvoeginge van den heer rigter Hagen en mijnheer Huijgen. 
 

Anno 1659 
 
Anno 1659, den 31

e
 Augustij, nae ouder gewoonte markengerigt gehouden in praesentie van ondergenoemde 

erffgenamen: 
 
Landrentmeester Schimmelpennink 
Wunsink  
Wolsinck  

folionrs. 200
v
 - 201

r
 

Aalbert Besselinck van de [….…] 
Hoffstad van Jolinck 
 
Op den uitdrift van Wijnold Laeken hebben de erffgenamen geresolveert dat denselven niet bevoegt is uitdrift te 
houden, alsoo dieselve van die Landweer wordt gebruikt. 
 
De erffgenaemen verstaan, dat Jan Planten met die twee ingebragte beëdigde conschappen genoegsaem heeft 
beweesen, dat die [Landweers] Maete uit de gemeente mag worden [….…]. 
 
Weegens den breuk van Aalbert Warners word geresolveert, dat den rigter van Sellem sal versogt worden 
peindinge te doen en hem daarvoor te executeeren. En also Aalbert verklaert den dijk ingesmeeten te sijn 
volgens belofte gedaan, sal sulx door gecomitteerden besigtigt worden off sulx geschiet is, als ook van gelijken  
weegens het opgegraven landt. 
 
De erffgenaemen resolveeren, dat die onpartijdige van de erffgenaemen in ogenschijn sullen neemen die 
gehouwenen  
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folionrs. 201
v
 - 202

r
 

boomen ende het aengegraeven landt van Aalbert Warners, en de opgegravene dijk, waervan deselve sullen 
rapporteeren. Ende sijn den heere van Bransenborgh, volmagtiger van den graeff van Stirum ende den 
borgemeester Heuijgens. 
 
De vorsters geven te kennen, dat den bouman van het goed Obelink ende Essinck te verre over de lijmiten uit 
de Halsche Markt gemeene plaggen hebben uitgehaalt. Is daarop geresolveert, dat die plaetsche door 
gecommitteerde erffgenamen in ogenschijn sal genomen worden met applicatie van de gemaakte caarte ende 
condschappen, om daarvan den naasten holtink te rapporteeren. Ende sijn gecomitteert borgermeester Huijgen, 
borgermeester Walraad. 
De gecomitteerden rapporteeren wegen den dijk, soo Albert Warner voorleden holtink beloofft hadde in ’t te 
sligten, en nu op desen holtinck verklaarden geschiet te sijn. Is bij ogenschijn bevonden in sulken gestalte te 
sijn als hij voorleeden jaar was, bevorens beloften doenmaals gedaan. Insgelijk is bevonden,  

folionrs. 202
v
 - 203

r
 

dat den Helweg nog opgegraeven is met den tuijn daer bovenop. Dan is alleen onlangs, soo het schijnt voor 
eenige daegen, een gaetjen daar in gemaekt. 
 
Aalbert Warners, dit rapport gehoort hebbende, heeft nogmaels aanbeloofd den aengeworpen dijk, als ook het 
opgeworpen op den Helweg, te willen sligten. 
 
Waerop erffgenaemen geresolveert hebben, dat Aalbert Wernick sal worden aengeseit om alle nogh binnen den 
tijt van 14 daegen die sligtinge van den dijk en de opgegraevenen ende opgeworpen aen den Hellweg te sullen 
sligten, authoriserende en committerende monsieur Verkeuil ende Antonij [….…] om alle van alles in ogenschijn 
te neemen off die beloofde en geordonneerde sligtinge is geschiet, en in val neen, met bijstant van de vorsters, 
op costen van Aalbert het voorz: sligting te effectueeren. 
 
Rapporteerende mede die gecommitteerde weegens differentie tusschen Aalbert Werninck en Willem Hallerdijk 
weegens den affgehouwenen boom, dat denselven is staende en gewortelt met de eene sijde in den [kamp] van 
Hallerdijk cum suis, welken camp ter sijde  

folionrs. 203
v
 - 204

r
 

daar de boom is affgehouwen, is schietende op den Hellweg. Ende den veene van Aalbert Wernink lijdt aen de 
andere sijde van den Hellweg, soodat die gecommitteerde ganschelijk niet meenen, dat gemelden Aalbert daar 
eenigsins aen beregtigt kan sijn. 
 
De erffgenamen aengaende het gesustineerde regt van den Toll in de Landweer om torff te steeken en plaggen 
te maajen, persisteeren bij het berigt dienaengaende op den holtinck anno 1658 gedaan, lastende die 
vorssteren sorge te sullen dragen, dat daerenteegens tot praejudice der erffgenamen niet werde 
voorgenoomen. 
 
Die samentelijke errfgenamen hebben het heetplukken verpagt aan Jan Berents, Jan Kuster, Berent Ciero, 
Hendrik op den Besseler voor den tijt van 6 jaeren, aanvank neemende op St. Gil 1659, voor de somma van 28 
gulden jaerlijks, onder conditie en expresse bedienge als bij voorgaande pagtsedul van den 9 Octobris 1653 
geconditioneert was onderteekent. 
 
Borgern voor Jan Berents, Hendrik Assink,  

folionrs. 204
v
 - 205

r
 

voor Hendrik op den Besseler, Gert Obelinck, voor Beernt Ciroop, Teunis Wussink. 
 
Sijnde voorgecomen van de vorsteren, dat grote misbruiken op het veen worden gepleegt met affhalen van den 
torff, soo hebben de erffgenamen geresolveert, dat geene bouwluiden eenigen torff souden mogen affhalen, 
alvorens haeren gestokenen torff te samen uit de kuilen gebragt en bij de vorsteren op eene rijse, bij verbeurte 
van een halff vat biers voor de vorsteren. 
 
Is mede geresolveert, dat geene beesten off paerden op de voorhoofden off schijtvoren in den enck sullen 
mogen gehoedet worden, soo lange het saet in den enck is, ofte sullen geschut worden. 
 
Dat ook geen uitheemsche, in den markt niet gegunt ofte gewaert sijnde door vergun ofte andersins, in het veen 
eenigen torff in het geheel oft ten halven sullen mogen steeken, bij verbeurte van 10 dealder. 
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folionrs. 205

v
 - 206

r
 

De gesamentelijke erffgenamen [hebben geresolveert], dat die 3 hofkens *) tot profijt des markenschrijvers tot 
dato gestaan hebbende, sullen worden in ’t openbaar worden verkogt, en die penningen daarvan komende, 
geëmplojeert tot reparatie der kerke van Sellem. En dat inplaatse vandien, den markenschrijver jaerlijkx sal 
worden betaalt 6 gulden uit de gemeene penningen van de markt. 
 
*) genaemt Hultenhof bij Willekenshoff, Maerschalkshoff bij Assink,  Plumershoff naast sijn principaelen hoff het 
hoeksken bij den Besselaer affgetuint. 
 
Tot de verkopinge sijn gecommitteert neffens den volmagtiger van den markenrigter, mijnheer Baar van den 
Bransenborgh en mijnheer Heekeren. 
 
De saementelijke erffgenamen hebben geconvenieert aen Winold Laekens, op sijn ootmoediglijk versoek, om 
een beest off drie  

folionrs. 206
v
 - 207

r
 

voor sijn nootsakelijk onderhoud in de heide te mogen houden, edogh niet anders als bitsgewijse vrij, en door 
compassie. 
 

Anno 1660 
 
Anno 1660, den 8

e
 Octobris,  is nae voorgaende nootificatie ende publicatie, nae oud gebruikt holtinge 

gehouden, en daertoe gecompareert den edelen Otto Waggendorp, als volmagtiger van de welgeboren vrouwe 
Margareta, barronnesse van Leefdall, weduwe van Raasvelt, vrouwe tot Middagten tot Hervelt, als 
erffmarkenrigterse der Halschen Marken. Daartoe de acte van volmagt aen de markengenoten is vertoont, van 
deselve voorlesen en bundig erkent.  
 
Neffens de markgenoten ten daege verscheenen ende praesent geweest:  
sijn genaede van  

folionrs. 207
v
 - 208

r
 

Stirum, door desselfs secretairius hieronder benoemd, rentmeester Martinus Heugens, Willem van Baar, 
borgermeester Christoffel Wildenraed, borgermeester Johan van Heekeren, Baltesar van Hagen, Teunis 
Rensing, Jan Tering, Aalbert Werners, Hendrik Muller, de heere secretairius Willem Wiepinck. 
 
Absenten: 
Wussinck en Willinck, toebehorende den commissaris Schimmelpennink, Rosengaerden geexcuseert, Jolinck 
excusatius is per litteras, Assink per litteras excusatus, Besseler excusatus per literas. 
 
Dese volgens sijn de protocollen van voorleeden jaers holtinge gehouden voorgeleesen ende naegesien, ende 
daarover gerecesseert als volgt: 
 
Wegens de geregtigheit van [ ….….] uit de gemeente, blijft het met de Landweers  

folionrs. 208
v
 - 209

r
 

Maten bij vorigen jaers resolutie. 
 
Monsieur Verkuil ende Theunis Rensink, voorleeden jaer gecommitteert tot informatie ende den oogenschijn te 
neemen, of Aalbert Wissink oft Werner, volgens sijne vaste beloften dienaangaende voorleeden jaer gedaen 
den dijk ende aangegraven landt soude hebben gesligt, ende, bij onstentenisse vandien, het selve met 
assistentie der vorsters selver te sligten, rapporteerende, dat die sligtinge nog niet door hem is geschiet, nogte 
door der gecommitteerden last, also de vorsters hetselve geweigert hebben. 
 
Waarop naeder bij den markenrigter en erffgenamen is geresolveert, dat dit poinct bij de vorige hierover 
genomene resolutien ende decisien sal blijven affgedaan. Ende [om] deselve te executeeren, den markenrigter 
neffens de praesente erffgenaemen, op huiden defacto allsulken dijk ende aengegraven land sullen insligten 
ende effenen. Terplaetsen daar de huisluiden  

folionrs. 209
v
 - 210

r
 

daartoe gebodet, om daetelijk een ijder met een schop in de Landweer te compareren, gelijk in dato is geschiet. 
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Weegens het plaggenmaajen van Abbink en Essinck blijft het bij hetgeene voorleeden jaer daarover is 
gearresteert. Ende de gecommitteerde daertoe gecontinueert om het selve te effectueren. 
        
 
 
Also daar geklaagt word, dat het hekken op den H[e]lweg aen de Landweer vervallen is, sodanig dat de varkens 
daarvoor niet connen geschut worden, ende dat Abbink, Jolink, en Wassink het hekken onder, ende de Bult den 
enen post, ende Rosengaerden den anderen post met den vleugel maeken moeten, dewelke in mangel blijven, 
soo is gelast, dat voornoemde eenijder het sijne tot maekinge desselfs hekken praesteeren en het maeken 
bevorderen willen. En bij mangel en vertrek  

folionrs. 210
v
 - 211

r
 

van dien, dat den markenrigter hetselve op den weerpennink sal procureren. 
 
Dat ook niemand vreems off uitheems torff off schadden sal mogen steeken als voorleeden jaer is ook 
geresolveert. En bevonden sijnde, dat den bouwman op Haijnck daerteegens torff hadde vergunt te steeken 
aan Hieronimus van Gerner, gelijk meede den huijsman op Wassink. Ende sulx excuseeren wilden doordien 
sulken gestokenen torff eenijder van derselven ordineere quantiteit is affgegaen. 
Maar als sulke onschuldige tegens de genomene resolutie geen plaetse en vind, soo is om reedenen en een 
exempel van executie te stellen, Hajink gebreukt op 5 daelder, en Wussink, vermits hij selfs vorster was, op 10 
daelder.  
En verder dienvolgens den vorsteren belast wel te sullen letten dat der gelijke contraventien niet meer en 
mogen geschieden.  
En bij geval sulx geschiede en door haar niet en wierd  

folionrs. 211
v
 - 212

r
 

aangebragt, dat alsdan de contraventeurs de gestelde boete sullen betalen. En de vorsters sullen deselve boete 
ook betaalen, en daerenboven van haar vorstersdienst en ampt onsett worden. 
 
Also eenen Winolds Laeken voorleeden holtink door markenrigter en erffgenamen niet uit pligt, maar uit puure 
compassie, is vergunt tot sijn onderhoud op de heide te mogen weide 3 beesten.  
En dewijl nu daarteegens word gereemonstreert, dat hij Laeken dese gunste der erffgenamen is misbruikende, 
also in plaats van 3 beesten, 8 ende meer op de heide drijft, tot schaede van andere. 
Jaa, ook deselve beesten van andere is aanneemende, hetwelke niet en dient getollereert te worden. Soo is 
van markenrigter en erffgenaemen hierteegens versien ende geresolveert, om hem Lakens aen te seggen, dat 
hij geene beesten meer, als hem om reedenen sijn op de heide te weide vergunt, en geene meer insonderheit 
van ander  

folionrs. 212
v
 - 213

r
 

aanneemen. En in cas van de gerinkste contraventie sullen de beesten worden geschut, en de volgende 3 
beestenweide hem ontnomen ende geresconteert worden. 
 
Geklaagd sijnde over het excessiv getal van de varkens tot laste van de naebuerlijke erffgenamen, soo den 
tollenaer in de Landweer is hebbende. Daarover gedelibereert desen tollenaer te ontseggen het houden van 
varkens, ende sulx om de consequentie die daar uit mogte konnen volgen, also dit een woninge is nieuw 
gebouwt op een plaets, geen uitdrift hebbende. 
 
Den volmagtiger van sijn genaede den heere graeve van Stirum, inhaererende hetgeene den drost Bokop in 
cas subject op den 19 Septembris 1653 heeft gerecesseert, protesteert naemens sijnes heer principaelen, van 
dese resolutie tot praejudice van de geregtigheeden tot den Toll in de Landweer is gehorende genomen, dese 
klagte,  

folionrs. 213
v
 - 214

r
 

sustineerende dese klagte alleenlijk uit een misgunstig gemoet te proceedeeren. Daarbij voegende, dat den 
vorigen pagter van desen Toll, naemens Wijnolds Laekens, deselve geregtigheeden, bestaande in uitdriften en 
anders, sijne doenmaelinge waarplaatse, sijnde teegenwoordig uit cragt van coop in eigendom van Aalbert 
Warnink, heeft bijgevoegt en malefide met deselve verkogt. Connende oversulx het tegenwoordige huijs van 
den tollenaer van alsodaene geregtigheeden niet worden gepriveert. 
 
Ex adverso inhaereren en persisteeren bij de resolutie bij markenrigter en erffgenamen over dit subject 
genomen. Als connende geene van de gepraetendeerde geregtigtheeden op order der marke den tollenaer 
toestaen. Maar ingeval verklaerder met den vorigen tollenaer malafide eene geregtigheit van uitdrift met sijn 
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huijs sou hebben verkogt, sulx is “res interalios acta” [zaak tussen derden waar ze niets mee van doen hebben] 
ende oversulx teegens den vercoper te  

folionrs. 214
v
 - 215

r
 

vindiceeren. Dan het den markengenoten evenveel is oft dese uitdrift van de Landweer sijn graevelijke genade 
oft dito Warning is toebehorende en van denselven gebruikt word, maar niet connende gedogen dat nieuwe 
uitdriften worden ingevoert. Ende totdat sulx geen actioneerde partijen sal sijn uit […....], blijft den schutter 
gelast de beesten van den tollenaer als geene geregtigheit hebbende te schutten. 
 
Ex adverso persiteert bij het voorgaende. 
 
Geremonstreert sijnde, dat de vosters op haere eigene authoriteit, buijten het geringste voorweeten van 
markenrigter en erffgenamen,  aan uitheemsche heet te maajen verpagt hebben, waardoor de heide ontbloot en 
veele abuijsen en frauden met het heet plukken worden gecommitteert tot nadeel van de markengenoten. Soo 
is daerteegens gearresteert ende geresolveert, dat nae desen den vorsteren alle magt ontnomen  

folionrs. 215
v
 - 216

r
 

sal sijn, gelijk ontnomen word mitsdesen, allsulke verpagtinge te mogen doen, gelijk mede, dat niemand in de 
markt gehorende ook sal mogen schaddesteeken.  
 
Voorleesen sijnde dit protocol ofte regt, heeft Aalbert Warninck resolutie van exces voornoemd, hetgeene 
daarbij van marktgerigt was geresolveert daerteegens gesijt, dat men als geweldigers procedeeren wilde 
teegens hem, hetwelke markenrigter en erffgenamen tegemoedt trekkende, hebben sulx nae regten te […......] 
tegens hem aengenomen. 
 
Aalbert Warnink versoekt uitstel van dese executie den tijt van 4 daegen met belofte middelertijt conschappen 
te sullen bijbrengen, dat hem ongelijk geschiet. 
 
De executie tegens Aalbert Warnink als geresolveert, is in ’t werk gestelt ende den dijk, soowel als de 
aengegraeven landen, ter praesentie van heere markenrigter en het geheele gerigt, de facto gesligt. 
 
Desenvolgens hebben de  

folionrs. 216
v
 - 217

r
 

markengenoten ten insigte Aalbert Warnink in ’t het gehoor van markenrigter ende erffgenamen seer 
calangieuselijk ende disputeerlijk sprak van de opkomste der Marke, dat men nooijt daarvan reekeninge 
geschiede, dat de vrouw markenrigtersche gelieven soude aenstaenden holtink versieninge te doen in het 
bewijsen van de ontfangene middelen der marke, waar deselve ten profijte der markte aangewent mogte sijn, 
om alsoo dese en diergelijke lasterlijke monden te stoppen. 
 
Waerop den volmagtiger van markenrigtersche aangenomen heeft sijne vrouw principaelinne van desen te 
berigten en daar op  voor te neemen als nae haer weledele q.q. van markenrigterse sal behoren en gebreukelijk 
is. 
 
Scheuter en vorster sijn dit jaer gecontinueert. 
 
Van diegeene soo heide in de markt gepagt hadden gelijk bij designatie derselven is te sien, hebben daarvoor 
verschuld: 
 

         daelder – stuiver 
Coert Wolter in het […....]    1 daelder – 15 

folionrs. 217
v
 - 218

r
 

Beerent op het Heuvel     1 –   0 
Beerent Lankvelt     1 –   0 
Nieuw Roller       0 – 15 
Stine te Doghorst      1 –   0 
Beerent op Grote Holkenborg     1 –   0 
Hoppinkel       0 – 25 
Hummelink       1 –   0 
Waep twee personen      1 – 10 
De Mulder       1 –   0 
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Aarent Veiland       1 – 10 
Vos Peeter       1 – 10 
Speks Geurt       1 – 20 
Golderwiek       1 –   0 
Donkerwinkel       1 – 20 
Kleijne Kubbeken     1 –   0 
Krabbenborg       1 – 20 
Den bosch in Hervelt      0 – 25 
Olij Beerent op Hervelt      1 –   0 
Looman in Sellem      0 – 25 
Jan Wassink in Sellem      1 –   5 
Hermen Nieuwenhoven      2 –   3 
Jan Oosterik       1 –   0 
Jan Teijinck       0 – 28 
Hijenvorde        0 –   7 
Elsink        0 – 16 
 Somma    29 – 19 
 
Segge negenentwintig daelder en neegentien stuijvers.  
Hierop aan mij in dato den 7 Septembris betaalt  22 – 17  

folionrs. 218
v
 - 219

r
 

Rest nog alsoo onbetaalt      7 –   2 
 
Seggen seeven daelder en twee stuijver    saldo  
Dese 33 gulden, 17 stuiver hebbe ik bij overlevering deses markenboeks den 8

e
 Octobris aan de vrouwe 

markenrigterse op het huijs te Middagten behandigt. 
 
Was onderteekent: 
Otto Wagtendorp 
 
Dit aldus op den holtink gepassert ende bij mij ondergetekende geprotocolleert. 
 
Was onderteekent:  
Otto Wagtendorp, als daertoe versogt sijnde. 
 
 

Anno 1663 
 
Op dato 1663, den 15

e
 Decembris, is volgens, ende met voorgaende kerkenspraek, holtinge gehouden in Halle 

op Obelink. 
 
De markengenoten sijn alle praesent geweest, uitgesondert [ …….……] bij missive heeft geëxcuseert ende 
haer geëxcuseert door de heere van Bransenburgh. 

folionrs. 219
v
 - 220

r
 

De heer Vincent van Baar, heere tot Bransenburg, heeft voorgestelt, dat door den tollenaer in de Landweer, 
neffens het nieuwe getimmerde Tollhuis, regtevoort het ander daarbij word geset, ende alssoo sijn edele 
daardoor sustineert geintresseert te sijn. 
 
Soo protesteert daertegens, ex adverso, den volmagtiger van sijn gravelijke genaede van Nassau. Seit, dat de 
heere Baar hierbij niet geintresseert is, veel min benaedeelt. Ende oversulx versoekt, dat die voorstel niet 
naedeelig voor sijn vorstelijk genade mag worden geresolveert. 
 
Den Heere Baar versoekt commissarien om te neemen den ogenschijn.  
 
Sijn gecommitteert de heer burgermeester Wildenraed, rigter Hagen ende Teunis Rensink, om niet alleen van 
het huijs, maar ook van de uitdrift ogenschijn te neemen, en de naeste holtink daarvan te refereeren. 
 
Den amptman Wolters  
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folionrs. 220
v
 - 221

r
 

in sijne qualiteit, remonstreert, dat Aalbert Beeselink sijn principaellinne te nae is potende. Versoekt bij het 
markengerigt, dat daar teegens mede versien worde. De eigenarse voorgenoemt gecommuniceert, worden 
mede hiertoe geauthoriseert om den ogenschijn te neemen ende daer van te refereren, die voorz: 
gecommitteerden.  
 
De erffgenamen van die Hoven hebben een boom gehouwen, veertien trat van de wall, [en ook] nogh die 
huijssteede, met het voorz: plaetsjen tot haer getrokken, daar zaligen Wijnold gewoont heeft, het welke de 
vorsteren hem hebben laten verbieden. 
 
Geremonstreert sijnde, dat teegens de resolutie van voorleeden holtink daarover genoomen, alle huijsluiden 
schadden hebben gestoken, ook daervan in continentie geconvenieert,  

folionrs. 221
v
 - 222

r
 

is geresolveert, dat de vorige resolutie sal blijven vast, en sij huisluiden haer daarnae hebben te reguleeren. 
Dog om reedenen, de boeten van contraventie, voor ditmaal geremitteert. 
 
Sijn gecompareert de heeren rentmeester Martijn Huijgens en Dam ende Doctor Bercum als gecommitteerde 
van de Sellemse en Hattemer Markt, overgaende hetgeene in deselve markt ofte holtinge weegens het 
uitgraaven van de gemeinte door den heere Jacob Scimmelpenninck van der Ooije, lantrentmeester, gedaan. 
Met versoek, dat bij deese holtinge oft markengerigt tot dieneinde allmeede geconvoceert, mede mogen daerop 
soedanig worden gelet als het gemeenebest deser markte moste verrigten. Waerop, naedat de resolutie van de 
Sellemse Hattemer Markt, bij voornoemde gecommitteerde overgegeeven, was voorleesen, is nae omvrage bij 
de saementelijke marktgenoten verstaen dat, om het intressen soo desen markt  

folionrs. 222
v
 - 223

r
 

tot haeren naedeel door dit uitgraven is lijdende, souden hierover gecommitteert worden, gelijk gecommitteert 
sijn, den heere Vincent van Baar, heere tot Bransenburg, den heer Allexander Schimmelpennink, heere tot Hell 
en Engelenborg, en den borgermeester Heekeren van Deutecum, om desen aangaenden sig te voegen met de 
andere markten, ende helpen middelen beraamen ende soodaenen bevorderen gesaementlijke aenwenden, als 
tot conservatien der markten regt, en voorkoominge van het naedeel. 
 
Soo deselve door onderbeding ende voorwaerden naebeschreeven sullen verkogt worden volgende 4 
parceeltjes in Halle geleegen: 
 
Waarvan het eerste is geleegen agter het erff ende goed Woltinck, groot omtrent 6 spint gesaaijt, soo regtevoort 
den huijsman op Wiltinck pagswijse is genietende. 
Het tweede is geleegen agter het erff en goed Obelink, ook van de gemeente  

folionrs. 223
v
 - 224

r
 

genaemt den Marschalshoff, groot ook ongeveer 6 spint gesaaijs, tegenwoordigh gebruikt bij Hil op den 
Gravenkamp. 
Het derden is een hoekske bij den Beesseler, ende van den huisman op Beesseler van de gemeente affgetuint, 
groot ongeveer anderhalf spint gesaaijs, ende tot hiertoe bij den Beesseler gebruikt. 
Het vierde is een klijn ront plaetsjen, geleegen bij den Schuttershoff ende ook bij de oude vrouw met den 
schutter inwoonende gebruikt, groot een spint gesaaijs. 
 
Dese parceelen voorz: sullen elk in het bijsonder worden ingesett, affgeslaegen, gemeint, ende gehoogt met 
daelders van 34¼ stuiver, van andere aff  te reekenen, te betaelen bij dengeenen, soo de slag hebben, sal 
parraat de 4 stuiver en het oortje van den [ …..…..] den ovrigen coopspennink tegens Petri naastkoomende 
anno 1664, als  

folionrs. 224
v
 - 225

r
 

wanneer coopere eenijder sijn gecogte parceel sal hebben aen te vaarden. 
De cooppenningen sullen in voorgenoemden  termijn betaalt worden aen de pastoor tot Sellem. 
Dese parceeljens worden vercogt sonder eenig regt van sigtvree te mogen praetendeeren. Neen, maer datselve 
uit de gemeente behoorlijk sullen mogen haere mistinge te genieten, sodanig, dat niemand in ’t particulier 
daardoor in sijn regt van plaggenvelde worde gepraejudiceert. 
Worden deselve allmede onder sulk beding vercogt, dat niemand der coperen nu, off nae deesen, daarop sal 
mogen timmeren, ten waere naeder daartoe bij de samentelijke markgenoten consens worde geinpetreert. 
De coperen sullen ook gehouden wesen borger te stellen voor de coopspennink daeraen de vercoperen 
genoegt. 
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folionrs. 225
v
 - 226

r
 

Ook sullen vercopers haer beraed hebben een ½ uur nae den laetsten slag. 
 
Lattenhoff word ingeset op 140 daelder. 
          daelder - stuiver 
de heer rigter Haagen neemt op       60 –   0   
hoogt                       5 –   0  
      70 –   0   
 
Maerschalkshoff word ingeset op 140 daelder. 
Han Wilbrennink op    71 –   0  
gehoogt        5 –   0 

  1 –   0  
verhoogt vermedert    77 –   0  
nog den coopspenning met     1 –   0  
 
Den hoff bij den  Beesseler wordt 
ingeset op       60 –   0  
 
Monsieur Verhoek mijnt op     20 –   0  
hoog          1 –   0  
       21 –   0  
Nog vermeerdert met        1 –   0  
       22 –   0  
 
Het hoff gelegen bij Schuttershoff word  
ingesett op       25 –   0  
Aalbert Rensen mijnt op     14 –   0  
hoogt          1 –   0  
       15 –   0  
 

folionrs. 226
v
 - 227

r
 

Borge  ) Teunis Wulsink 
 ) Hendrik de Mulder 
 
Dit Hoffken heeft Aalbert verklaart gekogt te hebben voor den ouden man Gert Pluimschutter, ende in 
consideratie vandien, dit hoffken voor sulken prijs gelaten. 
 
De coopspenningen van dese 4 hoffkens bedraegen in ’t [geheel] de somma als 185 daelder          
      272 – 10 
dito opstuiver als       37 –   5  
Armengeld          2 –   6 
  Somma     312 –   1  
Hiervan is tot de verteeringe      13 – 10  
blijft also      298 – 11 – 8  
 
Welke sijn geassigneert aan den heer pastoor te Sellem. 
Actum den 6

e
 Octobris 1668. 

 
Dat uitgraeven anders soude connen de luiden mogen strekken alles op gemeine costen. 
 
Dog pro quota des intresses  welke gecommitteerde al meede versogt sijn den Heere van Roerloo wegens het 
setten der Halsche beesten in het Roersche broek te bevragen en te versoeken in het toekomende daarvan te 
willen desisteeren [vervolg andere hand] 

folionrs. 227
v
 - 228

r
 

Dan bij den onverhoopten vall, soude men genootsaakt wesen aan hooger ovrigheid daarover te klagen, ende 
om redenen aan te houden.  
Geresolveert bij de zamentlijke markengenoten, benamentlijk: 
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-Den volmagtiger van sijne vorstellijke genade van Nassauw, licentiaat Wolters,  
-De heere Vincent van Baar, heere tot Brantsenburg,  
-De heer Alexander Schimmelpenning, heere tot Hell ende Engelenburgh,  
-Doctor Dam,   
-Borgermeester Wildenraad,  
-N. Martijn Huijgen doctor,  
-Borgermeester Heekeren, 
-Roester Haegen, 
-Verkoel, 
-Rensink, 
-Terink, 
 
Teunis Wijsink, huijsman op Wusink, den heer Schimmelpennink toebehorende is voor vorster aangestelt, ende 
heeft sijnen eed gepresteert in forma en soo als gebruikelijk. 
 
De verteeringe van deesen holtinck is volgens reekeninge in eene massa van cost, wijn, broot, voor ende nae 
verteert, de somma van  48 – 0 – 0  
 
Teegens dese verteeringe  

folionrs. 228
v
 - 229

r
 

is bij markenrigter en den markengenooten goedgevonden, dat de gelder van pacht der heetplukkers sullen 
worden ontfangen ende geemplojeert worden. 
 
Jan Kusters, pagter van de heide te plukken, jaerlijks voor de somma van 7 gulden, maakt voor de verlopene off 
verscheenene 3 jaeren te samen en in alles, eene somma van 21 – 0 – 0  
 
Nogh eenen brieff gedraagen van Deudecum voor de erffgenaemen en markengenooten, daarvoor verdient  
1 – 0 – 0  
 
Hendrik op den Beesselinck ook van gelijke drie jaaren tot den jaere sestienhonderttweeensestigt incluijs, 
betaalt   21 – 0 – 0  
 
Jan Beerentsen betaalt gelijke pagt van drie  

folionrs. 229
v
 - 230

r
 

jaeren tot 1662 in cluijs, 21 – 0 – 0 
 

Beerent Cieroop, meede pagter, betaalt op sijne drie jaerige pagt de somma van 13 – 0- - 0  
 
Alsoo de vrouw molersche heeft ontfangen voor haer verteeringe voorgenomineert, bestaende ad. 48 gulden 
  

somma       75 – 0 – 0 
Affgetrokken de verteeringe blijft    48 – 0 – 0   
 somma        27 – 0 – 0  
 
In handen van markenrigter gestelt. 
 

Anno 1665 
 
Op dato 1665, den 14

en
 7bris [= Septembris] 

 
Ter instantie vande gecommitteerde tot het redresse van ’t uijtgraven der Zellemsche heyden beroepen ende 
gecompareert zijnde ’t markengerigt, benamentlijk de heere Baer van der Brantsenburch, de volmagtiger van de 
Douairiere van Nassauw rentmeester Huijgens de Nuij, richter Haegen, burgermeester Wildenraat, 
burgermeester Heekeren, Tonis Rensink, rigter Schers, Hendrik de Mullenaar, Eltinck,  Olbert in de Lantwehr. 
 
Ende is naa voorstellinge ende relatie van voornoemde gecommitteerde geresolveert aangaande de costen 
over deese commissie gevallen.  
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Te vinden, dat de duijsent gulden, soo de ontfanger van den Zellem en Hengelrsen ontfanck te negotieeren  
folionrs. 230

v
 - 231

r
 

is gelast, daartoe sullen worden geëmploijeert. Ende belangende het kort, soo daar en boven bij liquidatie van 
reekeninge, soodoende daartoe te nomineeren gecommitteerden aanstaanden maandagh, zijnde den 18

e
 

deeses, sal geholden [worden], bevonden mogte worden, dat het selve ook bij provisie sal worden genegotieert 
ende bij deese marckte, pro quota hares interesses, gedragen. 
 
Deesen volgende soo is bij éénparige stemmen der praesente markgenoten al hetgeene de gecommitteerden in 
deesen hebben gedaan geapprobeert en voor goed aengenomen. 
Om neffens de gecommitteerden van de andere markten, sijn uijt deese markte tot beraminge des staats van 
deese oncosten, als vooren gementioneert, gecommitteert heer Burgermeester Heekeren ende rigter Baijen. 
 
Op doleantie van de marcktgenoten over den schaade, soo deselve is lijdende bij de wegh door den Hallsen 
Enck naa de Lantwehr, is verstaan ende geresolveert, dat ’t hecken bij ’t Tolhut door den tollenaar jaarlijx ende 
alle jaar sal vanden maand Junius tot September toe geslooten, ende de olde wegh buijten om den enck verbij 
‘t veen

3
 gebruijkt worden. 

 
Weegens de negligentie der vorsters, soo sijn gecommitteerd de heere burgermeesteren Wilderaet ende 
Heekeren, om naa bevindinge daervan guanderen ende te refereeren. 
 
Andere marckensaecken blijvende onafgedaan tot de naaste vergaderinge om reedenen, alsoo deese 
convocatie is geschiet praecipitant, ende over het subject der gecommittteerden rakende het uijtgraeven, 
pachten ende ancleven vandien der Zellemschen heijden ende veenen, is aldus geresolveert ter praesentie als 
boven. 
 

folionrs. 231
v
 - 232

r
 

Anno 1668 
 
Anno 1668, den 24

e
 November, is naa voorgaande publicatie het markengerigt deeser Halsche Markte op 

Obelink in Hal.  
 
Alwaar voor de eerste rijs als erffmarckenrigter is gecompareert, en bij deese holtinge ofte marckengerigt in 
deselve qualiteid gepraesideert, de hoogedele en welgeborene Godert de Rheede, heer van Ginkel, Middagten, 
Herveld ende Werdt, ridmeester en collonel van een regiment paerden ten dienste deeser Vereenigde 
Neederlanden. Nadat sijn welgeboren van de marckengenoten tot alsulke qualiteid was aangenomen, alwaar 
eersten sijn geexamineert de praesenten en absenten markengenoten. 
 
Praesenten zijn geweest: 
 
-Hallerdijck 
-Rosengarde 
-Wiltinck 
-Ellerdinck 
-Maetman 
-Hovelscamp 
-Grauwencamp 
-De heer rendmeester Huijgens 
-De heer Brantsenburgh 
-Burgermeester Haagen, novitius 
-Doctor Sluijsken, novitius 
-Tonis Rensinck, commissarios  
-Tonis Rensinck, novitius 
 
Absent: 
 
-De graaff van Stijrum van den Toll in de Lantwehr 

                                                      
3
 Hier stond “Veer” 
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-Walsinck 
-Wellincks 
-Abbinck 
-Jolink, Dornebos 
-Haechmet (= Haeckinck?) 

folionrs. 232
v
 - 233

r
 

-Wassink 
-Assink 
-Besselaer 
 
-De commissaris Schimmelpenn[ink] excusatus 
-Juffrouw  Van Baer, novitia 
-NB en Jacob Hofstad per literas excutatus 
-Borgermeester Wilderaet, excusarius 
-Wendela Molers, excusata 
-De Nuy, excusatus 
-Scheepen Verhoel absent en novitius 
 
Vorders van den heer van Brantsenborght voorgebragt en versogt sijnde, dat bij dit markengerigt mogte worden 
middelen gefourneert tot voldoening en refusie van sodane costen, als tot het redres van het uijtgraven der 
heijden sijn veroorsaekt ende gedaen, waarop naagesien de acten van voorige laetste holtinge den 14

e
 7bris, 

1665 over dit subject naagelaaten. Is geresolveert, dat boven daartoe geordonneerde duijsent gulden, nog 
merkelijk te kort komende, dit kort en opgenomen duijsent gulden soude geset en uijtgeslagen worden op den 
gulden van verpondinge, dog met sulken beding, dat de gecommitteerde over dit subject voor deesen 
aengesteld, sullen die voorens staat overgeeven van deese costen aan den markenrigter. En denselven, alsdan 
door enig uijt de markengenoten naagesien zijnde, en het restair liquid gemaakt hebbende, alsdan met d’andere 
markten sullen komen in conferentie, om eijgentlijk deeser marckten contingent te arresteeren, ende 
dienvolgens den uijtslag opten gulden te doen.  
Hiertoe sijn gecommitteert de heer rigter Haagen als gecontinueert, en in plaats van burgermeester Heekeren, 
Doctor Sluijsken.  
 
Weegens den weg te neemen buijten den enck bij de veenen van den 1

e
 Junius tot den 1

e
 7bris, blijft het bij de 

genomine resolutie en sal daarvan aan de vorsters  
folionrs. 233

v
 - 234

r
 

door den heere markenrigter bekend gemaakt worden, om deese te executeeren en de heckens ter behoorlijker 
tijd te sluijten, en ook weederom ter gestelder tijd te openen. 
 
Geresumeert de acten van ’t jaer 1663, den 15

e
 7bris, word op het protest, bij de heere van Brantsenburgh 

gedaan, teegens het timmeren,  woners, beesten en verkens holden der geener soo omtrent het Tolhuijs 
woonen, tot schaede welgemelte heeren, blijft ’t bij hetgeen den 15

e
 7bris, 1663 hier over is geordonneert, nu 

dat tot daertoe geen uijtdrift van den tollenaar op de gemeijnte sal toegestaan, nogte genooten worden. 
 
Op de klagten van Anna Wolter, Albert Beslinck gehoort zijnde, soo remonstreert deselve, dat deese potinge 
door de militie vernielt is. 
 
Weegens het steeken van schadden en de excessen daardoor gepleegt, teegens de resolutie anno 1663 
genomen, tot schade der markengenoten, is geresolveert, dat om reedenen, de boete tot hiertoe verschuld 
sullen sijn geremitteert en weijdres niet. Nee, maar dat die vorsters van nu aff vlijtig sullen letten op diegeene, 
soo teegens deese resolutie komen te pecceeren, en hen die boete ter goeder reekeninge affneemen. En bij 
aldien hier in worden bevonden nalatig, dat sij alsdan de boete selven sullen hebben te betalen. 
 
Op de doleantie door het schutten van peerden, beesten ende andere ter weijde gaande, bij de bedienden van 
den heer Roirlo gepleegt, is geresolveert bij ’t geen dienaangaende anno 1663 geresolveert. En daartoe nu 
versogt de heere markenrigter ende de heere van Brantsenburg die vorensgemelde, den heer van Rourlo, 
daarover te begroeten en naar verklaringe alsdan voor te neemen ’t geene  

folionrs. 234
v
 - 235

r
 

tot redres dienen sal. 
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Bernt Sijroep betaalt van 1663 tot 1667 incluijs, zijnde vijff jaar, wel verstaande, dat het bisschopjaar sal quit 
gegeeven sijn, aldus vier jaar aan geld:  21 – 0 – 0  
En aan de molersche overwijst 
is jaarlijx 7 gulden, doende      7 – 0 – 0        
      28 – 0 – 0  
 
Jan Bernts voor Jan betaalt op deselve  
vijff jaren per quitantie voor deesen   14 – 0 – 0  
Aan paraten gelde     14 – 0 – 0        
      28 – 0 – 0   
 
Tot 1667 incluijs het bisschops niet gegeeven.  
 
Hendrick Berlich debet ook 28 gulden, waarvan gelooft heeft Derk Obelinck binnen dit en Kermis prompt te 
betalen, dog tot Vastenavend ter langster 
Jan Custers debet ook 28 gulden,  waarvan deesen borgh is geworden: burgermeester Wilderaat, die absent is,  
dog sal door de heere rigter Haagen worden versogt en hiervan errinnert, om den debiteur tot betalinge te 
brengen. 
 
Het heijplaggen is wederom verpagt in den olden pacht, benamentlijk aan: 
 
Arnt te Kamp, burge Obelink 
Jan Bernsens soon Jan, burge Hendrik Assinck 
Bernt Scrop, burge Tonis Wissinck 
Jan op den Besselink 
Derk Veelinck 
 
en sulx voor ses jaaren, aanvank nemende 1669 op Petri. 
 
Is vorders goed gevonden nu aan te stellen drie nieuwe vorsters, en daartoe genomineert was onderstaande 
 
Obelink  ( 
Rosegart  ( dog alle twee jaeren te veranderen 
Wissink  ( 
 
Op versoek van Toenis Rensinck om to mogen in koop hebben seekeren lantje omtrent den Grauwencamp, is 
naa deliberatie dit versoek toegestaan, wanneer de heere van Brantenburg en den heer rigter Hagen  

folionrs. 235
v
 - 236

r
 

naa genomen ogenschijn, sij sullen bevinden hetselve te konnen geschieden sonder schaade van een darde, in 
welcken cas welgememelte gecomiteerde sijn geauthoriseert den koop daarover te treffen, en daarvan bij 
naaste vergaderinge te refereeren. 
 
Op de klagte van Doctor Sluijskens tegens Tonis Rensinx plaggenmaijen en het vervoeren derselver, is naa 
deliberatie goet gevonden om den ogenschijn daarvan te neemen, te committeeren de heer Haagen, scheepen 
ofte rigter en rendmeester Haagen, onvermindert de possessie ende regt van beiden zeijden, tot dertijd, dat naa 
gedane relatie, naader hierover sal zijn gedisponeert. 
 

Anno 1679 
 
Den 24

e
 meij 1679, zijn naa voorgaande convocatie door den hoogedelgeboren heere Godert, baron van 

Rheeden tot Ginckel, Middagten ende Herreveld, als erffmarkenrigter van Hal, gecompareert: 
 
Weegens de Tol  niemand 
Wissinck   (joffer Judith Schimmelpenn[ink], novitien,  
Wulsink    (de heer van Brantsenburg in deselve plaatse 
Hallerdiek  rendmeester Huijgens 
Rosengarde  heer van Brantsenburg 
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Abbinck   absens 
Jolinck   Johan van Eeten 
Haelinck  Frans Christoffel van Wilderaat 
Wassink  Johan Jacobs Nullers 
Wiltinck   de rigter Haagen 
Elerinck   Hendrik Elderinck weegens doctor Engelen tot Arnhem, novitius 
Assinck   monsieur Noij 
Maetman  Toenis Rensen 
Obelinck  markenrigter 
Hoevelscamp  Johan Teerinck 
Den Brauwenlam den voorsc: Rensen  [=Grauwencamp] 
Besseler  absent 
 
Voer de costen gevallen tot ’t redresseeren  

folionrs. 236
v
 - 237

r
 

van het uijtgraven der heijden, bij den markengerigte anno 1668, den 14
e
 Novembris, gecommitteert geweest 

zijnde, de heer Haagen ende doctor Sluijsken relatie tot de acte, word geinhereert de resolutie ten tijde voorsc: 
genomen, ende nogmaels de heer Haagen en in plaatse van doctor Sluijsken, de heer rendmeester Huijgens, 
versogt die saake soo haast doenlijk bij der hand te neemen, en ten naasten hiervan te rapporteren. 
 
Word ook geinhereert het sluijten der heckens in den enck ter behoorlijker tijd, en die vorstenen vastelijk 
geordonneert op die contraventie te letten ende executien te doen. 
 
Over de clagte van de uijtdrijvende der beesten uijt de Lantwehr, word meede geinhaereert, die commissie den 
15

e
 7br: 1663 genomen ende bij resolutie van den 24

e
 Novembris 1668 naeder geconfirmeert, met nogmalige 

speciale beding van geene uijtdrifte te leijden, soolange bij die voorsc: gecommitteerde hierinne niet 
gerapporteert, ende bij de samptlijke markgenoten hierinne nader sal zijn gedisponeert, wordende den schater 
gelast die beesten als anders, soo dikwijls deselve op de heijde gedreeven worden, te schutten ende te 
beholden, totdat ’t schutgeld betaeld is. Blijvende niet te min der pagter van de Lantwehr off Toll aldogh 
voorbeholden, sijns off sijns heeren gesustineerde regt tot de uijtdrift binnen den tijd van ses weeken naa dato 
deeses te bewijsen, off doen be wijsen aan handen van den markenrigter, ende bij ontstentenisse die vorsteren 
geordonneert, die geschutte beesten als anders naa merckenregten aan de paal te brengen, ende in ’t 
openbaar te verkopen. 
 
Op ’t voorgeeven, dat de nieuwe lantwehr te vooren in de gemeijnte uitgeset, en daerop peppelen gepoot zijn, 
hebben die zamptlijke erffgenamen éénparig geordonneert die vorsteren, [om] deselve in te werpen ende op 
den olden voet te brengen. 
 
De vorsters gehoort zijnde op de resolutie voorige holting op de schadden en de excessen vandien genomen, 
seggen deselve, die schadde gesteeken te zijn aan de kanten van de heijde ende sonder schade van deselve, 
door all die  

folionrs. 237
v
 - 238

r
 

ingeseetene. Hebben die marckengenooten, naa inhaeritie van voorige resolutien hierover genomen, nogmals 
verstaan, dat niemand hetsij in de heide off aan de kanten van deselve, eenige schadden steeken sal, bij poene 
daartoe staende, ende paratelijk sonder conniventie, door de vorsteren daarvoor geexcuteert te worden. 
Sullende die begaene boete voor de laatste reijse nog eens blijven geremitteert. 
 
Op de doleance over ’t schutten van paerden, beesten ende andere in ’t Heeren Broeck word geinhaereert die 
resolutie ende commissie den 24

e
 November 1668 bij de holting gedecerneert. Ende den heere van 

Brantsenburg versogt, die saeke ten beste te dirigeeren. 
 
Tot vorsters word gecontinueert voor den tijd van twee volgende jaaren, Toenis Woesink, om die twee volgende 
met raad en daat bij te woonen. Ende tot twee nieuwe vorsteren, voor die voorsc: twee jaaren aangestelt Abbink 
Aloffs ende Joost Maatman, deselve ernstelijk ordonneerende haare instructie punctuelijk, ende ingevolge van 
haren eed t’ achtervolgen. 
Op de doleance van Assinck wegens ’t insmijten van de waterleijdinge van sijn goed door den dick bij Jan 
Teerings goet, ende daarop gehoort den voorn. Teerinck, sijn gecommitteert om den ogenschijn te neemen, 
ende de marckte ten naaste te dienen van berigt, die voorsc: aangestelde vorsteren. 
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Om den ogenschijn te neemen over een weg tussen Assinck ende Hevelscamp worden almeede gecommitteert 
de vorsteren ten fine voorsc:. 
 
Aangesien weederom clagte voorkomen weegens het excessieff turffsteeken in de veenen, hebben die 
samptlijke erffgenamen éénparig verstaan, ende verstaan nog bij deesen, tot weeringe van  

folionrs. 238
v
 - 239

r
 

die excessen en conservatie der veenen, hierinne te inhaereeren alle voorgaende resolutien, namentlijk, dat 
niemand turff sal mogen steeken als die daar toe geregtigt zijn. Als een geheel erff 1600 clossen, een halff erff 
ende een duijling nae advenand. Maar geensints arbeijders ende geene geërfde zijnde, bij poene daertoe 
staende. Ende worden die vorsteren strictelijken geordonneert hier opnieuw requarde te neemen, ende die 
contraventeurs met afhalinge van den turff als anders te executeeren.       
   
  
[volgende tekst is doorgehaald: Luna den 15 may 1713. De heer borgermeester Boemer, geconstitueerden 
erffmarckenrigter weegen Obelinck 
Wussink   ( De vrouw van Engelenburg in wiens plaats 
Wolsingh  ( de heer rendmeester van Dillen 
De Hoeve   Caspar van Holthen 
Hallerdijk   De heer rendmeester van Dillen 
Rosengarde   Caspar van Holten praesent]  
[in de marge: Dit is verschreven, geld niet en volgt eerst pag: […171...]] 
 
 

Anno 1686 
 
Nae voorgaande convocatie door den welgeboren heer Goedert, baron van Rode, heere tot Ginkel, Middagten 
en Hervelt, luijtenant generaal, erffmarkenrigter van Hall, sijn op den 23

ste
 Junij 1686 op den holtink 

gecompareert dese volgende praesenten: 
 
Wegens den Toll gecompareert   niemand 
Wissink   ( den here van Engelenburg, absens 
Wulsink   ( 
de Landweer  Haak van Deventer en de weduwe Abbink 
Hallerdijk   den heer rentmeester ten Broek 
Rosengarden  den heer van Brandsenburg, absens  

folionrs. 239
v
 - 240

r
 

Abbink    den heere van Slangenburg, absens 
Jolink en  Johan van Elten, praesens 
Haeink   de heer Wildenraad, absens en heeft sig bij 

missive geexcuseert 
Wiltink    den heer Haegen, praesens 
Eleringh  Peter Engelen etc. 
Assink   Noij, in sijne plaatse Johan van Rietveld 
Maatman  Teunis Rensen, praesens 
Haverkamp  Johan Teerink, modo Do etc: 
Besseler   borgermeester Verkuijl, absens 
den Gravenkamp  Teunis Rensen, praesens 
 
De holtinge op de deel van de goede Obelink als van ouds. 
En die respective geërffden door den heer erffmarkenrigter in persoon verwillekomt, en voor de vrijwillige 
comparitie bedankt sijnde, is in deliberatie gekomen het poinct van de kosten over het uijtgraven der heijde.  
En dienaangaande geinhaereert, die vorige resolutien over dat poinct genomen, en in specie die van de jaren 
1668 en 1669. En voorts in plaats van den heer Huijgens, gesurrogeert den heer rentmeester ten Broek. En die 
samptlijke gecomitteerdens versogt met den eersten hiervan een aanvank te maken. 
 
Insgelijken is geinhaereert  



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 80 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

folionrs. 240
v
 - 241

r
 

de resolutie voordesen over het sluijten van de hekken aan den enk. Is gearresteert, en de vorsteren 
geordonneert, deselve ter executie te brengen. 
 
Terwijle den bouwman tegenwoordig op de Landweer wonende en [..…......], geen beesten heeft, soo is de 
resolutie van voorleden holtink voldaan, en worden de vorsteren geordonneert, nauwe reguarde te nemen, dat 
in ‘t toekomende geen beesten aldaar gehouden worden, bij poene als nae markenregten. 
 
Gelijk ook geresumeert is, de resolutie voorleden jaar over het poinct op de gemeente bij de Landweer 
genomen. En gelet op die nieuwe [landweer], dat meerder nieuwe boomen geplant waeren, is geresolveert, die 
nieuwe gepote boomen aanstonds door de vorsteren affgehouwen te sullen werden, latende de oude bij 
provisie tot nader ordre staan. 
 
Ende sijn versogt en gecommitteert burgermeester Rentsen en Doctor [Engelen] om het nieuwe getimmer, door 
Aelbert Laeken op een gedeelte van den Hove gemaekt, te besigtigen off hetselve ook te nae op de gemeinte 
staat, alsmede off den wegh bij de Landweer, door Otters aengegraeven, niet  

folionrs. 241
v
 - 242

r
 

te seer benaut is. En sulx sittende dese holting te doen, ende daarvan te rapporteeren en daer teegens meteen 
te resolveeren dat behooren sal. 
 
Over het schutten van paerden en beesten [of varkens] is geinhaereert die resolutie voordesen genomen.  
 
Gelijk ook geinhaereert geworden die resolutien voorleeden en vorigen holtinck genoomen over het steeken van 
turff, met dit bijvoegssel, dat die porteije, die aan een geheel erff toegestaan is, off vorder toegestaan sal 
worden, alleen bij de pagters en derselver arbeiders, en bij geen vreemde, sal mogen genoten worden.  
En dat de vorsteren well striktelijken worden bevolen sonder onderschijt van persoonen niemand buijten desen 
marckt wonende ende daerinne niet gegoedet sijn, toe  te laaten eenigen turff, plaggen off kluijn uijt desen 
markt te laeten halen, maar alle de contraventeurs aan te haalen, haere paerden en waegens en andere 
gereedschap aff te neemen,  

folionrs. 242
v
 - 243

r
 

om daaraen te verhaelen eene boete van 20 daelder.  
En indien imand den vorsteren off erffgenaemen daartoe eenig consent droegen, sal sodaenig consent den 
beklaggden niet te staede comen, maar even wel sijne boeten moeten voldoen, en sal soodaanen vorster off 
erffgenaem daarenboven telkens moeten verbeuren, als op de holtinge anno 1660 gestatueert is. 
 
Gehoort het rapport van de voornoemde gecommitteerde tot het besigtigen van het nieuwe getimmer van 
Laeken, en daaruit bevonden hetselve de gemeente te nae gesett te sijn omtrent ses voeten aan de sijde van 
de Landweer, en aan de andere sijden vier voeten, soo is verstaan, dewijl het getimmer volmaekt is, dat het 
selve voor ditmael sal blijven staen, maar soo hetselve met omgeluck offte andersins mogt komen te vervallen, 
dat hetselve niet weeder opgetimmert sal worden. 
 
En daar beneffens, dat hij Aalbert geen uitdrifft daaruit op de gemeente  

folionrs. 243
v
 - 244

r
 

sal mogen hebben, of eenigen torff in het veen steeken. En daarenboven die gepote bomen weer weggneemen. 
 
Ende nopende het vernauwen van den wegg is bevonden, van geen off wijnig waardije te sijn. Daarom 
gepasseert mitsdat hetselve niet verder uitgesett sal worden. 
 
Is meede geresolveert, dat niet alleen de hekkens om den enck sullen worden gesloten, maar ook, dat een ijder 
sijne vregtinge om den enck nae behoren sal maeken. En dat deselve door de vorsteren gevisseteert en 
geschout sullen worden. En diegeene, die sijne vregtinge qualijk geschouvt sal worden, sal telkens verbeurt 
hebben een halff vat bier, bij de pagteren te verbeuren en te verteeren. 
 
Ook sal niemand eenige paerden, beesten off varkens van St. Peeter tot Lamberti in den enck mogen hebben, 
bij poene van 6 gulden van ijder  

folionrs. 244
v
 - 245

r
 

paert, beest, off varken sal verbeuren. 
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Tot vorster word gecontinueert Joost [Maatman], en inplaats van de twee andere aangestelt Johan Wussink en 
Heinck Willemsen. En sulkx op den eed en instructien daartoe staande.  
  
Aloff de vorster, solvit     9 –   0 – 0  
Joost Maassen      7 –   0 – 0  
Item       8 –   0 – 0  
Wussink      7 – 10 – 0  
           
 

Anno 1691 
 
Anno 1691, den 24

e
 Augusti, sijn binnen Sellem gecompareert de respective markenrigteren en 

gecommitteerdens van de Sellemsche, Halsche en Hattumer Marken, teneinde aan de securiteit van den 
Kerspel van Sellem, weegens den ontfank van de verpondinge, te delibereren. 

folionrs. 245
v
 - 246

r
 

Alsmeede, om middelen uit te vinden en te beramen, waardoor men het restant, soo bij de beuringe van den 
rigter Abraham Erlig aan het Comptoir is tecort gekomen, sal cunnen supleeren en voldoen. 
 
Waarop bij den heer markenrigter van Sellem openinge gedaan en overgelegt sijnde die acten van borgstellinge 
bij den tegenwoordigen beurder Hendricus Erligh gestelt. Welke bij de respective heeren markenrigteren en 
gecommitteerdens van de Halsche en Hattumer Markten overgenoomen en geexamineert sijnde, en daarop 
derselver consideratien gehoort is, goedgevonden en geresolveert, dat den beurder Hendricus Eerligh, boven 
sijne reeds georesteerde borgtogte, nog in tijt van veertien daegen sal hebben te stellen sufficante causia ter 
somma van duisent daelder, en daarmeede sijne vorige borgtogt vergroten. 
Waervan acte in handen  

folionrs. 246
v
 - 247

r
 

des heeren markenrigters van Sellem sall overgeeven, die aangenomen heeft daarvan aen de respective 
markenrigters communicatie te geeven. 
 
Nopende het tweede poinckt, hebben de heeren markenrigters ende de gecommitteerdens van de Halsche en 
Hattemer Markte verklaart, daar op niet gelast te sijn, maar sulx in der respective markten de erffgenaemen te 
sullen voordraegen. En is bij provisie goedgevonden alle vigeurde restanten te innen, om, soo waar het mogelijk 
is, het Comptoir te contenteren. En dat men bij nadere vergaderinge sig op middelen tot supplement van ‘t 
geene tecort komt sal vervallen, en dat men meede de boeken van den rigter Erlich sal eijnsien, en visiteeren 
off daarbij niet eenige in schulden ten profijte van het Kerspel connen uijtgevonden worden. 
 
Voorts hebben de heeren markenrigteren en gecommitteerdens van Sellem, als volkomen van haere 
principalen gelast sijnde, en de heeren markenrigter en gecommitteerde van de Halsche en Hatmer Markt, op 
approbatie van hare  

folionrs. 247
v
 - 248

r
 

principalen, goed gevonden mits desen den heer markenrigter ten Broek te versoeken, en ‘t […..…] om tot laste 
van het geheele Kerspel Sellem te negotieren ene somme van duijsent gulden, en daarvoor in forma [….….] die 
gemeente te verbinden, en met den eersten die penningen ten Comptoire te brengen, opdat bij provisie alle 
[….…] executien mogen werden voorgecomen, belovende sijn edele in allen desen […....] te guaranderen en 
indemniseren. 
 
Memorie van de voorgebragte borgschap door Hendrik Erlich aan den markenrigter van Sellem overgebragt, en 
op dese vergaderinge vertoont. 
 
Een acte van verband van een huijs staande [….....] door erffgenamen [in de marge: f. 1000-:-: ] van 
Bronkhorst, gepasseert den 13 Junij 1689, welk huijs gewaardeert word op duijsent gulden. 
 
Een erff en goed genaamt [ ……….. ] in het Rigterambt Doesborg 
[in de marge: f. 1000-:-: ] gelegen, volgens acte van den 15 Octobris 1689, en een capitaal van vijfhondert 
gulden, gevestigt in een huijs tot Deutecom, volgens acte van den tienden Decembris 1688. 

folionrs. 248
v
 - 249

r
 

Nog een acte van borgstellinge in dato den 11 Decembris 1688, voor  
[in de marge: f. 1000 ] den stadhouder [ ….…. ] gepasseert bij borger- 
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[             3000 ] meester Bronkhorst van 1000 gulden. 
 
        
 

Anno 1693 
 
Den 25 Octobris 1639 [verschrijving, moet zijn: 1693], nae voorgaende convocatie door den ondergeschreeven 
verwalter markenrigter van Hal, sijn op Obelink gecompareert: 
 
Hendrik Otters, verwalter markenrigter wegens Obelink, de rentmeester Dam van Deutecum wegens Wiltinck, 
doctor Rensen van Deutecum wegens Maetman en Gravenkamp, van Holten wegens den Toll en Haekinck 
ecetera, non companierunt, alhoewel bij patent geciteert waeren allen, doctor Peeter Versteegen weegens 
Ellerinck, heeft sig bij den verwalter markenrigter geëxcuseert, verklaart sighe te confirmeeren met hetgeene de 
precente erffgenaemen sullen resolveeren. 

folionrs. 249
v
 - 250

r
 

Den verwalter markenrigter, geëxhibeert hebbende sijne commissie, van sijn hoog graevelijke exellentie van 
Atteloene, als erffmarkenrigter den 22

e
 deser onder desselfs hand en pitcier verleent, en deselve verleesen 

sijnde, heeft de heeren erffgenaemen bedankt voor de vrijwillige comparitie.  
 
En voorgedraegen de reedenen deser verschrijvinge principael te sijn, dat den geweesenen rigter en ontfanger 
van Sellem, Abraham Erlig, ten Comptoire Generaal tot Zutphen weegens verpondinge van desen kerspell een 
markelijke somma ten agteren is. Waarvoor den ganschen kerspell verpligt, als nootoir en tot welker betaelinge, 
nae voorgaende dieverse vrugteloose gedaane sommatien, de Edele Mogende Heeren Gedeputeerden deses 
quartiers gearresteert hebben eenige goederen in de respective markten des voornoemden kerspels op te slaen 
en te vercoopen. Dat niet anders soude sijn als excessive costen tot lasten van de respective marken en [ 
erfgenamen] in deselve,  

folionrs. 250
v
 - 251

r
 

waarom dan ook die geërfde van de markte van Sellem op haeren geërfden dagh,  gehouden tot Sellem den 
[…….…..] ordre hebben gestelt tot voldoeninge van haer contingent, om allnogt te negotieeren een capitael van 
2000 gulden, en daarvoor weegens haer contingent te verbinden haere heide.  
 
Versoekende derhalven der erffgenaemen advijs wat men in desen wegens de Halsche Markt doen en laeten 
sal. 
 
Waerop gedeelibereert, is verstaen, dat in gevolge van de resolutie bij de respective markenrigters en 
gecommitteerdens uit de markte den 24

e
 Augustij 1691 genomen, alnogh door den beurder Hendrik Erligh 

sullen ingemaent en met werkelijke executie ingevordert worden, alle die restanten van denselven ontfanck, 
alsmeede, dat denselven beurder alnogh sall worden gesommeert en het suppleement [……….. ...…….…..] bij 
de voorschreevene resoluti van den 24 Augustij hem opgelegt, sal hebben te  

folionrs. 251
v
 - 252

r
 

praesteeren, bij vervall van de beuringe. 
 
Ende dewijle den agterstant van het Comptoir voorz: prompte voldoeninge [vereist], die uijt de voornoemde 
restanten niet sal kunnen vallen, soo hebben die geërfde van Hal geresolveert en vastgestelt, om die prompte 
betaelinge sooveel doenlijk te formeeren [en] met de markte van Sellem te concureeren in de negotiatie van 
twee duijsent gulden voor den tijt van twee jaeren, en tot afflossinge van deselve [……..….] om soveel 
verpondinge uijt te setten ende te betaelen in ‘t twee jaeren, als bij onderlinge naedere resolutie van de 
saementelijke markten bevonden sall worden te […….…]. En daarvoor ten genoege van diegeene, die de 
penningen aen de marckt schieten, sall deser markt heide en wijde, mits dat den beurder van die 
voorschreevene uijt te  settene verpondinge deselve sall invorderen voor niet, en sonder daervan eenige 
marcktpenningen te genieten, om welke negotiatie te doen, die penninge te  

folionrs. 252
v
 - 253

r
 

ontfangen ten comptoire te brengen, [en] de “obligatie cum hypotheca” als voorz:, in ‘t forma en nae constume 
locaal,  te passeeren. 
 
Wordt van dese Halse Markt geauthoriseert en gecommitteert, den voornoemden verwalter markenrigter deser 
markte neffens den heere ten Broek, markenrigter van Sellem, sulx sampt en ijder in het bijsonder, om die 
voornoemde obligatie verseekeringe te doen, onder submissie van den weledelen Hoove van Gelderlandt, met 
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belofte van rati, habitie, en indemniesatie der voornoemdens geauthoriseerden. Sijnde vorders meede 
geapprobeert die negotiatie van die duijsent gulden in de resolutie van den 24

e
 Agustij voornoemdt vermeld, tot 

betaalinge van den voornoemden agterstant. 
 

Anno 1694 
Anno 1694, den 11e April.  
 
Markenrigter compareert Hendrik Otters q.q. 
 
Casper van Holten weegens den Toll 

folionrs. 253
v
 - 254

r
 

Wussink 
Wassink 
Landweer 
Hallerdijk   geëxcuseert  
Rosengaerden 
Abbinck 
Jolink 
Hastink   van Holten 
Wiltinck   doctor Dam  
Elderink 
Assink   doctor Dam weegens de weduwe Noij 
Maetman  Rensen 
Haverkamp  absent: 
Besseler  absent  
Graevenkamp  Rensen  
Welsinck 
 
Erffgenaemen bedankt sijnde voor haer vrijwillige comparitie, is voorgebragt, dat de [Hoeve] soude gekogt sijn 
uit de Landweer en dat niet meer als der geregtigheit in de marckt daer kan genoten worden, soo worden de 
vosters geauthoriseert de  [Hoeve] uijt de markt te keeren, totdat deselve beweesen sal hebben daertoe 
beregtigt te sijn. 
 
Op de klaegte van het onbehoorlijk [steeken] en wegvoeren van der torff, word geinhaereert de resolutie 
voorleeden holtinck genoomen  

folionrs. 254
v
 - 255

r
 

en de vorsters geordonneert deselve exacte nae te volgen.  
En indien imand der vorsters daarover ongeleegentheit mogte aandoen, sullen alle die [bouwluijden], die 
daarom aengesproken worden, die vorssteren moeten assisteeren, bij poene van ses daelder, paratelijk te 
executeeren. 
 
Niemand sal schadden off turff mogen steeken als over den Nieuwen Graeff,  bij vervall van de schadden en 
ses daelder. 
 
Over de questie tusschen den [bouwman op den] Oude Landweer en het goed Havinck weegens het maajen en 
[steeken] van plaggen, soo versoekt doctor Rensen en den [richter] van Sellem, om partijen in loco te 
bescheiden in der minne te vergeleijken en bij onstentenisse vandien, ten naasten holtinck daervan te 
rapporteeren. 
 
Op de klagte dat Steeven op Klijn Mellinck op den hellweg schaepen in dese markt gedreeven heeft en 
daarover geschutt, is gehoort de verklaringe van denselven Steeven,  

folionrs. 255
v
 - 256

r
 

dat hij [toegevoegd: geen] goed regt in de markt heeft van drijven off pretendeert, is denselven voor ditmall de 
boete geremiteert, mits dat hij in het toekomende sulx niet meer sal doen. 
 
Jan Jansen, gemaekt hebbende een hutt en daaruit gedreeven een beest, soo word verstaen, dat hij dese hutt 
sal hebben te removeeren. En nopende het uitdrijven van het beest worden voornoemden Johan 
gecondemneert in de boete van een half vat bier. 
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Welke gelijke resolutie en condemnatie word genomen tegens alle diegeene, die hutten in den markt hebben 
gesett sonder permissie, en daaruit beesten drijven. 
 
De vorsters worden dit jaer nogh gecontinueert en sullen deselve schrifftelijke ordres en resolutien gegeven 
worden. 
 

     
 

Volgt blanco pagina  
folionrs. 256

v
 - 257

r
 

Anno 1699 
Anno 1699, den 15

e
 Augustij. 

 
Door de graaff van Attelone, markenrigter, holtinck gehouden op Obelinck. 
 
De graaff van Attelone, markenrigter weegens Obelinck   
Wussink  ( de vrouw van Engelenburg absens 
Wolsink   ( 
De Hoeve  Casper van Holten 
Hallerdijk  de heer rentmeester ten Broek   
Rosengaerden  Casper van Holten 
Abbinck   de heer van Slangenburg  

folionrs. 257
v
 - 258

r
 

Jolink   absens en door den huijsman een briefken gesonden   
Hainck   van Holten voornoemd  
Wiltinck   doctor Dam 
Elderinck 
Wussinck  
Wollsinck  
Assinck   doctor Dam weegens de weduwe Noij 
Maatman  Rensen  
Hevelskamp  Rensen  
Besseler  Beerent Verheul 
Grauwenkamp  Rensen 
Wassinck  Hendrik Coops 
 
Naedat de heeren erffgenaemen bedankt waeren voor derselver vrijwillige comparitie, zijn herlesen de 
resolutien voorleden  holtinck genomen, en is nogmaels daarbij gepersisteert. 
 
Ende nopende de geregtigheit in de marckt van de Hoeve en Landeweer is verstaan, dat deselve maar eene 
geregtigheit in de markt hebben. En nae verhoor van Casper van Holten als eijgenaar, verklaart deselve 
geregtigheit te laeten aen en op de Hoeve en sall de Landeweer geschutt worden.  

folionrs. 258
v
 - 259

r
 

Casper van Holten praetendeert op het eerste gericht sulx contrarie aen te toonen. 
 
Hendrik Schothorst, door sijn vrouw versoekende, dat de hutte op sijn gedeelte van de Hoeve gesett, en voor 
een gedeelte meede op de gemijnte staande, en door de geërfde affgecurt zijnde, nogh eenige jaeren mogte 
blijven staan, is denselven geaccordeert, dat die hutte nogh ses jaeren sal mogen blijven staen en langer niet. 
Deese hutte staet noch en kan geremooveert worden. 
 
Door Geert Obelink, Casper van Holten, Johan Jansen en Geert Rosengaerde overgeleevert sijnde een zeculle 
van diegeene, die seedert de laatste Holtinck uijt het veen de heijde niet alleen voor haer selven, maar ook door 
buijten kerspelluijden hebben laeten gebruijken. 

folionrs. 259
v
 - 260

r
 

Halderdijk schadden laten halen door sijn schoonsoon en den timmerman tot Duetinchem. 
 
Seerent op de Hoeve de soons schadden en turff laten haelen en sij tweemael turff laeten steeken. 



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 85 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

 
Wolter Rosengaerde tweemael turff laten steeken. 
 
Abbinck heeft heet nae andere Markten gevaren. 
 
Jolinck schadden laten steeken door sijn broeder en nae Hummel gevoert. 
 
Haeinck heeft sijn broer laeten kluijnen, veenschadden gesteeken en de heij gebruijken als ingeseetenen. 
 
Wiltinck sijn knegt schadden gesteeken en verkoft. 
 
Elderinck sijn soon schadden gesteeken en voor sighselven gekluijnt ende verkoft. 
 
Assinck sijn soon schadde gesteeken en verkoft. 
 
Grauwekamp sijn soon schadden gesteeken en verkoft. 

folionrs. 260
v
 - 261

r
 

Wussinck sijn soon schadden gesteeken en verkoft. 
 
Alle welke breuchaftige ijder in het bijsonder gehoort, affgedaen en die acte gecontesteert sijnde, zijn deselve 
ijder in het bijsonder in gevolge van de resolutie op den holtinck, anno 1699 gehouden, gecondemneert in een 
boete van thien daelder, door de vosteren paratelijken t’ executeeren. 
 
Is ook in specie geinherreert die resolutie laestleeden holtinck genomen, dat niemand schadden off turff sal 
mogen steeken als over den Nieuwen Graeff, bij poene daarbij gestipuleert als schoon hij tot het steeken van 
turff off schadden beregtigt is. Dat alle diegeene, die sedert dese resolutie schadden off torff gestooken hebben 
over de Nieuwen Graeff, en niet in de hij als behoorde, breuckafftigh aangesproken sullen moeten worden. 
 
Insgelijken geresolveert, dat alle diegeene die  

folionrs. 261
v
 - 262

r
 

beregtigt sijn in het veen torff te steeken, denselven turff sal moeten uijtsteeken en vervolgen tot op het sant, bij 
poene van thien daelder. 
 
Mij word berigt, dat dit niet is agtervolgt. 
 
Op de klagten van verscheide geërfde, dat de vregten om den enck niet nae behoren, nogh op sijn behoorlijke 
tijt, gemaakt worden, is verstaen den eijgenaar nae deesen sijne vregten die hij om den enck moet maeken, 
vóór halff maart sal vaardig hebben, en voort onderhouden nae behoren. Ende opdat dit wel nae behooren 
geschiede, sullen de vorsteren met twee naebeuren daarover de schou voeren nae halff maart. En die alsdan 
bevonden word sijne vregten niet, off nae behoren gemaekt te hebben, sal verbreuken eene somma van 5 
daelder, mits dat dese schou acht dagen te voren sal sijn  

folionrs. 262
v
 - 263

r
 

gepubliceert off die pligtige door den scheuter aangeseit. 
 
Insgelijks sal niemand sijne schaepen in den enck voor off nae St. Peetri op een andersmans landt moogen 
wijden off hoeden in den enck, maer moeten blijven op haar eigen landt. Soo egter deselve op een andermans 
landt bevonden wierden, sullen verbreuken thien dalder. 
En daarenboven den eigenaer sijn schaede vergoeden sal. 
 
Den markenrigter is geaccordeert een stukjen groenlandt bij Obelinck, agter den bosch, invoegen hetselve 
affgebaakt is, om te mogen uitgraeven, en in eijgendom behouden. Waarvoor sijn hogh graevelijke exellentie de 
erffgenaemen heeft bedanckt. 
 
Tot vorsters sijn aengestelt Geert Obelinck, Casper van Holten, Geert  

folionrs. 263
v
 - 264

r
 

Rosengaerde, en Johan Jansen schater. 
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De heer burgemeester ten Broek, als markenrigter tot Zellem heefte dese markte gecommuniceert en verthoont 
de orginele quitantie, waar bij is gebleeken, dat den beurder Erlag de ordinaire en extra ordinaire verpondinge 
van den jaar 1696 aen den ontfanger generaal ten vollen betaalt hadde en een goet gedeelte van den jaere 
1697, waarvoor sijn edele is bedanckt, en versogt op de volgende holtinck daar in te willen continueeren. 
 
Henrik Otters 
q.q. 
 

folionrs. 264
v
 - 265

r
 

Anno 1713 
Lunee, den 15 Maij 1713. 
 
De heer borgermeester Beumer, geconstituerden erffmarkenrigter wegen Obelink 
Wussink de vrouw van Engelenborgh in Wolsink plaats 
De heer rentmeester van Dillen 
De Hoeve, Casper van Holten 
Hallerdijk, de heer rentmeester van Dillen 
Rosengarden, Caspar van Holten, preesent 
Abbing, de heer van Slangeborg, preesens 
Jolingh, C. van Holten 
Hainck, idem 
Wittinck, raadsheer Dam 
Elderingh, absens 
Assinck, burgermeester Rensen weegen monsieur Noij tot Embricq  
Maatman - Hevelscamp, burgermeester Rensen, praesens 
Besselaar, drost van Genderingen, praesens 
GravenCamp, Caldenbach, absens 
Wassink absens 
Den Tol, princesse van Nassauw, absens 
 
Nadat de heren erffgenamen bedanckt waaren voor derselver vrijwillige comparitie, sijn herleesen die resolutien 
voorleeden hölting genomen, en is nogmaals daar bij gepersisteert. 
 
En nopende de geregtigheid in de markt van de Hoeve en Landwher is verstaan, dat deselve maar één 
geregtigheid hebben in de markt.  
En naa verhoor van Caspar van Holte als eijgenaar, verklaart deselve geregtigheid te laaten aan en op de 
Hoeve en sal de Landwher geschut worden met inhaesie van voorige resolutie. 

folionrs. 265
v
 - 266

r
 

Op ‘t point van de hutte is verstaen, dat die hutte van de schoolmeister neffens Jan in de Maate en Obelinck, tot 
nader deliberatie sullen mogen blijven staan. 
 
Voorts is verstaan, dat die resteerende boeten van den laatsten holting bij middel van parate executie door den 
markenrigter sullen ingevordert worden. 
 
Op die van Caspar van Holten als tegenwoordigen vorster ingegeevene en alhier sub Lct. A bijgevoegde 
klagten, is verstaan, dat op den 3

e
 articul de vorsters een specifice nominatie sullen overgeeven aan handen 

van den erffmarkenrigter in der tijd van 4 weeken, en sullen alsdan die in den 3
e
  articul vermelde delinquenten 

geboetet worden volgens verscheide resolutien in dit markenboek ervintlijk. 
 
Ad. 4

e
 articul item. 

 
Ad. 6

e
 articul word voorige resolutien geinhaereert. 

 
Ad. 7

e
 en 8

e
 articul sal over gedelibereert worden. 

 
Ad. 9

e
 articul is verstaan, dat beijde markten sig tesamen daarover souden voegen, ende worden die raatsheer 

Dam ende burgermeester Rensen uijt de vergaderinge daartoe gecommitteert, om op ’t Zelmse marckengerigt 
naastcomstig deese saak te examineeren. 
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De 10

e
 articul sullen de vorsters als voorn: binnen een maand de delinquenten nominatien overgeeven aan den 

erffmarkrigter, en sullen deselve volgens resolutie geboetet worden. 
 
Ad. 11

e
 articul item. 

 
Ad. 12

e
 articul word alsoo verstaan en sal de torff in 3 reijsen mogen getelt worden. 

 
Op de requeste van klagte van de boeren over die 2 vosters in dese markt gehorende, is verstaen, dat deselve 
haere klagten sullen hebben te verifieren.  
 
En vorders geresolveert, dat ijmand in dese markt niet beregtigt, niet sal mogen kluinen, torven, plaggen 
maajen, nog heet plukken, nogh iets anders  

folionrs. 266
v
 - 267

r
 

tegen het regt van dese marckt doen. En dat de vosters stricte word bevolen de contraventeurs daarover aen te 
halen, en volgens de wetten deser markt te straffen.  
Alsook, dat de boeren deser markt, sulx vernemende, sig bij de vosters sullen hebben te vervoegen, om 
deselve tot de straffe der gedaane fouten aen te maenen, off sig bij gebrek van dien, aen den erffmarckenrigter 
te beklaagen. 
 
Is weder geinhaereert de resolutie laestleeden holtink genomen, dat niemandt schadden off torff sal mogen 
steken, als over de Nieuwe Graeff, bij poene als daarbij gestipuleert, als schoon hij tot steeken van schadden 
off torff beregtigt is.  
 
Insgelijken geresolveert, dat alle diegeene die beregt sijn in ‘t veen torff te mogen steken, denselven torff sal 
moeten vervolgen en uitsteeken tot op het sant, bij poene van 10 daelder. 
 
Op het point van de vrugt sub 13, word gepersisteert bij resolutie van vorige Holtink. 
 
Ter requeste van den Zellemsen kerckenraad, versoekende eenig subsidie over eenen seekeren schoolmeester 
tot Halle, is van de heeren geërfden gerejecteert. Dog op het versoek van de Halsche bouwluiden over die 
schoolmeester is verstaen, dat de boeren met de schoolmeester sig konnen addresseeren bij den markenrigter, 
om dat interim eenig subsidie tot genoegen van erffgenamen  

folionrs. 267
v
 - 268

r
 

te versoeken, welke daartoe word geauthoriseert, mits daarvan rapport doende per naesten aan de heeren 
erffgenaemen. 
 
Op de klagte, dat de boeren malkanderen in de torffkuilen vallen is verstaen, dat sulx absolute niet mag 
geschieden, en worden de vorsters gelast sulx te remedieren en alle onheil voor te komen. 
 
Op het poinct van de schaepen sub signo 11 word geinhaereert vorige resolutie. 
 
Voorts is bij de heeren geërffden verstaen, dat die vorige vorsters, als Caspar van Holten en Jan Jansen, sullen 
ad interim alnogh continueren, totdat deselve haere functie sullen gejustificeert hebben, al wanneer naeder daar 
over gedisponeert sal worden. 
 
Den verwalten markenrigter word versogt om in de Zellemse kerk, bij het naeste te houdene markengerigt, den 
staet van verpondinge te examineeren, en daervan per naesten te rapporteren, als ook ijder erffgenaem in ‘t 
particulier bevoegt is sulx te mogen doen.  
 
Op het voorstel van de vorsters van Holten word geordonneert, dat Sligt Camp uit dese marckt sall blijven, 
omdat den Heelweg publicq is gemaekt. 
 
Op het versoek van den drost Verheul en burgermeester Rensen om een stuckjen landt aan te graeven, sall 
door de boeren in ogenschijn genomen, en daarover door de respective erffgenaemen naer gedaane rapport 
gedelibereert worden. 
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folionrs. 268
v
 - 269

r
 

Anno 1727 
Martis, den 1

e
  Julij 1727 

 
Naer voorgaende publicatie is ter gewoonlijke plaetsche holtink gehouden en zijn gecompareert: 
 
den heer Godaert Adriaen van Reede, heer van Hervelt, als erffmarkenrigter weegens Obelink 
wegens Wussinck en Wolsinck  de heer van Haer 
wegens de Hoeve   C. van Holten  
wegens Hallerdijk   de rentmeester van Dillen 
wegens de Rosegaert   Caspar van Holten 
wegens Abbink    Alerink en Benninck 
wegens Jolinck   Caspar van Hollten 
wegens Hainck    den fiscael Hovel pro se, en namens juffr: Baeckmans  
wegens Wilting    den raedsheer Dam 
wegens Elldering   Martin Woesink en Hendrik Woltinck 
wegens Assink en Mateman  namens borgermeester Rensens desselfs soon 
wegens Hevelskamp   Caspar van Holten en Alexander van der Hulst 
wegens Besselaer   naemens den heer van Ginkel, den rentmeester Schaep 

folionrs. 269
v
 - 270

r
 

wegens Gravenkamp   D: Jansen en Henrik Gravenkamp 
wegens Wassinck   namens de wed: Koops, B. Koops 
 
Naerdat de heren erffgenaemen bedanckt waeren voor haere vrijwillige comparatie, zijn herleesen de resolutien 
laestleeden holtink genoomen, en is noghmaels daarbij gepersisteert. 
 
En zijn nopende de geregtigheijt in de markt van de Hoeve en de Landtweert, de voorige resolutien geinhareert. 
 
Omtrent het torffsteeken op het point van schapen huijden [idem]. 
 
Aaengaende ’t vrochten van den enk zijn gelijk als de vorige resolutien geinhaereert, en worden de vorsters 
gelast dese resolutie stiptelijk te agtervolgen en ten allen tijde daervan op eede, ofte handtastink verklaringe te 
doen aen den heer erffmarckenrigter, dat alles alsoo agtervolgt is, offte sullen de delinquenten specifice 
overgeeven. 
 
Omtrent den tal van ’t torffsteeken, wort een gering getal boven den gewoonlijken tal tot arbitrage van den heer 
erffmarkenrigter toegestaen.  
 
Omtrent de questieuse limijtscheijdinge van de Halse heide en ’t Heeren Veen hebben de heeren geërfdens 
samentelijk verklaert de limijtschijding  

folionrs. 270
v
 - 271

r
 

met de heeren van de Reekenkamer in Gelderlandt, volgens de gemaekte kaart, niet alleen te approbeeren, 
maar dat daerenboven den heer erffmarkenrigter voor die in dese genome moeijte ten hoogste bedanken. 
 
Soo verder eenige questie mogt voorvallen tusschen de Reulse en Halsche over ’t setten van die paelen, word 
gelaten aen de dispositie van den heer erffmarkenrigter. 
 
Omtrent de oude hutten worden de vorige resolutien geinhaereert. 
 
Omtrent de nieuwe hutten worden deselve ad interim gepermitteert tot weederseggens toe, mits dat sij 
huttemannen jaerlijkx over de recognitie comen accordeeren met den heer erffmarkenrigter, en dat sij geen 
nieuw land affgraeven, off in de gemeente torff steeken. En sullen in ‘t toecomende geene nieuwe hutten 
meerder toegestaan worden. 
 
En omtrent de verdeelinge van het aangegraeven landt bij de Tollhutte sal staen tot erkentenisse van den heer 
erffmarkenrigter. 
 
Omtrent het schaddesteeken over de Nieuwe Graeve, is verstaan, dat de heer erffmarkenrigter  
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folionrs. 271
v
 - 272

r
 

hetselve sal in oogenschijn neemen, en een ander district sal laaten aanwijsen, waar de schadden sullen 
moogen gestooken worden tot de minste schade van de gemeente. 
 
Aangaande de Kennencamp, geleegen aan de Doodtkist ende aan de Mellinckheuvel, word bij provisie in advijs 
genomen en den heer markenrigter versogt, aangaande dat poinct sigh naeder te informeeren, om daarover per 
naasten te disponeeren. 
 
Rekeninge van Casper van Holten van den ontfank van de uitheemschen soo geaccordeert hebben, om in de 
Halsche Heijde te mogen heetmaaijen, begint met augustij 1700 dartijn, waarvan ook de lijsten van ieder jaar 
hiernevens gaen. 
  
Het jaer begonnen met augustij  
 
1700 dartijn      62 –   0 – 0 
1700 veertijn     61 – 15 – 0 
1700 vijfftijn      44 – 10 – 0 
                168 –   5 – 0 

folionrs. 272
v
 - 273

r
 

Summa tot alles van desen ontfank bedraegt sigh éénhondert-agten-sestig gulden, vijff stuijver. 
 
Uijtgaeff tegens deesen bovenstaenden ontfank. 
 
Voor ‘t schouwen van de enkvrogt, geschiet volgens reglement jaerlix 2 maelen, ijder reijse koomt de 
vorstenaars en schaeters 6 guldens: 
 
voor ‘t jaer 1700 dartijn begonnen    12 –   0 – 0  
voor de 2 vorstenaars, ider jaerlix 7½ gulden,  
voor ‘t jaer 1713 begonnen     15 –   0 – 0 
de schou voor ‘t jaer 1714     12 –   0 – 0 
de vorstenaars jaergelt      15 –   0 – 0 
de schou voor ‘t jaer 1715     12 –   0 – 0 
vorstenaars jaargeld van 3, sijnde Obelink  
als meede vorstenaar aangestelt is    22 – 10 – 0  
1716 aan de boeren gegeven een ½ tonne bier, 
die de weg in den enk opgekaart hebben, is     3 –   0 – 0 

 91 – 10 – 0   
folionrs. 273

v
 - 274

r
 

1713, den 28 Septembris, aan de Tolhutte 
ten dienste van de heer van Ginkel gelevert 
aan eeten, wijn, als anders voor    15 –   8 – 0   
 
1714 de borgermeester Beumer verteert doen 
de heer van Reede meede gink om op Obelink het  
poten te besien en nog in twee reise, saemen    6 – 10 - 0 
 
1715 Den 5

e
 Junij, de heer van Ginkel met de 

borgermeester Beumer en rentmeester verteert     7 – 11 – 0 
    29 – 10 – 0  

 
De uijtgave op de vorige sijde staande  is   91 – 10 – 0         

            121 –   0 – 0  
 
Uijt de vorige rekening, gesloten op den 19

e
 8br: [october] 1713, blijkt meer uijtgegeven als ontvangen te sijn 

negenensestig gulden, 2 stuiver, waaraf gaat 1 gulden, soo Sewert op de Hoeve tekort betaalt heeft wegens de 
breuke, soodat daar nog ovrig is 68 gulden, 2 stuiver dus       
        68 –   2 – 0  

   189 –   2 – 0  
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1716, den 14

e
 et 15

e
 7br:[september],  

de borgermeester Beumer verteert       1 – 15 – 0       
      190 – 17 – 0  
 
Welk éénhondert en negentig gulden, 17 stuiver gerekent  

folionrs. 274
v
 - 275

r
 

tegens den voorstaenden ontfank, soo blijkt meer uijtgegeeven als ontfangen te hebben tweeentwintig gulden, 
12 stuiver. 
 
Affgereekent en geliquideert met Casper van Holten, als vorster van Hall, tot dato deser. En blijkt deselven 
meer heeft uijtgegeven als ontfangen de somma van tweeentwintig gulden, welke penningen hem sullen 
werden gevallideert op het jaer van 1716. 
 
Actum in de Landweer, den 15

e
 Septembris 1716 

C. v. Holten  
 
Lunae, den 26 Junij 1713. 
 
Provisionele staat van den ontfank van boetens op den holtink anno 1699, den 15

e
 augustus gehouden. 

 
En hebben betaelt: 
 
Betaelt Hallerdijk     f.  15 –   0 – 0  
Seuwert op de Hoeve     f.  15 –   0 – 0  
Abbingh tot verantwoording van 
C. van Holten, pro memoria 
Jolingh       f.  15 –   0 – 0  

folionrs. 275
v
 - 276

r
 

Haijnck       f.  15 –   0 – 0  
Wiltingh, Elderingh sijn geconsigneert bij                        
Caspar van Holten      f:  30 –   0 – 0  
Assingh, de scheuter aangenomen te betaelen: 
Assingh       f.  15 –   0 – 0  
Abbingh      f.  15 –   0 – 0 
Wiltinge en 
Elderingh               
      f.  30 –   0 – 0   
 
      f.  60 –   0 – 0  
Severt op de Hoeve     f.    1 –   0 – 0  

   f.  61 –   0 – 0  
 
GravenCamp      f:  15 –   0 – 0  
Wussing      f:  15 –   0 – 0  
Wolsings hutteman     f:    0 –   0 – 0  
als een armen, om Godes wille gegeven     
    Summa    f.105 –   0 – 0  
 
Certificaat anno 1478 
 
Ik, Wolter Horstink, rigter te Sellem, doen cond en betuijge met desen openen brieve, dat voor mij en 
gerigtsluijden hiernae beschreeven, sittende in enen openen gehegenden gerigte, gecomen is Hermen van 
Middagten, als een markenrigter der markte te Halle, in den kerspell van Sellem geleegen, met den edelen 
Hendrik, heer tot Hoemoed ende tot Wisch, Johan van Bransenburg, Hendrik Oostendorp, Johan Ribben, 
Eevert Jolink, Johan Obeldink, Johan  

folionrs. 276
v
 - 277

r
 

Wusink, met haere ander marktgenoten der marken voorschreeven.  
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Bekenden, dat sij eene holtspraeke gehouden hadden in haeren markt voorschreeven, weegens den Torff in het 
veen, en hoe dat door een deel haerer marktgenoten ende een deel buijtengeërfden ende buijten wonende, 
boven regt ende wetten haerer markte ende sonder weetenschap buijten oorloff ende consent des 
markenrigters en de marktgenoten gegraeven hebben. 
 
Daarop men overeengekomen waar, dat men alle alsoodaenen misgraevenen torff soude doen besetten met 
den markengerigte ende haeren vorster, tot nutte des landsgerigt daar dat markengerigt sijnen toegang doe 
hadde, hetwelke Hermen van Middagten als markenrigter gigtede, tot drieën veertien daegen gedaen hadde. 
 
Ende overmits den rigter van Sellem desgelijken tot driemaal veertien daegen daar tot elkertijt behoorlijke 
kerkenspraek  

folionrs. 277
v
 - 278

r
 

tot Sellem daarop geschiet waar, en waarvan mij rigter tot Sellem telkens de weet gedaan en mij sulx well 
kundigh is dat geschiet te sijn, en dat op den misgraevenen torff voorschreeven, geene ontsaete, nogte op den 
besaete den regt en voldaen is, en waar het gigtede Hermen van Middagten voorschreeven daarop eene 
holtspraeke hadde laeten verkundigen, die naementlijk gehouden waar op het feest van den avond des daegs 
St. Maria Magdalena laest voorleeden, in de buertschap ende marke tot Halle voorschreeven, daar geoordeelt 
waar aan den marcktgenooten,  weegens diegeene die den torff in haeren veene gemisgraeven hadde, dat men 
dieselve in regten vervolgen soude, dat die marke haers agterdels den markenrigter ende marcktgenooten 
haere breuken en schaeden bekoomen mogten en daarop verder goed  

folionrs. 278
v
 - 279

r
 

gevonden, dat men den markengenooten op den besaede, eenen ijgelijken voor sijn hooff, beklaegen ende 
aanspreeken soude.  
 
Ende dengeenen, die buijten woonde ende niet tot deser banke gehoorden ende haer misgreepen hadde 
weegens den misgraevenen torff ende haer niet in regten geeven wouden, dat men daarop een gemeen 
oordeel bedingen soude wat het markenregt daaromtrent mee bragte en watt daarop geweesen wierde, dat de 
marken en keurgenooten hetselve aan den landrigter der voorschreevenen marckt meededeelen soude, dat 
denselven een oordeel daarover geeven soude. Naemelijk, dat een iegelijk, die aan de saak schuldigh waer, 
hem tot behoeff der marken en de marcktgenoten, doen souden, dat in deesen van den marktgenoten 
geweesen en goedgekeurt wierde.  
 
Daar Hermen van Middagten als een markenrigter op gigtede, dat hij ter selvertijt op den selven holtspraeke 
voorschreeven, sijne aanspraeke op die binnen geërfden ende marckt genooten, als  

folionrs. 279
v
 - 280

r
 

met naeme Johan Assink opgedaen heeft, die beklaegde, dat [……………………………..] 
 
[in de marge klein geschreven:]  
NB: den oversetter heeft uijt het volgende van dese Certificatie niet uijt konnen komen, derhalven witte blade-
ren daarvoor opengelaten. 
 

Hierna volgen nog de blanco folionrs. 281 t/m 285. 

 
[het betreft hier een aantal regels van de in 2011 door de leden van “Oud Schrift” getranscribeerde akte van 
1478, die o.a. te vinden is in het Gelders Archief, onder de bescheiden van het Huis Ruurlo, en tevens onder die 
van het Huis Harreveld. 
Op de volgende pagina’s de ontbrekende regels, zoals getranscribeerd door “Oud Schrift”] 
 
[…….] dat die vursz voirder Inden Halre vene ende oere merck gegraven hefft, dan om na rechte ende anpairt 
synre erfftaill ende gewoenten oere mercke geboirde, welcken torff hie dair van hedde doen besetten, dat 
mytten merckgenoeten tho beleyden den welcken hie baven besaeten In versmadenyss des rechtz en wech 
hefft doin vueren bueten ontsaete wille ende weten des gerichtz.  
 
Item beclaegede sich Hermen van Myddachten merckenrichter vursz aver Johan Assynck dat hie bueten 
woenenden geoirlefft ende  verkofft hefft inden vene torff tho graven, den eynen eynen dach, den anderen twe, 
den derden myn end meere, buyten oirloff des merckenrichters ende die merckgenoeten.  
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Item gichtede Hermen van Myddachten merckenrichter vursz, dat hie eyn gemeyn oirdell  up de bueten 
woenende bedyngt hefft, als myt namen Gert van den Dicke, Gert van Hall, Lambert Mysspelkamp, Johan up 
Nutseler, Hermen  Tenckynck, Henrick die Fliege, Hermen die mollener, Hermen  Bluckman, Gert up 
Klapschertynck ende Wolter syn broeder, Johan Jolynck, die up Klaipschertynck wond, Berndt Tanckynck, 
Fredrick Lettinck, Henrick [gasthusmeester], Lubbert Gradenlands son, Claes Moelenkamp, Derick 
Wymeldynck, Stheven Gelynck, Lutken Gelynck, Heyne Gelynck, Willem ther Leuwenborch up der Kutuppe, 
Derck tho Brunsfelde, Gert tho Brunsfelt up Onkruytz guet, Evert Tegerdynck, Delys Fegeninck, Sweder 
Vegenynck, Johan Vegenynck Delys soen, Johan Daelkynck, Werner Daelkynck, Hermen then Oildenhaeve, 
Rabe Daelkynck, Johan Keteler, Berndt Cluppell, Lambert tho Blanckenborch, Willem Wyskynck, Johan tho 
Borcken, Dirck ter Borcken, Dirck meister Johanssz Ind Willem smyt Heynen, die torff upden Halre vene 
gegraven hebben bueten oirloff, wairscap, wille, weten ende concent des merckenrichters. 
 
Ende die marckgenoeten dair besaete na de marckenrechte ende den landtrechte up gedain were den 
ongeboirlyken torff to beleyden ende dat recht dair up versmaeden den torff by em selven en wech  gevoirt wat 
dair merckenrecht up were.  
 
Welck oirdell vursz bestait wairdt anden edelen Henrick here tot Hoemoit ende tot Wysch, die syne voirst dair 
up nam then uitgaenden gerechte, dat nementlick wesen solde des dynxdaegs post Exaltationis Cruices laest 
leden, ende syn gerichte bestedeget myt marckgenoeten als myt Henrick Oistendarp ende Evert Jolynck ende 
meer andere marckgenoeten ende dat die edele here Henrick here tot Hoemoet ende tot Wysch syne wysynge 
up die ordele vursz gedaen hefft In desen woirden hyrna bescreven:  
 
Ick Henrick here tot Hoemoit ende tot Wysch, als eyn merckgenoete der marcken tho Halle wyse voir 
merckenrecht der mercken tho Halle vursz na mynen besten vervaeren ende voirnemen ende up verbetens der 
marckgenoeten. 
 
Inden irsten up diegene die beclaigt synt, dat merckgenoeten synt, dat sulck torff als die Indie mercken 
gegraven hebben ende bueten ontsaeten In versmarysse des rechten en wech gevoirt hebben den 
merckenrichter ende den marckgenoeten sall vervallen wesen, ende den marckgenoeten wederichten sullen, 
ende want die baven rechten, gewonten Ind aenpairt oirs guides in achterdeill orer mercken hebben, soe 
hebben die dair mede orer mercken verboirt ende verbraeken alsoedaene wairscap ende recht als die van  ores 
guides wegen Inde mercke gehat hebben. Dair tho soe hebben die den merckenrichter ende den 
marckgenoeten verbracken den hoichsten koir, den persoon ein ycklyck als vyff marck,  ende die dryeveren die 
de waegen mytten besaeten torff uitter marcke buten ontsaeten hebben gevuert die hebben den marckenrichter 
ende elcker marckgenoeten dair an verbracken vyff sware schillynge van weerde iiij Heren pondt.  
 
Item wyse ick Henrick, here tot Hoemoit ind tot Wysch up dat punt vanden buyten geerffden die ongewairt In dat 
vene hebben gegraven ende den torff buyten ontsaete en wech gevoirt, dat die torff der marcken ende den 
marckenrichter ende den marckgenoeten vervallen wesen sall ende dair toe verbraeken den marckenrichter 
ende den marckgenoeten den hoichsten koir als vyff marck, die juchtwaegen, towwe ossen ende personen die 
torff hebben uitten marcken gevoirt, sullen alynck vervallen wesen den marckenrichter ind elcken 
marckgenoeten vyff swere schyllinge van werden vursz, by welcken wysynge die marckgenoeten ende die dair 
beclaigt weren bynnen ind buyten geerffden die tegenwoirdich den gerichte weren sonder wederspraick ind 
inseggen gebleven synt. 
 
Dair Hermen van Myddachten als eyn marckenrichter vursz voirt up beordelde woe hye vander marcke wegen 
ende die marckgenoeten wegen an die gewesen broeke koemen solde. 
 
Dair Johan van Branssenborch eyn marckgenoete wysende, dat die merckenrichter myt synre voirster Johan 
Obeldynck die brockafftigen marckgenoeten solde doen penden mytten rechten, ende geschiede em dair weer 
up soe solde hie syn holtgerichte averdraegen ind begichten myt synre koirnoeten an dat lantgerichte na die 
voirster wysynge soe sal die landtrichter hem voirt stercken tot synen toegewesenen broeken toe koemen gene 
war dair men tegen toegeschyene. 
Desgelyk up die buyten woeneren sall die merckenrichter syn tho gewesen recht myt synen koirnoeten ind 
marckgenoeten anden landtrichter averdragen  ende begichten. Dair sall om die lantrichter dan oick up stercken 
tot synen to gewesenen broeken tho koemen. 
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Item hefft Hermen van Myddachten, marckenrichter vursz, hyr up voirt eyn oirdell bedyngt nadem die vursz 
dynxdach post Exaltationis Crucis die uitgaende dach wass vanden holtynge.  
Up die vursz gebrecke dair eyn ygelyck merckgenoete der marcken vursz op verdagt was by syner wairscap toe 
koemende gerechte holtsprake op die gebrecke vanden vene helpen tho hoilden. Soe wie dan vanden 
merckgenoeten nyet gekoemen en were.  
 
Dair Henrick Oistendarp als eyn marckgenoete up wysede want die verdagynge toe gueder tyt gedaen were, 
enewerffg, anderwerff ende derdewerff gebaeden, soe wie dan vanden merckgenoeten dair nyet gekoemen en 
were, die hedde verbraeken syn recht ende wairscap als hie inder mercken hedde, then were dat het om 
noitsaecken dede.  
 
By desen wyesingen die Johan van Branssenborch ind Henrick Oistendarp gewesen hebben synt die 
marckgenoeten sementlick gebleven.  
 
Item dyt als vursz steyt dat Hermen van Myddachten marckenrichter vursz voir my Wolter Horstynck richter 
bekant hefft, hebben die edele heren Henrick, here tot Hoemoit ind tot Wysch, Johan van Branssenborch, 
Henrick Oistendarp, Johan Rabben, Evert  Jolynck, Johan Wassynck, Johan Obeldynck alsse marckgenoeten 
der mercken vursz in den selven gerichte voir my richter vursz mede bekant, seggende by oren wairheiden 
ende rechten dair sie mede die mercken vursz verbonden staen, dat die holtspracke ende recht voir derynge 
vurs op die gebrecke vanden myssgraven in der marcken toe Halle vursz in manyren vursz gegaen ind geschiet 
synt.  
 
Sonder argelist hyr weder myt my Wolter, richter vursz aver ende an onthaelde gerichtzluede Henrick van 
Haegenbecke geheten Gruyter ende Claess Smolt ende meer guedenlude genoich. 
 
In oirkunde der wairheit alle deser vursz punten, heb ick Wolter Horstynck als eyn richter vursz myt mynre 
rechter wetenheit mynre segell an desen apenen brieve gehangen ende tot meire getuychenyss der wairheit 
hebben wy Henrick van Haegebeck geheiten Gruyter ind Claess Smolt als gerichtzlude onthailt elck onse segell 
beneven segell des richters vursz mede an desen brieff gehangen. 
 
Geschiet, ende gegeven inden jair ons Heren duesent vierhondert endeacht ind soeventich des donnerdags na 
Sint Calixtus dach des Heiligen Pawes. 
 

folionrs. 285
v
 - 286

r
 

Certificaat anno 1550 
 
Ik, Theimen van den Bosche, indertijt rigter te Sellem van weegens en door beveel van sijn Roomsche 
keiserlijke majestijt, hertogh van Gelder en graeve tot Zutphen, mijnes allergenaedigsten lieven heere heere, 
doe cond, getuijge, en bekenne overmits en in deese opene besegelde sertificatie, hoe dat, nae luijt mijnes 
gerigtensboeks, aldus naebeschreeven: 
 
“Op diensdagh, post Trinitate, anno 1550, satt ten gerigte Theiman van den  

folionrs. 286
v
 - 287

r
 

Bosch, indertijt rigter te Sellem. Ooirconde gerigtsluijden Hendrik Ubbekink ende Johan Schreur. 
 
In denselve gerigte sijn gecoomen Gerrit ter Maat en Johan Rosengaerden vanweegens de gemeene 
erffgenaemen van Halle, en spreeken aan met regte, om conschap der waarheid te geeven de persoon van 
Lambertus Boschboom, dewelke door een gerigtelijke besaete aan de banck gekoomen is.  
 
Dat hij seggen sal sijn weeten en waarheidt, off hij ook die marckt, geheeten dat Lankene, van den 
erffgenaemen te Halle gepagt heeft dat hij daarop maeijen mogte.  
Ook off hem bewust en cundig is, dat geseide ter Maat en Lubbert ten Velde sijn knegt den sigt affgepeint 
hebbe, en dat sijn knegt doen sijde tot genoemde Lubbert voorschreeven: “wat behoeft gij ons te peinden, mijn 
heerschap sal immers wel bij uw komen.” En daarop hebbe Lubbert voorschreeven den sigt met hem 
genoomen, en hebben deselve sigt wel een vierendeel jaars gehouden. En dat  

folionrs. 287
v
 - 288

r
 

daarnae Lambertus voorschreeven gecomen is, en heeft die sigt weeder gekogt van geseide ter Maat. 
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Seide Lambert voorschreeven sijn weeten en waarheid hier niet van, en wouden geseide ter Maat en Johan 
Rosengaerden vanweegens de gemeene erffgenaemen van Halle niet lijden om vijfftig oude schilden den 
schaede met regte. 
 
In den eersten kent sigh Lambert Boschboom onschuldigh weegens den schaeden. 
Bekent, getuijgt, en segt, dat hij dat Lankener gepagt heeft van geseiden ter Maat en Johan Rosengaerde van 
weegens de gemeene erffgenaemen van Halle, dat hij daar maeijen mogte. 
Ook getuijgt Lambert, dat hem bewust sij, dat geseide ter Maat en Lubbert ten Velde sijnen knegt eene sigt op 
dat Lankener affgepeint hebben, en dat hij dien weeder gekogt heeft van geseide ter Maat. 
 
Dit alles heeft Lambert Boschboom voor hem geseit also waar te weesen, en nae, met sijne eede bewaart als 
regt is.”  

folionrs. 288
v
 - 289

r
 

Want mijn gerigtenboek sulx als voorschreeven inhoud en vermeldt, en men dan schuldig is der waarheid een 
getuijgen te geeven, soo hebbe ik, Theimen van den Bosche, rigter voorschreeven, mijn segel op deese opene 
sertificatie gedrukt. 
 
Gegeeven in den jaere onses Heeren duijsent-vijffhondert-en-vijftigh, etc. 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel] 
 
Certificaat anno 1551 
 
Ik, Theimen van den Bosche, indertijt rigter te Sellem vanweegen en door bevell van sijn Roomsch keijserlijke 
maejestijt, hertogh van Gelder ende graeve van Zutphen, mijns alldergenaedigsten lieven heere, doen cond, 
betuijge, en bekenne overmits, en in cragt van dese opene, beseegelde sertificatie, hoe dat, vermooge mijns 
gerigtenboeks, den inhoud aldus is beschreeven: 
 
“Op maendagh St. Pauli  

folionrs. 289
v
 - 290

r
 

Primi Hermite, anno 1551, satt te gerigte Theimen van den Bosche, indertijt rigter te Sellem. Ooirconde 
gerigtsluijden Hendrik Ubbink en Hendrik Eeleftinck. 
 
In denselven gerigte is gecoomen Gerrit ter Maat vanweegen de gemeene erffgenaemen van Halle, en heeft 
met regte doen booden, nae gichte des geswoorens, om een getuijgenisse der waarheid, Hermen Hutinck, 
bouwman op Wissinck en Hendrik ter Hoeve, saamt en elk in het bijsonder. Wettig en cundigh sij van de 
Halsche Marckt, hoe wijt en hoe verre die selve strekke en gaet nae die Deudecomsche Marckt en nae 
Varsevelt. Seiden sij en een ijder in het bijsonder de waarheid hier niet van, en woude Gerrit ter Maat van- 
weegen de gemeente voorschreeven niet lijden om vijffentwintigh oude schilden den schaeden met regte 
draegen […..…] 
 
In den eersten kent sigh Hermen Hutink, Hendrik Wissinck, en Hendrick ter Hoeve den schaeden ontschuldig. 

folionrs. 290
v
 - 291

r
 

Betuijge en segge op deese wijse: 
 
[in de marge: Item] Ik Hermen Hutinck, tuijgt en segt, dat sijn oude vader een oud man was en heete Willem 
Hutinck en woonde datselfde maell te Varsevelt op Hutinck, ende haere heide haelden en maaijden tot aen de 
Vossekuijle, die regt teegen de paelen is, die in den Nieuwen Graeven staat, en dat aen de Vossekuijlen de 
marckt keerde. 
Ook getuijgt Hermen, dat hem sijn oude vaeder, een out man van omtrent hondert jaeren, welleer geseit hadde, 
dat de Halsche Marck ginge tot middel Mellink, de Vust van den Halle, en dat is geleeden, dat sijn oude vader 
hem sulx geseit heft, veertig jaeren. 
 
Item, Hendrik Wissing getuijgt en segt dat hem wettig en cundig is, dat die van Deutecum eenen markenpael 
gesett hebben in den Nieuwen Graeven in den kolk bij de andere paelen. 
Ook getuijgt hij, dat hem wettigh is, dat Theunis van Middagten en Johan ten Rosengaerde eenen pael gesogt 
hebben, agter dat  
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folionrs. 291
v
 - 292

r
 

Vlengoir, omtrent teegen die Vossekuijlen; off sij die gevonden hebben off niet, daar weet hij niet aff. 
En getuijgt vorders, dat de Halsche Marckt strekt tot middel Melling in die Vuest van den Halle, en heeft ook niet 
anders hooren seggen als dat sigh die marckt geen andere gekruunt hebben dan die van Halle, en is omtrent 
well veertig jaeren geleeden. 
 
Item, Hendrick ter Hoeve getuijgt en segt, dat hem wettig en cundig is, dat hij met sijnen saligen vaeder 
gewoont heeft tot Varsevelt op Helminck, en met hem heeft gaen maejen, en hem dikmaels gesegt heeft, hij en 
soude niet verder maaijen dan aan de Vossekuijlen. Maaijde hij verder, soo maaijde hij in de Halsche Markt, 
soo mogte hem die Halsche peinden, en soo soude hij de sigt selver weeder haelen. 
Ook getuijgt hij. dat sijn vader selfs hem gesegt heeft, dat die Halsche Markt strekte tot middel Mellinck in die 
Vuste  

folionrs. 292
v
 - 293

r
 

van Halle, en dat sijn oude vaeder door derselver vaeder aan hem sulx gesegt en geweesen heeft, te weeten 
sijn grootvaeder aan sijn vaeder sulx gesegt en geweesen heeft, en dat sijn vaeder hem sulx in het vervolg 
gesegt heeft. 
 
Dit alles gelijk voorschreeven, hebben Hermen Hutinck, Hermen Wissinck en Hendrik ter Hoeve voorschreeven 
met waaren woorden gesegt alsoo waar te weesen en verder met haeren eede becragtigt als regt is.” 
 
Want dan mijn gerigten boeks sulx als voorschreeven inhoud en vermeldt, en men dan schuldig is getuijgenisse 
der waarheit te geeven, soo hebbe ik, Theiman van den Bosche voorscreeven, mijn seegel op dese opene 
sertificatie gedrukt. 
 
Gegeven in den jaere éénduijsent-vijfhondert-éénenvijfftigh, op donderdagh, etc. 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel]  
 

folionrs. 293
v
 - 294

r
 

Certificaat anni 1549-1551 
 
Ik, Theimen van den Bosche, indertijt rigter te Sellem vanwegen en door bevel van sijn Roomsche keijserlijke 
majesteijt, hertogh van Gelder en graeve van Zutphen, mijns aldergenaedigsten heere heere, doe cond, 
betuijge en bekenne overmits, en in cragt van dese opene beseegelde sertificatie, hoe dat mijn gerigtenboek 
vermag en inhoud aldus naebeschreeven: 
 
“Op donderdagh post Philippi & Jacobi Apostolorum anno negenenveertigh satt te gerigte Hendrik Ubbekinck, 
een volmagtigen stadhouder [van] Theimen van den Bossche, indertijt rigter te Sellem. 
Ooirconde gerigtsluijden Hendrik Drollen en Johan Schreur. 
 
In denselven gerigte is gecomen Gerrit ter Maat, en heeft met regte doen besaeten nae gichte des geswoorens, 
Lambertus Ubbekink, om condschap der waarheid te geeven wat hem bewust en cundigh is van de Halsche 
Marckt; hoe wijdt en verre die paelinge en geregtigheid daarvan  

folionrs. 294
v
 - 295

r
 

strekt en gaet, en waar de Deudecomsche Markt en de Halsche Marckt van elkander schijt en keert. 
 
Getuijgt Lambert Ubbekinck voorschreeven sijn conde en weeten daar niet van, en wil de geseide ter Maat, 
vanweegen der gemeinen erffgenaemen van Halle, van Lambert voorschreeven niet lijden om vijfftig oude 
schilden en den schaeden met regt. 
 
Ten eersten heeft Lambert Ubbekinck voorschreeven sigh den schaeden ontschuldig gekent. 
 
En heeft getuijgt en gesegt, dat hem bewust en cundigh is, dat die Halsche Marckt eerst haer begin neemt en 
aengaet aen den Kreijenpael en van den Kreijenpael op den Nieuwen Graevenpael, die oude daar in den kollick 
staet, en voort van den pael in de Nieuwen Graeven op middel Mellink in Hal. Dat die van Halle die marckt 
alsoo voorgenoemt, wel ses- off seevenendertig jaeren, altijt rustelijk en vreedelijk beseeten en gebruikt 
hebben. Sonder  

folionrs. 295
v
 - 296

r
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alleene, [dat] die van Deudecom die marckt eens mogen aangedaan hebben, voor een jaar vier off vijff, 
waarvan hij geen weeten heeft. Anders hebben die van Halle die markt soo lange jaeren herwaarts tot haeren 
schoonsten willen gebruikt met heet te maaijen, met torven, met schaepen, ongekreunt van iemand.  
Dit alles voorschreeven heeft hij in dieselve marckt, soo lange tijt van jaeren als hem bewust en cundigh is, 
meede helpen gebruijken met heet te maaijen, te torven, en tot alle uijtdriften, en dat met wille van die van 
Halle. 
 
Dit alles voorschreeven heeft Lambert Ubbekink voorschreeven, voor hem geseit en betuijgt alsoo waar te 
weesen, en vorders met sijnen eed becragtigt als regt is.” 
 
En wijl mijn gerigtsboek sulx als voorschreeven inhoud en vermelt, en men dan schuldig is de waarheit een 
getuijgen te geeven, soo hebbe ik Theimen van den Bossche, rigter voorschreeven, van gerigtsweegen mijnen 
seegel op deese opene sertificatie gedrukt. 
 
Gegeeven in den jaere onses Heeren duijsent-vijffhondert 51 op  
Donderdagh, etc 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel]  
 

folionrs. 296
v
 - 297

r
 

Certificaat anno 1564 
 
Wij, rigter en scheepenen der stad Zutphen, doen cond en sertificeeren met de waarheid in en vermits deesen 
onse openen placaatsbrieff, dat onser Stads Contschapsboek door onsen geswoorenen secretairio 
geschreeven, vermag en inhoudt als volgt: 
 
“In den jaer Onses Heeren éénduijsent-vijffhondert-vierensestig, op een donderdagh nae Conversionis Pauli 
voor rigter Cornelius [….......…] in loco Thomas van Beurloo en […….…...] Jasper Creijnck 
 
Aarend ten Rosengaerden heeft, om conschap der waarheid, met regt doen verbooden Aalbert Boikert, en 
Jacob Ubbekinck, sonder gift off schult, dat sij haer weeten en waarheit seggen sullen, waar sig die paelinge 
tusschen de Deudecomsche en Halsche Marckten scheiden soo 
[……………………………………………………………………………….…]  
[……………………………………………………………………………..…..]  
[……………………………………………………………………………..…..]  
 
Antwoordede Aalbert en Jacob voorschreeven, en seggen ten eersten haer den schaeden onschuldig te 
houden. 
 
En seggen vorders, dat sij allebijde en een ieder van hen wel omtrent  

folionrs. 297
v
 - 298

r
 

vijff- off sesenvijfftig jaeren oud sijn, en hebben allebijde in haere jonge daegen als sij omtrent vijfftien off agttien 
jaeren oud geweest sijn  gesien, dat die van Deudecom met pijpen en trommen uijtgetrokken sijn en hebben 
met haer genoomen vier grote paelen. 
 
[……...]  Landweer […..…] den Nieuwen Graeven gesett hebben, den anderen in dat Rijselsche Veen, den 
derden tusschen dat Rijselsche Veen en Diepenstraet, dewelke door die van Sellem weedrom uijtgetrokken, 
hetwelke Aalbert gesien heeft, en den vierden paal hebben sij gesett bij Heuvergoed op den [.……….….] van 
der Twijsselt. 
 
Dit is deser beijden haer getuijgenis, sulx bewust en cundig te sijn, en hebben dit beëedigt als regt is.” 
 
Wijl men dan schuldig is de waarheid getuijgenis te geeven dengeenen, die sulx van ons begeeren en van doen 
hebben, soo hebben wij in ooirconde deeses, onser stad secreet seegel hieronder op het spatum doen drukken. 
 
Gegeeven in den jaere op dag en datum als voorschreeven. 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel]  
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folionrs. 298

v
 - 299

r
 

Certificaat anno 1556 
 
Anno éénduijsent-vijffhondert-sesenvijfftig, op den agtsten dagh der maand Augusti, heeft den eerentvesten en 
vromen Caerel van Middagten als markenrigter met de erffgenaemen en markengenooten der Halschen Markte 
eene generele holtinge en markenregtendag gehouden in ‘t tegenwoordigheid des markenrigters en 
markengenooten voorschreeven. 
 
Den weerdigen heer Gerhardus Ooij, pater te Schaer, Lubbert Verbeek, rentmeester des eerentvesten en 
vromen Derk van Gelre, heer tot Arsen, Joachim Rosengaerde, Derck van Selst, Theunis Slabbers, Lubbert ten 
Velde, Johan ten Rosengaerden, Hermen Toller, Gerit ter Maat, met meer andere der erffgenaemen.  
 
Alle haere geschillen, misbruijken, en twist neergelagt en vernietigt, en ten eendragt aangenomen over 
markenregt te onderhouden en haeren schaeden te verhoeden bij poenen en  

folionrs. 299
v
 - 300

r
 

breuken daarop staende  
 
En bevonden te weesen bij eenen gerigtelijken brieff, verseegelt bij tijden van saligen Wolter Horstink, rigter tot 
Sellem, weesende van éénduijsent-vierhondert-agtenseeventig en eenige der erffgenaemen en markengenoten 
in ouder voorwaardens en manieren als volgt. 
 
Dat van nu voortaen voor het toekomende jaer een vollscharigen hoven en bouwluijden sullen graeven op dat 
Halsche Veen nae ouder gewoonte, wat sij met haeren gesinde connen doen en te markt brengen, maar 
niemand vreemts in haeren naem te laten steeken, ofte dat Veen te gebruiken.  
 
Hierbij is ook beslooten, dat soo men bevind eenige caters in de markt wonende, niet weetende met wat titul 
ofte inganck, en ook niet connen bewijsen, dat sij met weeten des markenrigters en erffgenaemen daar in 
beregtigt sijn geworden, alsoo dat sij ter marken te ruijmen bevoegt waaren. Soo hebben nogtanst den 
markenrigter en erffgenaemen uijt goedheid den cateren vergunt, dat sij elk en een ijder  

folionrs. 300
v
 - 301

r
 

in het bijsonder, des jaers tot weedersegginge toe, sullen mogen graeven tot onderhoudinge en noot, elff mieten 
torffs, sijnde van [………] en niet meer. 
 
Hierbij is ook beslooten, dat Hermen Toller dit toekomende jaer van den markenrigter en erffgenaemen 
voorschreeven gecooren sijn en bij haerer trouwe aangenomen der marken en Halsche Veene in opsigt te 
hebben, opdat die gemelder […….…] bij den markenrigter, erffgenaemen, bouwluijden, ofte hovens geen 
overdaad en geschiede, bij poene daar op staande. 
 
En soo Hermen dit allene niet soude beloopen cunnen, heeft den markenrigter en erffgenaemen nog tot hem 
aangenomen, tot haeren beëedigden dienaar Johan Clapsinck, genoemt den Maarschalk, die voor sijnen dienst 
sooveel torff sal mogen graeven, als hij tot noodruft gebruijken kan, dog sal sig niet met uijtheemsche 
vermengen. 
 
En den markenrigter en erffgenaemen hebben Hermen Toller gelast, als ook Johan voorschreeven, wel toe  

folionrs. 301
v
 - 302

r
 

te sien en sorge te draegen, dat in het Veen off Markt van Hall geen vreemde indriften van schaepen, ofte 
graeven geschiede, off misbruijkt werde. En off hier boven geschieden soude sij den torff met besaet op de 
kuijlen houden, ende de schaepen met schuttinge aanhouden, en haeren markenrigter te kennen geeven, die 
alsdan voor sigh, off met de erffgenaemen daarover sullen sitten, de breukwilligen te straffen, regt en 
geregtigheit te verdeedigen, en dat alles op costen die [……......…..….]. 
 
Nogh is hier bij verdragen en overeen gecoomen, dat den merkenrigter alle jaer sal houden, en vercundigen 
laeten veertien dagen voor Sint Jan te midden somer, op eenen geleegenen dag een markenge-rigtsdag sal 
cundigen laeten te Sellem in de kerke. 
 
In oirconde deeses, en tot vaster onderhoudinge van het voorschreevenen dies te vaster te agtervolgen, heft 
den markenrigter en erffgenaemen  
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folionrs. 302
v
 - 303

r
 

ditselvige op den dag als voorschreeven met haeren criestelijken naem off merk onderteekent sonder alle 
argelist. 
 
N: N: Middagten, 
Joachim Rosengaerde 
Derck van Selst etc. 
 
 
Certificaat anno 1562 
 
Dewijle de uijtheemsche erffgenaemen der Haller boerschap in ervaeringe gecoomen, en inderdaat bevonden, 
dat door grote onordentelijkheeden dat Halsche Veen, sowel van de geenen soo daar in beregtigt, als door 
diegeene soo daar niet in beregtigt sijn, geheel en gansch versteeken word, en het te besorgen staet, dat 
sooverre in tijden daarinne niet voorsien werde sulx tot verdelging van het gansche Veen strekken soude, en 
sulx tot onoverwinnelijken naedeel  

folionrs. 303
v
 - 304

r
 

en schaeden der saementelijken erffgenaemen nogh in korte jaeren [gereichen worden], soo hebben derhalven 
op huijden dato, ondergeschreeven de erffgenaemen op gemelten Hallischen Veens haer tesaamen 
verschreeven, haer hierop beraetslaegt, en sluijtelijk bewilliget, dat vooreerst den eerentvesten Carel van 
Middagten, als markenrigter, en met eenen der voorschreevenen erffgenaemen den selven erffgenaemen in 
cragt deeses volmagtigen, en volkomen geweldt gegeeven hebben, bij de allereerste geleegentheid sigh te 
vervoegen bij de Hoge Ovrigheidt als sijn koninklijken majestijt van Hispanien en Momboir, en met denselven 
vanweegen de saementelijke erffgenaemen over deese saeke te spreeken, en verhandelen over en opvolgende 
articulen. 
 
Item, sooverre denselven Momboir vanweegen hoogstgedagte sijn koninklijke majestijt  

folionrs. 304
v
 - 305

r
 

will gestaen, en daartoe verhelpen, dat op gemelde Halsche Veenen mogt gemeeten, en op de erven gedeelt 
worden, dewijle de erffgenaemen hoogstgedagte sijn koninklijke majestijt, soo dat voorschreevene mag 
toegestaan worde, uijt dat veen den tienden wil toekomen laeten. 
 
Dies sal weederom voorgedagten Momboir vanweegen sijn koninklijke majesteit verspreeken ende de hand 
daar aan houden, dat de caeters en brinksitters soo in dat selvige veen niet beregtig sijn, daar uijt geweesen en 
gehouden mogen werden, opdat alsoo de regte erffgenaemen datselvige veen op een ordentelijke wijse deilen, 
en een ijder dat sijnige nae gedaane deilinge, tot sijnen meesten en besten provijte, in vrede en ongehindert 
van iemand mag gebruijken. 
 
En wat desen aengaende, voorgemelden Middagten met voorgedagte Momboir verhandelen, en dierhalven sal 
aen sijn liefde van den erffgenaemen weedrom vergoed worden. 

folionrs. 305
v
 - 306

r
 

En sullen sigh verder, soo de noot sulx vereiste, weedrom bijeen en ander geleegentheid te verschulden, en 
nae geleegentheid tragten om datselve te doen en nae te comen. 
 
En dat dit alles waarvan gemelt is, also geschiet, bewilligt, en affgesproken is, soo hebben sig duk gemelde 
erffgenaemen in ooirconde der waarheit, met eigenen hand daarop en te saamen, hier ondergeschreeven. 
 
Actum et datum binnen Deutecom, den kortsten dagh Octobris anno vijfftienhondert twee-ensestig. 
 
Was onderschreeven: 
 
Carel Middagten 
nog als volmagtiger: 
Derk van Gelre, heere tot Arsen 
Willem van Baar 
W A: [..…..……] 
Derk van Selst 
Thijs Hakkenbroek 
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Jan ten Kolk 
Teunis Slabbers 
Jan Geppink, etc. 
 

folionrs. 306
v
 - 307

r
 

Certificaat anno 1563 
 
Ik, Theimen van den Bosch, indertijt rigter te Sellem van weegen en uijt beveel van sijn koninklijken majestijt te 
Hispaenien, als hertog van Gelre en graeve van Zutphen, mijns aldergenaedigsten lieven heere, doe cond en 
betuijge en bekenne vermits dese openen verseegelde sertificatie, hoe dat mijn gerigtenboek vermag en inhout 
als hier nae beschreeven: 
 
“Op vrijdag den laesten dag des maent Decembris anno éénduijsent-vijffhondertdrieensestig, satt te gerigte 
Teimen van de Bosch, indertijd rigter te Sellem. Ooirconde gerigtsluijden Johan Schreur, Johan van 
Avershaegen, etc. 
 
In denselven gerigte sijn gecoomen Gerrit ter Maat en Hendrik Wussink, voor hun selven, als mede vanweegen 
de gemeene erffgenaemen van Halle, en hebben met regte doen boden nae gigte  

folionrs. 307
v
 - 308

r
 

des geswoorenen, Hendrik Wissink en Johan Assink, en spreeken dieselve aan met regt om conschap der 
waarheid, dat sij sullen seggen, wat hun bewust en cundig sij van dat eikenhout, dat in de Halsche Markt, op de 
Landweer geleegen, plagt te staen en op die Landweer nog ten deele staad, wie sig datselve hout soo verre 
hun gedenckt, plagt toe te eigenen, off sig dat ook iemand anders plag te kreunen dan den heer van den lande, 
als hertogh Caerel van Gelre hoogloffelijker gedagtenisse, en sijne amptenaeren en beveelsluijden indertijt. 
 
En sijden sij haer geregte cunde, weeten, en waarheid hiervan niet, soo wilde Gerrit ter Maat en Hendrik 
Wussinck vanweegen de gemeene erffgenaemen der boerschap voorschreeeven, met regt den schaeden niet 
lijden, voor een ijder om vijfftig oude schilden, soo sij op  

folionrs. 308
v
 - 309

r
 

dit gesinnen en aenspraeke niet regt en antwoordeden. 
 
In den eersten hebben sigh Hendrik Wissink en Johan den schaeden onschuldig gekent. 
 
Getuijge, en seggen dan ten anderen:  
 
Ik, Hendrik Wissink, betuijge, dat mij wel heugt, omtrent sestig jaeren, en is mij well bewust en heb well gesien 
en gehoort, dat sig dat hout op de Landweer en om den Poll  niemand anders plag toe te eigenen dan den heer 
van den lande als hertog van Gelre off  sijne amptsluijden. En segt, dat hij van sijnen vaeder wel gehoort heeft, 
dat diegeene die den Toll in de Oude Landweer toequam, geen regt meer en hadde dan dat sij een huijs bij den 
Poll setten mogte,  aan wien egter die grond toecomt en weet hij niet. 
 
Item, Johan Assink getuijgt, dat hem wel heugt, omtrent  

folionrs. 309
v
 - 310

r
 

seventig jaeren, en sint die tijt hier in de boerschap van Halle verkeert heeft, en nooijt gesien nogh gehoort 
heeft, dat sig iemand anders dat hout op de Landweer, nog om den Poll, aangematigt heeft dan den heer van 
den lande off sijne amptsluijden, en heeft ook niet gesien, dat diegeene die den Toll toekomt off in pagt hadden, 
sig eenig hout plagten aan te maetigen ofte aantrokken.  
Soo er iets gebeurde en dat er aan de Landweer iets te graeven was, wierden de huijsluijden van des heeren 
weegen daartoe gebood, dat sij dat op mosten graeven, daar hij ook drie off vier mael toe gebood en geholpen 
heeft op te graeven.  
En segt ook dat den heer van den lande een deel knegte plag hebben te liggen op den Poll in de Oude 
Landweer in den tijt als de vijanden van Aanholt, van der Borgh, en andere weegen quaemen, en segt, dat hij 
den knegten in dien tijt op den Poll voorschreeven wel vijffentwintig tonne biers op den Poll voorschreeven, 
heerinck  

folionrs. 310
v
 - 311

r
 

en stockvis aangevoert heeft, dat hij van Deutecum plag te haelen. En den oversten, die daar op lag hiete 
Caijffhas, voorts Willem den Veenrigter te Roerloo, Hense Kunken, Hendrik Daltink, Arent Bijlen, en meer 
andere. 
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Dit alles als voorschreeven heeft Hendrik Wissink en Johan Assink voor hun geseit en betuijgt alsoo waar te 
sijn, en derhalven sulx met haeren eed becragtigt als regt is.” 
 
En dewijlen men schuldig is de waarheit getuijgenis te geeven, soo hebbe ik, Theimen van den Bosch, rigter 
voorschreeven, mijnen seegel hier beneeden op deese opene certificatie gedrukt. 
 
Op dagh en datum als voorschreeven, 
 
Onder hing een seegel in groene wasse gedrukt. 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel] 
 

folionrs. 311
v
 - 312

r
 

Certificaat anno 1563 
 
Ik, Theimen van den Bosch, indertijt rigter te Sellem van weegen ende uijt bevell van sijn koninklijken majestijt 
te Hispanien als hertogh van Gelre en graeve van Zutphen, mijnes allergenaedigsten lieven heere, doe cond en 
betuijge en bekenne vermits deese opene beseegelde sertificatie, hoe dat mijn gerigtenboek vermag en inhoud 
als hier nae beschreeven: 
 
“Op ten tienden dag des Maents Octobris anno vijffhondert-drieensestigh satt te gerigte Theimen van den 
Bosch, indertijt rigter te Sellem. Ooirconde gerigtsluijden Johan Schreur en Johan van Averhaegen. 
 
In denselven gerigte sijn gecomen Johan ten Rosengaerden  

folionrs. 312
v
 - 313

r
 

en Gerrt ter Maete, en hebben van weegen der gemeene erffgenaemen der boerschap Halle, met regt doen 
besaetigen nae gigte des geswoorens, Gerrit op het Weinvelt, anders genoemt Trinkvelt, en spreeken 
denselven aen met regt om conschap der waarheid. Dat hij seggen sal, doe hij in voortijden plag te woonen te 
Eijsenvorde in den kerspel van Deudecum en voort te Trinkvelt en die schaepen hoede in St. Catrine off 
Deudecomsche Markt, oft hem ook bewust en cundig sij, dat die van Deudecum in de tijt gecomen sijn en 
hebben eenen pael gerigt tusschen St. Catrina en Deudecomsche Marckt en de Halsche Marckt, in den kolk die 
ligt in den Nieuwen Graeven, en off daar ook iemand bij was die hij kende, en wie dat geweest sijn. Seide hij 
sijn weeten en waarheid hier niet van, soo wilde Johan ten Rosengaerden en Gert ter Maat voor hem niet lijden 
om vijff  

folionrs. 313
v
 - 314

r
 

en twintig goude gulden den schaeden op gesinnen der aanspraeke, een regte antwoordt. 
 
In den eersten heeft sig Gerrit op het Wijnvelt den schaeden onschuldig gekent. 
 
Getuijgt en segt, dat hij eertijts gewoont heeft seeven jaer lank te Eijsenvoorde met Johan Haafs, en die 
schaepen doen plag te hoeden in St. Catrine Marckt off Deudecumsche Marckt, en heeft die tijt gesien, dat die 
van Deudecom gecomen sijn met waagens, en setteden eenen pael in den kolk in den Nieuwen Graeven. En 
was eenen brandigen paal van een huijs.  
 
En segt, dat daar wel omtrent hondert borgeren en andere bij waeren. Daaronder waeren die hij kende, Hermen 
Armsink, Peeter Moerbeek, Derrik Slabbers, Hermen te Berkel, en Sweer te Berkell, en voorts well meer 
borgeren die van de outste waeren, die hij soo effens niet onthouden heeft, en die jonge borgeren kende hij soo 
well niet.  
 
En segt, dat hij nae die tijt  

folionrs. 314
v
 - 315

r
 

te Trinkvelt heeft gewoont en ook de schaepen aldaar gehoed heeft soo voor soo nae, en seedert die tijt den 
pael daar well hondert mael heeft sien staan, en daar ook bij geweest. En heeft ook denselven pael daar nogh 
wel sien staen binnen vijff off ses jaeren naastverleeden. 
 
Dit alles als voorschreeven heeft Gerrit voorschreeven voor hem gesegt, getuijgt alsoo waar te weesen, en sulx 
daernae met sijnen eed becragtig als regt is.”  
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En dewijle men dan schuldig is de waarheid een getuijgenis te geeven, dewijl mijn gerigtsboek sulx als 
voorschreeven inhoud en vermeldt, soo hebbe ik, Theimen van den Bosch, rigter voorschreeven, mijnen segel 
hier beneede op deese opene sertificatie gedrukt op dag en datum voorschreeven. 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel] 
 

folionrs. 315
v
 - 316

r
 

Certificaat anno 1563 
 
Alsoo van den canzeler en raaden des koninks van Hispanien, etc., onses allergenaedigsten heeren, in sijner 
majesteit vorstendom van Gelre ende de graeffschap van Zutphen verordent, questie en gebreeken verreesen 
tusschen borgermeesteren, schepenen ende raad, samt den borgeren der stad Deudecum eens, en den 
markenrigter, samt naebueren, ende geërfden der Halscher boerschap anderensdeels, aangaende die 
schijdinge haerer veenen off marcken geleegen tusschen den Kreijen pael. Welker gebreekenhalven 
commissairissen gecommitteert, als naemelijk heeren Hieronimus Lettink ende Godert  

folionrs. 316
v
 - 317

r
 

Pannekoek, meederaden, ende op de strijdige [veenen] off marken geschikt geweest.  
 
En bij welgedagten heer canzeler en de raaden het rapport met genoemde heeren commissairissen gehoort, 
ten versoeke van die van Deudecum, den voorschreevenen markenrigter, en geërfde van Hall voorbeschree-
ven.  
Ende gecompareert, seggende ende sustineerende die van Deudecum voorschreeven, dat die voorschreevene 
schijdinge off geschijt ongeveer regtuijt gaen sal, van den voorschreevenen Kreijenpael op Mellinck in Hall 
voorschreeven.  
En die van Hall seggende en sustineeren, neen, maar dat deselve geschijde gaan sal van die Crijenpaal op den 
pael die in den kuijl in den Nieuwen Graeven staet, ende soo voorts, door den Vossencamp ende 
waekelboombos, en agter Blankenaer heen op Mellinck voorschreeven. 
 
Met verschijde reeden bij partijen, ijder tot verdediging haerer mijninge voorgedraegen nae verhoor alles wat 
parthijen hebben willen opgeeven, welgedagte heeren raaden hebben met consente en inwilliging bijde 
derselver  

folionrs. 317
v
 - 318

r
 

partijen geresolveert, en resolveeren bij deesen, dat sij partijen bijdersijts haere intentie en mijninge bij 
maenieren van een memoriae stellen en vervatten. En alle met originaele schijn, beschijt, en conschappen, en 
andere munimenta daartoe dienlijk en noodig, daarbij sullen leggen.  
 
En dat ijder partije binnen een maant nae dato van dese sijne memorie, schijn, beschijt, conschappen, ende 
munimenta den griffier deses Hoves, onder behoorlijken inventario, leeveren sal. En dat dan den griffier sulke 
memorien wisselen, ende ijder memorie met den inventario en stukken daartot behoorende, met Coninklijke 
Maijesteits secreet seegel aanmalkander gehegt, den wederlijken des anderen sal handrijken. En dat dan ijdere 
partije binnen een andere maent die memorie en stukken sijns weederdeels, in der gestalt als reeds verhaalt bij 
malkanderen gehegt, den griffier weeder leeveren.  
 
Ende daar beneffens dienen sal van additien ende teegen dieselve memorien ende stukken, en dat, sulx 
geschiet, den griffier alles tesaemen den bovengenoemden  

folionrs. 318a
v
 - 318b

r
 

commissarissen ter hande sal stellen, welke commissarissen dan alles doorsien, en viciteeren partijen een dag 
op de Waelplaets aanteekenen, en dieselve dan, soo het eenigsins doenlijk, in vrindschap vereenigen en 
vergelijken sullen.  
 
En indien niet die saeke, daartoe sij ook speciaellijk gecommitteert sijn ende worden, bij deesen eindelijk 
affhelpen, en vorderen, indien hun geene sulke reedenen voorcomen dat sij sigh om sulx te doen beswaeren, 
dan […...…] hun sulx bejeegent sijn, nogmaels haer rapport doen sullen, om hetselve, gehoort bij wellgedagten 
heer canzeler en raaden erkent, off anders verders gedaan ende geordonneert te werden nae behooren. 
 
Actum te Arnhem, den negenentwintigsten Novembris éénduijsent vijffhondert drieensestig. 
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Was onderteekent: 
N: N: Roos 
 

folionrs. 318b
v
 - 319

r
 

Certificaat anno 1563 
 
Ik, Theimen van den Bosch, indertijt rigter te Sellem van weegen en op bevel van sijn koninklijke majestijt te 
Hispanien, als hertog van Gelre en graeff van Zutphen, mijns aldergenedigsten lieven heere, doe cond, tuijge, 
en bekenne mits deese oopene beseegelde certificatie, hoe dat mijn gerigtenboek vermag en inhoud als 
hiernae beschreeven volgt: 
 
“Op dinsdag, den sestienden Octobris anno éénduijsent vijffhondert drieensestig, satt te gerigte Theimen van 
den Bosch, indertijt Rigter te Sellem. Ooirconde gerigtsluijden Johan van Overhaegen en Hermen Schreur. 
 
In denselven gerigte is gecomen Gerrit ter Maat vanweegen de gemeene erffgenaemen der boerschap Halle. 
En heeft nae regten doen cieteren  

folionrs. 319
v
 - 320

r
 

Johan op het Klijne Salminck in de boerschap van Sinderen geleegen, die getoogen en geboren is in den 
kerspel van Varsevelt en spreek denselven aen met regt, om conschap der waarheid te geeven, en dat hij 
seggen sal, off hem ook gedenkt, bewust, off cundig sij, dat die van Deudecom eertijts gecomen sijn en hebben 
eenen pael gerigt tusschen St. Catriene Marckt ende Halsche Marckt in den kolk, die leggende is in den 
Nieuwen Graeven. En off hem ook bewust sij waar dieselve markt voorschreeven van den anderen paal went 
en keert. En seijde hij sijn weeten en waarheit hiervan niet, en woude Gerrit ter Maat vanwegen de erffgenamen 
voorz:, om vijffentwintig goude schilden den schaden niet lijden dat hem soude overkomen soo hij de regte 
waarheit niet seijde. 
 
In den eersten heeft sig Jan Salmink den schaden onschuldig gekent. 
 
En getuijgt, dat hem wel bewust en kundig is, dat die van Deuthecom eertijds gekomen sijn en hebben eenen 
paal gerigt in den kolk, die ligt in den Nieuwen Graven. En heeft dat volk ook gesien, als sij den paal  

folionrs. 320
v
 - 321

r
 

daar rigteden, en namelijk was daar een gatt door den paal. En heeft ook wel geweeten, dat dieselve paal daar 
ter plaatse voor dien tijdt niet gestaan heeft, maar heeft denselven naederhand daar menigmael sien staan. 
 
En hij seit verder en getuijgt, dat hem wel gedenkt, dat die van Deudecom ook eenen paal gerigt hebben aan 
dat Rijssels Veene, die genoemt word den Langen paal, en derselven paal was eenen brandigen huijsbalken. 
 
Dit alles, gelijk als voorschreeven heeft Johan Salmink voor hem geseit en getijgt alsoo waar te weesen, en 
heeft sulx in ‘t vervolg met ede becragtigt als regt is.” 
 
En dewijle men dan verpligt en schuldig is de waarheidt een geuijgenis te geeven, soo hebbe ik, Theijmen van 
den Bosch, rigter voorschreeven mijnen seegel hier beneeden op deese oopene certificatie gedrukt, op dagh en 
datum als voorschreeven. 
 
Onder was een segel gedrukt in groene wasse 
 
[zegel: ( L: S: ) in een cirkel] 
 

folionrs. 321
v
 - 322

r
 

Certificaat anno 1563 
 
Ik, Theimen van den Bosch, indertijt rigter te Sellem van weegens en uijt bevel van sijn koninklijke majesteit te 
Hispanien, enz., als hertog van Gelre en graeve van Zutphen, mijns aldergenaedigsten lieven heere, doe cond, 
getuijge, en bekenne vermits deese oopene beseegelde certificatie, hoe dat mijn gerigten boek vermag en 
inhoudt als hier nae beschreeven volgt: 
 
“Op donderdag den veertienden Octobris anno éénduijsent vijffhondert drieensestig satt te gerigte Theimen van 
den Bosche, indertijt rigter te Sellem. Ooiconde gerigtsluijden Johan Schreur en Johan van Averhaegen. 
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In denselven gerigte sijn gecoomen Gerrit ter Maat en Arent ten Rosengaerden. En hebben vanweegen de 
 

folionrs.322
v
 t/m 323

r
 zijn niet aanwezig 

 
[het einde van de tekst op folionr. 322

r
 vervolgt met het begin van de tekst op op de linkerpagina van folionr. 

324
r
] 

 
folionr. 323

v
 - 324

r
 

gemeene erffgenaemen met regt doen cieteren, nae gigte des gezworens, Hendrik Bruggink en Beerent 
Tenkinck. 
 
En spreeken dieselve aan met regt om conschap der waarheidt. Dat sij seggen sullen off hen ook gedenkt, 
bewust, off cundig sij, dat die van Deudecum eertijts gecomen sijn en hebben eenen paal gesett tusschen Sinte 
Catharine, offte Deudecomsche Markt, en die Halsche Marckt, in den kolk, die ligt in den Nieuwen Graeven, en 
off sij ook bewustheid hebben waar die paele tusschen den tween marken voorschreeven vorders keeren en 
wenden. 
 
Sijden sij haer regte weeten en waarheid hiervan niet, soo wilde Gerrit ter Maat en Arent ten Rosengaerden 
vanweegens der gemeene erffgenaemen van Halle voorschreeven van een ijder den schaaden met regt en 
gesinne der aanspraeke een regte antwoordt. 
 
In den eersten hebben sigh Hendrik Brugginck en Beerent Tenkinck den schaeden  

folionrs. 324
v
 - 325

r
 

onschuldig gekent. 
 
Getuijgen, en seggen: Ik, Hendrik Brugginck, getuijge, dat hij met sijn zaligen vader op Brunsvelt gewoont heeft. 
En was soo groot, dat hij met waegens en paerden van Sellem vaerende conde tot Deudecom.  
 
En heeft in die tijt gesien, dat die van Deudecum gekoomen sijn met twee waegens; op den eenen satt Peeter 
Moerbeek, Hermen Armsink, in dien tijt stadtroijdraeger, en Hendrik Deugeweert, die hij kende, en Hermen te 
Berkel, Sweer te Berkel, en Derk van Reen, die gingen met veele andere, die hij in dien tijt soo niet en kende. 
En deselve voerden nae die twee marken voorschreeven en wouden eenen pael setten in de kolk die leijt in den 
Nieuwen Graeven. En doen sij weeder terugge quaemen, en te Bruijnsvelt aanquaamen, aten en dronken daar 
Hermen te Berkel, Sweer te Berkel, en Derk van Reen, en seijden doen, dat sij eenen paal gerigt hadden in den 
kolk, die lijt in den Nieuwen Graeven. 
 
Ook getuijgt hij, dat hem sijn zaligen vaeder meenigmael gesegt heeft als sij op  

folionrs. 325
v
 - 326

r
 

Bruijnsvelt woonden, dat hem zaeligen Johan Hallerdijk, genoemt den ouden Hallerdijk, gesegt hadden, dat de 
Halsche Marckt keerde in den kolk die leijt in den Nieuwen Graeven, en lopende van daar tot middel Mellinck in 
Hall. 
 
Ik, Beerent Tenkink, getuijge, dat hem well gedenkt, bewust, en cundig sij, dat die van Deudecom gecoomen 
sijn met twee waegens met pijpen en trommen, en hebben doe eenen paal gesett in den kolk, die leijt in den 
Nieuwen Graeven. En sij keerden van den Langenpael, die staet aan dat Rijsselsche Veen, tot op den kolk in 
den Nieuwen Graeven. En segt, als hij nae die tijt bij den paal gecoomen is, heeft hij gesien, dat het een 
brandig hout was. 
 
Dit alles als voorschreeven hebben Hendrik Brugginck en Beerent Tenkink voor hun gesegt en getuijgt alsoo 
waar te weesen, en sulx in het vervolg met haeren eed becragtigt als regt is.” 
 
En dewijle datt mijn gerigtenboek sulx als voorschreeven inhoudt en vermeld, en men der waarheid schuldig  

folionrs. 326
v
 - 327

r
 

is een getuijgenis te geeven, soo heb ik, Theimen van den Bosch, rigter voorschreeven, mijnen seegel op 
deese oopene geseegelde certificatie gedrukt, op dag en datum als voorschreeven. 
 
Onder was een seegel gedrukt in groenen wassche. 
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[zegel: ( L: S: ) in een cirkel] 
 
 
Ordonnantie anno 1563 
 
Ordonnantie des veens te Halle geordonneert bij markenrigter en erffgenaemen aldaar, den vijffentwintigstten 
Junij anno éénduijsent vijffhondert drieensestig. 
 
Alsoo alderlij onordeningen in den veene te Halle passeeren en bevonden worden, naemelijk met het torff-
steeken, als dat die caeteren boven den vergunden tax steeken. Ook, dat die meijeren,  

folionrs. 327
v
 - 328

r
 

off pagteren, off die op haere eigene goederen sitten der erven en goederen te Halle, haer knegten en meijden 
vergunnen in den selven veene, in haeren naeme, torff te steeken en tot haeren provijte te vercoopen.  
 
Is den vijffentwintigsten Junij anno vijffhondert drieensestig bij markenrigter ende erffgenaemen der boerschap 
Halle voorschreeven ingewilliget, overgecoomen, en verdraegen, dat nu voortaen geene caeteren boven den 
vergunden tax, als ijder van ses mijten torffs, te steeken sig sal onderneemen, bij poene des veens haer in het 
toekomende niet weeder te geeven. 
 
Sullen ook die pagteren, off diegeene die op haere eigen goederen woonen off sitten, in het toecoomende 
haeren knegten, mijden, off iemand anders in haeren naeme, off onder sulken schijn, geenen torff in den 
voorschreevenen veene weedrom steeken laeten, bij poene van tien oude schilden van ijder  

folionrs. 328
v
 - 329

r
 

persoon te geeven, die hierboven bevonden worden te doen. 
 
En hebben den markenrigter met de erffgenaemen gecooren ende gesett vier mannen, in der marken geseeten, 
op de voorschreeven ingewilligde poincten goede opsigt te hebben, en die breukachtigen den markenrigter  en 
erffgenaemen bij haeren eede naemhaftigh maeken.  
 
En deese sijn geweest Gerrit ter Maat, Johan Wussinck, Johan Obelink, en Hendrik Haijinck, die dit alsoo 
aangenoomen en haeren eed voor den markenrigter en erffgenaemen daarop gedaan hebben, dit voorschree-
vene alsoo nae te koomen, en te agtervolgen tot den naesten Holtink. 
 
Datum ut Supra. 
Voor den eedelen en eerentvesten Carel van Middagten te Hervelde, marckenrigter. 
 
En ook den eedelen en eerentvesten Hendrik van Voorst in  

folionrs. 329
v
 - 330

r
 

naeme ende van weegen de vrouwe van Arssen 
Den eedelen en eerentvesten Derrik van Baar, landrost der graeffschap Zutphen 
Heere Johan van Veurden, prior te Schaar 
Teunis Slabbers 
Andriest van Selst 
Beerent ten Hamme 
Godschalk Rosengaerden 
Gerrit ter Maat 
Hendrik Wussinck 
Leucas Toller 
Gerrit ten Wiltinck 
Erffgenaemen. 
 
En is affgesprooken op den voorschreevenen dag, als dat den marckenrigter en erffgenaemen alsnu over een 
jaer, op den dagh nae Sinte Johannis midden in den soomer, op het voorschreevene veen weedrom 
verschijnen sullen ofte haeren volmagtiger schikken, bij poene van een ouden schild, bij ijder te verbreuken, die 
sulx in vergeeten sal comen te stellen. 
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folionrs. 330

v
 - 331

r
 

[Blanco pagina] 
[A] 

Register  
 Oude Boek  Nieuw  
1608 pag:   1   pag:   3     
 tot 1609 niets gepasseert  
1609 pag:   3  pag:   5 
1610  pag:   3  pag:  -  
1611 pag:   4  pag:   8 
1612 pag:   5  pag:   12 
1613 pag:   6  pag:   17 
1614 niets gepasseert  
1615 pag:   7  pag:   20 
1616 pag:   8  pag:   24 
1617 pag:   9  pag:   29 
1618 pag:   10  pag:   33 
1619 pag:   11  pag:   39 
1620 pag:   13  pag:   44 
1621 pag:   15  pag:   48 
1622 pag:   16  pag:   52 
1623 pag:   16  pag:   54 
1624 pag:   18  pag:   60 
1625 pag:   20  pag:   67 
1626 pag:   24  pag:   74 
1627 pag:   25  pag:   83 
1628 pag:   27  pag:   92 
1629 niets gepasseert  

folionrs. 331
v
 - 332

r
 

[B] 
1630 pag:   30   pag:   101  
1631 pag:   33   pag:   109  
1632 niets gepasseert  
1633 pag:   37   pag:   117  
1634 pag   40   pag:   123  
1635 pag   44   pag:   132  
1636 Het dese jaar niets gepassert 
1637 pag   49    142  
1638 pag   54    153  
1639 pag   57    159  
1640 et 1641 Nihil  
1642 pag:   59    166  
1643 pag:   61    172  
1644 niets gepasseert  
1645 pag   63    178  
1646 niets gepasseert 
1647 pag   66    185  
1648 49, 50, et 1 en 52 niets  
1653 pag   68    189  
1654 55, 56, 57 niets gepasseert 
1658 pag   72    197  
1659 pag   75    200  
1660 pag   79    207  
1663 pag   85    219  
1664 niets gepasseert  
1665 pag   90    230  
1666 67 niets gepasseert 
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[C] 
1668 pag:   92   pag:  232  
1669 70 tot 79 niets  
1679  96    236  
1680 tot 89 niets 
1689  99    239  
1690 niets  
1691  101    245  
1692 niets  
1693  102    249  
1694  103    253 
1695 96, 97 et 98 niets 
1699  104    257  
1700 tot 1713 nihil  
1713 pag 105    265  
1714 tot 1727 nihil  
1727 pag: 107    269  
 

folionrs. 332
v
 - 333

r
 

 [D] 
Register  

Een Rekening van Casper van  
Houten, bij de losse papieren 
pag:      272  
 
Over den Ontvank van den  
jare 1699 bij de losse papieren 
      275  
 
Een Certificatie    op 
het Oude Boek   108    276  
 
Een Certificatie   109    286  
1. Cert:    110    289  
1. Cert:    111    294  
1. Cert:    112    297  
1. Cert:    113    299  
1. Cert:    114    307  
1. Cert:    116    312  
1. Cert:    118    316  
1. Cert:    120    319  
1. Cert:    122    322 
1. Cert:    123    327  
 
[E] 

Register  
 oude Boek  Nieuwe Boek 
Een Certificatie   124    330  
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1478, 90, 91 
1549, 95 
1550, 93 
1551, 94, 95 
1556, 97 
1562, 98 
1563, 99, 100, 101, 102, 

104 
1564, 96 
1603, 1, 2, 7 
1604, 2 
1605, 2 
1606, 2 
1607, 2 
1608, 2, 105 
1609, 2, 105 
1610, 3, 105 
1611, 4, 7, 8, 12, 33, 105 
1612, 5, 7, 8, 105 
1613, 6, 8, 105 
1614, 8, 105 
1615, 8, 105 
1616, 9, 105 
1617, 10, 11, 105 
1618, 11, 13, 105 
1619, 13, 20, 105 
1620, 15, 105 
1621, 17, 20, 105 
1622, 18, 20, 105 
1623, 19, 21, 105 
1624, 21, 105 
1625, 23, 24, 105 
1626, 24, 26, 30, 37, 105 
1627, 28, 32, 37, 105 
1628, 30, 31, 33, 34, 36, 

37, 38, 40, 41, 42, 105 
1629, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 105 
1630, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 105 
1631, 37, 38, 40, 41, 105 
1632, 41, 42, 105 
1633, 41, 42, 43, 105 
1634, 42, 43, 45, 48, 105 
1635, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 60, 105 
1636, 49, 51, 105 
1637, 49, 51, 52, 53, 105 
1638, 52, 53, 54, 55, 57, 

58, 105 
1639, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 82, 105 
1640, 55, 56, 105 
1641, 55, 56, 105 
1642, 56, 58, 60, 105 
1643, 56, 57, 59, 61, 105 

1644, 58, 59, 60, 61, 62, 
105 

1645, 59, 60, 61, 62, 105 
1646, 62, 63, 105 
1647, 62, 63, 105 
1648, 105 
1653, 63, 67, 69, 105 
1654, 105 
1658, 65, 67, 105 
1659, 60, 66, 67, 105 
1660, 68, 80, 105 
1663, 71, 76, 77, 78, 105 
1664, 72, 105 
1665, 74, 76, 105 
1666, 105 
1667, 77 
1668, 73, 75, 78, 79, 106 
1669, 77, 79, 106 
1679, 77, 106 
1680, 106 
1686, 79 
1689, 81, 106 
1690, 106 
1691, 81, 82, 106 
1692, 106 
1693, 82, 106 
1694, 83, 106 
1695, 106 
1696, 86 
1697, 86 
1699, 84, 85, 90, 106 
1700, 89, 106 
1700 dartijn, 89 
1700 veertijn, 89 
1700 vijfftijn, 89 
1713, 79, 86, 89, 90, 106 
1714, 89, 106 
1715, 89 
1716, 89, 90 
1727, 1, 88, 106 

A 

Aarens, 19, 22 
Aarensen, 64 
Aarents, 23, 31, 35, 38, 40 
Aarentsen, 24, 35 
Abbinck, 76, 78, 83, 84, 85 
Abbing, 86 
Abbingh, 90 
Abbink, 5, 12, 14, 15, 16, 

19, 21, 25, 27, 28, 33, 
34, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 50, 54, 59, 62, 
63, 64, 65, 69, 78, 79, 
88 

Abbinks, 13, 15, 51 
Alerdink, 52 
Arents, 31, 38 

Arentsen, 41 
Armsink, 100, 103 
Arssen, 104 
Assinck, 77, 78, 79, 84, 85, 

86 
Assing, 33 
Assingh, 90 
Assink, 14, 16, 19, 20, 22, 

24, 27, 33, 36, 47, 48, 
49, 52, 54, 56, 57, 60, 
67, 68, 76, 79, 83, 88, 
91, 99, 100 

Assynck, 91 
Atteloene, 82 
Attelone, 84 
Averhaegen, 100, 102 
Avershaegen, 99 

B 

Baar, 4, 10, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 28, 54, 56, 57, 
62, 63, 65, 68, 71, 98, 
104 

Baar te Slangenburgh, 3 
Baar tot Slangenborg, 13 
Baar tot Slangenborgh, 8, 

9 
Baar tot Slangenburgh, 2, 

3, 5, 11, 30 
Baar van den 

Bransenborgh, 68 
Baar, heere tot 

Bransenburg, 71, 72 
Baar, heere tot 

Brantsenburg, 74 
Baar, tot Slangenborgh, 6 
Baars, 15, 19, 26 
Baeckmans, 88 
Baer, 59, 65, 76 
Baer van der 

Brantsenburch, 74 
Baijen, 75 
Barcken, 65 
Barken Veen, 35, 48, 50 
Beeftink, 62 
Beekens, 53 
Beerentsen, 65, 74 
Beerkens, 59 
Beeselink, 72 
Beesseler, 72, 73 
Beesselinck, 74 
Bekking, 17 
Bekkink, 19, 37, 41, 43, 46 
Bendink, 39 
Benninck, 88 
Bentink, 35, 39 
Bercum, 72 
Berents, 67 

Berkel, 100, 103 
Berken Veen, 22, 23, 27, 

31, 35, 42, 43, 46, 48, 
55 

Berken Veene, 20 
Berlich, 77 
Bernsens, 77 
Bernts, 77 
Beslinck, 76 
Besselaar, 18, 86 
Besselaer, 68, 76, 88 
Besseler, 7, 11, 12, 14, 27, 

30, 31, 34, 41, 47, 59, 
67, 68, 78, 79, 83, 84 

Besselink, 12, 27, 77 
Bettencamp, 8 
Beumer, 86, 89, 90 
Beurloo, 96 
Bijlen, 99 
Blanckenborch, 92 
Blankenaer, 101 
Blankenberghs, 29 
Blankenburg, 35, 38, 39, 

47 
Blankenburgh, 22 
Bleenikkenborg, 31 
Bloemendael, 37, 41, 43, 

46 
Bloeming, 4 
Bluckman, 92 
Bocop, 62 
Boeckhoff, 65 
Boekup, 23, 28, 49, 51, 52, 

57 
Boemer, 79 
boerschap Halle, 2, 3, 5, 

15, 17, 18, 19, 21, 23, 
24, 26, 28, 30, 34, 37, 
41, 46, 49, 52, 54, 56, 
57, 63, 100, 102, 104 

Boijnk, 35 
Boikert, 96 
Bokop, 63, 64, 69 
Bokup, 11, 19, 37 
Bookop, 64 
Booktup, 41 
Bookup, 43, 46 
Boom, 22 
Boon, 19, 20, 21, 23 
Borcken, 92 
Borken, 42, 52 
Borken Veen, 42 
Bosch, 93, 99, 100, 101, 

102, 103 
Boschboom, 93, 94 
Bosche, 93, 94, 95, 102 
Bossche, 95, 96 
Bottencamp, 7 
Bouem, 6 
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Brandsenburg, 79 
Bransenborgh, 67 
Bransenburg, 90 
Bransenburgh, 71 
Branssenborch, 92, 93 
Brantsenborght, 76 
Brantsenburg, 76, 77, 78 
Brantsenburgh, 75, 76 
Brauwenlam, 78 
Breunink, 35 
Broek, 79, 81, 82, 84, 86 
Bronkhorst, 82 
Brouwer, 8, 21, 31, 34 
Brugginck, 103 
Bruggink, 31, 39, 103 
Bruijnsvelt, 38, 103 
Bruinsvelt, 19, 22, 29, 31, 

32, 34, 37, 39, 44 
Brul, 53 
Brunsfelde, 92 
Brunsfelt, 92 
Brunsvelt, 31, 103 
Brussel, 19 
Budbergh, 5, 9 
Buijnk, 38, 40 
Buinink, 41, 44 
Bulsenbroek, 31, 40 
Bult, 52, 69 
Bun, 4, 15, 24, 30 
Bunink, 31, 62 
Busser, 35 
Busvelt, 38, 40 

C 

Caijffhas, 99 
Caldenbach, 86 
Cervenhem, 22 
Cervenhem van Hengel, 

22 
Ciero, 67 
Cieroop, 74 
Ciroop, 67 
Clapsinck, 97 
Cluppell, 92 
Cnippert, 20 
Coerts, 37, 47 
Coops, 84 
Corte Wolter, 20 
Crabbenborgh, 53 
Cramer, 19, 22, 34 
Creijnck, 96 
Cremer, 19, 21 
Crijenpaal, 101 
Custers, 77 

D 

Daelkynck, 92 
Daltink, 99 

Dam, 72, 74, 82, 83, 84, 
86, 88 

Derede, 2 
Deudecomsche en 

Halsche Marckten, 96 
Deudecomsche Marckt, 

94, 100 
Deudecomsche Markt, 95 
Deugeweert, 103 
Dicke, 92 
Diepen, 48, 50 
Diepenstraet, 96 
Dillen, 79, 86, 88 
Doghorst, 70 
Donderwinkel, 16, 44, 58 
Donkerwinkel, 71 
Doodtkist, 89 
Dornebos, 76 
Drollen, 95 
Dungrius, 49 

E 

Eelderink, 60, 61 
Eeleftinck, 94 
Eelerink, 15, 16, 19, 33, 34 
Eelink, 59 
Eenink, 37, 41 
Eeringsvelder, 12 
Eerligh, 81 
Eeten, 78 
Eevinck, 54 
Efspink, 4 
Egelink, 21 
Egger, 24, 28 
Eggink, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 15, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 
36, 37, 41, 42, 45, 52 

Egginks, 29, 40 
Eilink, 30 
Elderinck, 78, 84, 85 
Elderingh, 86, 90 
Elerdinck, 48 
Elerdink, 46, 47 
Elerinck, 78 
Elerink, 13, 14, 36, 52, 66 
Elldering, 88 
Ellerdink, 49 
Ellerinck, 82 
Ellerink, 24, 27, 31 
Elrink, 26 
Elsink, 71 
Elten, 65, 79 
Eltinck, 74 
Eltink, 54 
Emmink, 19, 24 
Engelen, 78, 79, 80 
Engelenborgh, 86 

Engelenburg, 79, 84 
Epink, 38 
Erlag, 86 
Erlich, 81 
Erlig, 81, 82 
Erligh, 81, 82 
Ernikvelt, 32 
Ervenvelt, 29 
Eskinck, 2 
Esselinkbosch, 11 
Essinck, 67, 69 
Essing, 18 
Essink, 17, 31, 39 
Ewink, 46 

F 

Fegeninck, 92 
Flens Beerent, 39 
Fliege, 92 
Frouwencamp, 7 

G 

Garverdink, 44 
Geelkerken, 61, 63 
Geestelijke Goederen, 21, 

25, 49 
Geilkerken, 58, 59 
Gelderwieg, 32 
Gelink, 31 
Gelre, heere tot Arsen, 98 
Gelynck, 92 
Geppink, 99 
Gerner, 69 
Gervendink, 35 
Gerverdink, 29, 34, 37, 38, 

47 
Gerwink, 19 
Gessenhoff, 17 
Gessink, 38, 41, 43, 44, 45, 

46 
Ginkel, 75, 79, 88, 89 
Golderwiek, 71 
Graavenkamp, 24, 33, 36 
Gradenlands, 92 
Graevencamp, 12 
Graevenkamp, 49, 54, 56, 

83 
Grauwekamp, 85 
Grauwencamp, 75, 77, 78 
Grauwenkamp, 84 
Gravencamp, 12, 52 
GravenCamp, 86, 90 
Gravenhagen, 41 
Gravenhof, 14 
Gravenkamp, 27, 31, 34, 

36, 37, 40, 41, 43, 45, 
47, 48, 49, 51, 52, 54, 

55, 57, 59, 61, 65, 72, 
79, 82, 88 

Grawenecamp, 13 
Grawenkamp, 36 
Greevenkamp, 21, 24, 26, 

27, 28, 29, 31, 33 
Grevenkamp, 62 
Griesen, 39 
Grote Holkenborg, 70 
Grouwenkamp, 11, 15, 18, 

22, 23, 24, 46 
Grubbe, 16, 19, 58 

H 

Haafs, 100 
Haagen, 73, 75, 76, 77, 78 
Haak, 47, 54, 79 
Haechmet, 76 
Haegebeck geheiten 

Gruyter, 93 
Haegen, 43, 49, 55, 60, 65, 

74, 79 
Haegenbecke geheten 

Gruyter, 93 
Haeinck, 85 
Haekinck, 82 
Haelinck, 78 
Haer, 88 
Hage, 4, 19, 41 
Hagen, 5, 9, 13, 16, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 37, 41, 
42, 43, 45, 46, 48, 49, 
52, 54, 56, 57, 58, 59, 
60, 62, 63, 65, 66, 68, 
71, 77 

Hagenboijink, 31 
Hagens, 52 
Haijinck, 104 
Haijink, 42 
Haijnck, 69, 90 
Haijnk Veen, 43 
Hainck, 84, 86, 88 
Hajink, 69 
Hakkenbroek, 98 
Halderdijk, 84 
Halderdink, 65 
Hall, 92 
Hallerdiek, 15, 30, 77 
Hallerdiekx, 14 
Hallerdijck, 75 
Hallerdijk, 2, 19, 23, 24, 

46, 49, 52, 57, 59, 61, 
62, 64, 66, 67, 79, 83, 
84, 86, 88, 90, 103 

Hallerdijks, 16, 21 
Hallerdijks Veen, 18, 19 
Hallerdijks Veene, 19 
Hallerdijksche Veen, 25 



Archieftoegangsnummer 0366 - Marke en maalschappen - Inventarisnummer 344 

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem 

Index - Markeboek van Halle - Periode 1603-1727 

Publicatie van de Stichting Oud Zelhem - www.oudzelhem.nl 
9 februari 2019 / m.m.v. Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl 

- 109 - 

Transcriptie: © Sikke Postma 

Hallerdik, 5, 10, 17, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 30, 
47, 65 

Hallerdik Veen, 23, 25 
Hallerdiks, 16, 17, 20 
Hallerdiks Veen, 17, 18, 

23, 26, 28 
Hallerdiksche Veen, 25 
Hallerdikx Veen, 28 
Hallerdink, 5, 57, 65 
Hallsen Enck, 75 
Halsche en Hatmer Markt, 

81 
Halsche en Hattemer 

Markte, 81 
Halsche en Hattumer 

Markten, 81 
Halsche Marck, 94 
Halsche Marckt, 94, 95, 

100, 102, 103 
Halsche Marke, 51 
Halsche Marken, 9 
Halsche markt, 2 
Halsche Markt, 6, 7, 8, 9, 

11, 18, 20, 26, 33, 42, 
45, 47, 56, 58, 59, 64, 
67, 82, 95, 99 

Halsche Markte, 75 
Halsche Maten, 25 
Halsche Veen, 4, 10, 12, 

13, 17, 19, 20, 25, 28, 
31, 33, 34, 42, 97, 98 

Halschen Enk, 19 
Halschen Marke, 6 
Halschen Marken, 5, 8, 49, 

58, 68 
Halschen Markt, 4, 7, 62 
Halschen Markte, 1, 97 
Halschen Veens, 4 
Halscher Marken, 2 
Halse Markt, 82 
Ham, 2, 6, 8, 13, 15, 34 
Hamme, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 

28, 104 
Hartjes, 31, 38 
Hastink, 83 
Havek Horst, 53 
Haverkamp, 79, 83 
Havinck, 83 
Hayink, 5 
Heekeren, 68, 72, 74, 75, 

76 
Heeren Broeck, 78 
Heeren Veen, 19, 24, 31, 

88 
Heide, 28, 30 
Heidemans, 31 
Heidermans, 38 
Heiinks Veene, 23 
Heijink, 20, 27, 33, 34, 46 

Heijinks Veen, 23 
Heimerden, 30 
Heimeren, 28 
Heinvorde, 28 
Helderink, 62 
Helleweg, 63 
Hellweg, 67 
Helminck, 95 
Helmink, 12, 23, 25 
Helweg, 67 
Hemke, 26 
Herenheidesche 

markenpaal, 11 
Herstink, 8 
Hervelscamp, 52 
Hervelt, 10, 20 
Hervelt te Hengel, 20 
Heugens, 68 
Heuvel, 70 
Heuvelkamp, 22, 27, 47 
Heuvelscamp, 60 
Heuvelskamp, 14, 16, 19, 

21, 22, 26, 48, 56, 57 
Heuvergoed, 96 
Hevelscamp, 79, 86 
Hevelskamp, 84, 88 
Heynen, 92 
Hiddink, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 18, 19, 21, 
23, 24, 26, 28, 47, 48, 
54, 57 

Hiddinks, 4, 5, 7, 11, 13, 
23 

Hiesveld, 4 
Hijenoort, 49 
Hijenvorde, 71 
Hijink, 46, 47, 48 
Hijink Veen, 46, 48 
Hildebrandt, 54 
Hillebrands, 59, 62 
Himmink, 26 
Hisveld, 4, 8 
Hisvelt, 7 
Hoefstad, 8 
Hoemoed ende tot Wisch, 

90 
Hoemoet ende tot Wysch, 

92 
Hoemoit ende tot Wysch, 

92 
Hoemoit ind tot Wysch, 

92, 93 
Hoenen, 56, 57 
Hoeve, 79, 83, 84, 86, 88, 

89, 90, 94, 95 
Hoevelscamp, 78 
Hoeven, 63 
Hoffstad, 3, 5, 11, 15, 19, 

23, 26, 59, 62, 65, 66 
Hoffstadt, 31 

Hofstad, 76 
Hogebrink, 39 
Hogenkamp, 57, 58, 59 
Hollten, 88 
Holte, 11, 48, 86 
Holten, 79, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90 
Holthen, 79 
Holtinck, 48, 84 
Holtman, 57 
Hooffstad, 9 
Hoogebrink, 34 
Hoppinkel, 70 
Horstink, 90, 97 
Horstynck, 93 
Houten, 106 
Hove, 43, 46, 80 
Hovel, 88 
Hovelkamp, 60 
Hovelscamp, 62, 75 
Hoven, 13, 59, 60, 61, 72 
Hovenboom, 48 
Huddink, 8, 9, 10, 14, 17, 

18, 19, 21 
Huijgen, 66, 67, 74 
Huijgens, 65, 72, 75, 77, 

78, 79 
Huijgens de Nuij, 74 
Hulst, 88 
Hultenhof, 68 
Hummelink, 70 
Hunteler, 4, 6, 10, 11, 17 
Hutinck, 94, 95 
Hyinck, 17, 48 

I 

Ikkink, 22 
Immink, 28, 31 

J 

Jansen, 83, 84, 85, 87, 88 
Jolinck, 50, 66, 68, 78, 85, 

88 
Jolink, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 

19, 25, 27, 32, 33, 35, 
36, 38, 39, 42, 43, 47, 
54, 61, 62, 65, 69, 76, 
79, 83, 84, 90 

Jolinks, 13, 46 
Jolynck, 92, 93 

K 

Kamp, 77 
Kappers schoppe, 36 
Keeteler, 39 
Keetteler, 39 
Keienburgh, 24 

Kelke, 16 
Kennencamp, 89 
Kervel, 53, 54 
Kervenheims, 11 
Kervenhem, 13 
Keteler, 92 
Kettelaer, 29 
Ketteler, 32 
Keupenborgh, 16 
Klaipschertynck, 92 
Klapschertynck, 92 
Kleijne Kubbeken, 71 
Klein Veiltink, 11 
Klein Wiltinkamp, 60 
Kleine Wiltink, 6 
Kleinen Wiltink, 15 
Klijn Mellinck, 83 
Klijne Salminck, 102 
Knippers, 32 
Knippert, 37 
Kolk, 99 
Kolke, 32, 37 
Koops, 59, 60, 61, 62, 88 
korte Wolter, 32 
Korte Wolter, 58 
Krabben, 19 
Krabbenborg, 58, 71 
Kreijen pael, 101 
Kreijenburg, 19 
Kreijenpael, 95, 101 
Kunken, 99 
Kuster, 67 
Kusters, 74 
Kutuppe, 92 

L 

Laaken, 49 
Laeken, 49, 59, 60, 64, 65, 

66, 69, 80 
Laekens, 57, 58, 60, 61, 

63, 68, 69 
Laekquer, 62 
Laken, 52, 53, 56 
Lakens, 54, 61, 69 
Landeweer, 84 
Landtweert, 88 
Landweer, 5, 7, 11, 12, 19, 

25, 27, 33, 39, 41, 44, 
47, 49, 50, 51, 53, 54, 
56, 57, 60, 61, 62, 63, 
64, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 79, 80, 83, 90, 96, 
99 

Landweers, 66, 68 
Landweert, 4 
Landwher, 86 
Langenpael, 103 
Lankene, 93 
Lankener, 94 
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Lankvelt, 70 
Lantweer, 54, 55, 65 
Lantwehr, 75, 78 
Lanweer, 24, 32, 33, 37, 

38, 44, 45, 46, 47, 48, 
49 

Lanweert, 48 
Laqker, 62 
Laquer, 62 
Lattenhoff, 73 
Leefdall, weduwe van 

Raasvelt, vrouwe tot 
Middagten tot Hervelt, 
68 

Lensings, 18 
Lensink, 17 
Letteink, 15 
Lettinck, 4, 92 
Lettings, 3, 54 
Lettink, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 

17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 46, 101 

Leuwenborch, 92 
Lieftingh, 32 
Lindt, 63 
Loman, 31 
Lomans, 29, 39 
Looman, 22, 71 
Lubeek, 36, 38 
Lucas Jan, 45, 56 
Lucas Johan, 55, 57, 58 
Luikink, 39 

M 

Maarschalk, 97 
Maarschalshoff, 65 
Maas, 4, 47 
Maassen, 81 
Maat, 93, 94, 95, 97, 99, 

100, 102, 103, 104 
Maate, 86 
Maatman, 52, 53, 59, 78, 

79, 81, 84, 86 
Maatmans Mate, 30 
Maerschalkhoff, 40 
Maerschalkshoff, 68, 73 
Maete, 66, 100 
Maetman, 41, 56, 64, 65, 

75, 78, 82, 83 
Manschot, 20 
Marhulsen, 2, 6, 8 
Markslag, 27 
Markslagh, 24 
Markt van Hall, 97 
Marschalk, 58 
Marschalshoff, 31, 72 
Massink, 56 

Mate, 34 
Mateman, 88 
Matman, 27 
Mellenkamp, 32 
Meller, 16 
Melles, 17 
Mellinck, 95, 101, 103 
Mellinckheuvel, 89 
Mellink, 57, 59, 62, 94, 95 
Mellinks, 57 
Meulekamp, 26, 29, 34, 

38, 39, 40 
Meulenkamp, 24, 35 
Middagten, 8, 9, 10, 11, 

13, 34, 37, 41, 43, 46, 
49, 52, 54, 56, 57, 59, 
63, 65, 68, 71, 75, 77, 
79, 90, 91, 94, 97, 98 

Middagten te Hervelde, 
104 

Middagten weduwe 
Raasvelt, vrouwe tot 
Hervelt, 9 

Middagten, vrouw tot 
Herreveld, weduwe van 
Raesveld,, 8 

Middagten, weduwe 
Raasveld, vrouwe tot 
Hervelt en Weert, 11 

Middagten, weduwe van 
Raasveld, vrouwe tot 
Herrevelt en Weerd, 13 

Middagten, weduwe van 
Raasveld, vrouwe tot 
Hervelt en Weert, 10 

Moelenkamp, 92 
Moerbeek, 100, 103 
Molers, 76 
Mollen, 18 
Moller, 65 
Mooriaan, 33 
Moorjaen, 32 
Mulder, 70, 73 
Mullenaar, 74 
Muller, 20, 31, 37, 38, 68 
Munster, 9, 19, 22, 26 
Munsterman, 27, 29, 32, 

37, 38 
Myddachten, 91, 92, 93 
Mysspelkamp, 92 

N 

Nassau, 71 
Nassauw, 74, 86 
Neijenhoven, 35 
Neijrullers, 37 
Neiman, 31, 37 
Neiwert, 31 
Nieuw Roller, 70 

Nieuwe Graeff, 87 
Nieuwe Graeve, 88 
Nieuwen Graeff, 83, 85 
Nieuwen Graeven, 94, 95, 

96, 100, 101, 102, 103 
Nieuwen Graevenpael, 95 
Nieuwen Graven, 21, 22, 

102 
Nieuwen Roller, 54 
Nieuwen Weert, 34 
Nieuwenhooven, 24 
Nieuwenhoven, 24, 71 
Nijenhoven, 38, 39 
Niuwen Graven, 12 
Noij, 78, 79, 83, 84, 86 
Nullers, 78 
Nutseler, 92 
Nuy, 76 

O 

Obeldink, 90 
Obeldynck, 92, 93 
Obelinck, 54, 67, 77, 78, 

79, 84, 85, 86 
Obelincksbosch, 4 
Obeling, 61 
Obelink, 2, 3, 9, 13, 14, 16, 

19, 20, 22, 30, 36, 37, 
42, 43, 47, 50, 52, 56, 
61, 65, 67, 71, 72, 75, 
77, 79, 82, 84, 86, 88, 
89, 104 

Obelinks, 4, 15 
Oberdink, 25 
Obings, 13 
Oildenhaeve, 92 
Oistendarp, 92, 93 
Olbert in de Lantwehr, 74 
Oldenhoff, 22 
Oldenhove, 39 
Oldenhoven, 30, 31, 35 
Onkruytz guet, 92 
Oobelink, 27, 33 
Ooij, 97 
Oostendorp, 90 
Oosterik, 71 
Otters, 80, 82, 83, 86 
Oude Landweer, 2, 3, 4, 5, 

7, 13, 28, 43, 64, 83, 99 
Oude Lanweer, 23, 30 
Oude Lanweert, 33 
Oude Maatjen, 12, 23, 25 
Overhaegen, 102 

P 

Paapshoff, 11 
Pannekoek, 101 
Papenboom, 20 

Papenborgs, 53 
Paxhofstede, 7 
Pekelman, 32, 35, 39, 40, 

44 
Pekxhoff, 17 
Philips, 26, 30, 42, 43, 46 
Pikxgaerde, 44 
Plankenburg, 35 
Plant, 65 
Planten, 26, 28, 30, 33, 34, 

36, 39, 40, 66 
Pluimers, 66 
Pluimschutter, 73 
Plumershoff, 68 
Pockshoff, 4 
Poek, 14, 41, 42, 61, 62, 

63 
Poeks, 24 
Poelmans, 29 
Poexhoff, 14, 21, 22 
Poll, 65, 99 
Polman, 32, 35, 39 
Pook, 27, 33, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 45, 48, 
54, 57, 59 

Pooks, 30, 36, 55 
Pookshoff, 11, 33, 40, 65 
Pookxhoff, 30 
Pop, 11, 14 
Pophoff, 12, 14, 25 
Poppengarden, 8 
Presterink, 27, 35 
Priesterink, 35, 37, 38, 39, 

40 

R 

Raadvelt, heere tot 
Middagten en Hervelt, 
52 

Raasveld te Roomberg en 
Weert, heere van 
Herveld, 18 

Raasveld te Roombergh 
en Weert, heer te 
Herreveld, 3 

Raasveld te Roombergh, 
Weert en Herreveld, 3 

Raasveld tot Reenbergh 
en Weert, heer te 
Herreveld, 4 

Raasveldt, heere tot 
Hervelt en Middagten, 
28 

Raasvelt te Roombergh, 
Hervelt en Weert, 
heere tot Middagten, 
23 
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Raasvelt tot Roembergen 
en Weert, heere tot 
Hervelt, 15 

Raasvelt tot Roomberg, 
Hervelt en Weert, 19 

Raasvelt tot Roombergh 
en Weert, heere te 
Hervelt, 5 

Raasvelt tot Roombergh, 
Hervelt en Weert, 21 

Raasvelt, heer tot 
Middagten en Hervelt, 
37, 43 

Raasvelt, heer van 
Middagten en Hervelt, 
56, 57 

Raasvelt, heere tot 
Hervelt en Middagten, 
24, 26, 30 

Raasvelt, heere tot 
Hervelt, Roembergh en 
Weert, 17 

Raasvelt, heere tot 
Middagten en 
Herrevelt, 49 

Raasvelt, heere tot 
Middagten en Hervelt, 
34, 46, 54 

Raasvelt, heere van 
Middagten en Hervelt, 
41 

Raasvelt, tot Romberg en 
Herveld, 2 

Raasvelt, tot Roombergh 
en Weert, heere tot 
Hervelt, 6 

Rabben, 93 
Raesveld, heere tot 

Middagten, 62 
Raesvelt, heere tot 

Middagten, Hervelt, 59 
Rede, 7 
Reede, 13, 89 
Reede, heer van Hervelt, 

88 
Reede, van Marhulsen, 9 
Reen, 103 
Regebrink, 29 
Rekkink, 18 
Rensen, 52, 56, 73, 78, 79, 

82, 83, 84, 86, 87 
Rensens, 88 
Rensinck, 75, 77 
Rensing, 68 
Rensink, 68, 71, 74 
Rensinx, 77 
Renssen, 57 
Rentsen, 80 
Restante, 38 
Retberg, 8 

Rheede, heer van Ginkel, 
Middagten, Herveld 
ende Werdt, 75 

Rheeden tot Ginckel, 
Middagten ende 
Herreveld, 77 

Ribben, 90 
Rieke, 20 
Rietberg, 7 
Rietbergh, 2, 7 
Rietbergs, 7 
Rietveld, 79 
Rijselsche Veen, 96 
Rijsselsche Veen, 103 
Rode, 3, 4, 5, 10, 11, 21, 

23, 24, 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 37, 41 

Rode Hert, 56 
Rode, heere tot Ginkel, 

Middagten en Hervelt, 
79 

Roden, 27 
Roersche broek, 73 
Roofs, 59 
Roonken, 19 
Roos, 102 
Roosenboom, 23 
Roosenhoff, 11 
Rosegaert, 88 
Rosegart, 77 
Rosenbrink, 35, 39 
Rosendael, 54 
Rosengaard, 25 
Rosengaarden, 5, 9, 19 
Rosengaardens plaats, 25 
Rosengaerd, 17 
Rosengaerde, 63, 84, 85, 

94, 97, 98 
Rosengaerden, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 44, 
46, 48, 49, 50, 53, 56, 
64, 68, 69, 83, 84, 93, 
94, 96, 97, 100, 103, 
104 

Rosengaerdens, 43 
Rosengaeren, 3 
Rosengarde, 5, 75, 77, 79 
Rosengarden, 8, 9, 13, 14, 

22, 41, 46, 52, 60, 79, 
86 

Rosengaren, 3 
Rosenhoff, 9 
Rullen, 19, 43 
Ruller, 20, 42, 48 

S 

Salmink, 102 

Schaep, 88 
Schers, 74 
Schilderigs, 9 
Schilderings, 8 
Schilderink, 5, 6, 19, 21, 

24, 36, 38, 40 
Schimmelpenninck, 41 
Schimmelpenning, 3, 43 
Schimmelpenning van der 

Oije, 11 
Schimmelpenning, heere 

tot Hell ende 
Engelenburgh, 74 

Schimmelpenningh, 8 
Schimmelpenningh van 

der Oje, 4 
Schimmelpennink, 4, 15, 

19, 21, 26, 28, 34, 37, 
48, 54, 56, 57, 59, 62, 
65, 66, 68, 74 

Schimmelpennink van der 
Oije, 5, 45 

Schimmelpennink, heere 
tot Hell en 
Engelenborg, 72 

Schimpens, 42 
Schimppen, 7 
Schipper, 6, 8 
Schothorst, 84 
Schreur, 93, 95, 99, 100, 

102 
Schriven, 35 
Schuttershoff, 72, 73 
Scimmelpenninck van der 

Ooije, 72 
Scrop, 77 
Sellemsche, Halsche en 

Hattumer Marken, 81 
Sellemse en Hattemer 

Markt, 72 
Sellemse Hattemer Markt, 

72 
Sels, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 

53 
Selst, 34, 37, 45, 51, 54, 

97, 98, 104 
Semolt, 35 
Siewentsche heide, 22 
Sijroep, 77 
Sinte Catharine, offte 

Deudecomsche Markt, 
103 

Slabbers, 97, 99, 100, 104 
Slangeborg, 86 
Slangenburg, 79, 84 
Sligt Camp, 87 
Sluijsken, 75, 76, 78 
Sluijskens, 77 
Smeink, 17, 18 
Smeler, 39 

Smelt, 39 
Smerings, 32 
Smit, 13, 18, 20 
Smolt, 93 
Snijder, 61 
Speks, 71 
Sprakel, 44 
Sprenkel, 47, 54 
Sprenkeler, 20, 58 
St. Catriene Marckt, 102 
St. Catrine Marckt off 

Deudecumsche Marckt, 
100 

St. Catrine off 
Deudecomsche Markt, 
100 

Stads Contschapsboek, 96 
Steeink, 7 
Steenderink, 8 
Steenhoff, 29 
Stenderings, 6 
Stenderink, 5, 9, 11, 13, 

15, 19 
Stirum, 4, 30, 51, 59, 63, 

67, 69 
Straetman, 62 
Swarte Veen, 45, 47, 52, 

56, 60 
Swarten Veen, 34, 35 
Swepper, 16 

T 

Tanckynck, 92 
Teerinck, 78 
Teerings, 78 
Teerink, 60, 62, 79 
Teerlink, 61 
Tegelink, 39 
Tegerdynck, 92 
Teijinck, 71 
Teinck, 43 
Telgt, 4, 5, 9 
Teltink, 31 
Tenckynck, 92 
Tengbers, 59 
Tenglen, 64 
Tenkinck, 103 
Tenkink, 17, 35, 44, 103 
Tentink, 47 
Terinck, 65 
Tering, 68 
Terings, 59 
Terink, 74 
Tewink, 44 
Theben, 40, 43, 45, 46, 49, 

52 
Thebes, 58 
Til, 39 
Till, 31 
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Tiller, 37 
Tol, 77, 86 
Tolgt, 3 
Tolhuijs, 76 
Tolhut, 75 
Toll, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 

75, 78, 79, 82, 83, 99 
Toller, 97, 104 
Tollhuis, 71 
Tringvelt, 35 
Trinkvelt, 35, 39, 100 
Twijsselt, 96 

U 

Ubbekinck, 95, 96 
Ubbekink, 93, 95, 96 
Ubbink, 94 

V 

Veelinck, 77 
Vegenynck, 92 
Veiland, 71 
Veilens, 32 
Velde, 93, 94, 97 
Ventig, 54 
Verbeek, 97 
Verheul, 84, 87 
Verhoek, 73 
Verhoel, 76 
Verkeuil, 67 
Verkoel, 74 
Verkuijl, 79 
Verkuil, 68 
Verloren Veen, 38 
Versteegen, 32, 34, 35, 82 
Verstege, 37, 38 
Verstegen, 32, 37, 40 
Verweek, 65 
Veulens Beernt, 37 
Veurden, 104 
Vogel, 34, 36, 37, 41, 42, 

43, 46, 49, 52, 54, 55 
Vogelink, 62 
Volgelvink, 37 
Voorst, 104 
Vos, 71 
Vossekuijle, 94 

Vossekuijlen, 94, 95 
Vossencamp, 101 
Vossers, 38 
Vossesteede, 36 
Vreesen, 32 
Vroon, 35 
Vrouwenkamp, 3, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 16, 17 

W 

Waep, 70 
Waggendorp, 68 
Wagtendorp, 71 
Walraad, 67 
Walschot, 19 
Walsinck, 76 
Wapenrei[se], 20 
Wapenreijse, 62 
Wapenrijs, 62 
Warner, 67 
Warners, 66, 67 
Warninck, 70 
Warning, 70 
Warnink, 64, 69, 70 
Wassinck, 84, 88 
Wassingbosch, 4 
Wassings, 13 
Wassink, 5, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 22, 25, 26, 
27, 33, 36, 45, 47, 50, 
54, 59, 60, 61, 64, 65, 
66, 69, 71, 76, 78, 83, 
86 

Wassinks, 30, 31 
Wassinkx, 34, 44 
Wassynck, 93 
Weideman, 28 
Weinvelt, 100 
Wellincks, 76 
Wellinge, 25 
Wellinger, 24, 25 
Welschenweg, 2 
Welsinck, 46, 83 
Welsink, 4, 13, 17, 19, 20, 

21, 26, 27, 31, 35, 38, 
39, 40, 42, 43, 47, 53, 
55 

Welsinks, 16, 30, 31, 53 

Welsinkx, 34 
Weltink, 36 
Wemekink, 38 
Wemmelink, 35 
Wennekink, 47 
Wernekink, 41 
Werner, 34, 53, 68 
Werners, 68 
Wernick, 67 
Werninck, 67 
Wernink, 67 
Wesselink, 6 
Wessink, 14, 60 
Westeman, 26 
Westerhoven, 48, 57, 60 
Westhout, 52 
Westhove, 54 
Wichers, 8 
Widdenraad, 9 
Widdenraed, 3, 4 
Wiepinck, 68 
Wiggers, 9 
Wijnvelt, 100 
Wijsink, 74 
Wildenraad, 3, 6, 8, 11, 

13, 19, 59, 60, 62, 74, 
79 

Wildenraat, 74 
Wildenraed, 19, 21, 23, 

24, 26, 28, 30, 34, 49, 
54, 56, 57, 63, 68, 71 

Wildenraedt, 58 
Wilderaat, 77, 78 
Wilderaet, 75, 76 
Wilderink, 52 
Wildtvangershutte, 22 
Willekenshoff, 68 
Willemsen, 6, 8, 81 
Willinck, 68 
Wilsinks, 15, 16 
Wilterink, 30 
Wiltinck, 72, 75, 78, 82, 

83, 84, 85, 104 
Wilting, 88 
Wiltinge, 90 
Wiltings, 13 
Wiltink, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 24, 27, 36, 38, 40, 

41, 44, 47, 48, 51, 61, 
63, 66, 79 

Wiltinks, 15 
Wilvoort, 65 
Winkel, 19 
Winterinck, 47 
Winterink, 20, 44, 58 
Wiskink, 35 
Wisselink, 63 
Wissinck, 77, 94, 95 
Wissing, 94 
Wissink, 32, 39, 40, 43, 62, 

68, 77, 79, 99, 100 
Wisterhold, 56 
Witte, 34, 44, 53, 56 
Witte Veen, 35, 52, 58, 60 
Wittinck, 86 
Woesink, 52, 78, 88 
Wollsinck, 84 
Wolsinck, 66, 88 
Wolsingh, 79 
Wolsings, 15, 90 
Wolsink, 14, 25, 56, 63, 

84, 86 
Wolter, 70, 76 
Wolters, 71, 74 
Woltinck, 72, 88 
Woltink, 17, 54 
Wulsink, 73, 77, 79 
Wunsink, 66 
Wusing, 20 
Wusink, 74, 90 
Wussinck, 68, 84, 85, 88, 

99, 104 
Wussing, 90 
Wussink, 12, 13, 14, 15, 

16, 22, 26, 27, 28, 30, 
33, 39, 42, 46, 47, 50, 
51, 54, 67, 69, 79, 81, 
83, 84, 86, 99 

Wymeldynck, 92 
Wyskynck, 92 

Z 

Zelmse marckengerigt, 86 
Zwarte Veen, 52, 58 
Zwelink, 53 

 
 


