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Inleiding 
 
“Item curtis in Goie collata a fratre Everardo cum iudicio 
marchie, cum suis areis et earum debitis servitiis et omnibus 
eius attinentiis” 
 
Deze zin is onderdeel van een schenkingsakte, die omstreeks het 
jaar 1200 door Dirk II, bisschop van Utrecht, is afgegeven aan het 
vroegere klooster Bethlehem. Dit klooster was gelegen tussen 
Doetinchem en Gaanderen aan de Bielheimerbeek. Vandaar dat het 
ook wel Bielheim, Bielheem of Belhem werd genoemd. De vertaling 
van deze voor ons vrij belangrijke latijnse tekst is ongeveer als volgt: 
 
"Eveneens een erf op het Gooi, ingebracht door broeder Everardus, 
met de zeggenschap over de mark, met zijn velden en de daarbij 
behorende dienstbaarheden en al zijn toebehoren". 
 
Kortweg betekent dit, dat er omstreeks 1200 al een mark bestond op 
het Gooi, het zandplateau met de enk tussen Zelhem en Hengelo, en 
dat het klooster Bethlehem hier toen een boerderij bezat, waar het 
markerichterschap aan verbonden was.  
 
In een in 1426 gedateerde opsomming van de eigendommen van het 
klooster Bethlehem komt o.a. volgende opgave voor: 
“In de kirspel van zelem onse hoff ten aldenhave …... Ende in dit 
vorsz guet hoert dat gericht in zelemer marck, ende een water 
moelen to zelem, ende is gewart in die vorsz marck ….. Ende dit 
vorsz guet is onsen cloester ankommen ende gegeven van enen her 
evert die een convenuael was.” 
 
Ook uit een opgave van Wilhelm Duensburch, rentmeester van het 
klooster Bethlehem, blijkt dat er in 1593/1594 bezittingen in Zelhem 
lagen, die bestonden uit de “guederen Aeldenhave en Nyenhave, de 
kavesteden Huickerstede, Winckelstede en Hueininck alsmede Uink 
blotes kamp”.  
 
Hieruit kan worden afgeleid dat Aldenhave (Oldenhave, Oudenhave) 
het oudste, hoogstwaarschijnlijk al in 1200 genoemde erf of boerderij 
op het Gooi zal zijn. 
 
Uit het reeds eerder getranscribeerde markeboek van de 
“Sellemsche Hartemer Marcke”, dat loopt van 1598 tot 1678, blijkt 
ook al dat het goed Oldenhave onder deze mark valt en “Dath die 
Praest van Belheem is een Erff Markenrichter der Selemser 
Hattemer Marck”. Hiermee is dus de cirkel ook rond voor wat betreft 
de in 1200 aangegeven zeggenschap over deze mark. 
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Maar, op één van de eerste pagina’s van dit tweede boek, dat dus in 
1598 begint, wordt door Bernard van Dulcken, voormalig kanunnik 
van Bethlehem, die dan door de Landschap is aangewezen als 
tijdelijk rentmeester over de kloostergoederen, ook geschreven: 
“…., und so die Huisinge des gewesene Kloesters Belheem, die Sij 
Praest und Conventualen binnen Doettinckhem gehatt, Is in Anno 
1579 geplundert unde allen Ingedoem gepiliert unde tho niet 
gemaeckt, Is aldaer oick dat Markenboeck verbleven, ….!”   
Dit betekent, dat tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) de 
woning, die de proost en de kanunniken binnen Doetinchem hadden, 
en waarheen de eigendommen vanuit het klooster waren gebracht, 
in 1579 bij de bezetting door de Spanjaarden onder leiding van 
Maarten Schenk, zijn vernietigd en geplunderd, waardoor het vorige 
markeboek verloren is gegaan! 
 
Gelukkig blijkt het achteraf toch niet zo dramatisch te zijn geweest 
als van Dulcken dacht. Bij toeval vond Mr. Isaak Anne Nijhoff, de 
archivaris van het Provinciaal Archief van Gelderland, naar hij 1858 
schrijft, ergens op zolder van het archief in Zutphen een onbekende 
kist. Hierin bevonden zich, behalve de in de eerste regels 
aangehaalde akte uit 1200, nog veel meer akten en dokumenten, die 
afkomstig waren uit het srciptorium, ofwel de boekenzaal, van het 
voormalige klooster Bethlehem. Klaarblijkelijk heeft men in 1579 toch 
nog kans gezien om deze kist veilig te stellen en elders onder te 
brengen. Tussen de teruggevonden documenten bevond zich ook 
het oude verloren gewaande markeboek van de Zelhemmer 
Hattemer Mark! 
 
Het op kwarto papier geschreven markeboek, dat in 1529 begint en 
in 1577 eindigt, bevat voorin de “gewoenten Ind Rechte van Hertmer 
marcke” geschreven op perkament. Volgens een door Mr. L. A. J. W. 
Baron Sloet in 1847 gepubliceerd artikel wijst het handschrift hiervan 
terug naar het begin of het midden van de 15e eeuw.  
Dit kan kloppen, omdat bij de al aangehaalde opsomming van de 
bezittingen uit 1429 van de landen van Aldenhave, ook de in het 
begin van het markeboek opgenoemde “Juramentum Iudicis 
instituendi in marchione” (Eed der Markerichter) en “forme Jurimenti” 
(Eed der vorsteren) staan vermeld. 
 
Hoewel in het verleden verschillende personen het oude markeboek 
van 1529, wat zich nu in het Gelders Archief te Arnhem bevindt, 
moeten hebben gezien, was het tot voor kort onbekend in Zelhem.  
Bij een onderzoek naar gegevens over de marken in Zelhem werd 
het “herontdekt” door een lid van de werkgroep Paleografie van de 
Historische Vereniging Deutekom en kon het gedurende het seizoen 
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2008/2009 door deze groep, waaronder ook een aantal Zelhemmers,  
worden getranscribeerd. 
 
Om de transcriptie voor een breder publiek beter toegankelijk te 
maken werd door de Zelhemmers besloten tot een “hertaling” in een 
meer modern Nederlands. Hoewel het niet altijd is gelukt, is toch 
geprobeerd om de oude tekst zoveel mogelijk te volgen en de 
ouderwetse lange zinsopbouw te behouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1577 Koeien in de “Sellemsche Mercht” (in de Meene) 
 

(uitsnede van een kaart van Nicolaes van Geelkercken, aanwezig in Gelders Archief) 
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Hattemer Mark? 
 
Tot nu toe kan nog geen afdoende verklaring worden gevonden voor 
het deel “Hertmer”, “Hartemer”, “Hattumer”, of  “Hattemer” in de 
benaming van de Zelhemse en de Dunsborger Mark.  
 
Er zou gedacht kunnen worden aan het overnemen van de naam 
van de oude oergouw “Hattuarië” of de “Hetter(gouw)”. Dit lijkt echter 
te ver gezocht, omdat dit bestuursgebied langs Maas en Rijn niet tot 
onze streken reikte, maar al voor de Liemers ophield. 
 
In het verre verleden was het sinds “mensenheugenis” gebruikelijk, 
dat de “olde gewoenten” werden onthouden en doorverteld aan de 
“nakomelingen” zonder te worden opgeschreven. Behalve de kerk, 
de clerus en een handvol geleerden kon tot ver in de 14e eeuw toch 
niemand lezen of schrijven. Pas eind 14e/15e eeuw ontstond het 
gebruik om, mogelijk volgens Romeins recht, deze oeroude wetten in 
de spreektaal op schrift te stellen. Daartoe werd in veel gevallen 
gebruik gemaakt van soortgelijke, reeds door andere knappe koppen 
te boek gestelde verordeningen en voorschriften. 
Misschien heeft de Mark van Hertme, ook genoemd Hette, Hettum of 
Hattum, bij Borne in Twente, dit soort geschreven rechten en 
verplichtingen al gekend. Deze zijn echter niet bekend en ook lijkt er 
geen verbinding bestaan te hebben tussen Zelhem en het afgelegen 
Hertme.   
 
Aangezien de schrijvers van die tijd meestal monniken waren, die 
Latijn konden lezen en vertalen, zijn het ook vaak de kloosterlingen, 
of kanunniken, die dit schrijfwerk op zich moesten nemen.  
Zoals we reeds zagen, was sinds ca. 1200 de proost van het 
klooster Bethlehem bij Doetinchem erfmarkerichter van de Zelhemse 
Mark. Begin 15e eeuw had dit klooster ook zeggenschap over het 
dochterklooster Bethlehem in Zwolle en het daar nabijgelegen 
Convent Sint Hieronymusberg, of Hulsbergen bij Hattem, dat ook 
bekend stond als het huis van de Broeders des Gemenen Levens. 
Dit laatste convent bezat een bekend scriptorium, waar boeken en 
bijbels werden gekopiëerd.  
Het lijkt aannemelijk, dat deze dochterconventen geregeld door de 
proost van Bethlehem bij Doetinchem, of zijn vertegenwoordiger, 
moesten worden bezocht voor financiele controle van de boeken en 
voor het toezicht op hun leef- en werkwijze.  
 
Hoewel er verder weinig van bekend is, komen we in een op 4 dec. 
1447 gedateerd stuk over het Dijkrecht van de IJssel een overeen-
komst tussen de “Sallicker marke” en de  “Hattemer marke” tegen. 
Mogelijk had deze laatste mark, die rond de stad Hattem lag, toen 
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reeds op schrift gestelde statuten en heeft men die over kunnen 
schrijven en aan kunnen passen voor de, door de proost van het 
klooster Bethlehem beheerde, mark van Zelhem.  
Aangezien de markerechten van de mark van Hattem niet terug 
gevonden zijn is het helaas niet mogelijk om hierover een definitieve 
conclusie te trekken.   
 
De gewoonten en rechten op de eerste drie pagina’s in het 
markeboek van 1529-1577 komen vrijwel letterlijk overeen met de 
tekst van de kopieën op papier, welke zich voorin het latere 
markeboek van de “Sellemsche Hartemer Marcke” uit 1598-1678, en 
ook voorin het oudste markeboek van de “(Dunsborger) Hattemer 
Mark” van 1553-1810 bevinden. Kleine verschillen zijn mogelijk 
ontstaan door foutjes van de kopiisten, of door verkeerd verstaan 
tijdens het voorlezen. 
 
 

 
Perkamenten omslag van het Markeboek 1529-1577 
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Het ontstaan van en het recht binnen de marken. 
 
In veel periodieken van plaatselijke Oudheidkundige Verenigingen 
wordt, wanneer de marken ter sprake komen, geschreven over het 
ontstaan en vanaf welke periode. En dan blijken er veel verschillen 
van inzicht te zijn, zowel over het ontstaan, als over de regeling van 
de rechten binnen de marke. In deze inleiding proberen we richting 
te geven aan deze vragen.  
 
Voor deze inleiding op het ontstaan van- en de rechten in de marken 
is geput uit de academische proefschriften van Antonie Marinus 
Pleyte uit 1879 en Johan Willem Mulder uit 1885, die beiden aan de 
universiteit van Leiden zijn gepromoveerd op dit onderwerp. 
 
Pleyte heeft vooral onderzoek gedaan in de markeboeken van de 
Veluwe, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en Duitsland; het 
onderzoek van Mulder richtte zich vooral op de marken in Overijssel.  
 
(N.B.: Pleyte constateert, dat er in 1875 nog vele marken bestaan, 
terwijl de regering al eind 18e begin 19e eeuw had aangedrongen op 
verdeling en opheffing. In de laatste alinea’s meer daarover.) 
 
 
(1) Het ontstaan van de mark. 
 
Het onderzoek van beide heren gaat terug naar het verre verleden. 
 
Prehistorie 
Mulder gaat terug tot de periode rond 3.000/1.000 v.C., de tijd waarin 
de jagers en nomaden niet meer rondtrekken, maar zich gaan 
vestigen op een bepaalde plaats waar gunstig gelegen onbeheerde 
gronden zijn. Ze leven daar van de vruchten die de natuur 
voortbrengt, totdat die gronden niet meer voldoende opbrengen. Zo’n 
groep personen, of familie, voert alles mee wat men bezit en het 
stamgenootschap is een gemeenschap-pelijk belang. Men bouwt 
zich een woning met daarbij een omheind stuk grond waarop 
begonnen wordt met gewassen te telen. Breidt de familie zich uit, 
dan krijgt ieder lid gelijke rechten als de anderen. Na verloop van tijd 
wordt de familieband echter losser; eigendom wordt sterker; 
vreemde elementen sluipen binnen. Geboorterecht geeft geen recht 
meer in de marken, slechts de wil van de markgenoten geldt. Al die 
ontwikkelingen zijn van invloed op de gemeenschappelijke belangen 
binnen het leefgebied; o.a.: hoe moet men zich verdedigen tegen 
buitenstaanders. Wat blijft gemeenschappelijk en wat is of wordt 
ieders persoonlijk eigendom? Grenzen moeten worden vastgesteld. 
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Mulder meent dat van deze tijd de marktekens dateren. Marca’s 
heten die. Markeerpunten, die de grenzen van de mark markeren. 
Zo’n grens wordt aangegeven door een paal, een boom, een grote 
steen, een beek, een kruispunt van wegen, etc.. Het gebied binnen 
die grenspalen worden later dan ook mark genoemd.  
 
Romeinse Tijd 
In de eind 19e eeuw oudste bekende en aanwezige oorkonden is de 
oorsprong van de marken nergens terug te vinden.  
Alleen Ceasar schrijft er iets over. Hij beschrijft de Germanen rond 
het jaar 50 v.C. Zo ook de stam van de Sueven. In zijn beschrijving 
zijn zij allen oorlogszuchtig; hebben weinig op met landbouw, maar 
oefenen die noodgedwongen wel uit. Het land dat zij bebouwen 
behoort aan de stam; het blijft om het jaar braak liggen om 
vruchtbaarheid te herkrijgen en de vruchtopbrengst is voor iedereen. 
Verhuizen doet men niet elk jaar.  
In een latere periode heeft ieder gezin een huis en een lapje grond 
erbij. De overige grond die aan de stam behoort wordt verdeeld over 
het aantal huisgezinnen en ieder gezin heeft een stuk ter bebouwing 
voor eigen gebruik. Weiden, heidevelden en bossen worden door 
alle leden van de stam gemeenschappelijk gebruikt. De bij elkaar 
liggende hoeven vormen een buurtschap. 
 
In 98 n.C. schrijft ook Tacitus in zijn verhandeling over De 
Germanen: Bouwland wordt er door de hele gemeenschap in bezit 
genomen, al naar gelang het aantal bebouwers, en vervolgens 
onderling verdeeld op basis van ieders sociale positie. Het verdelen 
van land is er gemakkelijk door de ruime beschikbaarheid. Men 
wisselt per jaar van akkers en dan nog is er bouwland over. 
 
Middeleeuwen 
Pleyte haalt eerst de Duitse auteur Piper aan, die van oordeel is dat 
zij die binnen een mark woonden oorspronkelijk een landheer 
hebben gehad waaraan zij onderhorig waren. De Duitse auteur 
Moser schreef in zijn “Osnabrückische Geschichte” dat die stelling 
niet houdbaar bleek. 
Onderhorigheid past niet bij een mark zeggen Moser, Mulder en 
Pleyte. 
 
 
 
De nog aanwezige oorkonden uit de 8e eeuw maken dat duidelijk. 
Mulder en Pleyte vinden in de archieven oorkonden uit de 8e eeuw. 
In de oorkonden en giftbrieven aan kerken en kloosters van Duitse 
stammen wordt melding gemaakt van marken. Ook in de oude 
Germaanse wetten komt het woord marca voor, in de betekenis van 
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een bij een dorp behorend grondgebied ten dienste van de 
dorpsgemeenschap. Zo ook in 793 in een schenking van goederen 
in villa vel marca apoldro, dat is Apeldoorn op de Veluwe. In 
Overijssel kan het Archum in 947 zijn.  
Ook de codex fuldensis, uit de 8e eeuw levert oorkonden met de 
vermelding van marca’s. 
De Engelandermark en Brugchelermark tussen Apeldoorn en 
Beekbergen worden eveneens in de 8e eeuw genoemd. 
 
Met het woord commarchanus, dat in die oorkonden voorkomt, 
denken beide auteurs, dat markgenoten worden bedoeld. 
 
In West-Friesland en Overschie zijn oorkonden uit de 13e eeuw met 
woorden die overal in marken terug te vinden zijn als ghemeyne 
weide  of lande die gemeyne liggen. In Friesland bestaan oorkonden 
die verwijzen naar meenscharen, zoals de Rottingermeente bij 
Wolvega. 
 
De akte van het klooster Bethlehem uit 1.200 noemt niet alleen het 
erfmarkenrichterschap dat verbonden is aan de boerderij op het 
Zelhemse deel van Gooi, maar verwijst ook naar de markgenoten 
van Doetinchem, die gronden aan dit klooster schenken. 
 
Nieuwe Tijd 
Marken komen in grote delen van het huidige Nederland voor, maar 
ook in heel Euopa, zoals Duitsland, Polen, Frankrijk enz. 
 
Zoals de mark bekend is uit de markeboeken van de 16e en 17e 
eeuw, is dit een leefgemeenschap, waarin alle in de mark wonende 
gerechtigden, zij die een zogenoemd waardeel hebben, gezamenlijk 
besluiten nemen en uitvoeren en boetes opleggen aan degenen die 
iets strijdig met de markeregels doen. Dat alles met als primus 
interpares de erfmarkenrichter, of de door markgenoten verkozen 
markenrichter.  
 
Over de zgn. “markerechten”, die voor de meeste marken in de 15e / 
16e eeuw op schrift werden gesteld gaat het volgende onderdeel van 
deze inleiding. 
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(2) Het recht binnen de mark 
 
Germaans of Romeins? 
Is de marke een “zedelijk lichaam”, of een in oorsprong op 
“Germaanse wetgeving” gebaseerde instelling? 
 
De rechtsvorm binnen de marken blijkt in eerste instantie gebaseerd 
op de Germaanse wetten. 
Mulder baseert zijn mening, dat marken Germaanse wetten als basis 
hebben, op de zgn. “gesamptheit” en de “gesammte hand”.  
Bij “gesamptheit” is er geen sprake een zedelijk lichaam, maar wel 
van mede-eigendom. Dat wil zeggen:  
 
1. Er is een gemeenschappelijke en persoonlijke band nodig;  
    oorspronkelijk gezamenlijk wonen en gebruik, later gedeeld  
    gebruik, geregeld naar de aandelen, waardelen in het geheel. 
2. Er is geen mogelijkheid tot vervreemding van een aandeel zonder  
    toestemming van de anderen. 
3. Aandelen zijn niet scherp bepaald. Kunnen veranderen van  
    omvang. 
4. Bij ’t erfrecht gaat oorspronkelijk niet het aandeel van de  
    overledene over op zijn erfgenamen, het blijft op de hoeve rusten. 
 
De in de 14e en 15e eeuw ingevoerde Romeinse wetgeving kent wel 
de rechtspersoon in de vorm van een zedelijk lichaam.  
Een zedelijk lichaam is een genootschap met een bestuur, dat 
namens de leden gemachtigd is om besluiten te nemen als 
vervreemding, aankopen, verordeningen, regels, enz. 
Langzaam dringt die rechtsvorm ook in onze contreien door en 
juristen proberen deze ingang te doen vinden.  
Deze nieuwe rechtsvorm komt echter in de “olde gewoonten” van 
geen enkele markt voor!!! 
 
Onder leiding van een markerichter zijn vroeger en altijd durend 
besluiten genomen door alle aanwezige markgenoten / erfgenamen 
tesamen, tijdens de markevergadering. Tevens werden hierbij de 
regels gesteld voor het onderhoud van wegen, duikers, 
watergangen, het gebruik van gemene gronden en de boetes binnen 
de mark. 
 
 
Als werkgroep paleografie maken we hier even een uitstapje. 
Het is mogelijk dat één woord, het woord witten daardoor in het 
markeboek van de Zelhemmer Hertemermark van 1529 - 1577 is 
terechtgekomen. 
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Op de eerste vier pagina’s van het markeboek staan de “olde 
gewoonten” opgetekend. Dit zijn de regels die de markenrichter en 
de markgenoten met elkaar hebben afgesproken. 
 
In de alineá’s bij de aandachtstrepen 8, 9 en 10 staat steeds witten 
en waren geschreven.  
In de markeboeken die de auteurs Mulder en Pleyte hebben 
geraadpleegd, komt het woord witten niet voor. Lang hebben we als 
werkgroep paleografie gezocht naar de betekenis van beide 
woorden en steeds liepen we vast op de inhoudelijke betekenis 
daarvan. 
  
Is het zo, dat juristen in de 14e en 15e eeuw geprobeerd hebben het 
Romeinse Recht in te voeren, dan is het zeer goed mogelijk, dat de 
erfmarkenrichter, de proost van het klooster Bethlehem, met zijn tijd 
mee wilde gaan en bij het overnemen van de olde gewoonten dacht, 
dat het woord witten een goede aanvulling zou zijn op het 
eeuwenoude begrip waren, maar daaraan wel dezelfde inhoud gaf. 
 
De rechten van de markgenoten. 
De wilcoeren, marckencedulen, of de bepalingen worden besproken 
en vastgesteld door de markenrichter, samen met de coernoten, 
markgeno-ten, of erfgenamen tijdens de jaarlijkse markevergadering, 
de holting. 
Altijd zonder tussenkomst of goedkeuring van het openbaar gezag of 
wie dan ook. In alle markeboeken komen zinnen als deze voor om 
aan te geven, dat alleen zij dat kunnen vaststellen.  
 
Hier was dus geen Landsheer, Stadhouder of Richterampt bij 
betrokken! 
 
Opvallend is dat vele marken ongeveer gelijkluidende “olde 
gewoonten” of bepalingen hebben. Een kwestie van het van elkaar 
overschrijven….. 
 
In de bepalingen staat van alles te lezen over het gebruik van de 
markgronden, de bossen en het houthakken, de heide en het 
plaggen, het vee weiden, de landbouwgronden, het tuinen of 
afrasteren, wanneer gezaaid of geoogst mocht worden, etc.. 
Schapen van een hoeve krijgen met een brandijzer een teken.  
Alleen die schapen zijn “gewaard” om op de heide te komen. Een 
“ongewaard” schaap of ander beest wordt zo men het noemt  
“geschut”, opgesloten in een “schot” of “schut” en de eigenaar kan 
het ophalen tegen betaling van een “breuk” of boete. 
Watergangen moeten open gehouden worden en jaarlijks 
geschouwd. 
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Stuifzanden op bv de Veluwe moeten beperkt blijven door beplanting 
enz. 
 
Bij ons gold dit o.a. ook voor de stuifzanden van de Zelhemmerheide 
(Het Zand) en de Heerenheide (Wolfersveen). 
 
Komt het jaarlijkse markegericht, holting, maalschap of boerdagh in 
zicht, dan laat de markerichter vooraf “kerckenspraeck” houden. Het 
afkondigen in of nabij de kerk gebeurt op een aantal zondagen 
voorafgaand aan de komende gerichtsdag. De eigenaars van de 
boerderijen kunnen dan weten dat zij moeten komen om besluiten te 
nemen of boetes vast te stellen. Wonen de eigenaren verder weg, 
dan zijn de pachters verplicht hun huisbaas, de “erfgenaam”  tijdig te 
informeren.  
 
Al die “olde gewonten” zijn in een aantal plaatsen al in de 15e eeuw 
op schrift gesteld. Het zijn ondermeer Raalterwold 1445, Albergen 
1466, Goyer 1399. Wanneer begin 16e eeuw bij de Raad van 
Mechelen vele zaken worden aangebracht, o.a. in 1531 door Karel 
V, gaan vele marken ertoe over om hun “olde gewoonten” op schrift 
vast te leggen, om zo hun rechten veilig te stellen. 
 
 
(3) De laatste stuiptrekkingen 
Sluiten we dit onderdeel af met de inleiding die Pleyte laat 
voorafgaan aan zijn onderzoek. 
 
In juni 1875 neemt de regering een brief, afkomstig van de 
Lunterensche Tuinbouwvereniging, waarin zij de regering verzoekt 
hulp te bieden via de wetgevende macht bij de verdeling van de 
marken, erg serieus. 
Reeds rond 1800 had de regering dat besluit al genomen, maar heel 
veel marken hadden in 1875 nog niet voldaan aan de eis tot 
verdeling en opheffing van de marken.  
De regering maakt een inventarisatie. 
In Groningen, Drenthe, Overijssel en in Gelderland zijn nog marken 
actief zoals Lunteren, Rheden, Azewijn. Op de Veluwe is nog 14.000 
ha markegrond onverdeeld. De Stokkumse Mark (gem.Berg) heeft in 
1875 nog grond aangekocht voor fl. 9.000,--. Uddel besluit in 1875 
met grote meerderheid niet tot verdeling over te gaan. De 
gemeenteraad van Ermelo weigert de aan de gemeente behorende 
mark te verdelen en op te heffen, omdat de plaggen en heide 
onmisbaar waren voor de arme inwoners. Rheden en Wortreeden en 
Bennekom hadden dezelfde argumenten. Lunteren schreef de 
regering, dat in 1852 en 1865 ook was vergaderd over verdeling, 
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maar dat toen en nu alle markgenoten zich tegen verdeling hadden 
verklaard; het is geen algemeen belang, zei men ….  
Zo zijn er heel veel plaatsen op de Veluwe, die tegen zijn met de 
volgende argumenten: 
 
1. Gronden niet anders geschikt dan voor schapen, weide en  
    plaggenveld. 
2. Voor schapen zijn uitgestrekte velden nodig. Wordt de heide 
    verdeeld, dan is het voor de boer niet mogelijk vee te houden   
    omdat er geen voer is. Plaggenvelden zijn nodig voor brandstof,  
    mest, strooisel, etc. 
3. Bij verdeling krijgt de mindere man niets, daar alleen markgenoten 
    eigendom hebben; hij zou weidegrond voor weinige schapen   
    moeten missen, terwijl hij er nu een kleine vergoeding voor krijgt.  
    Ook heeft hij brandstoffen voor weinig geld. 
4. Arme mensen kunnen gemakkelijk nog wat verdienen met  
    bezembinden, koeien en ander vee hoeden. 
5. Markgenoten zijn verplicht wegen , bruggen en duikers te   
    onderhouden. Zij kunnen dat door de inkomsten die ongewaarden  
    betalen voor het hoeden van vee. 
6. Gelijke verdeling is onmogelijk; kwaliteit gronden is verschillend;  
    de één krijgt grond nabij zijn hoeve en de ander enige uren van  
    zijn woning verwijderd. 
 
Markebesturen redeneren, in alle argumenten tot het niet verdelen, 
als waren zij “zedelijke lichamen” . De wetten van 1809 en 1810 
gaan hen niet aan, zij hebben alleen te maken met de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek, en daarin wordt nergens aangegeven 
dat de regering bevoegdheid heeft om in te grijpen in hun zaken.  
Zij willen wel inzicht geven, maar dat is eerder welwillendheid dan 
verplichting. 
 
Vreemd. Hier laten de markebesturen zomaar hun Germaanse 
grondslag van besturen, de “gesamtheit”  varen….. 
 
Dr. Staring is het niet eens met de argumenten van de 
markebesturen. De meeste gronden op de Veluwe zijn goed te 
ontginnen tot goed bouwland. Maar die besturen wantrouwen dr. 
Staring…..  In Harderwijk eisen 165 ingezetenen, meest 
plaggenboeren, dat de begonnen ontginningen in de aan de 
gemeente behorende mark worden gestaakt en een honderd hectare 
aangeplant bos wordt gerooid en weer woeste grond wordt, daar er 
een tekort aan weiden voor de schapen ontstaat. Ook zijn er 
persoonlijke belangen bij markgenoten, maar die zijn dan terug te 
voeren op “eigen gewin ten koste van…” 
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Uiteindelijk zijn de marken wel verdeeld en opgeheven al kan dat 
nog zeer lang hebben geduurd. 
 
 
(4) Een aantal begrippen nader omschreven. 
 
Mark, markgenoten, richter, holting 
In de marken binnen Nederland worden, afhankelijk van de streek, 
vele namen en begrippen gehanteerd. 
Marken zijn hetzelfde als een buurschap, boerschap, maalschap,  
Markevergaderingen heten holting, gerichtsdag,  
Markenrichter is gerichtsman, 
Markgenoten heten ook geërfden, erfexen, buren, boeren, 
erfgenamen, maalmannen, maalluiden. 
 
In Overijssel ligt alles iets anders. Marken heten meestal buurschap. 
De eigenaar van een hoeve, elders markgenoot, heet landt of 
guetheer. 
Drenthe en de Veluwe hebben ieder hun eigen benamingen voor de 
verschillende functies. 
 
De mark van Halle bij Zelhem gebruikt in het markeboek van 1603 
ook de term boerschap, maar heten de hoeve-eigenaars ceurnoten, 
geërfden of markgenoten, De vergadering heet gemeine holtink en 
degenen, die daar opsienders worden genoemd heten in Zelhem 
vorsters , de latere bos- of veldwachters. 
 
Waren, waar, where, gewaard, waardeel 
Meestal worden deze begrippen vertaald met “aandeel in de mark” 
en het daarbij behorende recht. Het recht in de mark is 
oorspronkelijk verbonden aan een hoeve. In oude tijden heeft 
mogelijk iedere hoeve-eigenaar een gelijk aandeel in de mark 
gekregen. Wie vertrekt van de hoeve is zijn recht kwijt, wie op de 
hoeve komt wonen, krijgt het recht binnen de mark mee te beslissen. 
Later verandert er veel. Het recht komt bij de eigenaar van de hoeve. 
De eigenaar kan zelfs buiten de mark wonen. Het gevolg is dat de 
waardelen in waarde wijzigen. Door vererving kan het verdubbelen, 
maar bij een boedeldeling ook halveren. Dan zijn het dubbele of 
halve, of kwart waardelen. 
Omtrent de herkomst van het woord “waar” of “wahre” denkt men 
verschillend. 
Mr. B.W.A.E. Sloet, geen onbekende in de wereld van de 
markenhistorie, meent dat de term stamt uit de tijd van Karel de 
Groote, die landweren als beveiliging van zijn gebied heeft ingesteld. 
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Daarmee is niet bewezen, dat het in de markeboeken gehanteerde 
begrip waar, voor medezeggenschap in een mark, iets met 
verdedigen tegen een vijandelijke persoon van doen heeft. 
Volgens Bilderdijk en Grimm en daarmee ook Mulder en Pleyt, die 
hen aanhalen, is met het woord wehr een man (vir) aangeduid. Die 
benaming is overgegaan op recht, dat wehre, ware, later waarschap 
of waartal is geworden. Het in onze gebieden zo genoemde 
waardeel, gewaarde, waar. 
 
Een waar kan dus een hoeve zijn, maar aan een waar kan ook een 
recht worden toegekend. Een boer met een hele waar kan het recht 
hebben 100 schapen te houden en op de gemene heide te laten 
lopen, met een halve waar kunnen dat b.v. 50 of 60 schapen zijn. 
Het kan verbonden zijn aan de hoeveelheid turf die men mag steken. 
En zo zijn er vele mogelijkheden. 
 
Landweer of landeweer 
Op sommige grenzen van een mark is een landweer. In de 
Halsemark was er een aan de zuidkant van het huidige dorp. Op de 
hoek staat nog de boerderij De Landeweer, die ook herinnert aan de 
oude lantweer met tol die daar vroeger lag. 
 
Lag een lantweer ergens om een vijand (personen) tegen te houden 
zoals auteur Jordens denkt? Of zoals Dunbar denkt om de 
koophandel te beveiligen? 
Of als een dijk tegen overlopende beken in natte jaargetijden, zoals 
Mulder ook meent te mogen concluderen? 
 
De drie geleerden hebben zo allemaal hun eigen mening. 
Mulder denkt net als de anderen dat de weren voor de verdediging 
waren. Soms verdedigingswerken tegen vijandelijke personen en op 
andere plaatsen tegen vijandelijk water. 
 
De landweer in Halle zal ongetwijfeld zijn geweest tegen een 
vijandelijke inval door personen. De Halse rug ligt hoog en behoeft 
niet direct een dijk tegen overstroming door een mogelijk 
langslopende beek.  
Bij de doorgang ter plaatse van boerderij De Landeweer lag tot in de 
19e eeuw en tol die toebehoorde aan de Heren van Wisch. De 
lantweer zorgde er voor dat niemand om deze tol heen kon rijden. 
De lantweren tegen overstromend water komen vooral voor in 
Overijssel schrijft Mulder in zijn proefschrift. Auteur Racer in Ov. 
Gedenk. III pag. 135, 155 en 240 over de Landbrief van David van 
Bourgondie (1427-1496; bisschop van Utrecht) waarin gesproken 
wordt over “wanneer dyckgreve  en heemraden rydet op dingtale 
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(……) item wie die landweere brecke schynnende offte daerinne 
houwe….. 
Op pag. 155 staat “… ende men sal die lantweren in onsen lande 
van Twenthe holden ter schouwen  ende beryden als in Sallant……”.  
Racer ziet hierin duidelijk een regeling omtrent het onderhoud van de 
dijken. Die berust bij de dijkgraaf en de heemraad, gelijk te stellen 
aan de markerichter en de markgenoten. Het in 1885 bestaande 
dijkcollege heeft zijn rechten al in de dertiende eeuw opgetekend 
met vele keuren en geschreven recht. 
In Bathmen ligt de lantweer b.v. aan de zijde van de Schipbeek, 
terwijl de andere zijde van Bathmen open land is…. 
 
 
 
 
 
 

       
 

1577 Halle: “den toll van mijn vrau van Stirum” (= Wisch) 
(bij boerderij De Landeweer) 

 
(uitsnede van een kaart van Nicolaes van Geelkercken, aanwezig in Gelders Archief) 
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“Weren/waren” bij de Bethlehemse goederen in Zelhem 
 
In beide reeds eerder genoemde stukken, over de goederen die het 
Klooster Bethlehem indertijd in Zelhem had, komt het woord “weer” 
een paar keer voor, net als “gewart”. 
 
1427  
Bessels hof: beneven Sarijs weer to Moelencamp   
Aldenhave: husinge, weer, schot, holt ende weyden / is gewart inder 
vorsz marck / ende den smalen teend van der weer 
Nyenhave: gewart in der marck to zelem ende husinge, have myt 
der weer sijn gelegen…..  
Edsinck: is gewart in der marck to Selem ende husinge, haeve mit 
der weer syn gelegen bi onsen guet ten nyenhave 
 
1625   
Nienhave: aende inslach opte waere van dit huis en goede 
Aldenhaeve:  Die waere omt’ huis liggende / neffens den brinck omt’ 
huis /  mett eicken, warren ende berckessen opslach 
Huininck en Hackenstee: op dit campke heeft eertijts ’t huis 
gestaan ende is dit voorss campken den saleweer geweest. 
 
Zo te lezen staat het in deze specifieke gevallen voor het erf waar 
het huis op staat, of vroeger op heeft gestaan met eventueel rondom 
een omheining, heg, of sloot als afscheiding. Mogelijk was dit 
bedoeld ter afwering van vreemd gespuis, maar het kan ook zijn om 
het vee buiten het erf of tuin te houden. E.e.a. komt overeen met een 
“saleweer”, dus een huis met een soortgelijke afsluiting er omheen, 
zoals omheining, heg, sloot, muur, schutting, etc.  
De “weer” schijnt ook overeen te komen met de “brink” om het huis. 
Wat dat betreft zou het ook nog een lichte verhoging kunnen zijn 
waar het huis op stond, om bijv. in de winter het water buiten de deur 
te houden? 
 
In zijn Germania schrijft Tacitus: “Ze wonen apart en verspreid, 
daartoe aangetrokken door een bron, veld of woud. Hun dorpen 
lijken niet op die van ons en kennen dus geen aaneengesloten en 
onderling verbonden gebouwen. Ieder laat rondom zijn huis een 
strook vrij ter bescherming tegen brand of uit gebrek aan 
bouwkennis.”   
Door hem wordt zo’n erf dus als een soort van “brand-weer” 
beschouwd. 
 
Het “gewart” zijn slaat natuurlijk op het gewaard zijn, dus een waar, 
oftewel een aandeel, in de mark hebbend. 
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De “warre” moet een soort boom zijn en heeft samen met de eicken 
en berckessen op het eerste gezicht niets met dit alles te maken.  
 
Er valt te denken aan de wilg die volgens ‘t WALD ook wel warfholt 
wordt genoemd.  
 
Echter in het boekje “Bomen en mensen” wordt “weerboom” als één 
van de bijnamen voor de es genoemd. Een theorie is dat de boom 
de naam heeft gekregen van de es, een omheind stuk cultuurgrond, 
waarbij de es als grensboom en als leverancier van palen voor 
omtuining werd benut. Mogelijk is “warre” een afleiding van deze 
weerboom. 
 
Al met al voldoende lastige vragen en punten van overweging. 
Jammer dat er geen tijdmachine bestaat om de juiste betekenis, die 
deze woorden in het verleden hadden, te kunnen achterhalen. 
Waarschijnlijk is dit van tijd tot tijd en van plaats tot plaats 
verschillend geweest. 
 
 
Telgen van ’t WALD 2, blz. 150: were – bezitting 
id.                                 blz. 148: warfholt – waterwilg, boswilg 
Telgen van ’t WALD 4, blz.   55: were – erf bij een huis 
 
Van Dale: 
(2) weer: [ 801-900 “verdediging, verschansing, dijk, wal”, van weren] 
etc., etc., ….. 
(3) weer: [voor 1220 “bezit, goederen, hofstede, gezamenlijke tussen 
twee sloten gelegen boerderijen, door sloten omgeven perceel”, in 
oorsprong hetzelfde woord als weer (het afweren, verschansing)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Historische achtergrond. 
 
Het Markeboek van de Hattemer- en Zelhemsemark begint in 1529 
en eindigt in 1577. Je kunt je afvragen hoe de historisch-
geografische situatie in Nederland er toen uitzag. Deze had nog niet 
de vorm zoals we die nu kennen, Zelhem behoorde tot het 
graafschap Zutphen en daarmee tot het hertogdom Gelre.  
De machthebber van het graafschap, in die jaren is hertog Karel van 
Gelre, ook wel Karel van Egmond genoemd. Deze Karel heeft zijn 
hele leven zijn best gedaan om Gelre uit handen van de 
Habsburgers en Bourgondiërs te houden.  
 
Deze Habsburger-Bourgondische vorsten proberen hun greep op 
Europa te vergroten door hun kinderen uit te huwelijken aan andere 
dynastieën. Het begerenswaardige hertogdom Gelre blijkt twistappel 
te zijn tussen de Bourgondiërs en Karel van Gelre. Pas na het 
overlijden van de kinderloze Karel van Gelre kan Karel V, zoon van 
de Bourgondiër Filips I, alias de Schone, aanspraak maken op het 
graafschap Zutphen. Karel V volgt eveneens zijn grootvader, 
Maximiliaan van Oostenrijk, op als keizer. Ook wordt hij dankzij de 
nalatenschap van zijn moeder, koning van Spanje. In 1555 volgt zijn 
zoon Philips de II hem op. Deze is dan koning van Spanje en Heer 
der Nederlanden. 
 
Na de dood van Karel van Gelre in 1538, geven op de Gelderse 
Landdag de afgevaardigden van de 4 kwartieren (Roermond, 
Nijmegen, Arnhem en Zutphen) de voorkeur aan, hertog Willem II 
van Gelre (geen familie) en niet aan keizer Karel V. Op die manier 
hoopt de Landdag buiten de invloed van de Habsburgers te blijven. 
Het mag niet baten. In 1543 verplicht Karel V (met het Verdrag van 
Venlo) Willem II van Gelre**) de vier Kwartieren (Roermond, 
Nijmegen, Arnhem en Zutphen) aan hem af te staan. Hiermee wordt 
het Hertogdom Gelre geïncorporeerd in de Habsburgse 17 
gewesten, met Brussel als hoofdstad. Deze geweldloze 
afgedwongen toevoeging heeft resultaat opgeleverd. Gelre en 
Zutphen mogen hun privileges houden en er worden geen 
oorlogsschattingen opgelegd en hun bestuur wordt gemoderniseerd. 
Gelderland wordt hiermee de laatste toevoeging in wat later is gaan 
heten: “De Zeventien Provinciën der Verenigde Nederlanden”. 
 
Maar in Europa is op dat moment nog veel meer gaande dan 
dynastieke kwesties. Twee nieuwe godsdienstopvattingen melden 
zich. Met het aanbrengen van 95 stellingen in 1517 luidt Maarten 
Luther de reformatie in. Via Frankrijk komt omstreeks 1560 in 
Nederland het Calvinisme binnen. 
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Deze nieuwe gezindtes accepteren geen heiligenbeelden of een 
priesterlijk bemiddeling tussen God en gelovigen. Het Calvinisme is 
iconoclastisch en hun kerken worden ingericht volgens die 
onopgesmukte leer. In 1566 is daar het hoogtepunt; de 
Beeldenstorm. Als reactie hierop stuurt Filips II zijn legeraanvoerder 
Alva, die de opstand de kop moet indrukken. 
 
De Achterhoek loopt niet voorop met de nieuwe leer. Daar komt 
verandering in als onder aanvoering van Willem van den Bergh de 
Staatse troepen van Willem van Oranje  “orde op zaken stellen”. Op 
10 juni 1572 valt deze Willem uit ’s-Heerenberg  Zutphen binnen, 
een maand later Harderwijk. In dat zelfde jaar worden ook 
Doetinchem en Zelhem door de troepen van Willem geplunderd en 
wordt de kerk in Zelhem in brand gestoken. Saillant detail is, dat 
Willem, die met de oudste zuster van Willem van Oranje getrouwd is, 
een aantal jaren later overloopt naar het kamp van de Spanjaarden.  
In die periode heeft Zelhem, zoals overigens heel Gelderland, erg 
veel last van rondzwervende afgedankte soldaten. Het is zo erg dat 
in 1572-1573 sommige dorpen geheel verlaten worden en dat men 
zich schuil houdt in het veen (vermelding van Zelhem 1581*). Van 
Doetinchem is bekend dat er in die rampzalige tijd van 1572-1600 
zeven maal gewisseld is van bezetter. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Markeboek in 1577 abrupt 
ophoudt zonder verwijzing naar een volgend Markeboek***). Pas in 
1598 wordt de draad weer opgepakt. Opvallend is dat de inleiding 
van dat Markeboek het zelfde is als het boek van 1529-1577. 
 
*)  Blz. 105, Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 
**)  Hij is ook hertog is van Kleef en Gulik. 
***)  In het markeboek (1598-1678) dat hierop volgt doet 
Bernardt van Dulken verslag van de toestand: 
“Is ab Anno 1579 bis Anno 1598 gene holting oder Markengericht 
geholden worden durch krich unde verwostingen der landen”. 
 
In 1589 wordt vastgesteld dat een kwart van het Kwartier van 
Zutphen onbebouwd blijft liggen. In de kerspelen Zelhem, Hengelo 
en Steenderen en het richtersambt Doesburg zijn nog maar 53 
boerenhuishoudens overgebleven. 
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Nog een aantal belangrijke jaartallen: 
 
1555 Karel V doet afstand van de regering en wordt opgevolgd door 
Philips II. 
 
Beeldenstorm (1566).  
 
De komst van Alva 1567.  
 
De graven van Egmond en Hoorne onthoofd (1568). 
 
Uitbraak van de pest in Gelderland, 1565 en 1574. 
 
Op 17 januari 1571 helpen de “Gooykeren” de Bergse Landdrost 
Anderlecht om ’s-Heerenberg op de geuzen te veroveren. Misschien 
is dit een aanleiding geweest voor Willem van de Bergh om de kerk 
van Zelhem in 1572 in brand te steken. 
 
1572 Den Briel ingenomen door de Watergeuzen. 
 
Parijse Bloedbruiloft, augustus 1572. Hierdoor kreeg de opstand 
tegen Spanje geen geld meer van de Hugenoten. 
 
Beleg van Haarlem, 1573. 
 
Leidens ontzet, 1574. 
 
Republiek der 7 Verenigde Nederlanden (1579 -1795).Unie van 
Utrecht. 
 
In 1580 wordt Groenlo voor de eerste keer bezet door de 
Spanjaarden. Daarna volgen nog een aantal belegeringen o.a. door 
prins Maurits. De laatste keer dat de stad wordt ingenomen is door 
Bisschop Bernard van Galen in 1672, hij sloopt dan ook de 
stadsmuren.  
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1577    Sellem.         Het dorp Zelhem met de in 1572 vernielde kerk  
 
(uitsnede van een kaart van Nicolaes van Geelkercken, aanwezig in Gelders Archief)  
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Boerenklacht uit 1576 
 
Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschied-zangen, II, 1864, 161-163. 
Oorspronkelijke bron: Geuseliedtboeck I, 144-145 
 
Waer sullen wy nu doch blijven,      Wy worden noch ontboden,  
Wy boeren, cleyn en groot!        Dit is den meesten last, 
Ons koeyen sietmen ontdrijven,      Om de Spangiaerts wt te roden, 
Wy werden byster en bloot,       Hoewel het ons niet en past; 
Wy moghen niet langher heeren blijven,      Willen wy behouden goet en lijf, 
Om onse boter wy niet en kijven,      Wy moeten loopen al wat stijf, 
Men neemtse teghen onsen wil'      Met ons gheweer al nae de schans, 
Den boer, den boer, den schamelen boer,   Den boer, den boer, den schamelen boer, 
Hy moet noch zwyghen stil.       Qualijck loopt zijn kans. 
 
De Spaengiaert wil ons hencken,      Wat wilt ghy doch veel klaghen, 
Als wy de Geus bystaen,       Ghy boeren allegaer, 
De Geus, die wil ons krencken,      Dat ghy alleen moet draghen, 
Als wy byde Spaengiaerts gaen;      Dit bitter lijden zwaer? 
Wy hebben aen gheen kanten vree,      Maer neen, ghy zijt het niet alleene, 
Wy souden wel gheern houden stee,      De steeman is oock int gheweene, 
En melcken onse koe,       Het is aen allen zy, 
Den boer, den boer, den schamelen boer,   Dus laet u claghen, in desen daghen, 
Dit cryghen is hy moe.       ‘tZijn al ghemeene plaghen, 
         Daer en is nu niemant vrij. 
 
Ons huysen sietmen afbranden,       Wat willen wy veel segghen, 
Al boven onse hooft,       Laten wy 't lijden met ghedult, 
Wy verliesen ghelt en panden,       Als wy 't wel overlegghen, 
Wy worden heel berooft;       Soo ist meest ons eyghen schult; 
Och! mochtet gaen naer onsen sin,      Wy waren hoovaerdich ende rijck, 
Wy nament wel een luttel min,       Wy leydent over met pracktijck, 
Dit cruys valt ons te suer,       Al om ons naesten te verraên; 
Den boer, den boer, den schamelen boer,   Dus wil de Heer, na zijn begheer, 
Die heeft quaet avontuer.       Ons nu met roeden slaen. 
 
Men gaet ons schatten en scheeren,      Ghy princen wilt dit weten, 
Want het haer soo behaecht;       En onthouden op dit pas, 
Of wy 't moghen ontbeeren,       Doorleest al de propheten, 
Dat wert ons niet ghevraecht;       Hoe dat met Israël was: 
‘t Is: brengt ons ghelt al byde pont,      De Heer en heeft haer noyt gheplaecht, 
Of wy seynden knechten nu terstont,      Als zy deden dat hem behaechd', 
Die halent met ghewelt.       En volghden zijne leer; 
Den boer, den boer, den schamelen boer,   Dus laet u sonden, nu ten stonden, 
Die is qualijck ghestelt.       Soo wort ghy van 't lijden ontbonden, 
         Soo neemt uwen druck een keer. 
Wy moeten oock arbeyen, 
Aen schanssen ende wal, 
Het zy in wat contreyen, 
Men roept ons int ghetal; 
Wy zijnder al wat qualick an, 
Als men dit wil insiet 
‘t Is: hier een twintich, dartich man, 
Den boer, den boer, den schamelen boer, 
Die lijdt nu veel verdriet. 
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 Inhoud van het Markeboek  1529-1577 
  
De nummers [P. 01] enz. verwijzen naar de rode cijfers in de 
transcriptie op de linkerpagina’s. 
 
1529 
Markerechten en gewoonten      P. 01 
Boerderijen binnen de marke     P. 04 
Over te houden jaarholtingen door de markerichter   P. 05 
Heidegrond  op de Garvelinkenk    P. 07 
 
1486 (mogelijk uit ouder / ander markeboek d.d. 1486 overgenomen 
Het schutten van vee door de schaters    P. 09 
 
1533 
Het onderhoud van scheidingssloten in de Bolsenbroek  P. 10 
 
1534 
Het leveren van roggebrood voor de armen maandag na de  
Hemelvaartsdag       P. 11 
 
1536 
Over verhuizen binnen de marke en schapenbezit   P. 12 
Over het wonen op markegrond    P. 12 
Katers moeten ieder jaar toestemming vragen te mogen wonen  
binnen de marke      P. 12 
 
1538 
Het erve Brunsveld en het houden van schapen   P. 13 
Over het Weetinkveentje     P. 13 
 
1540 
Over het maaien van plaggen     P. 14 
 
1541 
Over het houden van schapen     P. 14 
Over schapen en varkens op de enk    P. 14 
 
1544 
Over de omheining rond de enk    P. 15 
 
1548 
Over het illegaal gebruik van markegrond   P. 16 
 
1550 
Over het illegaal gebruik van markegrond door Coop de molenaar P. 16 / 18 
 
1553 
Over het illegaal gebruik van markegrond   P. 19 
 
1554 
Over het huisje van Willem Wiltink op de marke   P. 21 
Over de bezoldiging van vorsters en het oplossen van gebreken P. 21 
 
 
1555 
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Over het afbreken van ongeoorloofd gebouwde huizen en hoven P. 23 
Betreffende Herman Schennink die op marke mag blijven wonen P. 24 
Over het aanleveren van bewijzen om te bouwen   P. 25 
Verpachting van een stuk land aan Coop de molenaar  P. 27 
Verkoop van een paatbrink aan Johan Roessink   P. 27 
 
1556 
Over het bemesten met plaggen uit de marke   P. 28 
Nog eens over het ongeoorloofd wonen op markegrond  P. 28 
Over het zelf halen van beesten uit het schutschot   P. 29 
Over ontginnen en maaien     P. 30 
 
1558 
Katers moeten ieder jaar vragen om toestemming   P. 30 
Over het repareren van het Venderinkhek   P. 31 
 
1559 
Joachim van Hissink gebruikt markegrond   P. 32 
 
1560 
Verkiezing van schutters (opzichters)    P. 34 
De twisselt van Joachim Horstink    P. 35 
Toestemming aan Hiltje Konsen een kamp te ontginnen  P. 35a 
Diverse korte aantekeningen     P. 35b 
Nog meer aantekeningen     P. 35c 
 
1561 
Til en Heijink beboet voor het niet ruimen   P. 36 
Niet buiten de omheining van de enk bouwen   P. 38 
 
1562 
Bekeuring voor het bemesten en de ontginning van Jan Smeenk 
bezichtigen      P. 39 
 
1563 
Verkiezing van schaters     P. 39 
 
1564 
Verkiezing van schaters en markerichters   P. 40 
Gerrit Bussink mag de hof bij Schennink gebruiken   P .40 
Diverse boetes      P. 41 
 
1565 
Diverse zaken als rechten  en bekeuringen   P. 42 
Betreffende schelturf     P. 44 
Veel gebreken en bekeuringen  in de marke   P. 45 
Henrick Wijmeldinck heeft paard geschut van Wijllem Bettinck P. 46 
Henrick Wijmeldinck heeft varken geschut van Tonis Pastors en  
anderen       P. 47 
Bernt Tenckinck heeft ossen op zijn land geschut   P. 48 
Nog meer bekeuringen     P. 49 
Over het maaien      P. 53 
 
1566 
Aanstelling van schaters     P. 54 
1573 
Diverse bekeuringen, boetes en schutten   P. 57 
Achterstallige betalingen     P. 60 
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Aanwezigen op de jaarholting     P. 61 
Verkoop van grond ten behoeve van de kerk van Zelhem  P. 62 
 
1577 
De dijk/weg voor Brunsveld 1     P. 63 
De dijk/weg voor Brunsveld 2      P. 65 
Bekeuringen      P. 55.2 / 56 
Boetes       P. 66 
Aalderink absent      P. 67 
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 [P. 01] Item Desse gewoenten Ind Rechte Hyer naebeschreven 

 hebben die markenoeten van Hertmer marcke van aeldes  
Ind altoes gehadt gebruicket end besetten van Heeren tot 
Heeren unbehyndert van ymende 

 
Inden yrsten dat die markenoeten moegen oer Erve end holt oere 
marcken under malkanderen ind myt oeren marcken Richter 
verkoepen wenden ind kyeren soe waer om dess gelievet Sonder 
toe seggen des Heern vanden lande off yemandes van syene  
wegen / Ende off een man die in oire maercke nyet mede gewaert en 
waere begreipen worde ind bestocket op holthouwinge off op ander 
gewaelt den man mo-gen sie myt oiren marcken Richter vangen 
antasten ende binnen oers marcken aver oern richten  
buyten den Heern vanden lande off yemantz van syner wegen / 
Ende off dat saicke weer dat enych buyten man die wytte noch 
waere In oirs marcken hedde begreipen worde myt waegenen Ind 
voerde die den markenoeten oer heyde placken off holt uth oire 
marcken untweeldigen Ind buyten oirloff ontfoeren wolde Aver den 
man, waegen ende voere moe-gen die marckenoeten myt oiren 
marcken Richter Ind bynnen oire marcken richten nae deser 
manyeren ff Alse dat sye dye lonszhack vanden waegen Ind 
schynckel brecken mo-gen ende houwen der haeven oiren halss aff 
ende dye Dryver des waegens sal staen ter genaeden der 
markenoeten Ind der marcken Richters / Voirt off eenygs 
marckenoete selven mis-dedich worde an oiren marcken rechte also 
dat hie buyten oirloff der marckenoeten sich ander wende holt off 
erve an te tastene bynnen oiere marcken dye marckenoeten solden 
sie myt oiren marcken richter laeten verdraegen / 
Weert dat die selve marckenoete synen noet dach versmade ende 
synen broecken by den marckenoeten Ind marcken Richter nyet 
betteren wolde, den selven moegen sie dan van den broicken den 
Heern vanden lande avergeven behieltelick oire marcken oire 
gewoenten ind guedes rechten altoes van aeldes besetten /  
Voirt soe hebben die marckenoeten altoes ende van aenbeghinne 
myt oiren marcken Richter oire marcke hoege ind syde under 
malkanderen ende buyten den Heern vanden lande gedeylt geslae-
gen verkofft weder wyssele Ind wissele gegeven  Ende teendt fry 
des ghebruycket ghe-lyke oiren andere erven ende oire marcken en 
dorven sye totte genen steden verant-worden noch toe richte staen 
anders dan bynnen oere marcken /  
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 De Markerechten 
 
De hieronder beschreven gewoonten en rechten hebben de 
markgenoten van de Hattemer mark van oudsher altijd gehad, 
gebruikt en bezeten, zonder hierin door enig Heer te worden 
belemmerd. 
 
1.  Ten eerste mogen de markgenoten hun erfdeel en het hout van 
hun mark onder elkaar en met hun markerichter verkopen, ruilen en 
wisselen zoals hun dat goed dunkt, zonder toestemming van de 
Landsheer of zijn vertegenwoordiger. 
2.  Als een man, die geen eigendom in hun mark heeft, gegrepen 
wordt en betrapt op het kappen van hout, of op een andere misdaad, 
dan mogen ze met hun markerichter die man vangen, vastzetten en 
binnen hun mark berechten buiten de Landsheer of zijn 
vertegenwoordiger om. 
3.  Als een buitenstaander, die geen aandeel of eigendom in hun 
mark heeft, aangehouden wordt met een wagen, waarmee hij 
heideplaggen of hout van de markgenoten zonder toestemming uit 
hun mark wil afvoeren, dan mogen de markgenoten, samen met hun 
markerichter, deze man, zijn wagen en vracht op de volgende 
manier berechten: 
4.  Ze mogen de spie in het draaistel van de wagen breken, het 
trekdier de keel door snijden,  en de voerman van de wagen aan de 
genade van de markgenoten en markerichter overleveren. 
5.  Als verder enig markgenoot zelf iets ten nadele van hun 
markerechten zou doen, door zonder toestemming van de 
markgenoten binnen de mark hout of erfgoed aan te tasten, moeten 
ze die markgenoot tot een overeenstemming met hun markerichter 
laten komen. 
6.  Indien deze markgenoot niet op zijn gerichtsdag verschijnt, en de 
door de markgenoten en markerichter opgelegde boetes niet wil 
betalen, dan mogen ze hem voor beboeting overdragen aan de 
Landsheer, met behoud van hun mark, hun gewoonten en hun recht 
op goederen, zoals ze van oudsher altijd hebben bezeten. 
7.  Eveneens hebben de markgenoten met hun markerichter vanaf 
het begin altijd hun mark, zowel in lengte als breedte, onder elkaar 
en buiten hun Landsheer om, gedeeld, verdeeld, verkocht, geruild en 
verpacht, en belastingvrij gebruikt evenals hun andere erfgoed, 
terwijl hun mark en dorpen geen verantwoording schuldig zijn aan 
enige stad; noch kunnen ze buiten hun mark berecht worden. 
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Ende off eenich marcke-noete were den ghenoichde syns witte ende 
waere toe verkoepen dat sall hey doen inden rechten jairholtinge by 
raede ende oirloff der marckenoeten Ind marcken Richters off then 
sall van gheenre weerden wesen Ende wye dye witten dan also  
kofften dye sullen bynnen Hertmer marcken unde ghebruycken alles 
voerdels ende genoetes gelyck den anderen marckenoeten dis 
sullen sye vanden selven gekofften [P.02] witten weder omme der 
kercken ind den dienren der kercken toe sulcke sulcken tyden soe  
sich dat gheboirt kercken recht doen gelyke die anderen markenoete 
van oiren witten doen een ytlick in syner kercken dair dat gheboirt / 
Oeck en sall gheen markenoete syne witte emande van gunsten 
geven off verpachten buyten den markenoeten inde marken Recht 
ind rechte jaarholtinge /  
Ende van elcker witte en sollen nyet meer dan twee segeden toe 
velde gaen Heyde off placken toe meyen /  
Ende een ytelick markenoete en sall op syne eyn_volde witte Jairlix 
nyet meer torffe stecken dan sees voeder /  
Ende wye dat meer steecke die twee deell dair van sullen dye 
marckenoeten vervallen wesen ende dat derde deell den marcke 
rechter /  
Ende die torff steeckere off eenyge weege in twee steeken dye 
sullen dan vervallen wesen den marckenoeten myt den hoegesten 
koer / Ende die weege sullen sye gelyks goet weder macke /  
Ende wye dat op orloff ind marckenoeten witten stecken die en 
sullen ghenen torff uth Hertmer marcke voeren then by sacke dat 
sye yrsten gevaren byndt an die rechte zaelweer dair sye die witte 
aff geworven hebn  Ende hebn dair drie torve inghesmeetten totte 
bekantenisse dat sye dair meede oirloff hebn oiren torff uth Hertmer 
marcke te voeren /  
Ende off emant torff steeke op Hertmer venne sonder oirloff off die 
gheen marckenoete en were dye solde den marckenoeten ind 
marcken Richter vervallen wesen beyde myt den torve ind dye 
torffsteeker myt den hoichsten koir van marcken rechte / 
Voirt off eenych marckenoeten Hart Holt inder marcken houwe ind 
dair up bestammet worde soe mannych cleger soe mannych vyer 
pont hefft hie ghebroecket / 
Ende off ene hart holt inder marcke houwe dye gheen marcke-noete 
en wese ind oick dair nyet up bestammet en worde nochtant soe 
manich cleger alzoe mannich vyer pont hefft hye gebroecket /  
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8.  Als een markgenoot van plan is zijn witten en waren te verkopen, 
dan mag hij dat enkel doen op de rechtsgeldige jaarholting, na 
overleg met en toestemming van de markgenoten en markerichter, 
of de verkoop zal ongeldig zijn. Degenen die de witten daarna kopen 
zullen binnen de Hattemer mark dezefde voordelen genieten als de 
andere markgenoten. Maar ze moeten vanaf dat tijdstip over die 
witten ook kerkbelasting afdragen aan de kerk en de kerkdienaars, 
net als de andere markgenoten dat over hun witten doen, elk in de 
kerk waar hij toe behoort.  
 
9.  Ook mag geen enkele markgenoot zijn witte aan iemand tot 
voordeel geven of verpachten buiten de markgenoten, de 
markerechten en de rechtsgeldige jaarholting om. 
10. Van iedere witte mogen niet meer dan twee maaiers het veld 
ingaan om heide of plaggen te maaien. 
11. Ieder markgenoot mag op zijn enkelvoudig witte jaarlijks niet 
meer dan zes ladingen turf steken. 
12. Als er meer gestoken wordt zal tweederde deel daarvan 
toekomen aan de markgenoten en eenderde deel aan de 
markerichter. 
 
13. Een turfsteker die ook maar enige weg doormidden steekt zal 
van de markgenoten de hoogste boete krijgen en moet die weg 
onmiddellijk weer repareren. 
14. Degenen die met toestemming in de witten van de markgenoten 
steken, mogen geen turf buiten de Hattemer mark rijden, tenzij ze 
eerst naar de rechtmatige zaalstede (boerderij) zijn gereden waarvan 
ze het aandeel verkregen hebben en daar drie turven binnen 
gesmeten hebben als erkenning dat zij daarmee toestemming 
hebben om hun turf buiten Hattemer mark te brengen 
15. Als iemand zonder toestemming turf steekt op Hattemerveen, of 
geen markgenoot is, zal die aan de markgenoten en de markerichter 
de turf moeten afstaan; ook zal de turfsteker de hoogste boete 
volgens markerecht krijgen. 
16. Ook als een van de markgenoten hardhout in de mark kapt en 
daarop wordt betrapt zal hij een boete krijgen van zoveel maal vier 
pond als er klagers zijn. 
17. Als iemand, die geen markgenoot is, in de mark hardhout kapt, 
maar daarop niet wordt betrapt, zal hij toch een boete krijgen van 
zoveel maal vier pond als er klagers zijn. 
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Ende off dye markenoeten enyge sacken toe scaffen hadden under 
um selven off myt anders emande toe koomede van ghebrecke oirs 
marcken off oirs marcken rechts soe en sall nyemat des anders wort 
doen hye en sy selves een marcke-noete /  
Ende dye marcken Richter en sall ghene ordelle bestaeden dan an 
dye marckenoe-ten off dair baeven enyge oirdele bestaedet worden 
an anders emande dye dye gheen marcke-noete en were Ende dair 
wysinge aver ghedaen worden ende gheschieden dye en sullen van 
gheene weerden wesen noch oiren marcken rechte toe hynder staen 
/ Ende off enych ordell in oiren Jairholtinge nae oiren marcken rechte 
weder spracken worde dye cla-ringe van den wederspracken oirdell 
sollen dye marckenoeten uthspreecken inder neiste Jaerholting der 
jairholtinge naest volgende dair dye weder spracke in gheschiede /  
 
Ende wanneer dye marcken richter aver dye twie gaeds huese alze 
zelem ind hengell laet kundigen dat ein ytelick marckenoete sall 
koemen up dye jairholtinge ende dye bouluyde oiren lantheeren dat 
sullen laten weten soe wair up dat sluyten dye selve marckenoeten 
dye up dye Jairholtinge komen ende avergheven dat sall soe stede 
ind vaste wesen ghelyck off alle dye marcke-[P.03] noeten dat 
averghegeven hedden want in allen oiren marcken rechten soe 
vermach sich dat recht soe waer dat dye twee deell hen willen den 
sall dat derde deell volgen / 
 
Voirt soe mach een yttelick marckenoete een rydepert tudren bynnen 
den eenck oppe dye marcke soe veer bye den saede ghenen 
schaede dair mede 
en doe / Ende off emant enyghe waeterghange dykede soe vacke 
dat gheschiede sall hye den hoigesten marcken koir ghebraecken 
heben / Ende dye waeterghan-ge sall dye marcken richter myt synen 
vorsters off tween marckenoeten schouwen soe vaeke des noet 
gheboerden sall ende den broicke den hye dair op wynnet / Ende 
voirt allen broicke dye den marckenoeten nae oiren marcken rechte 
vervallen mochte den broicke sall dye marcken Richter myt synen 
vorsters uth peynden ende die twee deell vanden broicke sullen 
hebn dye marckenoeten ind dat derde deell dye marc-ken Richter /  
Ende off dye marckenoeten eenes marcken Richters ghebreckelick 
wee-ren soe holt oir marcken recht dat sye sementlyck enen kiesen 
moegen ende sall weesen een marckenoet mede ende dye Heere 
vanden lande sall den stedigen tot oiren marcken rechte /  
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18. Als de markgenoten onderling of met anderen zakelijke proble-
men hebben over gebreken in hun mark of hun markerechten zal 
niemand anders het woord mogen voeren dan een markgenoot zelf.  
 
19. De markerichter mag enkel een vonnis opleggen aan een 
markgenoot; als er toch een vonnis opgelegd wordt aan iemand die 
geen markgenoot is, en daar uitvoering aan wordt gegeven, zal dat 
niet geldig zijn, maar ook hun markerecht niet in de weg staan. 
 
20. Als enig vonnis in hun jaarvergadering volgens hun markerecht 
wordt aangevochten dan moet de oplossing voor het aangevochten 
vonnis door de markgenoten worden uitgesproken in de jaarholting 
die het eerst volgt op die waarin het verweer werd gedaan. 
 
 
21. Wanneer de markerichter bij de twee Godshuizen (kerken), dus 
die van Zelhem en Hengelo, laat omroepen dat alle markgenoten op 
de jaarholting moeten komen, dan moeten de zetboeren dat aan hun 
landheer laten weten, omdat, wanneer bij het sluiten [van de 
vergadering] de markgenoten die op de jaarvergadering komen iets 
zijn overeengekomen, dat “steevast” zal zijn, alsof alle markgenoten 
die overeenkomst hebben gemaakt.  Want in alle markerechten blijkt 
het zo te zijn geregeld, dat als tweederde deel iets wil dan moet het 
derde deel daar mee instemmen. 
 
22. Verder mag elke markgenoot een rijpaard aan het spit zetten 
binnen de enk op de mark, voor zover hij daarbij geen schade 
berokkend aan het gewas. 
23. Als iemand een waterloop afdamt zal hij, elke keer als het 
gebeurt, bekeurd worden met de hoogste markeboete. De 
markerichter zal samen met zijn vorsters, of met twee markgenoten, 
de waterlopen zo vaak als nodig mocht zijn schouwen (inspecteren). 
De boetes die hij daarop binnen krijgt en ook alle boetes die de 
markgenoten volgens hun markerecht toekomen, zal de markerichter 
met zijn vorsters invorderen. Tweederde deel van de boetes is voor 
de markgenoten en het derde deel voor de markerichter. 
 
24. Als bepaalde markgenoten van een markerichter in gebreke 
blijven, dan houdt hun markerecht in dat ze gezamenlijk iemand 
mogen kiezen die dan mede-markgenoot wordt. En de landheer 
moet diegene bevestigen in hun markerechten. 
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Ende off dye marcken Richter ghiet dede teghen ge-woenten oirs 
marcken rechtes soe moegen dye marckenoeten om ontsetten ind 
kiesen enen anderen dye om ghenoichde sonder weder seggen 
synre off des Heeren van den lande want der marcken recht holt 
ende vermach dat een ytlick marcken richter syn beveell van synen 
richt Ampte alle Jair in rechten Jairholtinge den marckenoeten op 
bieden sall / Ende soe yst enen ge-woente dat een ytelick 
marckenoete in Hartmer marcke by naemen op onses Heeren 
Hemelvartz avent ende een ytelick marckenoete in zelemer 
marcke by naemen des naesten maendaeges nae onses Heeren 
Hemelvaert schuldich is toe brengen een roggen broet Hertmer 
marckenoeten op dunse-barch ende zelemer marckenoeten op 
zeelmycker brynck welcke marckenoe-te dis nyet en dede die sall 
dat Jair verwesen blyven van allen ver-valle dat um van synre witte 
aenkoemen mochte 
 
 

Juramentum iudicis  
     

Ick swer dat ick sall wesen een recht richter der gemeynre erffghe- 
naemen inder marck In rychten ende gichten  nae mynen vyff synnen 
holt dat ick siee houwen off en wech vueren off dat my vanden vors-
teren wort anghebracht dat om lieff off oem leet om macht off vrint 
om golt off om silver te laeten nae mynre macht soe help myGod und 
all syne Hilligen  
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25. Als een markerichter tegen de gewoontes van hun markerecht 
ingaat, dan mogen de markgenoten hem afzetten en, zonder 
tegenspraak van hem of de Landsheer, een ander kiezen die hun 
naar de zin is, want het markerecht houdt in dat elke markerichter 
zich elk jaar op de rechtsgeldige jaarvergadering weer moet 
aanbieden voor zijn richtersambt. 
26. Ook is het gewoonte, dat elke markgenoot van de Hattemer 
mark, met name op de avond voor onzes Heren Hemelvaart, en elke 
markgenoot van de Zelhemmer mark, met name op de 
eerstvolgende maandag na onzes Heren Hemelvaart, verschuldigd 
is een roggebrood te brengen; Hattemer markgenoten op de 
Dunsberg en Zelhemmer markgenoten op de Zelhemmerbrink. 
Markgenoten die dit niet doen zullen dat jaar verstoken blijven van 
alle baten die op hun witte zouden vallen. 
 
 
 

Eed van de rechter 
 
Ik zweer, dat ik bij het rechtspreken en opstellen van akten zal 
handelen volgens mijn vijf zintuigen, als een oprecht rechter voor de 
gemene erfgenamen in de marke. Hout dat ik zie kappen of 
weghalen, of hetgeen mij door de vorsters wordt aangebracht, zal ik 
beoordelen naar mijn beste vermogen, en niet om lief of leed, om 
macht of vriendschap, om goud of zilver, zo helpe mij God en al zijn 
Heiligen. 
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 [P.04]  
Roosynck  Regenynck  Lutken Bunynck 
Aelden Konning  Allerdinck  Vegenynck 
Nyen Koning  Bessinck  Willinck 
Huenynck  Oesscherink  Wendeking 
Thoidinck  Rathorst  Daelkinck 
Sclichtkennynck  Tantinck  Haykinck   
      Besickhorst 
Aegelinck  Tyl   Wyemeldinck 
Poppinck  Heylnck   Essinck 
Wynkelle  Luckinck  Nyenhaeve 
Egeltinck  Buenynck  Aeldenhaeve 
 
 
 
 
Wetinck   Wyskinck  Smedekinck 
Wassinck  Joelinck  Smekinck 
Tegerdinck  Brunsfelt  Nyenhusinck 
Molencamp  Brunsvelt oncruyts Kerckwich 
Wenekinck  Lettinck   Hyssinck 
Brugginck  Priesterdinck  Wenrekinck 
Baegerdinck  Claepschechtinck Die Wedeme 
Tentinck  Rogebrynck  Warnynchage 
Gerwerdinck  Bueynck 
 
 
 
 
 

fforma alia utis die vorsteren 
 
Wy sweren dat wy sullen wesen rechte vorsteren inder marcke. in 
wroegen dat vroechbar is schutten dat schutbar is onder des nyet te 
laeten om macht off vrent oem lieff off leet : om golt off silver : soe 
help my God und all syn Hilligen 
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Boerderijen van de Zelhemmer Hattemer Mark 
 
 
Roessink  (Regelink)  (Klein Boenink) 
(Olden Konink)  Jaaltink   Veenink 
(Nijen) Konink  Sessink   Willink 
Hoenink  Oosterink  (Wentink) 
Toonk   (Kathorst)   (Daaltink) 
Slichtkamp  Tenk   (Haitink)  
      Bieshorst 
(Agelink)   Til   (Wiemelink) 
Poppink  Heijink   (Essink) 
Winkels   [Groot} Luijkink  Nijenhave 
Eeltink   Boenink  Oldenhave 
 
 
 
 
Weetink  Wissink   “De Roskam” 
Wassink  Jolink   “Smeitink” 
Teerink   Brunsveld  (“Bakhuis”) 
[Groot] Molenkamp Sessink   (Kerkwijk) 
(Wennekink)  Lettink   Hissink 
Bruggink  Priesterink  Venderink 
(Barink)   Klaapsink  (De Weeme) 
Tenk   Reugebrink  [Groot] Warnink- 
Garverdink  Buunk   hage 
 
N.B.:  tussen (..) geplaatste boerderijen bestaan niet meer 
 tussen “..” geplaatste boerderijen zijn van naam veranderd 
 
 
  Eed van de vorsters 
 
Wij zweren dat we goede vorsters in de mark zullen zijn bij het 
aanbrengen en doorgeven van vergrijpen die strafbaar zijn, bij het in 
bewaring nemen van wat ingesloten moet worden, en dit niet na te 
laten om macht of vriendschap, om lief of leed, om goud of zilver, zo 
helpe mij God en al zijn Heiligen. 
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[P.05] Allduess nae bescreven sall dije praest van Belhem toe 

Tzellem Op alle Jairhoeltijngen als een marcken Rijchter  
seijn gherijchte heegen  
  

Toe Wettenne wanner dat een praevest van belhem compt Op dije 
Jair hoeltiijngen toe tzellem ind dair toe gherijchte sall sijtten als een 
mercken Rijchter der tzellemser mercken sall dije praevest inder teijt 
als dan bij Oem nemen Twe discrete verstendell erffegenamen sijn 
werde lijeffder als dan belijefft toe koernoeten ind gerijchtz luede ind 
sall dem selfften allduess nae be# ok vraege een Oerdell  vraegen 
off ick hueden tdaege Op desse Jairhoeltiijnge mach gijchten end 
Rijchten als een recht mercken Rijchter der tzellemser maercken als 
van Oeltz gewoen-telijcken ijs sall als dan dije Eene van den beijden 
gherijchtz lueden dije mercken Rijchter dat Oerdell aen bestaede ind 
gevraeget heft wedder van seggen hebbe ghij dije macht van den 
here ind den Erffgenamen dije tijet van den daeghe soe wijese ick 
voir recht Jae Segt dije praevest van belhem inder-tijet als een 
mercken Rychter off sijen werde lijeffder vulmechtijger Stadthaelder 
wedder umme ick dancke u gueder wijesijnge   
Alls dat allduess wat vurgemelt geschijet is soe eijschet men den 
mercken Rijchter mijt sijenen voersteren ind schaetteren aen dat  
gherijchte toe Coemen umme der gemeijner Erffgenamen ghe-
brecke voir tgeven ind toe Ondecken  sicut moris est  
    
[P.06] Item  Desse naebescreven articulen ind puncten die sijnnen 
all toe saemen all soe belijefft verdraegen ind avergegeven mijt 
Consent ind wijelle des erberen werden geijstlijcken heren Praevest 
van beelhem inder tijet mercken Rychter der Zellemssen Maercken 
mijt dem gemeijnen Erffgenamen der mercken vursschreven Op dije 
gherechte Jairhoeltijngen geschijet ind avergegeven synnen medde 
gelaeffden dije samptlijcke erffgenamen ind ijder bysunder voir oen 
oeren Erven ind naekoemelijngen standthaefftlijcken van werden  
toe haelden sonder ennijch bekroen off wedder seggen    
 
[P.07] 1529 in potlood bijgeschreven 
 

Toe Wettenne van Eenen Stuecke Hijet Landtz Lijg- 
 gende Op den Gerwerdijnck Enck ind dije Erffgenamen tot  

guetz toe Gerwerdijnck wolden haelden ind verdedijngen  
voir oer Eeijgen erve end guet     
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Over de te houden jaarholtingen 
 

Zoals hierna beschreven moet de proost van Bethlehem te  
Zelhem op alle jaarholtingen, als een markerichter, zijn  
gericht instellen. 

 
Te weten: wanneer een proost van Bethlehem op de jaarholting in 
Zelhem komt en daar een gericht wil houden als markerichter van de 
Zelhemsemark, dan moet de proost van die tijd twee discrete en 
verstandige erfgenamen bij zich nemen, die zijne waardigheid alsdan 
behoort aan te stellen als keurnoten en gerichtslieden. 
Hij moet de zo aangestelden ook vragen om een uitspraak of hijzelf 
(heden) op deze jaarholting wel mag oordelen en rechtspreken als 
rechtmatig markerichter van de Zelhemsemark, zoals het van 
oudsher gebruikelijk is. Eén van beide gerichtslieden moet dan de 
uitspraak aan de markerichter overbrengen. En als hem gevraagd 
wordt wat hij te zeggen heeft [antwoorden]: “Ik verklaar het 
rechtmatig, dat U de macht heeft van de (Lands)heer en van de 
huidige erfgenamen”. “Ja”, zegt daarop de proost van Bethlehem, die 
dan markerichter is, of de gevolmachtigde plaatsvervanger van zijne 
eerwaarde, “ik dank u voor uw gunstige verklaring”. 
Als op die manier het voorgenoemde is gebeurd, verzoekt men de 
markerichter met zijn vorsters en schaters naar de rechtbank te 
komen, om aan de gezamenlijke erfgenamen de gebreken te melden 
en ze te onderzoeken, zoals het de gewoonte is. 
 
Ook deze hierna omschreven artikelen en punten zijn allen tesamen, 
zoals het behoort, besloten en overeengekomen met toestemming 
en wil van de eerwaarde geestelijke heer de proost van Bethlehem, 
die indertijd markerichter van de Zelhemsemark was, en [met] de 
gemene erfgenamen van deze mark. Dit is op de rechtmatige 
jaarholting gebeurd, en er is overeengekomen tussen de beëdigden, 
de gezamelijke erfgenamen, en ook [met] ieder apart voor z’n eigen 
erfgenamen en nakomelingen, om dit steeds in stand te houden 
zonder enige klacht of tegenspraak. 
 
1529 Over een perceel heidegrond op de Garvelink-enk 
 

Betreffende een stuk heide liggende op Garvelink-enk, dat  
de erfgenamen van het goed Garvelink willen behouden en  
beschermen voor hun eigen erfgenamen en goed. 
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Op dijnxdach post bonifacij Anno etc xxixer saet toe gherijchte op een 
gherechte Jairhoeltinge Gerrijt Horstijnck Evertz soen als een 
vulmechtijger Stadthaelder des erberen weerden ind geijstlicken  
heren heren Johan Wert inder tijet praevest toe belhem als een recht 
mercken Rijchter der Zellemsen Mercken Oirkuende gherijchtz luede 
ind Eerffgenamen dije Eerentfeste ind vromme Gijsbert van 
brueckhuesen end Andrijes voegelsanck 
 
Inder selfften gherijchte ijs ghekoemen Johan daelkijnck als een 
onder mercken Rijchter inder tijet des werden heren praevest van 
belhem ind gaeff schuuelt hermen Tenckijnck Hermen boeijnck 
hermen toe brunsfelt ind Bernt Lettijnck van wegen der sampt- 
lijcker Erffgenamen der Zellemse marcken sampt ind ijder bijsunder 
oerkonde ind weijtscup der wairheit toe seggen van Eenen stuecke 
hijt landtz lijggende inder Gerwerdijnck Enck inder mercke 
vursSchreven 
All soe hensken poestz als echte naegelaeten weduwe Henrijck post 
zelijger als besittersche des haelven erffs ind guetz toe Gerwerdinck 
dat vursSchreven hijet landt hefft laeten boeuwen ind beseijen wer 
dat selffte landt erffelijck inder Erve end guede toe Gerwerdijnck 
vursSchreven toe behoert off nijet deden sij des sampt ind ijder 
bijsunder nijet en wolde Johan daelkijnck mercken Rijchter 
vursSchreven van weghen der gemeijner Erffgenamen nijet lijeden 
um hondert oelde Schilde ind den schaeden mijt recht 
 
then ijrsten soe kennen sijch hermen Tenckijnck hermen Boeijnck 
hermen toe brunsfelt end Bernt Lettijnck den schaeden onschuldijch 
tuegen ind seggen dair en thendes Item hermen tenckijnck vursS 
tueget ind segt dat um wall dencket ind hoeget Sestijch Jaer lanck 
ind dat selffte hijet landt vursSchreven wall Sestijch Jair hefft mede 
gebruicket voir gemente ghelijck dye Gerwerdijnck ind dije Joolinck 
dat sij dat Aelle drije gelijck plegen toe ghebruecken als plaecken toe 
meijen tweijden als dije  ander gemente ind oick nijet en wet noch 
gehoert en hefft dat [P.08] dat selffte Hijet landt erfftaell sijn solde   
 
Item Hermen boeijnck tueget ind segt dat oem wall dencket ind 
hoeget aever vijefftich Jair dat hij dije schaepe dair op plaecht toe 
hueden als up dije ander gemente ind oick nije gehoert en hefft dat 
het ijmantz erfftaell wer 
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Op dinsdag na Bonifatius anno 1529 zat ten gerichte op een 
rechtmatige jaarholting Gerrit Horstink Evertszoon, als een 
gevolmachtigde vertegenwoordiger van de eerwaarde en geestelijke 
heer, Heer Johan Wert, indertijd proost te Bethlehem, als een 
rechtmatig markerichter van de Zelhemsemark. 
Aangestelde gerichtslieden en erfgenamen waren de achtbare en 
vrome Gijsbert van Broekhuizen en Andries Vogelzang 
 
Op dit gericht is Johan Daaltink gekomen, als een vice-markerichter 
van de waarde heer proost van Bethlehem, en hij gaf aan Herman 
Tenkink, Herman Boeijink, Herman van Brunsfveld en Berend 
Lettink, namens de gezamelijke erfgenamen van de Zelhemsemark, 
de verplichting om, gezamelijk en ieder apart, hun verklaring en 
kennis der waarheid te zeggen over een stuk heide liggende op de 
Garvelink-enk in de genoemde mark.  
 
Aangezien Hensken Post, als echte nagelaten weduwe van Hendrik 
Post zaliger, en als eigenaresse van het halve goed en erf Garvelink, 
het genoemde heideveld heeft laten bewerken en inzaaien [is de 
vraag:] behoort dit veld al of niet erfelijk tot het genoemde erf en 
goed Garvelink?  En indien zij zo iets samen en ieder apart niet 
deden, dan wilde Johan Daaltink, de genoemde markerichter 
namens de gemene erfgenamen, dat terecht niet accepteren 
vanwege de schade [voor de mark] van honderd oude schilden. 
 
Ten eerste verklaren Herman Tenkink, Herman Boeijink, Herman 
van Brunsveld en Berend Lettink zich onschuldig aan de schade en 
zeggen ze eerder het tegendeel. (Ook) getuigt de genoemde 
Herman Tenkink en zegt, dat hij zich zeer goed herinnert, dat hij 
zestig jaar lang dat genoemde heideveld (wel zestig jaar) heeft 
gebruikt als meene, net zoals die van Garvelink en van Jolink. Dat zij 
het alle drie op dezelfde manier plegen te gebruiken om plaggen te 
maaien en te weiden, net als op de andere meenes, en dat hij ook 
niet weet, of gehoord heeft, dat dit heideveld een erfdeel zou zijn. 
 
Ook Herman Boeijink getuigt en zegt, dat hij zich zeer goed 
herinnert, dat hij z’n schapen daar meer dan vijftig jaar lang placht te 
hoeden, net als op andere meenes, en [dat hij] ook niet gehoord 
heeft dat het iemands erfdeel was. 
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Item Hermen toe bruensfelt Ind Bernt Lettijnck vursSchreven 
hebben getueget ind ghesacht sampt ind ijder bijsunder uth Eenen 
munde dat sij alle beijde Op dije twe Erven ind guederen als 
Joelijnck ind Gaerwerdijnck ghewont hebben ind oick nije bijess 
hueden daeghe gehoert en hebben dat sijch ijmant der Erfftaelen 
des hijet landtz vursSchreven aen-getaegen hefft dan nuu hensken 
postes weduwe vursSchreven Ind plechten dair op toe hoeden 
ghelijcke opter ander gemente dijt allent woe vurgemelt hebben 
hermen Tenkijnck her-men boeijnck hermen toe bruenssfelt ind bernt 
lettijnck sampt Ind ijder bijsunder vursSchreven voir hem gesacht ind 
getueget all soe waer toe wesen Ind nae mijt Oeren eede bewaijet 
als recht ijs Sonder alle Argelist  
 
 
 
 
[P.09] Item vander schuetten ind verdenst der schaetteren seij  
 hebben ind nemen soellen van Elker schoet soe des  

sommers ind Swijnters voirt woe dat sij schuetten sollen  
 
Inden Jair ons heren duesent vijeffHondert ind Seesendtachtentijch 
Op maenendach post Octaves pentecoste Op rechte Jairhoeltijnge 
hefft toe gherijchte gesetten dije werde heer praest van belhem 
mercken Rijchter vander tzellemscher mercken ind ijs averkoe- 
men inder selfften gherijchte mijt den gemeijnen erffgenamen der 
vursSchreven mercken soe dat sij dair gesaet hebben oer schaetters 
mijt naemen Inden wijnckels hoeck hermen Oessgerijnck ind Inden 
heijdenhoeck Rent then nijenhaeve ind inder daerpe Johan Goerdtz 
ind dije selve schaetters sollen schuetten ijn maenijeren als nae 
beschreven 
 
Item sije sollen schuetten alle haeve behaelven menne pet dat sall 
men hoeden mijt naemen Swerkell daegen ind sollen nemen  
van een ijtlijck schoette des wijnters eenen stuver ind des Som- 
mers twe stuver 
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Ook de genoemde Herman van Brunsveld en Berend Lettink hebben 
samen en elk apart, als uit één mond getuigd en gezegd, dat zij 
allebei op de twee erven en goederen Jolink en Garvelink hebben 
gewoond, en ook niet eerder dan vandaag gehoord hebben, dat 
iemand zich het genoemde heideveld heeft toegeëigend, dan nu de 
genoemde Hensken, Post’s weduwe. Zij zelf plachten daarop te 
hoeden, net als op andere meenes.  
Al dit voorgemelde hebben Herman Tenkink, Herman Boeiink, 
Herman van Brunsveld en Berend Lettink, samen en elk van de 
genoemden ieder apart, aan hem gezegd en getuigd als waar te zijn, 
en te goeder trouw nader met hun eed bevestigd, zoals het 
gerechtelijk hoort.  
 
1486 Over het schutten van vee door de schaters, zoals dat in 
het oude markeboek van 1486 stond vermeld. 
 

Over het schutten en de verdiensten die de schaters  
hebben, en moeten nemen voor iedere schutting, en waar 
ze zowel zomers als ’s winters moeten schutten. 

 
In het jaar onzes Heren duizend vijfhonderd en zesentachtig op 
maandag, de achtste dag na Pinksteren, heeft de eerwaarde heer 
proost van Bethlehem, markerichter in de Zelhemsemark, op de 
rechtmatige jaarholting ten gerichte gezeten en is in het zelfde 
gericht met de gemene erfgenamen van de voorschreven mark 
overeengekomen, dat zij daar hun schaters aangesteld hebben, met 
name in de Winkelshoek Herman Oosterink; in de Heidenhoek Reint 
ten Nijenhave; in het dorp Johan Geurts. 
En deze schaters zullen moeten schutten op de manier zoals hierna 
beschreven. 
 
- Behalve trekpaarden, moeten zij alle andere vee schutten. Dit vee 
moet men met name hoeden op werkdagen. En zij moeten van 
iedere schutting in de winter één stuiver en in de zomer twee 
stuivers nemen.  
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Ind weret saeke dat dije vursSchreven schoetter ijmenden voerbij 
gengen mijt schuetten off mijt aenbrengen soe sollen sij vervaellen 
sijen baeven oeren eedt den mercken Rijchter ind den erffgenamen 
voir vijer pont 
 
Item dije Schaetters sollen waeren dat hoelt en ijgelick in sijenen 
hoeke ind wert saeke dat sij ijmande vunden Inder vursSchreven 
marcke hoelt hoeuwen haert off weck dije soellen gebroeck hebben 
oire uth wijesijnge der mercken Sedulen ind dije schoetter sollen 
heben voir oer aen brengen van een ijtelijck aen brengen een helleff 
pont toe voeren  
 
Item dije Schoetter inden heijdenhoeck dije sall hebben all soe 
daene prefijet als dije mercken Rijchter plegen toe hebben van 
Joelijnck Tenckijnck ind Gerwerdijnck 
 
Item Aelle Schaepe sollen buetten den Enck blijeven vijertijen 
daeghe voir den meij ind dije schoetter sollen hebben all soe daene 
prefijet van schaepen nae aelder gewonten der mercken Rijchter 
pleget toe hebben wat dair van compt sollen sij gelijcke deijlen 
 
Item des hellijgen daegen soe en sall men generehande haeve 
hoeden Inden Enck off doen thoeren  
 
[P.10] Item dije Schoetteren sollen laeten maeken aelle 
Enckwroechte ghe-lijck dije mercken Rijchteren plegen tdoen  
 
ind desse vursSchreven puncten sollen dije schoetteren ind oer 
naekoemelijngen all tijet soe haelden ind mijt oeren Eede bewaeren 
steede ind vaeste thaelden als van Oeldes gewontlijck ijs 
 
 Toe wettenne vander Ree-graeven 
 
Op maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xxxiij saet thoe 
gherijchte Op gherechte Jairhoeltijnge dije weerde geijslicke heer 
heer Johan wert inder_tijet Praevest van belhem als een recht 
merken Rijchter der Zellemssen mercken als hij nae mercken rechte 
schuldijch was tdoen  
Oirkuende gherijchtz Luede ind erffgenamen Gijesbert Koerberck ind 
Engelbert van brockhese 
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- En wanneer de genoemde schaters iemand overslaan met schutten 
of met aanbrengen, dan zal hun eed komen te vervallen. Bovendien 
moeten ze dan aan de markerichter en de erfgenamen een boete 
betalen van vier pond. 
 
- De schaters moeten het hout bewaken, ieder in zijn eigen hoek.  
En mochten zij iemand in de voorschreven mark aantreffen die bezig 
is met het kappen van hard- of zachthout dan moeten zij die 
beboeten volgens de aanwijzingen in de markevoorschriften. 
En de schaters zullen voor het aanbrengen van elke overtreding een 
half pond ontvangen. 
 
- De schater in de Heidehoek moet dezelfde verdienste hebben als 
de markerichters plegen te hebben van Jolink, Tenkink en Garvelink. 
 
- Alle schapen moeten buiten de enk blijven tot veertien dagen voor 
de maand mei. En volgens oud gebruik moeten de schaters van de 
schapen een gelijke verdienste hebben als de markerichter pleegt te 
hebben. Wat ontvangen wordt, zullen zij gelijk verdelen. 
 
- Op zon- en feestdagen mag men geen enkel soort vee in de enk 
hoeden of [daar] aan het spit doen grazen. 
 
- De schaters moeten alle omheiningen rond de enk laten maken, 
zoals de markerichters dat plegen te doen. 
 
En deze bovengenoemde  punten moeten die schaters en hun 
opvolgers altijd zo houden en met hun eed steevast bewaren, zoals 
het van ouds gebruikelijk is.  
 
1533 Betreffende de scheidingssloten 
 
Op maandag de achtste dag na Pinksteren anno 1533 zat de 
eerwaarde geestelijke heer, Heer Johan Weert, in die tijd proost van 
Bethlehem, ten gerichte op een echte jaarholting, als een rechtmatig 
markerichter van de Zelhemsemarke, zoals hij naar markerecht 
verschuldigd was te doen. 
Aangestelde gerichtslieden en erfgenamen waren Gijsbert Koerbeek 
en Engelbert van Broekhuizen. 
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Inde seffte Jairhoeltijnge ind gherijchte ijs belijeffte verdraegen 
ind averkoemen mijt wijlle ind Consent der gemeijnere erffgenamen 
endrechtlijck avergegeven dat men nuu ind voert_aen alletijet Alle 
Reegraeven inden boelsbroeke voir hoefft mijt Eenen gueden graeve 
uth graeven soll ind dan voert_aen alle Reegraeven aeppenen ind 
graeven soellen Op den dat water sijenen toech hebben mach ind 
voert_aen alle ander graeven dair des van noeden ijs ind sijn mach 
oick mede toe aeppenen het water sijenen toech 
ind ganck hebben mach ind een ijder sall dije groete wetterijnge 
tegen sijen landt ruemen ind dijt sall ijersten aengaen van 
Tegerdijnck maet bijess aenden Wijettenbrijnck ind dije ghe- 
meijne erffgenamen sollen melkanderen helpen graeven op dije 
ment waer sulckx van noeden ijs all soe woe oen sulckx verwijttijget 
woert vanden mercken Rijchters inder tijet dijt allent vursSchreven 
hebben dije gemeijne erffgenamen verwijlkoert ind avergegeven voir 
oen oeren Erven ind naekoemelijngen allent sulckx woe vurgemelt 
toe achtervolgen stanthaefftlijcken van werden thaelden bij Eenre 
verwijlkoerde peenen van Twe golt gulden van gewijcht dije toe 
nemen ind thoe maenen soe dueck ind mannijch_maell Snyet 
geboert van den ghenen sijech dair inne verwre-velden ind nijt 
achtervoelgen wolden gelijck vursSchreven   
 
 
[P.11] Item vander Haegell broet offte Aelmenijsse toe geven Op 

der ijrster Jairhoeltijnge Aen der tzellemer brijnck Onder  
den deijll boem    

 
Op maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xxxiiij sat thoe 
gherijchte Op een gherechte Jairhoeltijnge dije werde geijstlijcke 
heer heer Johan wert indertijet praevest van belhem als een 
recht mercken Rijchter der Zellemscher mercken als hij nae 
mercken recht schuldijch was tdoen Oirkuende gherijchtz Luede 
ind erffgenamen Gijesbert Koerbeck ind Andrijes van brueckhese 
 
Inder selffte gherijchte ind Jairhoeltijnge synt ghekoemen dije 
tzementlijcke erffgenamen ind ijder bijsunder end hebben all_dair 
eendrechtlicken voer oen oeren Erven ind naekoemelijngen belijefft 
consentijrt ind avergegeven dat alle dije ghenne dije inder vursS 
maercken wijetten ind waeren hebben dat een ijtlijcken bowman dije 
een vulle hoeve hefft sall brengen een Roeggebroet aen den 
tzellemer brynck [P.12] op dije yrste hoeltijnge als nementlijck 
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In deze jaarholting en het gericht is welwillend afgesproken en 
overeengekomen, met instemming en vergunning van de gemene 
erfgenamen, die eensgezind hebben toegestemd, dat men voortaan 
alle scheidingssloten in de Bolsenbroek voor [het maken van] een 
akker met een goede sloot moet ontginnen en dat voortaan alle 
scheidingssloten open en uitgegraven moeten blijven, opdat het 
water door kan blijven lopen, en voortaan ook alle andere sloten 
daar waar het nodig is open te houden, zodat het water kan blijven 
stromen. Een ieder moet de grote wetering waar die langs zijn land 
loopt schoon houden; dit moet in de eerste plaats beginnen vanaf 
Teerinkmaat tot aan de Wittenbrink. En de gemene erfgenamen 
moeten elkaar helpen graven op de meene waar zulks nodig is, en 
zodra ze hierover verwittigd worden door de markerichters van die 
tijd. Al dit bovengenoemde hebben de gemene erfgenamen samen 
afgesproken, en [ze hebben] er mee ingestemd om voor henzelf, hun 
erfgenamen en nakomelingen al het bovengenoemde te blijven doen 
en standvastig een vastgestelde boete van twee goudguldens van 
gewicht in ere te houden. 
En zo vaak dit niet gebeurd, die [boete] te nemen en in te vorderen 
zo dikwijls en zo vaak dat nodig is van degenen die daar misnoegd 
over zijn en niet wilden doen zoals voorgeschreven is.  
 
1534 Over het geven van een Roggebrood 
 
Betreffende het Hagelbrood of Aalmoes dat gegeven moet worden 
op de eerstkomende jaarholting aan de Zelhemmerbrink onder de 
deelboom 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren Anno 1534, zat de 
waarde geestelijke heer, Heer Johan Wert, die indertijd prooost van 
Bethlehem was, op een geldige jaarholting ten gerichte als een 
rechtmatige richter van de Zelhemse mark, zoals hij volgens het 
markerecht verplicht was te doen. Aangestelde gerichtslieden en 
erfgenamen waren Gijsbert Koerbeek en Andries van Broekhuizen.  
 
Op deze zitting en jaarholting zijn de erfgenamen, gezamelijk en elk 
apart, bijeen gekomen en hebben daar eensgezind voor zich zelf, 
voor hun erfgenamen en hun nakomelingen afgesproken en 
overeengekomen, dat van al degenen die in de genoemde mark 
witten en waren hebben, elke zetboer die een volle hoeve beheert 
een roggebrood moet brengen aan de Zelhemmerbrink op de 
eerstvolgende jaarholting, namelijk op de maandag volgende op 
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des naesten maenendachs up nae onse lijeve heer 
hemmelfaertz_dach voer vegenynck onder den deijll boem als dat 
van Oeltz gewontelyck ijs end soe wije twe wyetten end waeren hefft 
als dubbelde hoeveners sollen dair twe broede brengen ind dije 
Eenvoldyge hoevener eder bowman een broet ind soe wije dat soe 
Aerm sijen mochte hij gheen machte en hedde sijn broet dair toe 
brengen sollt dair van gaedes wijlle haelen ind dairmede vrij sijen ind 
soe wije dat sijen broet dair unde nijt en brechte up dije gewontelijck 
plaettze sall den Erffgenamen gebroeckt hebben Twe heren pont ind 
die oick toe nemen sonder Enijge genaede ind sall dat Jair oick 
wijetten nog waeren genijeten Ind desse Twe heren pont broeck 
vursS sollen dair erffelijck end ewelijck Op blijeven staen sonder 
wederseggen 
 
 
 
 
Item vander den_ghennen dair Op paesschen van dat Eene Erve Op 
dat ander mijetter woenne toeghe Ind schaepe hadden wair dat 
dije mercken Rijchters oeren haemell trecken sollen   
 
Op Maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xxxvj saet  
thoe gherijchte heer henryck Goltsmyt procurator toe belhem als 
vulmechtijger Stadthaelder des erberen ind werden heren heren 
Johan wert praevest toe belhem als een recht mercken Rychter der 
tzellemse maercke Oirkuende gherijchtz Luede ind erffgenamen 
Gyesbert koerbeck ind Andrijes van bruckheese 
 
Inder selffte gherijchte ijs averdraegen belijefft ind consentijrt mijt 
wijelle ind consent der gemeijner Erffgenamen off dat saeke wer dat 
dair enijch bowmaen ijn Oere mercken Op paesschen aff-voer van 
dat Eene Erve up dat ander ind dije selffte een Schaep-staell haedde 
sollen dije mercken Rijchters oeren mercken hae-mel van der selffte 
haelen dije van den guede vaerende woert ind dije selffte dair 
wedder-umme Op dat selffte Erve ind guet compt sall dat Jair mijt 
syenen schaepen vrije sijen ind blijeven wes op dat toe koemende 
Jair buetten wedderseggen der marcken Rijchters inder-tijet 
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ons Lieven Heren Hemelvaartsdag voor Veenink onder de 
“deelboom” zoals dat van ouds gebruikelijk is.  
Degenen die twee witten en waren hebben, zoals dubbele pachters, 
moeten daar twee broden brengen, en van de enkele pachters 
[brengt] iedere zetboer een brood. En wie zo arm is dat hij niet in 
staat is om zijn brood daar naar toe te brengen mag dat om Gods wil 
[zelf] houden en daarmee vrij zijn [van deze plicht].  
Maar wie zijn brood daar niet op de gebruikelijke plaats brengt moet 
aan de erfgenamen een boete betalen van twee heren pond. Die 
boete moet zonder enige genade ingevorderd worden, en diegene 
zal dat jaar ook geen genot van zijn aandelen en bezittingen hebben. 
De genoemde twee heren pont boete moet erfelijk en eeuwig blijven 
(be)staan zonder enige tegenspraak. 
 
 
1536 Over verhuizen en schapenbezit 
 
Betreffende degenen die zich met Pasen van het ene erf op het 
andere vestigen en die schapen hebben waaruit de markerichters 
hun hamel mogen kiezen. 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren Anno 1536, zat Heer 
Hendrik Goudsmid, procurator van Bethlehem, als gevolmachtigde 
vertegenwoordiger van de eerwaarde heer, Heer Johan Weert,  
proost van Bethlehem, ten gerichte als een rechtmatige markerichter 
van de Zelhemse mark. Aangestelde gerichtslieden en erfgenamen 
waren Gijsbert Koerbeek en Andries van Broekhuizen 
 
In dit gericht is overeen gekomen en afgesproken uit wens en met 
toestemming van de gemene erfgenamen dat in geval enig zetboer 
binnen hun marke met Pasen zou vertrekken van het ene erf naar 
het andere, en deze een schaapsstal zou hebben, dan moeten de 
markerichters hun markehamel halen [uit de kudde] van degene die 
van het goed gaat vertrekken. En degene die weer [nieuw] op 
datzelfde erf en goed komt zal, behalve in geval van opzegging door 
de markerichters van die tijd, dat jaar met zijn schapen vrij zijn en 
blijven tot het eerstvolgende jaar.  
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Item van den ghennen dair bij oen selven buetten consent der 
Erffgenamen Op dije mercke wonnen ind dair haeve kempe uth 
gegraeven ind getuent hebben voert aen kaetten getymmert 
hebben 
 
Inder selffte gherijchte ijs averkoemen verdraegen mijt consent der 
gemeijner Erffgenamen dat alle kaetters dair woenaefftijch synnen ijn 
oere mercken ind dair haeve kempe off ander woennyngen Op 
geslaegen getuent ind uth gegraeven hebben dat dije selven alle Jair 
bij den mercken Rijchters koemen sollen ind oick den selffte een 
kentenijsse doen sollen all soe groet en kleijn sij mijt dem selfften Op 
genaede overdraegenden werden dair dije mercken Rijchters 
voert een kentenijsse van doen sollen van waesse der helgen kerken 
van zellem ind dat selffte alle Jair tmoegen veranderen bij belijeven 
ind tot wijelle der Erffgenamen  
 
Oick mede ijs overgegeven op op dije gherechte Jairhoeltijnge off 
dat saeke wer dije selffte kaetters nijt bij dije mercken Rijchters 
quemen noch koemen wolden ind mijtten selffte oick nijt verdroegen 
noch verdraeg-en wolden nae der ijster kercken spraeke sollen dije 
gemeijne erffgenamen op dije Ierste Jairhoeltijnge dair naest 
volgende den selffte oer haeve als dan gemeenlijck neder treden  
 
 
 
[P.13]  Item van den Erve ind guede Onkruet bruenssfelt ijs  

verdraegen 
 
Op maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xxxviij saet  
thoe gherijchte dije Erber ind geijstlijcke Heer heer Gerrit hijddijnck 
als vulmechtijger Stadthaelder des werden ind geijstlijcken heren her 
henrijck Goeltsmijtt indertijet prae-vest toe belhem ind Mercken 
Rijchter der tzellemsen mercken  
Oirkuende gherijchtz Luede ind Erffgenamen Joachijm Horstinck ind 
Laurens pruijess 
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Over het wonen op markegrond 
 
Betreffende degenen, die zonder toestemming van de erfgenamen  
op de marke wonen en daarop kampen hebben ontgonnen en 
omheind en daar vervolgens schuren (kotten) getimmerd hebben. 
 
 
In dit gericht is overeengekomen en afgesproken met 
instemming van de gemene erfgenamen, dat alle katers, die 
woonachtig zijn in hun mark en daar bezittingen, kampen of  
woningen gesticht, omheind en ontgonnen hebben, elk jaar weer bij 
de markerichters moeten komen om aan deze een verklaring af te 
leggen over hoe groot of klein [het stuk is] dat zij van dezen op 
genade wensen overgedragen te krijgen.  
Hiervan moeten de markerichters dan een met het waszegel van de 
heilige kerk van Zelhem voorziene verklaring afgeven. Deze mag elk 
jaar naar believen worden veranderd naar wens van de erfgenamen. 
 
Tevens is op de wettige jaarholting overeengekomen, om in het 
geval dat deze katers niet bij de markerichters zouden komen, of 
wilden komen, en ze zich ook niet schikten, of wilden schikken na de 
eerste kerkespraak, dat dan de gemene erfgenamen op de 
eerstvolgende jaarholting hun bezittingen gezamenlijk zullen slopen. 
 
 
1538 Over het erve Brunsveld 
 

Betreffende hetgene dat over het erve en goed Brunsveld 
Onkruid is overeengekomen. 

 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren Anno 1538, zat de 
eerzame en geestelijke heer, Heer Gerrit Hiddink, ten gerichte als 
gevolmachtigde vertegenwoordiger van de waarde en geestelijke 
heer, Heer Hendrik Goudsmid, die toen proost van Bethlehem was 
en markerichter van de Zelhemse mark. 
Aangestelde gerichtslieden en erfgenamen waren Joachim Horstink 
en Laurens Pruis. 
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Inder selffte gherijchte ijs gekoemen Andrijes voegelsanck indertijet 
Mercken Rijchter mijt sijenen voirsteren als henrijck ubbe-kijnck 
Steven toe moellencamp ind Wyellem Regenijnck ind geven schuelt 
derck nyekerck oen mede Erffgenamen des erffs ind guetz 
bruenssfelt Onkruet ind seggen vanwegen der gemeijner 
erffgenamen soe derck Nijekerck vursSchreven sijen bowluede Op 
sijen erff ind guet toe bruensfelt vursSchreven t’wacht ind Scaepe 
hebben sall hij schuldijch sijen (sall hij schuldijch sijen) sijen bowlude 
indertijet Jairlix sijenen mercken haemell aen den mercken Rijchters 
indertijet toe betaelen ind sijen broet sall brengen aen den deijll-
boem gelijck sijen naeberen baeven ind beneden off hij sall  
sijenen wyette ind waeren verstecken wesen ind blijeven ind 
gesagen des gherijchtz een recht Antwort 
 
Op Anspracke Andrijes voegelsanck als mercken Rijchter mijt 
sijenen voersteren vursSchreven segte Derck nijekerck dat hij sijen 
boewluede voertaen ind oer naekoemelijngen wijll blijeven bij der 
gemeijnen erffgenamen genijeten ind mijesschelden doen voert- 
aen ind laeten gelijck ander hoeveners ind boewluede inder selffste 
mercken gelegen sijenen 
 
 
 
  Toe Wettenne van weetijnck ventcken 
 
Inder selffte Jairhoeltijnge ijs oick verdraegen ind avergegeven mijt 
con-sent der gemeijner erffgenamen dat dair nijemant nae desse 
daege plaecken meijen sall ijn weitijnck ventken bij een peene van 
twe golt g(ulden) dair die selffte dije dair meijde off gemeijdt hedde 
den gemeijnen erffgenamen mede vervaellen wesen sall soe dueck 
ind vaeke des noet geboert    
 
 
 
[P.14]   Toe Wettenne van plaecken toe Meijen 
 
Op Maenendach post Octavas pentecoste Anno etc vijertych saet 
thoe gherijchte ijn Eene gherechte Jairhoeltijnge dije werde ind 
geijstlijcke heer Heer Henrijck Goeltsmijt indertijet praevest toe 
Belhem als een recht Mercken Rijchter der tZellemse marcke 
Oirkuende gherijchtz Luede ind erfgenamen Wijellem then Holte ind 
Gijesbert  Koerbeck 
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Op dit gericht is Andries Vogelzang, die toen markerichter was, 
verschenen met zijn vorsters Hendrik Obbink, Steven van 
Molenkamp en Willem Regelink. Zij beschuldigen Dirk Nieuwkerk 
hun mede-erfgenamen van het erve en goed Brunsveld Onkruid.  
Ze deden dit namens de gemene erfgenamen, omdat de zetboer van 
genoemde Dirk Nieuwkerk op zijn genoemde erve en goed te 
Brunsveld, het waagt om schapen houden. Daarom moet hij verplicht 
worden om zijn huidige zetboer de jaarlijkse marke-hamel aan de 
huidige markerichter te laten betalen en zijn [rogge]brood bij de 
deelboom te brengen, net zo als zijn naaste buren, of hij zal 
verstoken zijn en blijven van de baten van zijn witte en waar in de 
mark. Tevens moet hij het gericht een correct antwoord geven.  
 
 
Op de vraag van Andries Vogelzang, als markerichter met zijn 
genoemde vorsters, antwoordde Dirk Nieuwkerk, dat hij en zijn 
zetboer en hun opvolgers [de voordelen van] de gemene 
erfgenamen willen blijven genieten en derhalve voortaan zullen doen 
en laten, net zoals andere pachters en zetboeren, die in dezelfde 
marke zijn gelegen. 
 

Over het Weetinkveentje 
 
 Betreffende het Weetinkveentje 
 
Op deze jaarholting is ook afgesproken en met toestemming van de 
gemene erfgenamen overeeen gekomen dat er na vandaag niemand 
meer plaggen mag maaien in het Weetinkveentje op straffe van twee 
goudguldens boete, welke degene die daar maait of gemaaid heeft 
aan de gemene erfgenamen moet betalen zo vaak dat gebeurt. 
 
1540 Over het maaien van plaggen 
 
 Betreffende het maaien van plaggen 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren Anno 1540, zat de 
waarde en geestelijke heer, Heer Hendrik Goudsmid, die toen proost 
van Bethlehem was, ten gerichte op een wettige jaarholting, als een 
rechtmatige markerichter van de Zelhemse mark.  
Aangestelde gerichtslieden en erfgenamen waren Willen ten Holte 
en Gijsbert Koerbeek. 
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Inden selffte gherijchte ijs verdraegen ind avergegeven mijt wijelle 
ind Consent der gemeijner erffgenamen dat gheen boewmaen 
Hoevener eder kaetter woe dat hij oick Inden mercken gherechtijget 
mach sijen dije en sall gheen wijeder plaetse off baene sall beslaen 
toe meijen dan hije mede van den sijecht en wech voert soe dat dije 
Eene voir den anderen Op den velde off plaeck_stroet gheen 
voerdell mer hebben off genijet sall dan dije ander dan dije gene by 
den anderen sall moegen staen meijen Off sijech ijmantz voer der 
ver-metten wolde tdoen ind allene sijene baene verdedijnge wolde 
sall selffte syn gemeijde plaecken verlaeren hebben ind den 
ghemeij-nen erffgenamen Op der Jairhoeltijnge vervaellen sijen ind 
blijeven mijt Twe golt g(ulden) sonder ennijch bekroen off 
wedderseggen 
 
 
 
  Thoe Wettenne van Scaepe thaelden 
 
Op Maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xlj saet thoe 
ghe-rijchte ijn een gherechte Jairhooltijnge die werde ind geijstlijcke 
her heer Augustinus dije Wijese indertijet Praevest toe belhem als 
een gherecht Mercken Rijchter der tZellemsen mercken Oirkuende 
ghe-rijchtz Luede ind erfgenamen Gijesbertus Koerbeck ind Andrijes 
van brueckhese 
 
Inden selfften gherijchte ind Jairhoeltijnge ijs verdraegen ind 
avergegeven mijt wijelle ind Consent der gemeijner erffgenamen dat 
nijemant ijn [P.15] Oere mercken ennijghe schaepe haelden sall dan 
allene dije ghenne (die) wijetten ind waeren yn oere mercken hebben 
ind Op eijne hoeve dije nijet meer dan Eene wijette off waer en hefft 
sall oick nijt meer dan eenen schaep Staell hebben ind haelden drije 
vijerdell scaepe off dair omtrent ind soe duecke ind vacke dair 
Ennijch kaetter befonden woirde die schaepe haelden wolde tegen 
wijelle der Erffgenamen sollen dije mercken Rijchters schuetten soe 
duecke des noet gheboert ind soe veer dije selffte kaetter als dan 
dije schaepe nijet verlaeten en wolde sall hij den Erffgenamen dije 
hoegeste broecke mede vervaellen wesen ind off dair Ennijch 
hoevener wer ind wolde Op sijene wijette ind waer Ennijghe ander 
vremde schaepe aen nemen dan sijens landtheren 
off sijn selves en sall oen nijet gegont off toe gelaeten werden 
sonder ennijch bekroen off wedder seggen 
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In dit gericht is afgesproken en met toestemming van de gemene 
erfgenamen overeengekomen dat geen enkele zetboer, pachter 
noch kater, waar hij ook in de mark gerechtigd mag zijn, een grotere 
plaats of bredere baan met maaien mag innemen dan hij met een 
zicht beslaat, zodat op het veld of de plakstroet de één niet meer 
voordeel zal hebben of genieten dan de ander, of dan degene die 
naast anderen mocht staan te maaien.  
Als iemand toch zo vermetel is dit wel te doen en alleen zijn eigen 
banen wil behouden, zal deze de door hem gemaaide plaggen 
verbeuren en op de jaarholting aan de gemene erfgenamen blijvend 
een boete van twee goudguldens moeten betalen zonder enig 
beklag of tegenspraak.  
 
 
1541 Over het houden van schapen 
 
Betreffende het houden van schapen 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren Anno 1541, zat de 
waarde en geestelijke heer, Heer Augustinus de Wijze, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte op een wettige jaarholting, 
als een rechtmatige markerichter van de Zelhemse mark. 
Aangestelde gerichtsliedenen erfgenamen waren Gijsbert Koerbeek 
en Andries van Broekhuizen. 
 
Op dit gericht en jaarholting is afgesproken en met toestemming van 
de gemene erfgenamen overeengekomen, dat niemand anders in 
hun mark enige schapen mag houden dan alleen diegenen die witten 
en waren in hun mark hebben. Op een hoeve die niet meer dan één 
witte of waar heeft mag ook niet meer dan één schaapsstal staan en 
daarbij mag men driekwart [kudde] schapen of daaromtrent houden.  
Zo dikwijls en vaak er enig kater aangetroffen wordt, die schapen wil 
houden tegen de wens van de erfgenamen, dan moeten de 
markerichters deze schutten zo dikwijls dat nodig is. Voor zover 
dezelfde kater dan de schapen niet wil wegdoen, zal hij aan de 
erfgenamen de hoogste boete moeten betalen.  
En mocht een pachter op zijn witte en waar enige andere schapen 
willen aannemen dan die van zijn landheer of van zich zelf, dan zal 
dat hem niet worden vergund of toegestaan, zonder enig beklag of 
tegenspraak van zijn kant.  
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Toe wettenne van Op-drijeven schaepe off  

   Verkenne inden Enck 
 
Oick soe ijs verdraegen avergegeven mijt wijelle ind Consent der 
gemeij-ner Erffgenamen inden selffte gherijchte ind Jairhoeltijnge 
vursSchreven dat nijemant boewman eder kaetter ennijghe beeste 
schaepe off verken inden Enck drijeven sall voir sunte Merten dan 
een ijder mach sijen beeste soe verken off anders laeten hueden Op 
sijen eijghen landt ind oick anders nergent bijess sunte Merten toe 
vursSchreven den selven ghelijcken sall oick nijemantz nae sunte 
Peter ad Cathedram beeste verken off ander Op-drijeven soe 
duecke ind vaeke ijmantz beeste kleijn off groot voir sunt Merten 
inder wijnter ind nae sunte peter ad Cathedram inden Enck befonden 
woirden sunder den hijerde Op sijn eijgen off des landtheren landt 
sall schuedker sijen ind wesen soe duecke ind mennych maell sulckx 
noet geboert sonder bekroen off ijmantz wedder seggen 
 
 
  Toe wettenne vander Enckwrocht 
 
Op Maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xliiij saet toe 
gherycht In een gherechte Jairhoeltijnge die werde ind geystlycke 
Eer(bere) heer Augustinus dye wyese inder tijet Praevest toe belhem 
als een recht Mercken Rijchter der tzellemsen marcken Oirkuende 
gherijchtz Luede ind erffgenamen Wijllem then Holte ind Andrijes van 
brueckhese 
 
Inden selfften gherijchte ind Jairhoeltynge is verdraegen ind 
avergegeven mijt wylle ind Consent der gemeijner Erffgenamen dat 
eijn & ijeder bowman off erffgenaem woe sulckx oock gelegen is dat 
een yder sijn Enckwrochte sall maeken bijnnen vyer-tijen daegen 
nae dat sulckx verkuendijget wort Inden helger kerken wij dar thegen 
ijn gebreck gefonden woerde sall den erffgenamen ind mercken 
Rijchters als dan vervaellen syn ind gebroecket hebben all soe 
daene broecken gelyck vursSchreven staen ind sall ende wall 
verplyct syn dye wroechte tmaeken 
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Over schapen of varkens op de enk 
 

Betreffende het drijven van schapen of  
varkens op de enk 

 
Ook is op dit genoemde gericht en jaarholting volgens wens en met 
toestemming  van de gemene erfgenamen afgesproken en 
overeengekomen dat geen enkele zetboer of  kater enige koeien, 
schapen of varkens de enk mag opdrijven vóór Sint Maarten. Wel 
mag een ieder zijn koeien of varkens op zijn eigen stuk land laten 
hoeden, maar anders nergens, tot aan genoemde Sint Maarten toe. 
Eveneens mag ook niemand er nà Sint Peter ad Cathedram koeien, 
varkens of ander vee opdrijven. Zo dikwijls en vaak iemands 
beesten, kleine of grote, ’s winters vóór Sint Maarten en nà Sint 
Peter ad Cathedram zonder herder op de enk worden aangetroffen 
op iemands eigen of zijn landheer’s land, zal hij schuldig zijn zo 
dikwijls en menigmaal zulks ook gebeurt, zonder beklag of iemands 
tegenspraak.  
 
1544 Over de omheining rond de enk 
 
 Betreffende de omheining van de enk 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren Anno 1544, zat de 
eerbiedwaardige en geestelijke heer Augustinus de Wijze, die toen 
proost van Bethlehem was, de ten gerichte op een wettige 
jaarholting, als een rechtmatige markerichter van de Zelhemse mark. 
Aangestelde gerichtslieden en erfgenamen waren Willem ten Holte 
en Andries van Broekhuizen. 
 
In dit gericht en jaarholting is volgens de wens en met instemming 
van de gemene erfgenamen afgesproken en overeen gekomen, dat 
iedere zetboer of erfgenaam, waar hij ook maar gelegen is, elk zijn 
omheining rond de enk moet maken binnnen veertien dagen nadat 
dit wordt afgekondigd in de heilige kerk. Wie daarvan in gebreke 
wordt bevonden moet dan aan de erfgenamen en de markerichters 
een zodanige boete betalen als hier voor staat aangegeven en zal 
ook nog verplicht zijn om de omheining te maken 
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[P.16]  
Op Maenendach post Octavas pentecoste Anno etc xlviij saet thoe 
gherijchte dije erbrer ind werdijgen heer Augustinus dije Wyese 
praest toe belhem als een recht mercken Rijchter der haettemmer 
mercken Op een rechte Jairhoeltijnge Oirkuende gherijchtz Luede 
Ind erffgenamen der selffte maercken Derck van Selst ind Johan 
Staeckebrant 
 
Inden selfften gherijchte ijs gekoemen Wijellem then Hoelte # van 
doetyck hem vanwegen der gemeijner Erffgenamen # ind spraeck 
aen mijt recht koep moller ind segt dat hij getymmert hefft Op dije 
haettemmer maercke buetten wijelle ind Consent der gemeijner 
erffgenamen Ind hefft dair twe off drije huese op getymmert puetten 
gegraven voert haeve uth-gegraeven dat dair hij wijelle Ind gewaelt 
aengedaen hefft ind sall koemen Inden selfften gherijchte Ind 
brengen bij wat recht hij toe der maercken hefft In gefaell hij sulckx 
nijt bij en brechte Inden selfften gherijchte sall hij den gemeijnen  
erffgenamen aen-gebroecket hebben dije hoegeste broecke Ind sall 
all soe daene tijmmer van stoende aen affbrecken syn haeve daele 
stecken ijn gefaell koep moller sulckx woe vurgemelt nijet dede noch 
doen wolde quemen dije erffgenamen sulckx toe schaeden hondert 
Oelde Sch(ilden) Ind den schaeden mijt recht 
 
 
Inder selffte gherijchte ijs gekoemen Koep moller Ind hefft verlijet Ind 
bekant dat hij Inder haettemmer maercken gheen recht en hefft toe 
tymmeren off wonnen dan allene soe voell oen dije erffgenamen 
gegont ind toegelaeten hebben ind sall voertaen den gemeijnen 
erffgenamen van doen Ind der helgen kerken hij bijess hueden (voir)I 
daten van dessen gedaen hefft allent toe wedder seggen der 
gemeijner erfgenamen der selffter maercken Oeck ijs verdraegen ind 
hefft koep medde avergegeven hij nae desse daege nijet meer 
brouwen off laeten brouwen sall Int kleijn off groet allent bij broecke 
Ind peene woe vursSchreven koep Inden selfften gherijchte 
beschuldijget ijs 
 
 
I)   het is niet helemaal duidelijk welk woord hier staat 
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1548 Over het illegaal gebruik van markegrond door Coop  
de molenaar 

 
Op maandag, acht dagen na Pinksteren Anno 1548, zat de 
eerbiedwaardige heer Augustinus die Wijze, proost te Bethlehem, 
ten gerichte op een wettige Jaarholting, als een rechtmatige 
Markerichter van de Hattemer Mark. Aangestelde gerichtslieden en 
erfgenamen van deze marke waren Dirk van Zelst en Johan 
Stakebrand. 
 
In dit Gericht is Willem ten Holte verschenen namens de gemene 
erfgenamen van Doetinchem, om Coop de molenaar gerechtelijk aan 
te klagen. Hij zegt dat die getimmerd heeft op [grond van] de 
Hattemer Mark, buiten de wil en zonder toestemming van de 
gemene erfgenamen. Hij heeft daar twee of drie huizen getimmerd, 
putten gegraven en verder akkers ontgonnen waar hij maar wilde. 
Omdat hij tegen de regels heeft gehandeld moet hij op dit gericht 
komen en aangeven welke rechten hij in de marke heeft.  In geval hij 
zulks niet in dit gericht kan aantonen, moet hij aan de gemene 
erfgenamen de hoogste boete betalen. Ook moet hij dan direct alles 
wat hij getimmerd heeft afbreken en zijn akkers weer in de oude 
staat terug brengen. In geval Coop de molenaar het voorstaande niet 
doet of doen wil, levert zoiets de erfgenamen een terechte schade 
op van honderd oude schilden. 
 
 
In dit gericht is Coop de molenaar verschenen en heeft beleden en 
bekend, dat hij geen recht heeft om in de Hattemer Mark te timmeren 
of te wonen, dan enkel zoveel als de erfgenamen aan hem vergund 
en toegestaan hebben. [Hij] zal [het] voortaan met de gemene 
erfgenamen regelen en ook met de heilige kerk, waar hij dit tot 
heden, vóór deze dag, al gedaan heeft; dit alles tot wederopzegging 
door de gemene erfgenamen van deze mark. Ook is 
overeengekomen en heeft Coop eveneens afgesproken, dat hij na 
vandaag niet meer zal brouwen of laten brouwen, noch in het klein, 
noch in het groot, dit alles op bekeuring en boete voor datgene 
waarvan gemelde Coop op dit gericht beschuldigd is. 
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[P.18] 1550 (met potlood) komt vóór [P.17] 
 
Op manndach post octavus pentecoste anno 50 saaten tho gerichte 
in rechte jairholtinck die werdige ennde geistelicke her Her 
Augustinus die wyse inder_tijt pravist tho belhem als (e)en recht 
marcken Richter inder hattemer marrick to zellem   Oirkunde 
gerichtes alberth Scap gysbert korbeke 
 
Inn den selven gerichte is by denn gemeynnen arffgenamenn 
endrechtelicke verdragen ende geslaetenn dat alle die_genne die 
ynder marcken getymmerth off etlich landt uthgegraven off 
gewercket buytenn bewyllinge unde to_doenn des marcken Richters 
unnde der gemeynne arffgenamenn unnde sunder behorlicke 
selgellen breve dairvann op ene gemeynne Jairholtynck 
erlanckt to hebbenn dat die selvige nyemandt uthgesundert 
alzo_dane tymmer unde uthgewrachte lande sullenn wedder_omme 
affbrekenn slichtenn unnde totter marcken wedder_omme koemen 
laten tusschenn dit unde negstkommende Jairholtynk alle by die 
hogeste marcken/koir und by gebreck [P.17] ymandt dair_ynne 
versinnych gefundenn worde hebbenn sich die arffgenamen 
verdragen up negstkommende jairholtinck alsulcke be-tymmerde 
unnde affgewercke erffnysse nedder tho leggenn unnde 
wedderomme totter marcken dairinne dat gehoirt to brenngen by 
alzo off ymans op negstkommende jairholtinck sich denn gemeynnen 
arffgenamen op myt recht opponeren off connde verdedyngen 
wolden dat synn lanndt dat voir marrick geholden woirde syns selves 
arff synn nith tho der marrick gehoren solde salme den selven be-
horlick marcken Rechter wedderfaren latenn unnde na utdracht der 
sake dairinne geschien latenn dair_medde der marrickgenotenn 
noch den besitteren der witiger marcken nyth tho korth en geschie. 
 
Unnde dairmedde dit allenthalven vultogenn worden moge is wyders 
by den arffgenamen averkamen dat op negstkommenden jairhol-
tynck alle arffgenamen yn eygener persone selves erschenen 
thenn_wehr sye dorrich kontelicke notsake verhynder worden unnde 
yn denfal sollen sie enen mans_personen met genochsamme 
folmacht yn ohr stede schicken uthgenamen die suster klostte(r) 
sollen ehren pater off procratorse schicken mogen dede emans hir 
tegen solden gebroicket hebben vier heren-punt 
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1550 Over het illegaal gebruik van markegrond (1) 
 
Op maandag, acht dagen na Pinksteren anno 1550, zat de waardige 
en geestelijke heer, Heer Augustinus de Wijze, die toen proost was 
te Bethlehem, ten gerichte als een rechtmatige markerichter van de 
Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde gerichtslieden waren Albert 
Schaap en Gijsbert Koerbeek.  
 
In dit gericht is door de gemene erfgenamen eenstemmig 
afgesproken en besloten, dat al degenen, die in de mark getimmerd, 
of enige stukken land ontgonnen of bewerkt hebben zonder 
toestemming en medewerking van de markerichter en de gemene 
erfgenamen en zonder daarvoor behoorlijk verzegelde brieven 
gevraagd te hebben op een gemene jaarholting, dat al diegenen, 
niemand uitgezonderd, alle zodanige gebouwen en omheinde 
stukken land weer moeten afbreken, slechten en tot de marke terug  
laten komen, tussen deze en de eerstvolgende Jaarholting; dit alles 
[op een boete] volgens de hoogste markenkeur.  
In geval dit niet gebeurt en iemand ongehoorzaam blijkt, hebben de 
erfgenamen besloten om op de eerstvolgende jaarholting al 
dergelijke bebouwde en bewerkte erven af te breken en tot de mark, 
waartoe ze behoren, terug te brengen. 
Als iemand op de eerstvolgende jaarholting terecht de gemene 
erfgenamen bestrijdt, of kan verdedigen, dat zijn land, dat voor 
markegrond gehouden wordt, zijn eigen erf is en niet aan de mark 
behoort, dan moet men diegene behoorlijk behandelen volgens het 
markerecht en, na uitleg, de zaak laten zoals het is, opdat nog de 
markgenoten, nog de eigenaren van de omstreden marke[grond] 
tekort wordt gedaan. 
 
 
En opdat dit allemaal uitgevoerd gaat worden, is verder door de 
erfgenamen afgesproken, dat op de eerstvolgende jaarholting alle 
erfgenamen zelf persoonlijk moeten verschijnen, tenzij ze door 
kennelijke noodzaak verhinderd zijn. In zo’n geval moeten ze een 
manspersoon met voldoende volmacht in hun plaats sturen. Een 
uitzondering zijn de zusterkloosters; die zullen hun pater of 
procuratesse mogen sturen. Als iemand hier tegenin gaat, dan moet 
die worden beboet met vier herenpond. 
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[P.19] Op manen(dac)h op den 1r dach iunij anno 53 / hefft tho 
gerichte gesetten den Erber und gystelicke her hermen van zutphen 
wagen als volmechtich her augustinus dye wijse praest tho bolhem 
als ein maricken richter der hatmer marickt tho zellem orkunde 
gerichtz_lude gysbert coirbecke und ailbert schaip 

 
Inden selleffsten gerichte end op die gemeinne jairholtinge is by den 
semptlicken erffgenamen endrechttelicken geslaten und verdragen 
also op die leste jairholtinge alle die_genne verdaget und voir 
bescheiden gewest sint die op der maricken bij her selven getimmert 
off etlicke erffnisse uth der marricken gegraven off gewerickt hebb 
hedden dar_van is dels und contumacijtur uth_gebleven und niet 
heben conparieren wijllen in_haelt dis maricken_boicks Item soe 
etlicken vanden gemeinen erffgenamen der_tijt om gades wylle 
vergunt her leven levenlanck op die marickt tho wonen myt den tho 
doin und dat nae oeren affstirven die selve huissinghe mit dem lande 
tot der marickt gehorende sonder myddell geslichttet und totter 
maricken weder omme gelacht warden solde und soe dan etzelicke 
van d(en) verstorven und der_selver kynder off erffgenamen den 
voir_geroerden affgescheit niet naegegaen  
 
[P.20] Item soe ender genant derick gruenevelt die der-tyt ock op der 
maricken getymmert und hem sullix wess tot wederseggen der 
erffgenamen uth gonsten tho_gelaeten gewest die dan dair-entbaven 
by hem selven daetlicker_wyse dem gemeynen erff-genamen 
onbehorlicke indracht inden maricken gedaen soe mijt placken tho 
meijen und tho verkopen und anders(ins) 
Item soe nae die leeste gehaelden jairholtinge etzickle butten 
versuecken und voir_witten des marricken Richters und der 
gearffden inder maricken getijmmert dat alle die vursz. soe inder 
maricken der gestalt getijmmert off enich landt vander maricken den 
erffgenamen ontbruickt sollen het_selve wederom gensslick slicht 
slichtten aff_brecken und neder-stecken und totter maricken weder 
om_lyggen und gebruicken laeten tusschen dit und sunt michgylts-
dach tho_komende sonder langer vertoch allet by die hochste 
maricken koir und na maricken recht in tho vorderen und bij gebreck 
ymantz van op gemelte partijen hir_inne versumelick gevonden 
worde synnen die erffgenamen verdragen alle sullicke 
ongeburtelicke tymmer mit allen ontbruicktenlande uthen marickt op 
die nest_volgende jair-holtinge aff tho brecken to slichten und toter 
maricken weder an to kieren 
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1553 Over illegaal gebruik van markegrond (2) 
 
Op maandag, de 1e juni 1553, heeft de eerwaarde en geestelijke 
heer Harmen van Zutphen, als gevolmachtigde van Heer Augustinus 
de Wijze, proost te Bethlehem, ten gerichte gezeten als een 
markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden waren Gijsbert Koerbeek en Albert Schaap.   
 
In dit gericht en op de gemene jaarholting is door de gezamelijke 
erfgenamen eenstemmig besloten en overeengekomen: 
- Omdat van al degenen, die op de vorige Jaarholting gedaagd en 
voor documenten geweest zijn, daar ze op eigen gezag op de mark 
getimmerd of een aantal erven uit de mark ontgonnen of bewerkt 
hadden, een deel verstek heeft laten gaan en niet tot een vergelijk 
met de inhoud van het markeboek wilde komen.  
- Omdat aan een aantal door de gemene erfgenamen om Gods wil 
was vergund om zolang ze leven, levenslang op de mark te wonen, 
en zo met hun te doen, dat na hun overlijden deze huizen met het 
land dat tot de mark behoort, onmiddellijk geslecht en tot de mark 
terug gebracht moet worden.  
- Omdat van ettelijke gestorvenen hun kinderen of erfgenamen er de 
voorgenoemde afstand niet van hebben gedaan.  
 
- Omdat iemand genaamd Dirk Groeneveld, die indertijd ook op de 
mark getimmerd heeft, wat hem tot wederopzegging door de 
geërfden uit gunst was toegestaan, daarna bovendien zelf door 
plaggen te maaien en te verkopen, en ook op ander wijze duidelijk 
genoeg de gemene erfgenamen onbehoorlijk tekort heeft gedaan. 
 
 - Omdat na de vorige Jaarholting een aantal zonder verzoek en 
voorkennis van de markerichter en de geërfden in de mark 
getimmerd hebben.  
 
Dat alle genoemden, die in de mark een bouwsel hebben gezet of 
enig land aan de mark hebben onttrokken, dit weer geheel en al 
moeten slechten, afbreken, egaliseren, aan de mark teruggeven, en 
[door de mark] laten gebruiken, tussen nu en aanstaande Sint 
Michaëlsdag, zonder verder uitstel. Dit alles volgens hoogste 
markekeur, en volgens markerecht in te vorderen. En als bij 
gebreken iemand van de genoemde partijen hierin nalatig blijft, zijn 
de erfgenamen overeen gekomen om al zulke ongewenste bouwsels 
met alle aan de mark ontnomen land op de eerstvolgende jaarholting 
af te breken en weer tot de mark terug te laten keren.  
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[P.21] Op manendach den xviij junij anno etc Liiij hefft to gerichte 
gesetten der erber und geystlicke heer harmen van zutphen als 
volmechtich her augustinus die wyse praest to belhem als ein 
maricken richter der hatmer marickt tho zellem orkunde gerichtz lude 
andries van bruickhese und johan staeckebrant 
 
Inden selven gerich (op die gemeinne jarholtinge) is gegont wyllem 
wyltinck und syn husfrouwe dat sye oer husken und dat haeffken op 
die marickt mogen laeten stain und gebruicken gelick styne boskinck 
zel(i)ger dat int gebruick gehaet hefft bij alsoe datvan dat gerit styne 
boskincks zonne die arme menssche hussvestinge myt wijllem und 
syn husfr(ouwe) in und uth gaen hebben und behaelden sallen soe 
lange gerit vursSchreven lijff und levet und hem syn gerack doen 
und nae doden geritz vursSchreven sall nyemantz dair an gerichtiget 
syn dan sall weder totter maricken gelacht warden des en sollen 
wyllem und syn husfr(ouwe) geen honder off verricken op die hoffste 
mogen halden 
 
 
 
Inden selven gerichte is by den gemeinen erffgenamen verdragen 
soe die voirsters uth ytlicker schapstall einen haemmell to trecken 
und to haellen plegen dat sye van nu voirt-an alsullicke hammel 
ongevordert laeten sollen und dair voir van ijtlicke schaep-staell 
hebben sall einnen gelderschen snaphaen [P.22] myt den toedoen 
off in einen schaep-staell verscheiden kudden off uth-heimssche 
schaepe bevonden worden dat die voirster van ijtlicke kudde eenen 
snaphaen hebben sollen 
 
voirt is verdragen soe der ander meer gebrecken angegeven syn 
beroerende die ree-graeven ock die aff-breckinge der hussinge und 
have vanden marricken gegraven dair-van die besijtter bynnen jairs 
aff-gestorven dat der-halven ein nije jarholtinge nu nae lamberti 
tokomende gehaelden warden om allsullicke gebrecken tot 
geborterlicke einschap to brengen as nae maricken rechten behoren 
sall und sall die dach vanden tokomenden jarholtinge inder kericken 
acht daghe tobevorens verkundiget werden den die boulude hoeren 
lantheren te gueden tit verwyttigensollen om allsdan die jarholtinge 
van dem semptlicken erffgenamen gehalden te werden by all sullicke 
broecke dair op stain 
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1554 Over een huisje op de mark voor Willem Wiltink 
 
Op maandag de 18e juni anno 1554, heeft de eerwaarde en 
geestelijke heer Harmen van Zutphen, als gevolmachtigde van Heer 
Augustinus de Wijze, proost van Bethlehem, ten gerichte gezeten als 
een markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden Andries van Broekhuizen en Johan Stakebrand. 
 
In dit gericht tijdens de gemene jaarholting, is het aan Willem Wiltink 
en zijn vrouw vergund, dat zij hun huisje en het hofje op de mark 
mogen laten staan en gebruiken, zoals zalige Stiene Bossink dat in 
gebruik heeft gehad, onder voorwaarde, dat Gerrit, Stiene Bossinks 
zoon, een arm mens, bij Willem en zijn vrouw zal mogen blijven 
inwonen en door hun moet worden onderhouden zolang genoemde 
Gerrit leeft. Na het overlijden van genoemde Gerrit zal niemand daar 
nog toe gerechtigd zijn en moet het weer tot markegrond terug 
gebracht worden. Daarom zullen Willem en zijn vrouw geen kippen 
of varkens op deze hofstee mogen houden.  
 

Over de bezoldiging van de vorsters en over het 
oplossen van gebreken 

 
Aangezien de vorsters uit iedere schaapsstal [als beloning] een 
hamel plegen uit te zoeken en weg te halen, is op deze rechtszitting 
door de gemene erfgenamen besloten, dat zij van nu af aan niet 
meer dergelijke hamels mogen invorderen, maar daarvoor in de 
plaats van iedere schaapsstal een gelderse snaphaan zullen krijgen, 
met dien verstande, dat wanneer zich in een schaapsstal 
verscheidene kudden of uitheemse schapen bevinden, de vorsters 
van elke kudde een snaphaan zullen krijgen. 
 
Aangezien er meerdere gebreken zijn aangegeven met betrekking 
tot de scheidingssloten, en ook over het afbreken van huizen en uit 
de mark ontgonnen hoven, waarvan de bezitters het afgelopen jaar 
zijn overleden, is verder afgesproken, dat daarom na Lambertus a.s. 
een nieuwe jaarholting gehouden zal worden om al dergelijke 
gebreken tot een goede oplossing te brengen, zoals het naar 
markerecht hoort. De datum van deze komende jaarholting zal acht 
dagen tevoren in de kerk worden aangekondigd. De zetboeren 
moeten deze tijdig aan hun landheren doorgeven, om daarna de 
jaarholting van de gezamelijke erfgenamen te kunnen houden op 
straffe van de boete die daar op staat. 
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Op manendach den 25 junij anno etc lv sat tho gerichte op die 
gerechte jairholtinge die werdige geystlicke her harmen van zutphen 
als volmechtichge des werdigen heren her augustinus die wijse 
praest to belhem als ein marricken richter der hatmer marrick tho 
zellem orkunde gerichtz lude jorgen werninck-hoff end gijsbert 
Korbeck 
 
[P.23] In den selven gerichte is mit consent des maricken richters 
end semptlicke erffgenamen in-gewylliget und verdragen soe op 
vergangen geholden holtinge nae vermogen des maricken buecks 
overkomen is dat men alle katters-steden end an-gegraven landen 
butten wijllen des marricken richters end gemeine Erff-genamen op-
gericht end an-gegraven heben neder-werpen end affbrecken solden 
behalven den-ghenigen dent oir leven-lanck ader ein tijt lanck 
vergunt was als verner dat maricken bueck uthfurt dat wellicke byss-
her verblijven des-vals nu ein-drechtlicken overkomen by den 
maricken richter end gemeijnen erffgenamen dat men sall kericken-
spraicke laeten geschien dat alle die-gennige die vanden maricken 
by hem-selven butten verloff end verwyllinge des maricken richters 
end gemeijnen erffge-namen enige hoffsteden off landen op-gericht 
end an-gegraven hebben voir den tyden der lester jarholtinge end 
ock nae der tyt op-gericht end an-gegraven mogen hebben sollen 
affbrecken neder-leggen end slichten tusschen dit end tokompstigen 
sunt lambert end dat bij pene end boete die dair op gesat sollen 
werden end in vall sullicx van den [P.24] niecht en geschehe soe 
sollen end wyllen die marricken richter sampt end gemeijnen erff-
genamen sich op den donredach post lamberti nest-volgende binnen 
zellem sonder uth-blyvent bij einre verwijlkorde peene van vier 
Joachgims daller end als-dan eindrecht-licken wes sye noch von den 
nicht affgebrant+ off on-geslichtiget twesen aff-brecken neder-
werpen end slichtten sollen Doch off ymantz van den erffgenaemen 
lijffs-noet off noedighe saicken halven nicht komen end kunden sall 
die uth-blij blijvende einen anderen / mit gericht(-)licke voell(-) macht 
/ in sin stede dair schicken end nijemantz sin stem-me van den 
erffgenamen bevelen    
 
Unde als-dan wijllen end sollen die maricken richter end gemeijne 
Erffgenamen alle ander ge-brecken besichttigen end verhoren end 
dair nae laeten geschien des sich nae marickenrecht geboren 
sall 
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1555 Over het afbreken van ongeoorloofde huizen en hoven 
 
Op maandag, de 25e juni anno 1555, zat de eerwaarde geestelijke 
heer Harmen van Zutphen, als gevolmachtigde van de eerwaarde 
heer, Heer Augustinus de Wijze, proost te Bethlehem, het gericht 
voor als een Markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren Jorgen Werninkhof en Gijsbert 
Koerbeek.   
 
In dit gericht is met instemming van de markerichter en de 
gezamelijke erfgenamen [het volgende] toegestaan en besloten:  
Dat op de vorig jaar gehouden holting op grond van het markeboek 
is overeengekomen, dat men alle katersteden en ontgonnen stukken 
land, die buiten de wil van de markerichter en de gemene 
erfgenamen zijn opgebouwd en ontgonnen, moet slopen en 
afbreken, behalve van degenen die het levenslang of een tijdlang 
[wel] vergund was, zoals verder het markeboek aangeeft wie er tot 
nu toe verblijven.  
Derhalve is nu eenstemmig overeengekomen door de markerichter 
en de gemene erfgenamen, dat men kerkespraak zal laten houden, 
dat al degenen die op eigen gezag, zonder verlof en inwilliging van 
de markerichter en de gemene erfgenamen enige hofsteden 
opgericht, of stukken land ontgonnen hebben vóór de laatste 
jaarholting, en [die zoiets] ook nadien nog opgericht en ontgonnen 
mogen hebben, dit moeten afbreken, slopen en slechten tussen nu 
en aanstaande Sint Lamberti op straffe van een boete die daar op 
gezet zal worden. 
En in geval zulks niet gebeurt, dan wil en zal de markerechter zich 
samen met de gemene erfgenamen op de donderdag nà komende 
Lamberti binnen Zelhem [begeven], niemand uitgezonderd, tegen 
een afgesproken boete van vier Joachim daalders. 
Hierna zullen ze met elkaar, al datgene wat dan nog niet afgebrand 
of geslecht is, [alsnog] afbreken, slopen en slechten.  
Maar als iemand van de erfgenamen wegens levensgevaar of 
andere noodzaak niet kan komen, dan moet de wegblijvende een 
ander, met gerechtelijke volmacht in zijn plaats sturen, en niemand 
mag zijn stem aan een andere erfgenaam geven.  
 
Ook willen en zullen de markerichter en de gemene erfgenamen dan 
alle andere gebreken bezichtigen en onderzoeken, en daarna laten 
geschieden wat volgens het markeboek gebeuren moet. 
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Item Die marichter mit die gemeine Erffgenamen heben op den 
selven dach hermen schenninck den armen  menssche vergont om 
gaedtz-wijlle dat hie soe-danigen hoffstede Elssken schencken 
zelger op placht [P.25] to wonnen gelegen an schenninck kamp 
hebben end gebruecken sall vijff jairlanck offt tot weder seggen der 
gemeijnen Erffgenamen end sall sall sich mit sin naeberen ein- 
drechtlicken end to-vreden holden 
 
 
Op donredach post lamberti episcopi anno etc. Lv sat tho gerichte 
die Erber end geistlicke her harmen van zutphen als volmechtiger 
her augustinus die wijse praest to bolhem als ein marricken richter 
der hatmer marickt to zellem orkunde gerichtz lude gysbert koirbecke 
end albert schaip  
 
Unde is bij den gemeinen Erffgenamen verdragen tot volge des 
lesten affgescheides dat men in tokomenden sonnendage kericken 
spraicke geschien laeten sollen dat desse soe etlicke sich 
vervoirdert hebben bij sich selven op der marricken to tymmeren end 
have vanden marickt uthgegraven als nemptlicken enggelbert 
eckhorst hijlle konderst derick schroir lambert poppinck jenneken 
backhuss gelderman gerit snijder der-halven etlicke op die leste 
jairholtinge verdaget gewest end contumaciter ut gebleven  
etlicke dair nae bij hem selven getimmert dat die selven sollen 
komen tusschen dit end victoris bij den richter van zellem und voir 
[P.26] den selven gerichtlicken bekennen end onder obbligatie ors 
allingen gereden goodtz gelaven alsullicke getymmer end wes sy 
vanden maricken occupert tusschen dit end nestkompstigen 
paechssen allinck end all bij sich selven vrij end wijllich aff to 
brecken end to slichtten end tot des maricken weder to komen laeten 
end sich ock voirder der maricken niet onder wijnden butten 
orloffenisse der erffgenamen end offt saicke wer enige der 
opgenanten sich dair weirich in erfinden lijeten end sollicke geloffte 
niet end deden synen die Erffgenamen wijders averkomen dat itlicker 
van hor einnen man op manendach post victoris des voir-middachs 
to zellem an der karicken soeken end hebben sall bij den voirsteren 
dair die richter synen dinder gelaesst hefft ock bij to 
schicken om als dan allet die-genne van den opgenanten 
ongehorsam gevonden wes sie op der maricke getymmert end dair 
van uth gegraven ganss end gehell aff to brecken / end / to slichten 
niemantz dair inne to verschonen  
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 Betreffende Herman Schennink 
 
De markerichter en de gemene erfgenamen hebben op dezelfde dag 
Herman Schennink, een arm mens, om Gods wil vergund, dat hij de 
betreffende hofstede aan Schennink kamp, waar zalige Elsje 
Schenken op placht te wonen, vijf jaren lang, of tot wederopzegging 
door de gemene erfgenamen, mag hebben en gebruiken. Hij moet 
eensgezind met z’n buren omgaan en hun  tevreden houden. 
 
1555  Over het aanleveren van bewijs om te bouwen 
 
Op donderdag na Lamberti Episcopi, anno 1555, zat de eerwaarde 
en geestelijke heer Harmen van Zutphen, als gevolmachtigde van 
Heer Augustinus  de Wijze, proost te Bethlehem, ten gerichte als een 
markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden waren Gijsbert Koerbeek en Albert Schaap.  
 
Door de gemene erfgenamen is naar aanleiding van de vorige 
vergadering besloten, dat men aanstaande zondag kerkespraak zal 
laten houden aangezien ettelijken zich veroorloofd hebben om op 
eigen gezag op markegrond te timmeren en grond uit de mark te 
ontginnen, zoals met name Engelbert Ekhorst, Hille Koenders, Dirk 
Schreur, Lambert Poppink, Janneke Bakhuis, Gelderman en Gerrit 
Snijder.  
Omdat verscheidene personen op de laatste jaarholting niet 
aanwezig waren en hardnekkig zijn weggebleven en omdat 
sommigen daarna zelf nog hebben getimmerd, moeten dezen tussen 
nu en Victoris bij de richter van Zelhem komen en voor hem 
gerechtelijk bekennen en onder garantstelling van al hun gerede 
goed beloven, om alle gebouwen en wat zij van de mark in bezit 
hebben genomen tussen nu en eerstvolgende Pasen, geheel en al 
zelf vrijwillig af te breken en te slechten en tot de mark terug te laten 
keren. Ook mogen ze zich verder niet op de mark bezig houden 
buiten toestemming van de erfgenamen. En als enigen van de 
bovengenoemden zich daar weer in zouden laten zien, en dergelijke 
beloften niet deden, dan zijn de erfgenamen verder overeengeko-
men, dat verschillende van hun op de maandagochtend na Victoris 
te Zelhem bij de kerk iemand zullen afvaardigen bij de vorsters, waar 
de richter zijn dienaar heeft bevolen daar ook bij te zijn, om daarna 
van al degenen van de bovengenoemden, die ongehoor-zaam 
gebleven zijn, dat wat ze op de mark gebouwd en daaruit ontgonnen 
hebben helemaal af te breken en te slechten zonder iemand te 
ontzien. 
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und wert ock saicke enich der erffgenamen dair inne ver-sumich 
bevonden sollen dair an gebroickt hebben twe golt guldens end soe 
noch ettlicke anderen op vanden maricken onder-geslagen der 
esdels hor leven-lanck sullicx vergont esdels sich erbieden mit den 
erff-genamen to verdragen end voirder wat gebrecken voirder inder 
maricken voirgevallen sall ales alles stain op nest komende 
jarholtinge uth gericht werden 
 
 
 
 
[P.27] Item op die selve tijt hefft die maricken richter myt den 
gemeinen erffgenamen verpacht koep moller end beele sin echte 
husfr(ouw) einnen hoff gelegen an die molle soe die uth der 
maricken gegraven seiss jair lanck nae datum van dessen angaende 
mit vorwerden dat sie jarlicx dair voir to pacht gege geven sollen end 
op den gemeyne jairholtinge an den gemeinen 
Erfgenamen betallen einnen rijder gulden end der kericke twe pont 
wass dair van die irste betals dach verschinen sall op die nest 
komende jair holtinge anno sessenvijftich 
 
 
 
Item op die selve tijt hefft die marricken richter mit den gemeinen 
erffgenamen Erfflick end Ewelicken verkofft Johan Roessinck end 
sijnen Erven den paet-brim brinck gelegen voir rossinck enck-boem 
tusschen boelinck pesken end toeinck haghe schiettende op 
konninck kerick-wech 
 
 
[P.28] Op manendach post octavas pentecoste sat anno etc. 56 sat 
tho gerichte op die rechte Jairholtinge die werdighe ende geijstlicke 
her her harmen van Zutphen inder-tit praest tho bolhem als ein recht 
maricken richter inder hatmer marick to Zellem orkunde gerichtz-lude 
Johan Stackebrant end andries vogellsanck 
 
 
Unde is by den gemeijen erffgenamen in gegain end avergegeven 
soe dair ein witte end war verkofft is dat selve landt dair sie van 
verkofft is ^ als met namen uth haij kinck^ noch tot desser tijt even-
wall uth der maricken gemest wort dair-op die gemeyne erffgenamen 
geslaetten dat by den selven sullicx niet nae desen daghe mer 
vergunt sall werden end den voirsters end schatters  
scharpplick bij oren Eedt bevalen is dat sie want sullicx mer geschut 
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Mocht blijken dat iemand van de erfgenamen zich daar niet aan 
heeft gehouden dan zal hij beboet worden met twee goudguldens. 
Aangezien er nog van verscheidene anderen die op de mark wonen 
onderzocht moeten worden of het hun levenslang vergund is, danwel 
of ze zich verbonden hebben tot een overeenkomst met de 
erfgenamen, en er verder nog enige andere gebreken in de mark zijn 
voorgevallen, zal dit alles op de eerstvolgende jaarholting uitgevoerd 
worden. 
 
 Verpachting van een stuk land aan Coop de molenaar 
 
Terzelfder tijd heeft de markerichter samen met de gemene 
erfgenamen aan Coop de molenaar en Belle zijn echtgenote een 
stuk grond gelegen bij de molen, zoals het uit de mark is ontgonnen, 
verpacht voor een periode van zes jaar ingaande per datum van 
heden, onder voorwaarde dat ze daarvoor een jaarlijkse pacht 
moeten geven van één rijdergulden aan de gemene erfgenamen op 
de gemene jaarholting en twee pond was (voor kaarsen) aan de 
kerk. De eerste betaaldag zal vallen op de eerstvolgende jaarholting 
anno 1556. 
 
 Verkoop van de pootbrink aan Johan Roessink 
 
Terzelfder tijd heeft de markerichter samen met de gemene 
erfgenamen aan Johan Roessink en zijn erfgenamen de pootbrink 
verkocht, gelegen voor Roessinks enkboom, tussen Boelinks pasje 
en de Toonks heg, die loopt tot aan de kerkweg van Koning. 
 
1556 Over het bemesten uit de mark (met plaggen etc.) 
 
Op maandag de achtste dag na Pinksteren anno 1556, zat de 
eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost was van Bethlehem, op een wettige jaarholting ten gerichte 
als een rechtmatige markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren Johan Stakebrand en Andries 
Vogelzang.  
 
Door de gemene erfgenamen is afgesproken en overeengekomen 
dat, wanneer een “witte en waar” verkocht is, en het betreffende land 
waaruit ze verkocht is, zoals met name dat uit Haitink, (tot nu toe) 
nog steeds uit de mark bemest wordt, de gemene erfgenamen 
daarom besloten hebben, dat de kopers dit na vandaag niet meer 
toegestaan zal worden. De vorster en schaters is uitdrukkelijk op hun 
eed bevolen, dat wanneer zoiets meer geschiedt, zij dezen  
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den selven dair voir penden end aff-nemen sollen nae vermogen des 
maricken-bucks 
 
 
 
Und is voirder by den erffgenamen verdraghen die-ghenne die noch 
op der maricken ongeorleff wonnen end getimert butten wijllen end 
consent der gemeinen erffgenamen wijllen die gemeijnne 
erffgenamen noch dit tegen-wordighe jar vergunnen tho wonnen by 
alsoe dat sie als to wetten voir die naste jarholtinge tokommende –  
[P.29] anno 57 sullicx affbrecken end daelle slichtten sollen 
geschege sullicx niet sijnen die gemeynne erffgenamen 
eindrechtlicken geslaetten dat sie op die naeste Jairholtinge vursS 
die selven ner-slichtten end to-niete maecken wijllen ende 
dair op die gemeine erffgenamen op die selve jarholtinghe 
gemeintlicken eindrechtlicken in eyghener personen hir verschinen 
sollen behelt-licken offter jemant Krenckelicken offt noet- 
saeckelicken wer sall sullicx mit vollenkomen volmachten sich 
ernoet-schinigen dat die erff-genamen als dan erkennen sullicx van 
werdento wesen bij ein pene van twe golt gl 
 
 Van Beeste uth dat schuit bij sich selffs hallen 
 
Op manendach post octavas pentecoste anno etc lvii hefft tho 
gerichte gesetten op die rechte Jairholtinge die werdige end 
geystelicke her her harmen *pornnols van Zutphen inder tit praest 
tho bolhem als ein recht marcken richter inder hatmer marrick to 
zellem orkunde gerichtz lude andrias van Bruickhesse end 
Johachgim horstinck 
 
Item is verdragen op der selviger Jairholtinge bij den gemeijen 
erffgenamen dat van nu voirtan nae sunt michgill : angande 
ghein schaepe beeste offt varcken op den enck gehudet of geturt 
sollen werden ock nieth op sins selleffs lant die rogge ^ end 
buickweit sij irsten gemeit end aff gefuirt * Ende dair nae mag ein 
ijder op sines selffes lant hueden end op anders ghien landt 
ende off dair entbaven enighe beeste in den enck befonden worden 
die sollen schutber wesen end sollen tot allicker reyse gebroicket 
hebben nae aeldes gewonten soe duck en mennich maell sie 
geschut werden  
Ende off ymant die beste offt geschutte vee bij sich selven uth dat 
schut schot haelde die sall gebroicket hebben vir heren ponde soe 
vaecke dat geschiede  
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daarvoor moeten beboeten en innen, zoals aangegeven staat in het 
markeboek. 
 
 Nog eens over het ongeoorloofd wonen op markegrond 
 
Verder is door de erfgenamen afgesproken, dat degenen, die nog 
ongeoorloofd op de mark wonen en daarop gebouwd hebben buiten 
de wil en toestemming van de gemene erfgenamen om, het lopende 
jaar nog toegestaan zal worden om te blijven wonen, op voorwaarde 
dat ze vóór de eerstkomende jaarholting anno 1557 zulks moeten 
afbreken en slopen. Gebeurt zulks niet dan hebben de gemene 
erfgenamen eenstemmig besloten, dat ze op de voorgenoemde 
eerstvolgende jaarholting die zelf willen neerhalen en vernietigen. 
Daarom moeten de gemene erfgenamen op die jaarholting ook 
gezamenlijk en eenstemmig in eigen persoon verschijnen, behalve 
als iemand ziek of noodzakelijk [afwezig] zou zijn, dan moet diegene 
zich met [zodanig] complete volmachten verontschuldigen, dat de 
gemene erfgenamen deze als waar aanvaarden, [anders krijgen ze] 
een boete van twee goud guldens.  
 
 
 Over het zelf halen van beesten uit het schutschot 
 
Op maandag de achtste dag na Pinksteren anno 1557, heeft de 
eerwaarde en geestelijke heer, heer Hermanus Porna, die toen 
proost was te Bethlehem, op een echte jaarholting ten gerichte 
gezeten als een echt markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren Andreas van Broekhuizen en 
Joachim Horstink.  
 
Op deze jaarholting is door de gemene erfgenamen besloten dat van 
nu af aan na aanstaande Sint Michaël geen schapen, beesten of 
varkens meer op de enk gehoed of aan het spit gezet mogen 
worden, ook niet op iemands eigen land, voordat de rogge en 
boekweit eerst zijn gemaaid en afgevoerd. Daarna mag iedereen op 
zijn eigen land hoeden, maar nergens anders.  
En als bovendien enige beesten in de enk worden aangetroffen, dan 
zullen die schutbaar zijn en moeten ze volgens de oude gewoonten 
elke keer beboet worden, en wel zo vaak als ze geschut worden.  
En als iemand op eigen gezag die beesten of het geschutte vee uit 
het schutschot zou halen, dan moet die beboet worden met vier 
herenpond, zo vaak als dat gebeurt. 
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 [P.30] Item is verdraghen op die selvighe Jairholtinghe bij den 
gemeijnen erffgenamen dat selve tachterfolgen g angande den 
uthgraven end meijen gelick in die naeste jairholtinge ingegain end 
verdraghen is ende dair op sollen die gemeijne Erffgenamen den 
selvigen vursS verdraghe nae erschinen op manendach nae onsser 
Lieven frouwen hemellvairt tho komende all hir tho zellem bynnen 
den darpe tho voirmiddaghe nae older gewonte 
 
 
 
Op manendach post octavas pentecostes anno etc lviij hefft to 
gerichte gesetten op die rechte Jair holtinge die werdighe end 
giestlicke hern her harmen van zutphen inder tit praest tho bolhem 
als ein recht marrickenrichter inder hatmer marickt to zellem orkunde 
gerichtz lude andrias volgellsanck end Johan Stackebrant 
 
 
unde is bij den gemeinen Erffgenamen ingegain end avergegeven 
die ghonne die op die marickt wonen end hon van den gemeijnen 
erffgenamen om gades wijlle ver-gunt is oir leven lanck to 
gebruicken End sollen alle Jair up die rechte Jairholtinghe komen 
end erschinen sich voir den gemeijnen Erffgenamen end begeren  
van dat einne Jar om dat ander dar up to wonen soe langhe sije 
leven End wie dair van versterfft salmen sollen die gemeijne 
Erffgenamen dat dalle treden end affbrecken  
 
sint die gemeijne erffgenamen ock verdraghen die ghonne noch up 
die marick wonen Ennde getymmert hebben butten wijlle der 
Erffgenamen [P.31] End sullicx van den Erffgenamen nieth begerth 
en hebben wijllen die Erffgenamen eindrechtlicken komen up 
wonsdach nae onser lieven frouwen dach tho vier hochtijden * naist 
volgende dach van dessen end brecken dat selve aff end treden dat 
daelle sonder langer vertoch  
End offt saicke wer der Erffgenamen als dan wellick uth blijve end 
nieth personelicken end en queme up den selven dach vursS off 
einen man in hor stede mit einne wollenkomen mach volle-macht 
dair hie sich als dan vor den Erffgenamen mede ernoethschienigen 
mach bij ein peene van vir Joachgim daller  
En die anderen soll alls dan die erschienen sollen Even-wall doin 
end vollen trecken * desse vursS punten gelick sie hir gementlecken 
ingetreden sinth   
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Over ontginnen en maaien 
 
Ook is op deze jaarholting door de gezamelijke erfgenamen besloten 
om hetgene, wat in de vorige jaarholting ingevoerd en besloten is 
aangaande het ontginnen en maaien, uit te voeren. 
(En) daarom moeten de gezamelijke erfgenamen, volgens de 
voorgaande afspraak en naar oud gebruik, op de maandag na onzer 
Lieven Vrouwen Hemelvaart aanstaande des voormiddags alhier te 
Zelhem binnen het dorp verschijnen.  
 
1558 Katers moeten ieder jaar vragen om toestemming 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1558, heeft de 
waardige en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten op een echte 
Jaarholting, als een echt markerichter van de Hattemer Mark te 
Zelhem. Aangestelde gerichtslieden waren Andries Volgelzang en 
Johan Stakebrand. 
 
Door de gemene erfgenamen is ingevoerd en overeengekomen, dat 
degenen, die op de mark wonen en aan wie door de gemene 
erfgenamen om Gods wil vergunning is verleend om dat hun leven 
lang te gebruiken, ieder jaar [weer] op de jaarholting moeten komen 
om voor de gemene erfgenamen te verschijnen en hun te vragen om 
van het ene jaar op het andere weer daarop te mogen wonen zo 
lang ze leven. En van degene die komt te overlijden moeten de 
gemene erfgenamen dat neerhalen en afbreken.  
 
Ook hebben de gemene erfgenamen een afspraak gemaakt [over] 
degenen die nog op de mark wonen en getimmerd hebben buiten de 
wil van de erfgenamen om. Omdat zoiets niet door de erfgenamen 
wordt gewenst, willen de erfgenamen op eerstkomende woensdag 
na onzer Lieven Vrouwendag te vier Hoogtijden met z’n allen 
bijeenkomen om deze bouwsels zonder verder uitstel af te breken en 
neer te halen.  
Mocht het gebeuren dat alsdan iemand van de erfgenamen weg blijft 
en niet persoonlijk op de voornoemde dag komt opdagen, of geen 
man met volledige volmacht in zijn plaats [stuurt], dan moet hij zich 
alsdan voor de erfgenamen verontschuldigen tegen een boete van 
vier Joachim daalders. 
De anderen die wel verschijnen moeten evenwel doorgaan en de 
voorgenoemde punten volledig uitvoeren, zoals ze hier 
gemeenschappelijk ingevoerd zijn. 
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  Venrekinck hecke 
 
Inder selven gerichte hebben die gemein Erffgenamen an 
gespraicken henrick ubbekinck Johan Daltinck Johan tegerdinck end 
henrick agelinck end sprecken die selven an om konsschap der 
wairheit wes hem wettich end kundich iss van Venrickinck heck soe 
sie Ertytz maricken richters gewest sinth voir dat hecke plicht tho 
onder haelden end to macken  
Dair up henrick ubbekinck geantwordt end gesacht dat hie wall aver 
xxv Jaren mit Johan roessinck maricken richter gewest is End dat 
die pastor van die addinck horne her henrick to warlle van sunte 
Katrinen landt her gerit van sint anthonis landt henrick to warlle van 
die horne henrick Lebbinck end venrekinck dath plachten  [P.32] tho 
onderhaelden end to macken  
seggen Johan Daltinck Johan tegerdinck end henrick agelinck inder 
tit sie maricken richters weren dat sie doe die selven mit oren 
bouluden die dat Landt vurss bouwen dar ock um dat hecke 
tomaecken angespracken hebben die dar doe nieth to doin off genen 
end wolden hebben sye dar vor gepenth 
 
 
Op manendach post octavas pentecoste Anno etc Lix hefft to 
gerichte gesetten up die rechte Jairholtinge die werdige end 
giestlicke her her harmen van zutphen inder tit praest tho bolheem 
als ein recht marckenrichter inder hatmer marckt to zellem orkunde  
gerichtz lude wijllem then holte end Jan Stackebranth 
 
 
unde inden selven gerichte iss verdragen tusschen dem 
erffgenamen eins end Joachgim Horstinck anderdells al soe dije 
Erffgenamen tot mer maellen vor gegeven dat Joachgim horstinck 
etlicke Erffnisse tot sijnen gude hijssinck gebruicken solde twellicke 
tot der marickt horen sollde dar-tegens f Joachgim horstinck sustinirt 
dat die selve Erffnisse sin eijgen gudt end van die tho-behoringe sins 
gudtz hijsinck genwest ind noch is dat all sullicke gebrecken bij mijn 
her die praest maricken richter and seess erffgenamen hir 
naebenompt up die nest komende Jarholtinge des marghens [P.33] 
um trint acht uren voir den gerichte verhort warden sollen end dat 
Joachgim horstinck als dan alle sin bewijss end bescheit hie des 
landes halven hefft den verordenden der Erffgenamen voor brengen 
end lesen laten sollen  
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 Over het repareren van het Venderink hek 
 
Op deze rechtszitting hebben de gemene erfgenamen aan Hendrik 
Obbink, Johan Daaltink, Johan Teerink en Hendrik Agelink, omdat ze 
vroeger markerichters zijn geweest, gevraagd om getuigenis der 
waarheid te geven over wat ze weten en hun bekend is van het 
Venderink hek; wie dat hek pleegt te onderhouden en te maken. 
Daarop heeft Hendrik Obbink geantwoord en gezegd dat hij samen 
met Johan Roessink wel meer dan 25 jaar markerichter is geweest, 
en dat de pastoor van de Ardinckhoek, Heer Hendrik te Waarlo van 
Sint Catharineland, Heer Gerrit van Sint Anthonisland, Hendrik te 
Waarlo van de Hoek, Hendrik Lebbink, en Venderink dat plachtten te 
onderhouden en te maken. 
Johan Daaltink, Johan Teerink en Hendrik Agelink zeggen dat, in de 
tijd dat zij markerichters waren, zij toen dezelfden met hun 
zetboeren, die het genoemde  land bebouwen, er ook op 
aangesproken hebben om het hek te maken. [Degenen] die dat toen 
niet deden of wilden doen hebben zij daarvoor beboet. 
 
1559 Joachim Horstink van Hissink gebruikt markegrond 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1559, heeft de 
waardige en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten op een wettige 
jaarholting, als een rechtmatig markerichter van de Hattemer Mark te 
Zelhem. Aangestelde gerichtslieden waren Willem ten Holte en Jan 
Stakebrand. 
 
Omdat de erfgenamen tot meerdere malen toe aangegeven hebben, 
dat Joachim Horstink verscheidene stukken grond, welke tot de mark 
behoren, bij zijn goed Hissink zou gebruiken, en daarentegen 
Joachim Horstink volhoudt, dat dezelfde stukken zijn eigen goed  zijn 
en tot de toebehoren van zijn goed Hissink waren en nog zijn, is op 
dit gericht besloten tussen de erfgenamen enerzijds en Joachim 
Horstink anderzijds, dat al deze gebreken door mijn heer de proost 
als markerichter, en zes erfgenamen, die hierna worden benoemd, 
op de eerstvolgende Jaarholting, ’s morgens omtrent acht uur voor 
het gericht moeten worden gehoord, en dat Joachim Horstink dan 
ook al z’n bewijzen en documenten, die hij met betrekking tot zijn 
land heeft, aan de door de erfgenamen aangewezen personen moet 
tonen en laten lezen.  
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wert ock saicke Joachgim Horstinck als dan selffs personelick 
erschienen dorich dinst kon mast offt ander sac noeth-sacke 
verhindert worde sall hie einen anderen in sin stede dair tho 
mechtigen dessen van sin(t)nent wegen nae te komen  
Ende hir tho sint van den gemeijnen Erffgenamen verordent end 
gebeden uth der stadt zutphen mijster Jorgen Werninckhoff unde 
wijllem Kuser Ende uth der stadt Doesborich mijster Albert Schap 
end bernt loesekathe und uth der stadt Dottichem wijllem then holte 
end andrieas van bruickhese die sich up den vurss bestempter dach 
ind tit bij den praest onweijgerlickend fugen sollen  
 
Eij-doch lijffs-noeth hir in uthgesundert soe ock in mijlder tit dorich 
ver-sijn des almechtigen enigen van dessen verordenten aff lijvich 
worde sall die praest macht hebben ein anderen van der 
Erffgenamen in des doden stede tho kiesen 
 
 
 
[P.34] Op manendach post octavas pentecoste anno etc Lx hefft tho 
gerichte gesetten up die rechte Jairholtinge die werdige end 
geijstelicke her her harmen van zutphen inder tit praest tho bolheem 
als ein recht maricken richter inder hatmer marickt tho zelhem 
orkunde gerichtz lude meyster Jorgen wernninckhoff end andrieas 
van Bruickhese 
 
Iidt sinen schatters gekaren ein inden dareppe nemptlecken thonis 
wijlinck in den heydenhoick garit tmollenkamp inden winckelshoick 
Jan massinck  desse sollen bij oren Edt schutten vermogen des 
marickens buecks end dair niemantz vor an sien end ock die pande 
nijth anders laeten vollgen dan vermogen des vurss buecks  
idt sinen ock uth dottichem twe merickenrichters gekaren Garth van 
ansem end henrick van bruickhese die den vurss drie_en schutteren 
verstendich end behulpelick sollen sin in allen des van der maricken 
an komen mach end des sie als dan onder hem vieven bij hem 
selven nieth uthrichten en kunnen inder maricken sollen sie den 
werdigen her die praist van bulhom als overste maricken richter 
anroepen end wes men den Erffgenamen van schape end anders 
schuldich is sollen die drie schutters sonder voir wetten der vurss 
van dottichem nieth in boren noch uth geven   
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Mocht het zo zijn dat Joachgim Horstink’s eigen persoonlijke 
verschijnen, door dienst [bij Zijne] Koninklijke Majesteit of andere 
noodzaken, verhinderd is, dan moet hij een ander in zijn plaats ertoe 
machtigen om dit uit zijn naam na te komen. 
Hiertoe zijn door de gezamelijke erfgenamen opgeroepen en 
gevraagd: uit de stad Zutphen Meester Jorgen Werninkhof en Willem 
Kuiser, uit de stad Doesburg meester Albert Schaap en Berend 
Loosekate, en uit de stad Doetinchem Willem ten Holte en Andries 
van Broekhuizen, die niet mogen weigeren zich op de genoemde 
[hiervoor] bestemde dag en tijd bij de proost te vervoegen. 
Echter, uitgezonderd bij levensnood, en ook als in milde (vredes) tijd 
iemand door beschikking van de Almachtige komt te overlijden, dan 
zal de proost de macht hebben om, in plaats van de overledene, één 
van de andere erfgenamen te kiezen.  
 
1560 Verkiezing van schutters (opzichters) 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1560, heeft de 
eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten op een wettige 
jaarholting, als een rechtmatige markerichter van de Hattemer Mark 
te Zelhem. Aangestelde gerichtslieden waren meester Jorgen 
Werninkhof en Andreas van Broekhuizen. 
 
Er zijn schutters rechtmatige; één in het dorp, genaamd Teunis 
Willink, in de Heidenhoek Gerrit Molenkamp, en in de Winkelshoek 
Jan Massink. Dezen moeten op hun eed schutten volgens het 
markeboek en daarbij niemand ontzien en ook de boetes niet anders 
opleggen dan het volgens het genoemde markeboek moet. 
Ook zijn uit Doetinchem twee markerichters rechtmatige, Gerrit van 
Ansen en Hendrik van Broekhuizen, die de drie genoemde schutters 
met raad en daad moeten bijstaan in alle zaken welke zich in de 
mark kunnen voordoen. Voor wat ze met hun vijven niet zelf kunnen 
uitvoeren in de mark, moeten ze de eerwaarde heer de proost van 
Bethlehem er als opperste markerichter bijroepen.  
En als de erfgenamen iets verschuldigd zijn vanwege schapen of 
anderzins, dan mogen de drie schutters dat niet zonder voorkennis 
van de genoemden uit Doetinchem invorderen of uitgeven. 
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[P.35] Item is ock verdragen dat ein yder Erffgename sich so all hir 
in den darpe tho zelhem des daghes nae sunt Jacob des smargens 
to acht uren in eygener personen fugen sall (by ein pene van vir 
Joachgim daller) so een bij mij onsen werdigen heren den praest om 
tho trecken bij den om gep gegraven haeffkens end up geslagen 
huisskens end dan vorth tdoin als bij den Erffgenamen up vollen 
Jairholtingen verdragen is    
 
 
Belangende Joachgim horstinck soe hie die wijssell voir sin Erfftall 
holt verdegenen wijll end erbuit sich des then rechten  end die 
Erffgenamen dat voir maricke holden end vermuenden dair noch 
wijder konschap van tho krijgen is verdragen dat die twe van 
Dottinchem soe mit den drien van zelhem vurss swaringhe dair 
sollen end wes sie (dat mijn her die praest vurss einnen van wegen 
der Gemeijnen Erffgenamen mechtich macken sall omb) dair van 
konschap tkrijgen off leijden laethen sollen soe ther nester 
Jairholtinge up kost der Erffgenamen inbrengen soll  
 
[P.35a] Los blad (binnenkant) 
 
  Anno Lx    (1560) 
 
Item op die selve Jarholtinge hebben die gemein Erffgenamen hijlle 
konsen purlicken van gatz wijlle vergunt end tho gelaeten dat sie van 
den kamp sije vander marickt uth gegraven hefft dat ein einde naer 
dien suiden gelegen wes tot dem barich to insluitlick oir leven lanck 
sall mogen bewonen end gebruick end van stons an achter den 
barich affgraven end dat averste einde van den barich vurss 
angande sall sie soe baelde die buick weyte gemeit is neder stecken 
end tot der marickt komen laethen end sich des vorder nieth onder 
winden  des gelaeffde hielle (mit jan or son) vurss dat sie oren 
naebers off enigen Erffgenamen gheinnen schade doin en sall end 
dat sie sich also haelden wijll dat niemantz mit fughe sich aver or tho 
beklagen hebben soll end dat sie desen allen also nakomen sall hefft 
albert paelteen als or gerechte borge an handen des praesten 
gelaifft mit alsullicke verwillekoringe off sie in enigen van desen 
versumelicken worde dat als dan die Erffgenamen die alingen kamp 
mit allen getymmer dair up stande aller tit sollen mogen affbrecken 
end neder treden end tot der maricken dairt doch in gehort komen 
laethen sonder enighe voirbede wijders van orent wegen enich sins 
antnemen 
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Ook is besloten dat iedere erfgenaam zich hier in het dorp Zelhem, 
op de dag na Sint Jacob, ’s ochtends om acht uur, in eigen persoon 
moet vervoegen (op straffe van vier Joachim daalders) bij onze 
eerwaarde heer de proost om met hem op te trekken naar de 
ontgonnen hofjes en opgebouwde huisjes om daar verder te doen 
wat door de erfgenamen op de volle jaarholting overeengekomen is. 
 

De twisselt  van Joachim Horstink 
 
Betreffende Joachim Horstink: omdat hij de twisselt voor zijn eigen 
erf wil behouden uit hij zich daarover terecht. Maar omdat de 
erfgenamen denken dat het markegrond is en zeggen daar nog 
verder bewijs van te kunnen krijgen, is afgesproken, dat eerder 
genoemde meneer de proost iemand vanwege de gemene 
erfgenamen zal machtigen om daarvan het bewijs te verkrijgen, of 
het toe te staan, en dit op de volgende jaarholting in te brengen op 
kosten van de erfgenamen.  
 
 
 Toestemming aan Hiltje Konsen 
 
 Anno 1560 
 
Ook hebben de gemene erfgenamen op deze jaarholting, enkel om 
Gods wil, aan Hiltje Konsen vergund en toegestaan dat zij de kamp, 
die ze uit de mark heeft ontgonnen en die een eind naar het zuiden 
is gelegen tot en met de berg, haar leven lang zal mogen bewonen 
en gebruiken en vanaf [het stuk] direct achter de berg mag afgraven.  
Het andere einde van de vermelde berg moet ze zodra de boekweit 
gemaaid is braak laten liggen en tot de mark terug laten komen en 
zich daar verder niet mee bemoeien.  
Daarop beloofde genoemde Hiltje (met Jan haar zoon), dat ze haar 
buren, noch enig erfgenaam schade zal berokkenen en dat ze zich 
zodanig zal gedragen dat niemand reden zal hebben om over haar 
te klagen. En opdat zij dit allemaal zo zal nakomen heeft Albert 
Paaltjes, als haar rechtmatige borg, in handen van de proost, met 
alle mogelijke afspraken beloofd dat als ze in één van deze zaken in 
gebreke blijft, de erfgenamen de hele kamp met alle getimmerte wat 
daar op staat mogen afbreken, platgooien en tot de mark waar het 
toch toe behoort mogen laten terug komen,zonder verder enig 
smekend verzoek van haar kant te hoeven aanvaarden. 
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[P.35b] Los blad (buitenkant links) 
 
Item twetten van hijlle konsen wijllen sich die Erffgenamen mit 
den anderen besprecken 
 
Loman gepenth 
 
Bartolt wope gepeinth 
 
Item ein huiss up die marick vor gert schroers hoff 
 
Item toeinck hefft sich beklageth dat hie in broinckerste slach 
gedrenckt worth 
 
[P.35c] Los blad (buitenkant rechts) 
 

buninck 
brugginck 

 
wijllem  poppinck 
 griete buninck 
 
 wichman clapsinck 
 
 hijlle konsen end or son 
 
 stijne boskinck 
 
 stoit voeth vergunth om gaetz wijlle tot 
 weder seggen der arffgenamen 
 
 Lambert poppinck 
 
 Luitte inden warninchage uthgestelt up die neste  

Jairholtinge 
 
 
 
[P.36] Op manendach post octavax pente coste anno Lxj hefft tho 
gerichte up gesetten up die rechte Jarholtinge die werdighe end 
gijstlicke her her harmen van zutphen praest thoe bolhem als ein 
recht marichken richter rich inden hatmer marickt to zelhem orkunde 
gerichtz lude die Erntveste end frome gijsbert van broickhusen end 
Jan Stackebrant 
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Een paar aantekeningen m.b.t. 1560 
 
Betreffende Hiltje Konsen willen de erfgenamen [de zaak] met de 
anderen bespreken 
 
Loman beboet 
 
Bartolt Wope beboet 
 
Een huis op de mark vóór de hof van Gert Schroers 
 
Toonk heeft er over geklaagd dat hij in Bronkhorsterslag [door 
anderen] wateroverlast heeft 
 
 Nog meer aantekeningen m.b.t. 1560 
 
Boenink 
Bruggink 
 
Willem Poppink 
Grietje Boenink 
 
Wichman Klaapsink 
 
Hiltje Konsen en haar zoon 
 
Stijntje Bussink 
 
Stoot Voet om Gods wil toegestaan tot wederopzegging door de 
erfgenamen 
 
Lambert Poppink 
 
Luit op de Warninkhage uitgesteld tot volgende jaarholting 
 
 
1561 Til en Heijink beboet 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1561, heeft de 
eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, proost 
van Bethlehem, ten gerichte gezeten op een echte jaarholting, als 
een echt markerichter in de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden waren de achtbare en vrome Gijsbert van 
Broekhuizen en Jan Stakebrand. 
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Inden selven gerichte sint gekomen gart van ansen end henrick 
bruickhese als maricken richters der hatmer marickt end hebben mit 
maricken recht angespraicken dat sie hebben doin penden tijlder end 
heijinck dat die selven nieth gerumt en hebben vor hofft vor alsoe 
dane broecke dair up staind nae vermogen end in haelt des 
maricken boicks soe ver sie nieth en quemen bij syttende gerichte 
end geven der anspraicke ein recht andtwordt  sollen sie der allingen 
anspraicke vellich sin dat gerichte heir wachted end waret 
  
Inden selven gerichte is gekomen georgius starrinck van wegen des 
conventz binnen wesell als lantheren des Erffs end gudtz tijlle end 
wijlhem bolunck als lanther des Erffs end gutz heijinck end seggen 
up anspraicke van genne der maricken richters vurss dat sye ghein 
wetten en hebbe dat er boulude vor [P.37] hofft plegen tho rumen 
seggen dair beneven konnen die marichken richters bewijsen dat idt 
den boulude plegen tho rumen wanth idt up die gemeint licht wijllen 
dair om lijden behaltlicken dat sie mit oren naeberen wijllen bewijsen 
dat sie dat nieth plegen tho rumen 
 
dar Up replicieren end seggen die anlegeren vurss end nemen vor 
irst vor bekanth an dat die verwerech in sinner andtworth nieth 
ontkanth dat sie die weteringhe vor hofft nieth gerumpt en hebben 
seggen dair beneven dat sie bewijsen wijllen mit dem maricken buick 
dat inden Jair drie en dartich up die gemeinne Jairholtinge bij dem 
gemeijnen erff-genamen verdragen is dat ein ijder van den 
Erffgenamen nemptlicken van tegerdinck maeth bis an den witten 
brinck die grote wetteringe end reegravenen end apen end graven 
sollen bij ein pen van twe golt gl van gewicht als sie allet mit dem 
maricken buick be-wijsen wijllen wellick sie hir bij in bedinckt hebben 
wijllen end nu in den gerichte gehort is  dair beneven wijllen die 
maricken richters bewijsen nair gichte der geswarden vorster dat dar 
nae die selffste graven ge-schout end van wegen der verwerden 
gerumpt gewest sint   woe die vorsters inder gerichte or gegicht dar 
van gedain seggen dair van dat sie der broicke end pant vellich 
wesen sollen end segge dat idt recht is end begeren des ein ordell 
 
 
[P.38] Inden selven gerichte is verhandelt end mit wijllen ders 
maricken richters verdraghen tuschen bijden up genanthen parthien 
dat dat den beclaichten die broicken dair vor sie nu gepant gewest 
up dit maell tho gude end quit geschulden sijnen des hebben sie 
gelaifft die up gemelte graven van nu vort-an all tit tho rumen tgraven 
und tho schow thalden und tho wachten als behort und baven und 
beneden gebruickelick is 
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In dit gericht zijn Gerrit van Ansen en Hendrik Broekhuizen 
verschenen als markerichters van de Hattemer Mark en hebben op 
grond van markerecht Til en Heijink er over aangesproken en laten 
bekeuren, omdat beiden niet hebben geruimd voor hun hoeve, met 
de boete die daar op staat uit kracht van en volgens inhoud van het 
markeboek. In geval zij niet zouden komen op het zittende gericht 
om een juist antwoord op de aanklacht geven, zullen ze schuldig zijn 
aan de klacht en moet het gericht hun vermanen. 
 
In dit gericht zijn verschenen Georgius Staring vanwege het Convent 
van Wesel als landheer van het erf en goed Til, en Willem Boelink 
als landheer van het erf en goed Heijink. Op de aaanklacht van de 
markerichters zeggen ze, dat zij er geen weet van hebben dat hun 
zetboeren voor hun hoeve plegen te ruimen. Daarnaast zeggen ze, 
dat als de markerichters kunnen bewijzen, dat de landbouwers 
moeten ruimen wanneer het op de meene ligt, ze dit zullen 
accepteren, onder voorbehoud dat ze met hun buren willen bewijzen 
dat het niet gebruikelijk is om daar ruimen. 
 
Daarop antwoorden en zeggen de genoemde aanklagers dat ze in 
de eerste plaats voor bekend aannemen, dat de verweerder in zijn 
antwoord niet ontkent dat ze de wetering voor hun hoeve niet 
geruimd hebben. Verder zeggen ze aan de hand van het markeboek 
te willen bewijzen dat in het jaar 1533 op de gemene jaarholting door 
de gemene erfgenamen is besloten, dat elk van de erfgenamen, met 
name vanaf Teerinkmaat tot aan de Wittebrink, de grote weteringen 
en de scheidingssloten opengegraven moet houden op straffe van 
twee goudguldens, zoals ze (dit alles) met het markeboek willen 
bewijzen, wat ze hierbij hebben willen bedingen en wat nu door de 
rechtbank is gehoord. Daarnaast willen de markerichters volgens 
verklaring van de beëdigde vorsters bewijzen, dat daarna dezelfde 
sloten geschouwd en namens de verweerders geruimd zijn geweest. 
Hiervan hebben de vorsters in de rechtbank hun verklaring 
afgegeven, waarin ze zeggen dat ze de straf en boete schuldig zijn; 
ze zeggen dat het terecht is en dat ze hierover een uitspraak 
wensen.  
 
In dit gericht is besproken en met toestemming van de marke-
richters tussen beide genoemde partijen afgesproken, dat de aange-
klaagden de boete waarvoor ze nu zijn bekeurd deze keer tegoed 
houden en dat die kwijtgescholden wordt. Daarom hebben ze 
beloofd om de genoemde sloten vanaf nu altijd te ruimen, te graven, 
te laten schouwen, en te onderhouden zoals het hoort, en boven en 
beneden hen gebruikelijk is. 
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Item  inden selven gerichte is by dem gemeijnen Erffgenamen 
verdragen soe die richter van zelhem mit mer anderen Erffgenamen 
sich beklagen dat etlicke achter of baven sinen hoff mit oren haven 
gelegen die olde bepallinge wit aver geschreden end in der maricken 
getast  dat den selven bevalen warden sall end hir mede 
bevalen wordt dat sie die nije wracht weder omb aff brecken end 
nieth wijders na den Enck dan des richters wracht und olde hegghe 
uth wijseth doin macken sollen tusschen dit end neste Jairholtinge 
bij ein peen van twe heren ponde end bij gebreck sie dair in 
versumich worden wijllen die Erffge-namen up die tho komende 
Jaires holtinge die ongeborlicke wracht selffs doin neder leggen end 
west tot der marick hort ko dar tho weder komen laethen   
 
 
 
 
[P.39] Op manendach post octavas pentecoste he anno etc lxii hefft 
to gerichte gesetten up die rechte Jarholtinge die werdige end 
gijstlicke her her harmen van zutphen inder tit praest tho bolheem als 
ein recht maricken richter inder tit hatmer marickt to zelhem orkunde 
gerichtz lude andries van bruickhesse end Jan stackebrandth 
 
Inden selven gerichte is vergunth tho penden die ghenne die nije 
hoiffsteden angemacketh (hebben) end uth der marcken mesten  
alleth nae vermogen der marcke zelle   
 
Item  is verdragen datmen Jan smeijinck an seggen sall dat men dat 
angegraven landt soe men secht dat idt vander gemeinth 
angegraven solde sin besichtigen sall up die neste Jar holtinge des 
margens the acht uren dar die dan die praest mit etlicke 
Erffgenamen erschienen sol wijll dat Jan smeijinck onder wijlder tit 
sin schien end bescheit end konschap verfatten sall dar mede hie 
sich menth to verdedingen      
 
 
            
Op manendach post octavas pentecoste anno etc lxiii hefft to 
gerichte gesetten up die rechte Jairholtinge die werdighe end 
giestlicke heren her harmen van zutphen inder tit praest to bolhem 
als ein recht maricken richter inder tit hat-mer marick to zelhem 
orkunde gerichtz lude gijsbert korbeck end Jan stackebrant 
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Niet buiten de omheining van de enk bouwen 
 
Omdat de richter van Zelhem zich er met meer andere erfgenamen 
over beklaagt, dat ettelijken, die hun hof achter/boven zijn hof 
hebben liggen, de oude afbakening ver overschreden en de mark 
aangetast hebben, is tijdens dit gericht door de gemene erfgenamen 
besloten, dat dezen bevolen zal worden en hiermee bevolen wordt, 
dat zij de nieuwe omheining weer moeten afbreken en deze tussen 
nu en de volgende jaarholting niet verder van de enk af zullen laten 
maken dan de omheining van de richter en de oude heg uitwijzen, op 
straffe van twee herenpond boete. Als men dit niet goed doet of 
verzuimd, willen de erfgenamen op de eerstkomende jaarholting de 
ongebruikelijke omheiningen afbreken en hetgeen bij de mark hoort 
daar weer in terug laten komen. 
 
1562  Bekeuring voor bemesten en ontginning van Jan  

Smeenk bezichtigen 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1562, heeft de 
eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten als een rechtmatig 
markerichter in de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden waren Andries van Broekhuizen en Jan Stakebrand. 
 
 
In dit gericht is toegestaan om degenen te bekeuren die nieuwe 
hofsteden gebouwd hebben en hun grond uit de mark bemesten, dit 
alles krachtens het markerecht. 
 
Ook is afgesproken dat men Jan Smeenk zal aanzeggen, dat men 
het ontgonnen land, waarvan men zegt dat het uit de meene 
ontgonnen zou zijn, op de volgende jaarholting zal bezichtigen.  
’s Morgens om acht uur wil de proost daar dan met ettelijke 
erfgenamen verschijnen. In de tussentijd moet Jan Smeenk z’n 
papieren, verslag en bewijs opstellen waarmee hij zich denkt te 
verdedigen. 
 
 1563 Verkiezing schaters 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1563, heeft de 
eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten als een echt 
markerichter in de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden waren Gijsbert Koerbeek en Jan Stakebrand. 
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Indt sinnen schatters gekaren inden darpe barwelt lebbinck harwichs 
son inden heijden hoick rabe vegeninck inden winckels hoick tonnis 
vendertinck Jan daltinck 
 
 
 
[P.40] Op manendach post octavas pentecoste he aod etc lxiiii hefft 
tho gerichte gesetten die up die rechte Jair holtinghe die werdige end 
giestelicke heren her harmen van zutphen inder tit praest tho 
boelhem als ein recht maricken richter inder tit der hartmer marick 
thoe zellem orkunde gerichtz lude Gijsbert coir beck end Johan 
stackebrant 
 
 
 
Inden selven gerichte sint vor schatters end maricken richters 
gekaren Johan roessinck die bouman van wegen die wincklels hueck 
henrick bouman up wijmeldinck van wegen den heijden hoick end 
raebe smeijkinck van wegen des darps end is bij dem gemeijnen 
Erffgenamen verdragen dat men nu vorth an then allen tween Jaren 
in ellicker hueck eennen nijen schatter dair an setten sall end sall up 
die rijghe omgain gelick dat hir nu begont end 
in gegain is 
 
 
Inden selven gerichte iss bij dem gemeijnen Erffgenamen 
verdragen und avergegeven dat garit boeskinck ein arm gatz 
mensche dem hoeff gelegen bij schenninck dar harmen schenninck 
sin leven mede versien was om gatz wijlle nu vort an hebben sall sin 
leven lanck off tot weder seggen der Erffgenamen  [P.41] tot behoiff 
hem dar mede the underhaelden end is ver-dragen datmen dem 
bouman up schenninck verpachten dem vurss hoiff verpachten sall 
vor ijmantz anders beheltlicken dat hie dair vor doin und geven sall 
Jarlicx ter bijllickheit tot kentnisse der Erffgenamen 
 
 
 
 
Item is verdragen van den broicken vant Jair van dem aptecker die 
sall men vorderen uth vorderen     
 
Item   loepen loeman van die pendinge is pant vellich gewesen des 
gelicken sollen die vorsteren nu vorth anderen ock doen die 
ingelicken doin tegen dat maricken bueck sonder nieth the 
verschonen off an the sijen 
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Tot schaters zijn rechtmatige: in het dorp Barwelt Lebbink Harwichs 
zoon, in de Heidenhoek Rabe Veenink, en in de Winkelshoek Jan 
Daaltink 
 
 1564  
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno domini 1564, heeft 
de eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die 
toen proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten als een 
rechtmatige markerichter in de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren Gijsbert Koerbeek en Jan 
Stakebrand. 
 
 Verkiezing schaters en markerichters 
 
In dit gericht zijn als schaters en markerichters rechtmatige: Johan 
Roessink de zetboer vanwege de Winkelshoek, Hendrik de zetboer 
op Wiemeldink vanwege de Heidenhoek, en Rabe Smeenk vanwege 
het dorp. Door de gemene erfgenamen is besloten dat men voortaan 
om de twee jaar in elke hoek een nieuwe schater zal aanstellen. Dit 
zal in de volgorde gaan zoals die hier nu is begonnen en ingegaan. 
 
 Gerrit Bussink mag de hof bij Schennink gebruiken 
 
In dit gericht is door de gemene erfgenamen afgesproken en over-
eengekomen, dat Gerrit Bossink, een arm Godsmens, de hof 
gelegen bij Schennink, die Harmen Schennink in z’n levensonder-
houd voorzag, om Gods wil nu voortaan levenslang mag hebben, of 
tot wederopzegging door de erfgenamen, om daarmee in zijn 
onderhoud te voorzien. Ook is afgesproken,  dat alvorens deze aan 
iemand anders te gunnen, men de zetboer op Schennink de 
genoemde hof zal verpachten, onder voorbehoud dat hij daarvoor 
jaarlijks een billijk bedrag zal geven uit erkentelijkheid aan de 
erfgenamen. 
 
 Diverse boetes 
 
Ook is afgesproken dat men dit jaar de boetes van de kruiden-
handelaar zal invorderen. 
 
Looman is door boetes strafbaar geweest. Daarom moeten de 
vorsters voortaan ook anderen beboeten die op dezelfde manier 
tegen het markeboek handelen, zonder pardon of aanzien des 
persoons. 
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Item  die apteker van bruinsfeltz onkruit non conparuit 
 
 
 
[P.42] Op manendach post octavas pentecoste anno Lxv hefft   
tho gerichte gesetten up die rechte Jairholtinge die werdige end 
giestlicke her her harmen van zutphen inder tit praist tho bulhem als 
ein recht marichken richter inder tit der hatmer marickt tho zellem 
orkunde gerichtz lude gijsberth Coirbecke end Jan stackebranth 
 
 
Item  inder sacken vander pendonge van meijster henrick poppinck 
dair up hie ein Certificatie vor sin better recht ingebracht hebben die 
gemeijne Erffgenamen verclairth dat hie sin beter recht dair nieth 
genoichsam mede bewesen so end hefft    
 
Item  is bij den gemeijnen Erffgenamen in gecompt de van die 
wetteringe tho scho(u)wen dat men nu vort an die wetteringe nieth 
schouwen end sall dar en solt then minsten twe vorsters end twe 
arffgenamen (op ellicker scho(u)winge) bij wesen end wie dair als 
dan van bekorth werden solt bekorth blijven    
 
Item  soe wijllem bettinck ein maell gepent is end den voirsters dat 
pant aff gedrongen is bij den gemeijnen Erffgenamen verdragen dat 
men hem aff fragen sall wer hie hir vor den maricken rechte the 
rechte stain wijll offt nieth de wijle dat hie dat hie in desser marickt 
nieth gesetten en is Unde soe hie naeder tit noch eins gepent is end 
dair vor wijllem the bruinsfelt tho borge gestalt iss verdragen dat men 
den borighe vor die broicke penden sall 
 
Item wijllem bettinck wijll bij den maricken praest end arff- 
genamen komen end or gemueth hebben  
 
[P.43] Item  angainde soe Jan lettick geschut is end dat pant weder 
gehalt is verdragen datmen die broicke mit rechte van hem vorderen 
sall  
 
Item  soe wijllem frericks faricken geschut weren end weder sin frow 
weder gehalt end ein pant then van rechten gestalt is verdragen dat 
hie schot gelt schuldich is  
 
Item  Jan lettinck wijll bij den praist end arffgenamen komen end or 
gemoith hebben 
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De kruidenhandelaar van Brunsveld Onkruid is niet verschenen. 
 
 1565 Diverse zaken 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno domini 1565, heeft 
de eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die 
toen proost van Bethlehem was, de ten gerichte gezeten als een 
rechtmatige markerichter in de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren Gijsbert Koerbeek en Jan 
Stakebrand. 
 
Ter zake van de bekeuring van meester Hendrik Poppink; hoewel hij 
een certificaat heeft ingebracht dat zijn beter recht aangeeft, hebben 
de gemene erfgenamen verklaard, dat hij daarmee zijn beter recht 
niet naar genoegen heeft bewezen. 
 
Door de gemene erfgenamen is met betrekking tot het schouwen 
van de weteringen aangenomen, dat men voortaan de weteringen 
niet zal schouwen, tenzij er tenminste twee vorsters en twee 
erfgenamen bij elke schouwing aanwezig zijn. Wie daar dan voor 
worden bekeurd zullen bekeurd blijven. 
 
Aangezien Willem Bettink één keer bekeurd is en toen de vorsters 
het onderpand heeft afgedwongen, is door de gemene erfgenamen 
besloten dat men hem zal vragen of hij hier voor het markegericht 
terecht wil staan of niet. Dit omdat hij geen ingezetene van deze 
mark is. En omdat hij naderhand nog eens bekeurd is en daarvoor 
Willem van Brunsveld tot borg heeft aangesteld, is afgesproken dat 
men de borg voor de boete zal belasten. 
 
Willem Bettink wil bij de proost en de erfgenamen komen om op hun 
gemoed in te werken. 
 
Omdat Jan Lettink geschut is en het onderpand heeft terug gehaald 
is afgesproken dat men de boete terecht van hem moet vorderen. 
 
 
Omdat Willem Freriks varkens geschut waren en zijn vrouw ze heeft 
terug gehaald, terwijl er een rechtmatig onderpand was gesteld, is 
afgesproken dat hij schutgeld schuldig is. 
 
Jan Lettink wil bij de proost en erfgenamen komen en om op hun 
gemoed in te werken. 
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Item  reinth the nijenhave wijll bij den praist komen end Erff-
genamen komen end or gemoith hebben van den neder gesteken 
hoiff van sins .z. suster kinthez wegen    
   
Item  die gemeine Erffgenamen hebben Jan roicks end griete sin 
huisfr end hele huijninck henrisken boskinck ind Jan backhuiss die 
hoiffsteden dair sie nu up wonnen vorth an the besitten end the 
gebruicken om gades wijlle hent tot weder seggen der Erffgenamen 
vergunth end eendes weder seggen der arffgenamen die selve 
hoffsten verlaethen end tot der marickt weder komen laethen soe dat 
doch marickt is 
 
Item  Elsken toeinck hebben die gemeijne arffgenamen mit 
wijllen end consent (der susteren) des conventz van her henricks 
huiss bijnen zutphen verguint den hoiff vor poppinck gelegen end uth 
der marickt gegraven noch twe Jair lanck sall gebruicken mogen bij 
alsoe dat sie or nae den twen Jaren den hoiff nieth mer benodigen 
end sall dan allen verlaethen en thot der marickt weder komen laeten  
 
[P.44] Van den Scheell toriff  
 
Vorth hebben die gemeijne Erffgenamen eindrechtlicken averkomen 
dat van nu vorh an nijemantz soe wall die witten end war hebben als 
die nieth en hebben gein witten und war en hebben sollen mogen 
meijen off stecken einnigen scheell torff off schadden inder allinger 
marickt  end alle die genne die dair baven deden sollen den 
maricken richter end gemeijne Erffgenamen tot ellicker wijse 
gebroickt hebben twe daller end dar sollen sie die vorsters alltit vor 
penden mogen soe vacke sie sullicx deden end befonden werden  
 
[P.45] a.d. 65       
  
Item  dit sint die gebrecken inder hatme zelmer hatmer marickt  
 
In der irsten soe die maricken richters a.d. lxiiii die wetteringe 
geschouwt hebben mit die praistz dinder end gemeintlicke die 
Erffgenamen binder marickt (wonnende) nae older gewonten  soe 
dan befonden is Johan buninck Jan wassinck end bernt luijkinck sie 
nieth naberlick geruimeth end hadden end dair up bekorth end 
gependet nae older gewonten hefft bernt luijkinck to borge gestalt 
sin lanther up die neste Jarholtinge in the komen 
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Reint ten Nieuwenhave wil bij de proost en de erfgenamen komen 
om, met betrekking tot de vernielde hof, op hun gemoed te werken 
namens de kinderen van zijn overleden zuster. 
 
De gemene erfgenamen hebben aan Jan Rooks en Grietje zijn 
huisvrouw, en aan Hiele Hoenink, Hendrikje Bussink en Jan Bakhuis 
vergunt, om de hofsteden waar ze nu op wonen, voortaan om Gods 
wil te bezitten en te gebruiken tot aan wederopzegging door de 
erfgenamen. En zodra de erfgenamen opzeggen moeten ze deze 
hofsteden verlaten en tot de mark terug laten komen omdat het tot 
de markegrond behoort. 
 
Aan Elsje Toonk hebben de gemene erfgenamen, met wil en 
instemming van de zusters van het convent van het Heer 
Hendrikshuis te Zutphen, vergund om de hof, voor Poppink gelegen 
en uit de mark ontgonnen, nog twee jaar lang te mogen gebruiken, 
op voorwaarde dat zij na die twee jaren de hof niet meer benodigen 
mag, en dan alles moet verlaten en tot de mark terug laten komen. 
 
 
 Betreffende schelturf 
 
Voorts hebben de gemene erfgenamen eenstemmig afgesproken, 
dat van nu af aan niemand, noch degenen die witten en waren 
hebben, noch degenen die geen witten en waren hebben, enige 
schelturf of schadden zal mogen maaien of steken in de gehele 
mark. Al degenen die het bovenstaande wel doen, zullen aan de 
markerichter en de gemene erfgenamen twee daalders boete 
schuldig zijn. De vorsters zullen hen hiervoor altijd mogen bekeuren 
zo vaak ze zulks doen en er op betrapt worden.  
 
 Anno Domini 1565, veel gebreken in de mark 
 
Dit zijn de gebreken in de Zelhemmer Hattemer Mark: 
 
Ten eerste hebben de markerichters in het jaar 1564 naar ouder 
gewoonte de weteringen geschouwd samen met de dienaren van de 
proost en de erfgenamen die binnen de mark wonen. Omdat toen 
bevonden is dat Johan Boenink, Jan Wassink en Bernt Luijkink ze 
niet naar behoren hadden geruimd en daar op naar ouder gewoonte 
werden bekeurd en beboet, heeft Bernt Luijkink zijn landheer 
opgegeven om op de volgende jaarholting als borg te verschijnen. 
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Unde die praist dair en baven den selven drien gependen or pande 
hefft weder heijten hallen  Soe dat die maricken richters verorsackt  
worden den praist tho versuicken end hebben den praist nieth te 
worden mogen komen 
 
Item henrick wijmeldinck wijllem bettinck uth_heims in die zelmer 
marickt gepent affgepent einen plack sicht is wijllem bettinck henrick 
wijmeldinck na ghe-komen end ein grepe up den hals hebende end 
sachte hie solde hem den sicht weder langen hie wolde nieth 
gependet wesen 
 
Item  naeder tit Jan roesinck en Jan henrick wijmeldinck wijllem 
bettinck weder up die selve plaetze gepent end ein pert uth-
gespannen end dat gebracht in die harbarge in swer poppincks huis 
dat selve wijllem bettinck dar hefft laeten stain ein dach drie off vir 
end soe lange dat die wert dat nieth langer onderholden end konde 
soe hefft die wert dat henrick wijmeldinck [P.46] tho huiss gebracht / 
end henrick hefft doe dat pert ock ein tit lanck onderholden / is 
wijllem bettinck mit hem verdragen der onkost_halven van dat pert 
vertert hadde end hefft vorth wijllem the bruinsfelt tho borge gestalt 
up die neste Jairholtinge in the komen 
 
Item  Jan roessinck en henrick wijmeldinck Jan Lettinck een faricken 
aff schut end tho wijltinck in die harbarge gebra int schot gebracht 
dat selve faricken Jan lettinck end sin frowe weder uth dat schoith 
gehalt tot oren wijlle 
 
Item  des anderen daghes Jan lettinck tot henrick wie-meldinck 
gekomen end ein hant_bijle in die hant hebbende dair henrick 
wijmeldinck hielt eendes an wijmeldinck bleck mit ein foir placken / 
und sachte off hie nu wath behoiffde tdoin hie hadde gijsteren 
genoich gewonnen end gaff henrick vorth voll fuilder worde gegeven 
end hem mit der bijle nae gefolicht hent up wiemeldinck kamp und 
die in dat hecke gehouwen soe dat henrick in fruichte was dat hie 
hem solde slan 
 
Item  Wijllem frericks ein faricken aff schut uth koip mollers saith end 
tho koips huiss dat int schot gebracht dat sin huisfr dair weder uth 
gehalt hefft tot oren wijlle 
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En daar de proost bovendien dezelfde drie bekeurden heeft gezegd 
hun onderpand weer op te halen, zijn de markerichters genoodzaakt 
de proost uit te nodigen. Ze hebben de proost echter niet te spreken 
kunnen krijgen. 
 
Omdat Hendrik Wiemelink van de buiten de Zelhemmer mark 
wonende Willem Bettink een plaggenzeis in beslag had genomen, is 
Willem Bettink Hendrik Wiemelink achterna gekomen en, terwijl hij 
hem bij de hals greep, zei hij dat hij hem de zeis terug moest geven; 
ook wilde hij niet bekeurd worden  
 
Naderhand hebben Jan Roesink en Hendrik Wiemelink Willem 
Bettink nog eens op dezelfde plaats bekeurd, zijn paard 
uitgespannen en dat naar de herberg in het huis van Zweer Poppink 
gebracht. Willem Bettink heeft dat daar een dag of drie vier laten 
staan, zo lang, dat de waard het niet langer kon onderhouden. 
Daarom heeft de waard het bij Hendrik Wiemelink thuis gebracht. 
Hendrik heeft dat paard toen ook nog een tijdlang onderhouden. 
Daarop heeft Willem Bettink met hem afgesproken de voerkosten 
voor het paard te betalen. Verder heeft hij Willem van Brunsveld als 
borg opgegeven om op de volgende jaarholting te verschijnen.  
 
Jan Roesink en Hendrik Wiemelink hebben een varken van Jan 
Lettink in beslag genomen en bij Wiltink in de herberg in het schot 
gebracht. Jan Lettink en zijn vrouw hebben dat zelfde varken weer 
op eigen gezag uit dat schot gehaald. 
 
De volgende dag kwam Jan Lettink bij Hendrik Wiemelink langs met 
een handbijl in de hand net toen Hendrik Wiemelink iemand anders 
aanhield bij Wiemelinks Blek met een voer plaggen.  
Hij vroeg of hij nu alweer wat te doen had, hij had toch gisteren al 
genoeg verdiend? 
Meteen daarop begon hij Hendrik uit te schelden en volgde hem met 
de bijl tot op Wiemelink kamp, waar hij ermee in het hek sloeg, zodat 
Hendrik bang was dat hij hem zou slaan. 
 
Van Willem Freriks is een varken in beslag genomen uit het door 
Coop de molenaar ingezaaide land en bij het huis vanCoop in het 
schot gezet. Daar heeft zijn huisvrouw het op eigen gezag weer uit 
gehaald. 
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Item  noch up ein andertit henrick wijmeldinck wijllem frericks ein 
faricken uth dat saith aff hefft wijllen schutten soe is sin huisfr irsten 
gekomen end hefft dat faricken weder gehalt und is wijllem frericks 
doe o naegekomen und hadde ein swert onder den arm 
 
 
[P.47] Item  henrick wijmeldinck tonis pastors ein faricken affschut up 
pallem dach / end hie dat laeten stain hefft bis hir thoe / end raebe 
smeijkinck henrick wijmeldinck end raebe vegeninck hebben die 
Enck wruicht voir hen gemackt dar dat faricken aver gegain was  
gelicke dat hecke to hoge end brachten den doirn sie dar tho hadden 
mede van wijmeldinck 
 
Item  is verdragen bij den gemeijnen Erffgenamen dat tonis pastors 
ein volt schot gelt geven sall end dar mede salmen hem dat faricken 
weder volgen laeten Item raebe smeij die wijle nieth geblecken dat 
die wrucht der tit nieth gemackt was 
 
Item  die maricken richters sampmender hant tot vijff off sess have 
up die marickt uth onheit des praestz dalle gestecken  
 
Inden irsten reint krecken einnen hoiff weder up gegraven end dat 
huisken dar up stont verkoifft end vorth die ander have hebben sie 
weder up gegemackt  
 
Item  dries tho nijenhave beklageth sich woe datter ein is genanth 
wijllem gietelinck die selve einen hoifft uth gegraven hefft an dries 
arftall end secht vorth dat hie gesien hefft dat dair drie off vir lude in 
der selven hoiff stonden end spaden / end graiven hem sin paetten 
up end mackeden hem sin wruicht tho schaeden / sachte dries tot 
hem sie solden dat an laethen stain idt wer hem nieth lijff / doe 
sachte wijllem hie dat wolde hie doin idt wer hem lijeff offt leeth 
wolde hie dar en tegen seggen hie wolde hem wall ein bijle upt lijff 
smitten 
 
is verdragen die broecken te manen 
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Op weer een ander tijdstip heeft Hendrik Wiemelink een varken van 
Willem Freriks uit het ingezaaide land in beslag willen nemen, maar 
kwam z’n huisvrouw als eerste en heeft het varken terug gehaald. 
Willem Freriks is hem toen met een zwaard onder de arm achterna 
gekomen. 
 
Hendrik Wiemelink heeft op Palmzondag een varken van Teunis 
Pastoors in beslag genomen, wat hij tot nu toe heeft laten staan. 
Rabe Smeenk, Hendrik Wiemelink en Rabe Veenink hebben de 
omheining rond de enk, waar dat varken overheen was gegaan, voor 
hem gemaakt en gelijk het hek op hoogte gebracht. De doorntakken 
daarvoor hadden ze meegenomen van Wiemelink. 
 
Door de gemene erfgenamen is afgesproken dat Teunis Pastoors 
een volledig schutgeld moet geven. Daarna zullen ze het varken 
weer aan hem terug geven, omdat niet gebleken is dat de omheining 
destijds nog heel was. 
 
De markerichters hebben gezamenlijk vijf of zes hoven op de mark 
vernietigd, vanwege onenigheid tussen de proost [en de eigenaars]. 
 
Als eerste heeft Reint Krenken weer een hof ontgonnen en het huisje 
wat er op stond verkocht en vlot daarna hebben ze de andere hoven 
ook weer opgebouwd.  
 
Dries van Nieuwenhave beklaagt zich erover dat er iemand is, 
genaamd Willem Gietelink, die zelf een hof heeft ontgonnen 
grenzend aan Dries’ eigen erf. Hij zegt verder dat hij heeft gezien dat 
er drie of vier mensen in deze hof stonden te spitten. Ze groeven zijn 
pootgoed op en maakten zijn omheining kapot. Dries vertelde hen 
dat ze die moesten laten staan omdat hij dit niet goed vond. Toen zei 
Willem dat hij er wel mee door wilde gaan, het kon hem niet schelen 
dat Dries het er niet mee eens was, hij wilde hem wel een bijl tegen 
het lijf gooien. 
 
Er is besloten om aan te dringen op betaling van de boetes 
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[P.48] Item bernt tenckinck hefft die maricken richters baede 
gesanth und sachte dair gingen ein deell ossen in die marickt die 
gingen hem dar tosamen the nae dair sie or schape end fee weijden 
/ solden die solden sie schutten sie wolden die dar up oren wellen 
soe nae nit hebben off sie wolden sie selffs schutten / soe sinth 
henrick wijmeldinck end raebe vegeninck gegain und hebben hem 
die ossen helpen schutten / soe hefft henrick wijmeldinck achter die 
ossen gegain als sie die vorth dreven / doe is dellis wijmeldinck 
gekomen und hadde ein schoth gaevell in die hant / doe sachte 
henrick wijlt sie die ossen schutten: deellis soe end baeth u kieren 
nieth / doe sachte diellis weder: y hebt alle wege mer tdoin dan ein 
ander und hielt henrick die gaevell tho und schuidde die off he hem 
stecken wolde / do soe hefft henrick wijmeldinck die gavell uth dier 
sijdt geslaegen end deyllis wat up den duim geraketh 
 
 
 
 
[P.49] Item op manendach den ix den July hefft willem bettinck 
com-pariert bynnen dottinchem bij den w. heeren praist tbelheem ind 
gemeijn arffgenamen ind is benedicht den broeck op drye dalder 
borge Arnt rosengaede 
 
Item Jan Lettinck benedicht mijt twe dalder ind hefft betaelt 
 
Renth krencken is benedicht mijt eyn halven dailder 
 
Wilhem giettelinck hefft synen Eedt gebaeden ind is hem gesacht 
wes to weder seggen / d ind Wilhem secht dat hie dries nijt te nae 
hefft gegraven noch syn hant tegen dries voir gemelt gewapent  
 
[P.50] Item up den xxiiii dach Junij Anno etc lxvi is bij mijn her 
die praist als maricken richter end den gedoiptirden van wegen der 
gemeijnen Erffgenamen  der Zelmer hatmer marickt verdragen: 
Inden irsten soe Jan coirtz moeder hir voirmaels gebaeden end an 
gesacht was van den gemeijnen Erffgenamen dat sie ein einde van 
dat kempken dar Jan vurss up wonth daele stecken end tot der 
gemeint weder omb lijggen laeten / soe sie dan dat selve nieth 
naeghe-komen achtervolgeth end versmaith hefft end wijders 
angegraven hebben die Is hem nu dit gewas verguindt dar aff thoe 
geniethen / Unde dair mit sall hie dat kempken mit die woenstadt als 
dan ghans end allinck daele stecken end wederom tot der gemeinth 
lijggen laeten Sonder enich wederseggen 
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Berend Tenkink heeft de markerichters bericht gezonden dat er een 
stel ossen in de mark liep dat te dicht bij [zijn land] kwam, omdat hij 
daar zijn schapen en vee weidde. Men zou die [ossen] moeten 
schutten, want hij wilde ze daar niet zo dicht op de drenkplaatsen 
[van zijn vee] hebben; anders wilde hij die ook zelf ook schutten. 
Daarop zijn Hendrik Wiemelink en Rabe Veenink er heen gegaan en 
hebben hem geholpen om de ossen te schutten. Daarop is Hendrik 
Wiemelink de ossen achterna gegaan toen ze die voort dreven. Op 
dat moment kwam Dielis Wiemelink er aan met een hooivork in de 
hand. Terwijl ze de ossen schutten zei Hendrik: “Dielis, om ons op 
zo’n manier tegenhouden helpt je niet”. Daarop zei Dielis weer: “jij 
wilt het altijd beter doen dan een ander” en hij wees naar Hendrik 
met de vork en schudde die alsof hij hem wilde steken. Toen heeft 
Hendrik Wiemelink hem de vork uit handen geslagen en Dielis 
daarbij wat op de duim geraakt. 
 

Diverse veroordelingen en boetes 
 
Op maandag 9 juli heeft Willem Bettink zich binnen Doetinchem 
vervoegd bij de eerwaarde heer proost van Bethlehem en de 
gemene erfgenamen en is veroordeeld tot een boete van drie 
daalders. Borg is Arend Rosegaarde 
 
Jan Lettink is veroordeeld tot twee daalders, en heeft betaald 
 
Reint Krenken is veroordeeld tot een halve daalder 
 
Willem Gietelink is beëdigd en gevraagd zijn weerwoord te geven. 
Willem zegt dat hij niet te dicht bij Dries heeft gegraven, noch zijn 
hand tegen voorgemelde Dries heeft gewapend.   
 
Op 24 juni Anno 1566 is door meneer de proost als markerichter en 
de gedeputeerden van de gemene erfgenamen van de Zelhemmer 
Hattemer mark [het volgende] besloten: 
Ten eerste, dat Jan Koert”s moeder hier vroeger al was geboden en 
aangezegd door de gemene erfgenamen, dat ze het ene einde van 
het kampje waar genoemde Jan op woont moest afbreken en weer 
als meenegrond moest laten liggen. Omdat ze dit gebod zelf niet is 
nagekomen, of heeft opgevolgd en het zelfs verworpen heeft, en nog 
verder is gaant ontginnen, is hem nu enkel toegestaan het gewas dat 
er af komt te gebruiken. Daarna moet hij, zonder enige tegenspraak, 
het kampje met de woning geheel en al afbreken en weer als 
meenegrond laten liggen. 
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Item is up dieselve tit bij mijn her die praist end gedoiptirden der 
gemeijnen Erffgenamen verdragen van dat landt Johan Smeijinck 
inden Enck uthlaeten raeden end an gebraicken hefft sall hie dat 
selve allinck end all van stonden an weder lijggen laeten end tot der 
gemeint kieren / beheltlicken nochtans kan hie bewijsen up die neste 
Jairholtinghe mit zegell en brieve off loiffwerdige konschapen dat idt 
sin Erffgruinth is / des sall hie als dan genieten  
 
[P.51] Item is verdragen van des ghens zelge Garith Snijder 
vander gemeint aff gegraven hefft dat die frouwe mit oren 
kijnderkens dat huisken mijt dat kleinste haeffken an die suiden sijdt 
ind den anderen hoiff an die norden sijdt dair sall sie die sijdt van 
hebben nest der landwer langes dor den hoiff hent tendes dair die  
rogghe nu idt sandt kirth soe or dat van mijn her die praist end 
gedoiptirden gewesen is / end die andersijdt salmen dale stecken 
end tot der gemeint weder om lijggen laeten Beheltlicken nochtans 
sall dat frouken mit oren man komen up die neste Jarholtinge end 
begeren van den gemeijnen Erffgenamen dat sie dair om gaedes 
wijlle up wonnen end gebruicken mach hent tot weder seggen van 
den Erffgenamen 
 
Item is verdragen van des ghens dries thoe nijenhave vander 
gemeint an boitter maith gegraven hefft an beijden sijden Sall hie dat 
selve weder daele stecken end tot der gemeinth kieren tusschen dit 
datum van dessen end die neste Jarholtinge bij een peene van twe 
golt guldens --   
 
[P.52] Item is verdragen dat alijdt gietelincks nieth wijders 
angraven en sall dan sie dar vander gemeint ange-graven hefft / end 
sie sall komen up die naeste Jar-holtinge / end begeren van den 
Erffgenamen dar om gades wijlle up the wonnen hent tot weder 
seggen van den Erffgenamen 
 
Item is verdragen van den hoiff dair deellis wij-meldincks 
huisfrouw op wonth dat sie dat einde nest der vloith daele stecken 
sall bijs hent an dat anderde wijlgken nest dat huisken tuisschen dit 
end die neste Jairholtinge bij ein pene van twe golt gulden end dat 
ander einde sall sie up mogen blijven wonnen hent tot wederseggen 
van den Erffgenamen doet sie ock sullicx nieth soe sall sie dair gans 
mith die huiss stede vanwe allinck end all van verstecken wesen end 
dat verlaeten sonder enich weder seggen van jemantz 
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Terzelfder tijd is door mijn heer de proost en de afgevaardigden van 
de gemene erfgenamen over het land, dat Johan Smeenk in de enk 
heeft laten rooien en bewerken, besloten, dat hij dit onmiddellijk 
helemaal moet laten liggen en tot de meene terug moet laten keren, 
tenzij hij echter op de volgende jaarholting met zegel en brief, of met 
geloofwaardige verklaringen kan bewijzen dat het zijn eigen erfgrond 
is; in dat geval mag hij het alsnog gebruiken. 
 
Over hetgene, dat wijlen Gerrit Snijder uit de meene heeft 
ontgonnen, is besloten, dat de vrouw met haar kleine kinderen, het 
huisje met het kleinste hofje aan de zuidzijde, en van de andere hof 
aan de noordzijde, die kant mag hebben naast de landweer midden 
door de hof tot waar de rogge nu het zand tegenhoudt, zoals haar 
dat door de proost en de afgevaardigden aangewezen is.  
De andere kant daarvan zal men braak leggen en weer als 
meenegrond laten liggen.  
Niettemin moet dat vrouwtje met haar man op de volgende 
jaarholting komen om de gemene erfgenamen te vragen of ze daar 
om Gods wil op mag wonen en het gebruiken, tot wederopzeggen 
door de erfgenamen.  
 
Over hetgene, dat Dries op Nieuwenhave uit de meene aan beide 
zijden van de Botermaat heeft ontgonnen, is besloten, dat hij het zelf 
weer braak moet leggen en tot meenegrond terug moet brengen 
tussen nu en de volgende jaarholting op straffe van twee goud- 
guldens boete.  
 
Er is besloten dat Alijt Gietelink niet verder mag ontginnen dan ze 
daar al uit de meene ontgonnen heeft.  
Ze moet op de volgende jaarholting verschijnen om de erfgenamen 
te vragen of ze daar om Gods wil op mag wonen tot wederopzeggen 
door de erfgenamen. 
 
Over de hof waar Dielis Wiemeldinks huisvrouw op woont is 
besloten, dat zij het eind naast de vloed braak moet laten liggen tot 
aan het andere wilgje naast het huisje, tussen nu en de volgende 
jaarholting, op straffe van twee goudguldens boete. Op het andere 
eind zal ze mogen blijven wonen tot wederopzeggen door de 
erfgenamen. Als ze ook dat niet doet, zal ze daar met woonhuis en 
al helemaal niet toegelaten worden en moet ze het verlaten zonder 
enige tegenspraak. 
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Item  is wijllem vijsscher van mijn heer die praist end gedoiptirden 
angesacht dat sie dat huisz affbrecken sollen und den hoiff daele 
stecken end verlaeten tuisschen dit end die neste Jairholtinge bij ein 
pene van twe golt gulden  
 
[P.53] Item is verdragen van die wellenborich Alsoe die twe dair 
up wonnen vander gemeint an ge-graven hebben end die huse up 
die gemeinth getijmerth Solt sie die selve huise affbrecken end dat 
dar vander gemeint angegraven is weder dale stecken tuisschen dit 
end die neste Jairholtinge end sollen dair ock mit gheinen tween 
sijchten van uth gain meijen alleth bij een pene van twe golt gulden 
 
Item is verdragen van dat huisz reinth krencken an den gietelinck 
up die gemeint gesath hefft is sall hie des ghens dar van up die 
gemeint stedt affbrecken tusschen dit end die neste Jair holtinghe 
allet bij ein pene van twe golt gulden  
 
  Van meijen 
 
Item is ock verdragen mijt wijllen mijn heer die praist end den 
gedoiptirden van wegen der gemeijnen Erffgenamen dat voir als nae 
nie-manth van den guederen die wijtte end war hebben meer van 
ijder wijtte sollen uth gain hiet off placken tho meijen dan mit tween 
sichten soe dat doch vor heen bij den gemeijnen Erffgenamen in 
gegain end avergegeven is alleth nae vermogen [P.54] end inhaelt 
des maricken buicks Soe ducke end vacke sie dair en baven 
bevonden warden sall ijdermaill gebroicketh hebben twe golt gulden 
Und is den voirsteren befaelen dat sie dair up sicht up sollen hebben 
end sullicx nae volgen wie vurss stedt tsij dan uth der twijstelt offt up 
ander steden war sullicx geboren mocht  
 
 
 
 
 [P.55] Op manendach post octavas pentecoeste anno etc lxvi hefft 
to gerichte gesetten up dir rechte Jair holtinge die werdighe end 
gijstlicke hern her harmen van zutphen inder tijt praest tho boilhem 
als ein recht maricken richter inder tit der hat mer marickt to zellem 
orkunde gerichtz lude Jan staicke branth und derick van zelst 
 
Inden selven gerichte sint vor schatters end marcken rijchters 
gekaren harmen the nijenhave inden heydenhueck Lubbert 
schenninck van wegen des darps Lamb Johannes Lambert bouman 
up olden Conninck van wegen des wijnckels hueck end thonis 
bouman up halve garwerdinck van wegen den garwerdinck enck 
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Willem Visser is door meneer de proost en afgevaardigden 
aangezegd, dat hij het huis moet afbreken en de hof braak moet 
leggen en verlaten tussen nu en de volgende jaarholting op straffe 
van twee goudguldens boete. 
 
Over de Wellenborg is besloten, dat, omdat de twee die daar nu op 
wonen meenegrond hebben ontgonnen en daarop een huis hebben 
getimmerd, ze dit huis moeten afbreken en de meenegrond die ze 
hebben ontgonnen weer braak moeten leggen tussen deze en de 
volgende jaarholting. Ook mogen ze daar niet met twee zeisen gaan 
maaien, dit alles op straffe van twee goudguldens boete. 
 
 
Over het huis dat Reinder Krenken aan de Gietelink op meenegrond 
heeft gezet is besloten, dat hij datgene wat ervan op meenegrond 
staat moet afbreken tussen deze en de volgende jaarholting. Alles 
op straffe van twee goudguldens boete.  
 
  Over het maaien 
 
Ook is met toestemming van meneer de proost en afgevaardigden 
vanwege de gemene erfgenamen besloten, dat voor of na vandaag 
niemand van de goederen die witte en waar hebben, meer dan twee 
mannen met zeisen van iedere witte mogen laten uitgaan om heide 
of plakken te maaien, zoals dit vroeger al door de gemene 
erfgenamen was ingesteld en afgesproken; dit alles uit kracht en 
volgens inhoud van het markeboek. Zo dikwijls en vaak er meer 
maaiers worden aangetroffen zal er elke keer een boete van twee 
goudguldens volgen. Aan de vorsters is bevolen, dat ze er toezicht 
op moeten houden en dit opvolgen zoals hiervoor staat aangegeven, 
zowel in de twisselt, als ook op andere plaatsen waar zulks 
gebeuren mocht.  
 
 1566 Aanstelling van schaters 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno 1566, heeft de 
eerwaarde en geestelijke heer, Heer Harmen van Zutphen, die toen 
proost van Bethlehem was, ten gerichte gezeten als een rechtmatig 
markerichter van de Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde 
gerichtslieden waren Jan Stakebrand en Dirk van Zelst. 
 
Tijdens dit gericht zijn tot schaters en markerichters rechtmatige: 
Harmen op Nieuwenhave in de Heidenhoek, Lubbert Schennink voor 
het dorp, Lammert, de zetboer op Olden Konink voor de 
Winkelshoek en Teunis, de zetboer op half Garvelink voor de 
Garvelink Enk.
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 [P.57] Op manendach post octavus pentecostes Anno etc 73 hefft 
toe gerichte gesetten up die rechte Jairholtinge die werdige her 
wijllem Schrijck becrator des convents tho bulhem van wegen des 
Erbaren end werdigen heren hern harmen van zutphen praist to 
bulheem als ein recht maricken richter indertijt der hatmer marickt 
indertijt to zellem orkunde gerichtes luden die Erbaren end frommen 
Joachgim horstinck end henrick Bruickhese    
 
[P.58] Item van venrickinck hecke maecken sint gepent 
die pastor her henrick te warlle 
her garit 
her henrick twairlle 
jan ubbekinck 
 
Item reint krencken is gepent van dat hecke tmacken vor des 
pastors hoge kamp non comparuit 
 
Item derick terhoiffstede is in die wetteringe bekort dar up Jan 
pristerinck gesacht hefft wanth Derick de terhoffstede dar mede tho 
mochte wolde hie sijn leffdage numer schuppe te rumen inder 
wetteringe dragen  
 
Item thonis wijltincks frowe hefft ein faricken uth dat schot uth 
kopmollers huisz gehaelt dat die maricken richters geschut hadden 
tegen der maricken richters wijlle end sath dar drie butkens tot ein 
panth 
 
Item Jan coirtz zin koe affschut end die selve uth dat schot gehalt 
weder gehalt end sin schot gelt betalt is Jan coirtz nae der tit van 
dottinchem gekomen in wijmeldinck in die valt van henrick 
wijmeldinck in sijn arbeit stondt end hadde ein schot gavelle in die 
hant [P.59] end gaff henrick wijmeldinck voll fuilder worde end sachte 
hie wolde dat hie sie soe kune sage dat sie sijne koe weder schutten 
end wolde henrick slaen  Soe dat derick Schroir end henrick 
wijmeldincks frowe uth den huse sint kopen komen loepen end dat 
henrick wijmeldincks frow Jan coirtz wech schufen moist dat hie to 
huiss solde gain  
Jan Coirtz wijll bij den Erffgenamen komen des daghes nae sunt 
Jans dach end hebben der Erffgenamen gemoith  
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 1573 Diverse bekeuringen 
 
Op maandag, de achtste dag na Pinksteren anno domini 1573, heeft 
de waarde heer Willem Schrik, procureur van het convent van 
Bethlehem, vanwege de eerwaarde heer, Heer Harmen van 
Zutphen, proost van Bethlehem, ten gerichte gezeten als een 
rechtmatig markerichter in die tijd van de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren de eerbare en vrome Joachim 
Horstink en Hendrik van Broekhuizen. 
 
Voor het maken van het hek bij Venderink zijn beboet: 
Pastoor heer Hendrik van Waarlo 
Heer Gerrit 
Her Hendrik van Waarlo 
Jan Obbink 
 
Reinder Krenken is beboet voor het maken van het hek voor de hoge 
kamp van de pastoor. Hij is niet verschenen. 
 
Dirk ter Hofstede is bekeurd betreffende de wetering. Daarop heeft 
Jan Priesterink gezegd, dat wanneer Dirk ter Hofstede er zo van af 
zou komen, hij z’n levenlang geen schop meer mee zou nemen om 
de wetering te ruimen. 
 
Teunis Willinks vrouw heeft een varken, dat de markerichters 
geschut hadden, tegen de wens van de markerichters uit het schot in 
Coop de molenaars’ huis gehaald. Er is daar tot onderpand drie 
butkens op gezet. 
 
Nadat Jan Koerts’ koe was geschut en hij die zelf weer uit het schot  
had gehaald en zijn schutgeld had betaald, is Jan Koerts nadien van 
Doetinchem naar Wiemelink gekomen, waar Hendrik Wiemelink in 
de mestvaalt stond te werken. Hij had een hooivork in z’n hand, en 
schold Hendrik Wiemelink flink uit en zei, dat hij zoiets ook weer zou 
doen  als die zijn koe opnieuw zou willen schutten, en hij wilde 
Hendrik slaan. Dit ging er zo hard aan toe, dat Dirk Schreur en 
Hendrik Wiemeldinks vrouw het huis uit kwamen lopen en dat 
Hendrik Wiemeldinks vrouw Jan Koerts weg moest duwen [en 
zeggen] dat hij naar huis moest gaan.  
Jan Koerts wil de dag na Sint Jansdag bij de erfgenamen komen om 
op hun gemoed te werken. 
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Item  raebe smeijkinck Jan coirtz koe nader-tit geschut uth 
wijllinck rogge ge hefft hie sin schot gelt betalt Dan is up vastelavent 
mit raeben int vastlavens bir gekomen end raeben dar voll vuilder 
worde gegeven end sachte hie wolde nieth van sie geschut wesen 
hie wolde dar huden spijt all den genen dent leeth wer soe dat hem 
raebe twijllen uth den huse gain mogen moist 
 
Item  naebors an den buijinck brinck end vort mer naebors 
hebben angegeven woe dat Jan Smeijinck an die mollen delle 
stumppe uth raeden let die dar an vijfftich Jaren nieth gewasen sinth 
end let dat selve tlande macken end an sin arfftall leggen 
 
[P.60] Item Johan roissinck end henrick wijmeldinck synt 
gekomen end henrick ten rosengardens schaipe in desse marckt 
gefonden end die selven hebben wijllen schutten Soe hebben sie 
hem die schape mit gewelt weder genamen  
 
  Anno 73 
 
dese hir naebes(chrevene) sint getacxirt dat dije sie tegenwordige dit 
nu eins tevollenste den hecken geven sollen 
 
Jan koirtz   i dallr 
henrick up die floith  i dallr 
delijs wijmeldinck  i dallr 
Jan mollenfenger paper 
naele faecken   ½ rijder 
Jan Knecht   vj st(uver) 
Elliger   paper 
tonisken Koppers  vij st(uver) 
Elsken poppinck  ½ rijder  
Garit faijers  pauper 
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Naderhand heeft Rabe Smeenk de koe van Jan Koerts uit Willinks 
rogge geschut en heeft hij zijn schutgeld betaald. Op Vastenavond  
is hij met Rabe bij t’vastenavondsbier gekomen en heeft Rabe daar 
de huid vol gescholden. Hij zei dat hij niet door hen geschut wilde 
worden, hij wilde daar [z’n koe] hoeden ondanks al degenen die dat 
niet leuk vonden, zodat hij ter wille van Rabe het huis uit is gegaan. 
 
De buren aan de Buunksbrink en ook andere buren hebben 
aangegeven, dat Jan Smeenk aan de molenlaagte stronken heeft 
laten rooien die daar in vijftig jaar nooit zijn uitgelopen, en dat hij dit 
tot bouwland heeft laten maken en aan z’n eigen erf doen leggen. 
 
Toen Johan Roesink en Hendrik Wiemelink waren gekomen en ze 
de schapen van Hendrik ten Rozengaarden, die in deze mark waren 
aangetroffen, wilden schutten, moesten ze hem de schapen weer 
met geweld afnemen.  
 
 Anno 1573 achterstallige betaling 
 
De onderstaanden zijn belast, opdat ze nu eindelijk eens het volle 
bedrag voor het hek zullen geven: 
 
Jan Koerts   1 daalder 
Hendrik op de Vloed  1 daalder 
Dielis Wiemelink  1 daalder 
Jan Mollenvanger  arm 
Neel Vaken   ½ rijder 
Jan Knecht   6 stuivers 
Elliger    arm 
Teuntje Koppers  7 stuivers 
Elsje Poppink   ½ rijder 
Gerrit Vayer   arm 
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[P.61] mijn her die praist 
 
her Jan Schaip 
 
Wijllem Kuser 
 
Jan staickebrant 
her Henrick butgscher her Swer vogelsanck 
henrick van ansen 
 
henrick bruickhese 
 
Dam lanther van nyenkonninck 
 
Joachagim horstinck 
 
die borgemeyster bruichese 
 
hartger van amsen   
 
 
 
 [P.62] Op manendach den xxv maij Anno etc Lxxiij hefft to gerichte 
gesetten die werdige her Swer van Bruickhese prior des conventz 
bulhem van wegen des Erbaren end werdiger heren heren harmen 
van Zutphen praist toe bulhem als ein recht maricken richter indertijt 
der hatmer marickt to Zelhem orkunde gerichtz luden die Erbaren 
end fromen henrick van ansen end Jan Korbecke 
 
Inden selven gerichte hebben die gemeijne Erffgenamen 
eindrechtlicken ingegain end avergegeven datmen thevollenste der 
tijmmeringe der hijlger kericken to zelhem sall mogen verkoepen int 
apenbair bij barnnnden kersen Etlligge have die getteijkent synt end 
sijendt vander gemeijnt uthgegraven Dair thoe vanden Erffgenamen 
geordenirth sijndt die selve have bij barnender kersen te mogen 
verkoepen ter irster gelegenner tijt Die Erbaren end fromen hartger 
van ansen end gaert van ansen Borgemeijsters to dottichem den 
Erbaren end fromen Joachgim horstinck end garit to mollenkamper 
to sellem unde gelaiffden die gemeynen Erfgenamen ein-
drechtlicken dese vier gecommetirden tot profijt der hijlger kericken 
hir in doende offt laethende warden stedevaste onverbreckelicken 
the achtervolgen end nae tekomen 
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Aanwezigen op de jaarholting ? 
 
meneer de proost 
 
heer Jan Schaap 
 
Willem Kuiser 
 
Jan Stakebrand 
heer Hendrik Butscher  heer Sweer Vogelzang 
Hendrik van Ansen 
 
Hendrik van Broekhuizen 
 
De landheer van Nieuwe Konink 
 
Joachim Horstink 
 
burgemeester van Broekhuizen 
 
Hartger van Ansen 
  
1573  Verkoping t.b.v. de kerk van Zelhem  
 
Op maandag, de 25e mei Anno 1573, heeft de waarde heer Sweer 
van Broekhuizen, prior van het convent Bethlehem, vanwege de 
eerwaarde heer, Heer Harmen van Zutphen, proost van Bethlehem, 
ten gerichte gezeten als een echt markerichter in die tijd van de 
Hattemer Mark te Zelhem. Aangestelde gerichtslieden waren de 
eerbare en vrome Hendrik van Ansen en Jan Koerbeek. 
 
In dit gericht hebben de gemene erfgenamen eendrachtig beslist en 
afgesproken, dat men, om de bouw van de heilige kerk in Zelhem te 
voltooien, in het openbaar bij brandende kaars, diverse hoven, die 
opgetekend zijn en uit de meenegrond ontgonnen, zal mogen 
verkopen. Om deze hoven ter eerste gelegenheid bij brandende 
kaars te mogen verkopen zijn daartoe door de erfgenamen 
aangewezen de eerbare en vrome Hartger van Ansen en Geert van 
Ansen, burgemeesters van Doetinchem, en de eerbare en vrome 
Joachim Horstink en Gerrit te Molenkamp van Zelhem. Deze vier 
gecommitteerden hebben de gemene erfgenamen eendrachtig 
beloofd, om tot profijt van de heilige kerk, hierbij in hun doen en laten 
alle waarden vast en zeker onverbrekelijk op te volgen en na te 
komen.   
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[P.63] Op manendach den iii de Junij Anno etc Lxxvij hefft toe 
gerichte gesetten die die werdige heren her harmen van Zuitphen 
praist toe bulhem als ein recht maricken richter inder tijt der hatmer 
marickt marickt to Zellem orkuinde gerichts luiden die Erberen end 
fromen Garth van Ansen end Hartger van Ansen 
 
Inden selven gerichte sint gekomen Jan massinck Wijllem tijken end 
thonis pastors als geswaren vorsteners und hebben beklageth 
wijllem kuijser end gesacht soe hie vor sin guedt bruinsfelt einnen 
dijck uth der hattmer marickt hefft doin graven Ende hoem vorstener 
van mijn her die praist end bevell gedain is sie solden den bouman 
up bruinsfelt vor alsuillick dait penden Soe sie dar gekomen hefft die 
bouman gesacht sin lanther hadde om bevell gedain hie solde hem 
geine pande laeten volgen hadde hie an solde sie doir schieten 
hadde hie an ein roir nieth genoich hie solder hem wall mer 
besteellen und noch mails wijllem kuijser mit sinnen bouman 
gekomen vor Jan massincks huisz als ein vorstener vurss end 
gesacht hie solde sijnen bouman [P.64] nieth penden hie wolde nieth 
van hem gependet wesen Secht derhalven die maricken richter dat 
wijllem kuijser sall schuildich sijn te komen bij desen sijttende 
gerichte end vertallen die anspracke mith Recht off nemen dar in vor 
als sich sullicx nae maricken recht gebort / dede hie sullicx nieth end 
wolde die maricken richter mijt dem Erffgenamen nieth van hem 
lijden om hundert golt gulden Unde soe hie ock nieth en comporirde 
sall hie die allinger anspracken vellich end verwonnen sijn / dair up 
dat gerichte den maricken richteren heijt wachten end waren 
   
  
Item up dese anspraicke bavengeschreven is bij mijn her die 
praist end Erffgenamen verdragen dat die saicke uthgestalt worth 
bijss des daghes nae sunt Jans dach neistvolgende datum van 
dessen nemptlicken Sunt lebbuinnus dach Sollen mijn her die praist 
mit den gemeijnen Erffgenamen sich erschijnnen laeten vor 
bruinsfelt an den dijck kuiser dar uth laetten graven hefft und van des 
margens te acht uren Unde dan vorth doin end die holtinge 
achtervolgen gelijck sij nu gedain solden hebben / end bij ein paene 
die sich dan dar nieth fijnden laeth van twe golt gulden  
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1577 De dijk voor Brunsveld 
 
Op maandag, de 3e juni Anno 1577, heeft de waarde heer Heer  
Harmen van Zutphen, proost van Bethlehem, ten gerichte gezeten 
als een echt markerichter in die tijd van de Hattemer Mark te 
Zelhem. Aangestelde gerichtslieden waren de eerbare en vrome 
Gerrit van Ansen en Hartger van Ansen. 
 
Tijdens dit gericht zijn Jan Massink, Willem Tieken en Teunis 
Pastoors verschenen als beëdigde vorsters en hebben Willem Kuiser 
aangeklaagd. Ze zeiden dat hij vóór zijn goed Brunsveld een dijk 
heeft laten aanleggen uit de Hattemer Mark. Door mijn heer de 
proost was aan de vorsters opdracht gegeven om de zetboer op 
Brunsveld daarvoor te beboeten. Toen ze bij hem waren gekomen 
heeft de zetboer gezegd, dat zijn landheer hem opdracht had 
gegeven, dat hij geen onderpand mocht afgeven. Als hij het wel 
moest doen, dan moest hij op ze schieten. Als hij aan één geweer 
niet genoeg zou hebben, dan zou hij hem wel meer bezorgen. Ook is 
Willem Kuiser nog eens met zijn zetboer voor Jan Massinks huis 
verschenen en zei dat hij, als vorster, zijn zetboer niet mocht 
beboeten, en dat hij zelf ook niet door hem beboet wilde worden. 
Daarop verklaart de markerichter dat Willem Kuiser verplicht zal zijn 
om op dit zittende gericht te verschijnen om te vertellen op welk 
recht zijn aanspraak berust, of daarin te doen zoals zulks volgens 
markerecht hoort. Zou hij dit niet doen, dan wilden de markerichter 
met de gemene erfgenamen hem dit niet toestaan op straffe van 
honderd goudguldens. Als hij ook niet zou komen dan zal hij alle 
aanspraken verliezen. Daarop heeft het gericht de markerichter 
nadrukkelijk bevolen [hem] te waarschuwen en er op toe te zien. 
 
Over deze bovengenoemde beschuldiging is door meneer de proost 
en de erfgenamen besloten dat de zaak wordt uitgesteld tot de dag 
na Sint Jansdag. Op de eerstvolgend datum na deze dag, namelijk 
op Sint Lebuïnusdag, zullen meneer de proost en de gemene 
erfgenamen ‘s morgens om acht uur verschijnen voor Brunsveld aan 
de dijk/weg die Kuiser daar heeft laten aanleggen. Daar zullen ze 
hetgene doen, wat ze nu al hadden moeten doen, en de [beslissing 
van de] holting opvolgen. Voor wie daar niet verschijnt geldt een 
boete van twee goudguldens. 
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[P.65]  dijnsedach 
Op manendach den xxv Junij anno etc Lxxvij hefft to gerichte 
gesetten up die Jar holtinge die werdige her Swer van bruickhese 
procrator des convents to bolhem van wegen des Erbaren end 
werdigen heren her harmen van zuitphen praist to bolhem als ein 
recht maricken richter inder tijt der hatmer marickt to zellem urkuinde 
gerichts luiden die Erntveste end frome steven van kerffen end garijt 
Schaip 
 
X Nota van Kuijsers dijck soo alze voir bruijnsvelt gelacht 
 Uthgespraeken Sententz 
 
Item is op die selve tijt bij den gemeijnen  Erffgenamen ingegain van 
den dijck vor bruinsfelt die kuiser uther hatmer marickt an laten 
graven  hefft ende end bepaeth hefft moegen die Erfgenamen 
namen Lijden dat hie sijnnen kerick wech soe groeth end klein mackt 
als hem belijefft dan sall den dijck tot einen gemeinten wech 
lieggen laeten unde die paetten up trecken end up ein ander stede 
paitten sall tuischen dijt end sunt martin nest volgende  Ingevall 
hie sullicx nieth end dede solt die paite selve paitten stain tot prof 
behoiff end profijt der gemeynen Erfgenamen 
 
 

 [P.55-2]  
 
  ad 77      
  
Item Lambert krencken gependt van die Enck wruicht tmacken 
vor wijmeldinck hifft dat pandt sonder manier van maricken recht 
weder gehalt noch den selven gependt van dat uth graven van der 
gemeijnth bij sijn huisz hefft ock dat pant sonder manier van recht 
weder gehalt dar an hie gebroickt sall hebben end stain tot straiffe 
des maricken richters und maricken genoeten noch den selven ein 
perth affschuit inden Enck uth horstincks end frerick beckers saith 
Soe Jan [P.56] der tijt krenckelicken gewest is hefft hem Lambert 
krencken dat part mijt gewalt weder genamen 
 
 
Item Tonnis tenckinck hefft Johan bouman op nijen huissinck ein 
koe affschuit uth sinder weijde end gesath (end gebonden) in 
Lambert krencken huisz hefft Jan nijenhuisinck die koe weder gehalt 
end dat zeell an stuicken gesneden sonder manier van maricken 
recht Dair om hie sall stain tot straeff des maricken richters end 
maricken genoeten  
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1577  De dijk/weg voor Brunsveld  
 
Op dinsdag, de 25e juni anno 1577, heeft de waarde heer Sweer van 
Broekhuizen, procureur van het convent Bethlehem, vanwege de 
eerwaarde heer, Heer Harmen van Zutphen, proost van Bethlehem, 
ten gerichte gezeten op de jaarholting, als een rechtmatige 
markerichter in die tijd van de Hattemer Mark te Zelhem. 
Aangestelde gerichtslieden waren de eerbare en vrome Steven van 
Kerven[heim?] en Gerrit Schaap 
 
In de marge: N.B.: over de dijk van Kuijser die voor Brunsveld is 
gelegen. Uitgesproken veroordeling. 
 
Op dezelfde tijd is door de gemene erfgenamen een beslissing 
genomen over de dijk/weg voor Brunsveld die Kuiser uit de Hattemer 
Mark heeft laten aanleggen en beplanten. De erfgenamen zullen toe 
staan dat hij z’n kerkweg zo groot of klein maakt als hij zelf wil, maar 
dan moet hij wel de dijk/weg als een openbare weg laten liggen en 
de aanplant er uit trekken en op een andere plaats planten tussen nu 
en de eerstvolgende Sint Maarten. In geval hij zulks niet wil doen 
dan moet deze aanplant blijven staan tot behoefte en profijt van de 
gemene erfgenamen.  
 
N.B.:  volgende stuk is op de verkeerde plaats begonnen gezien de 
blanco pagina’s die er op volgden.  
 
 Anno Domini 1577 Bekeuringen 
 
Lammert Krenken is bekeurd voor het maken van de omheining rond 
de enk voor Wiemelink. Hij heeft het onderpand, zonder te letten op 
het markerecht, terug gehaald. Ook is hij bekeurd voor het ontginnen 
uit de meene bij zijn huis. Hij heeft ook dat onderpand, zonder te 
letten op het markerecht, terug gehaald. Daarvoor moet hij beboet 
en bestraft worden door de markerichters en markgenoten. Verder is 
van hem een paard geschut in de enk uit Horstinks en Frederik 
Beckers ingezaaide land. Omdat Jan indertijd ziek was heeft 
Lammert Krenken het paard met geweld teruggenomen. 
 
Teunis Tenkink heeft een koe van Johan, de zetboer op 
Nijenhuisink, geschut uit zijn weiland en in Lammert Krenkens huis 
gezet en daar vastgebonden. J(oh)an Nijenhuisink heeft die koe 
teruggehaald en het zeel aan stukken gesneden, zonder op het 
markerecht te letten. Daarom moet hij bestraft worden door de 
markerichters en de markgenoten. 
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[P.66] Item hebben die gemeijne Erffgenamen Lambert Krencken 
armoith an gesien ind hem benedigeth soe hie die pande tot drie 
maell sonder manier van mericken recht weder gehalt uth dat schoith 
sall hie vor die broick dit maill einen daller geven und sullicks nith 
mer plegen off hie sall dan sonder genaede nae gelegenheit der 
saicken als gestrafft warden   
 
Item Soe Jan nijenhuisinck einen koe affschuit is gewest van tonis 
tenckinck end die selve sonder manier van maricken recht uth dat 
schoit weder gehalt is hie van die gemeynen Erffgenamen penvellich 
gewesen vermogen des maricken buicks nemptlicken 
vier heren ponde   
 
 
 
 
 
[P.67]    77 
 
allerdinck absens 
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Boetes 
 
De gemene erfgenamen hebben de armoede van Lammert Krenken 
gezien en zijn hem genadig geweest. Omdat hij de onderpanden tot 
drie keer toe, zonder te letten op het markerecht, weer uit het schot 
heeft gehaald, moet hij als boete dit keer een daalder geven en zulks 
niet weer plegen, of hij zal dan zonder genade naar gelang der zaak 
gestraft worden. 
 
Omdat van Jan Nijenhuisink een koe geschut is geweest door 
Teunis Tenkink, en hij die zelf, zonder te letten op het markerecht, uit 
het schot terug heeft gehaald, is hij door de gemene erfgenamen 
beboet volgens de inhoud van het markeboek, namelijk met vier 
heren ponden 
 
 
 
 
 
 1577 
 
Aalderink absent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier eindigt het markeboek 



 124 

 



 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bijlagen 
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Woordenlijst 
 
Hieronder volgen een aantal woorden uit de oorspronkelijke tekst 
waarvan de betekenis nader wordt uitgelegd: 
 
A 
aelmenijsse   aalmoes, gift, gave 
affgescheit   uitkering van goed 
allinck    geheel; gezamenlijk 
allinger    algeheel 
aptekere/aptheker  zaad- of kruidenhandelaar (Van Dale  

1260-1265: een kruidenwinkel) 
arfftall    eigen grond, geërfd, nalatenschap 
averdragen   verdragen, overeenkomen 
avergegeven   instemmen, toestemmen 
averkoemen   overeenkomen 
 
B 
baene    strook (grond, heide, of dergelijk) 
barich    berg, hooiberg 
barnender kersen  verkoop bij opbod totdat de vlam 

het stompje kaars vanzelf dooft 
becrator, lecrator procurator 
beelhem   zie belhem 
beesten   "beesten" zijn in het taalgebruik vroeger en  

nu alleen koeien en geen ander vee 
bekroen   zich bekreunen, beklagen, bezwaar maken 
belhem, bolhem, klooster Bethlehem tussen Doetinchem en 

bulhem  Gaanderen 
belijef    in harmonie, in overeenstemming 
belijefft    goedkeuren, wensen, gewenst, keur 
benedicht   begenadigd, beboet 
bepallinge   palen van afrastering 
bestaeden ordelle  iemand een vonnis opleggen, aanzeggen  
bestocken   betrappen 
bolhem, boelhem  zie belhem 
bonifacij  R.K. feestdag, 14 mei (Bonifatius) 
boren    gebeuren 
bouwlieden   pachters van een hoeve/erf 
braak liggen   akkerland dat niet gebruikt of beteeld wordt 
Braeken, braiken  ploegen, doch ongezaaid laten 
broecke, breucke  boete, straf, vergrijp, misdaad, overtreding 
broecken   beboeten, boete opleggen, bestraffen 
broecker, breucker  overtreder, misdadiger 
broede    brood 
butken, botken  munt met een waarde van 3 cent 
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C 
consent   instemming in vrije wil 
consentier   toestemmen 
contumacher   weerspannig; het niet verschijnen in rechte 
contummacijtur   weerspannig aan de wet, niet verschijnen,  

hardnekkig weigeren 
 

D 
daalder   geldstuk t.w.v. 30 stuivers 
deijlboem   deelboom: (1) Markante boom nabij een 

boerderij (Veenink) (2) zware balk, eerste 
gebint boven de deeldeuren 

dykede waterganghen  afdammen van een watergang 
 
E 
enckwrocht   enkhek; omheining rond de enk 
erbere ende werdige  eerbiedwaardige 
erbre    eerwaarde 
erbre weerden   eerbiedwaardige 
erbuit    uiten, uitspreken, te kennen geven 
erffgenamen   eigenaar; eigengeërfde 
erftael    eigen grond, geërfd, nalatenschap 
erven    boerderijen 
 
F 
faricken   varken 
floith    vloed, beek 
fruichte    angst 
fuilder worde   vuile woorden, scheldwoorden 
 
G 
gaedes wijlle   Gods wil, voor niets, gratis 
gaeds huese   Godshuis, kerk 
geborterlicke   gebruikelijke 
gebraicken   ploegen en ongezaaid laten liggen 
gebreuckt, gebroeckt  boete opgelegd krijgen, beboet 
gebreuckte   overtreder, misdadiger 
gemene, gemeine gezamenlijke (eigenaren) 
gemente, gemeente, meene, gezamenlijke grond van de ge 
  gemeinte  -erfden binnen de mark 
gemueth   gemoede, gunst; op iemands gemoed  

inwerken 
gerack   gerak, gerief, wat iemand nodig heeft 
gereden goodtz  inboedel 
gericht, gherijchte  rechtzitting, rechtbank 
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gerichtslueden  in de holting door de markerichter speciaal  
aangestelde gerichtsgetuigen/medewerkers 

gesage    gezag, uitspraak van een rechtsregel 
geslaegen percelen  percelen uitgelegd 
geslaten   besluiten 
gestalt    gesteld 
getuend   afgerasterd, omheind 
geystelicke heren  geestelijke heren 
ghiet    ingaan 
gichten    verklaring in rechte afleggen, oordelen en 

rechtspreken 
goet, guede   boerderij, hofstede 
goltgulden   gulden van 20 zware, of 28 lichte stuivers 
graaf    sloot 
grepe    3 of 4 tands vork om het land te bewerken 
gruinth, erfgruinth  grond, erfgrond, grond die overgeërfd is 
gulden    munteenheid van 20 stuivers;   

tot 2000, daarna euro's;  
valuta 1 euro = ca. 2.20 gulden 

H 
haegelbroet   hagelbrood: gratis brood om aan de armen 

te verdelen bij het hagelkruis 
haemel    gesneden ram (van teelballen ontdaan). 
hagelkruis   R.K. symbool. Een ijzeren of stenen kruis  

op hoeken van wegen om boze geesten te  
weren 

hattemer mark/hartmer  Hattemermark 
have/haeve   grondstuk 
have/haeve/haev  levende have wanneer het om dieren gaat 
hecke    hek, draaibaar, afsluitbaar 
Heeren tot heeren  Landsheren (overheid) 
Heeren van de Lande  Landsheer  
Heerenpont  zie pont 
heijt/hiet/heet   heide 
heijt/hiet/heet   nadrukkelijk of plechtig verklaren 
hellijgen dagen   zondagen; feestdagen 
her hendrickshuis  of wolfshuis of sint Catharineconvent in  

Zutphen 
heren pont/punt  geldstuk ter waarde 1/2 Rijnlandse gulden 

van 28st =14 stuivers = 60/70 cent. 
hertmermarcke   Hattemermark 
hijerde    herder 
hijtten, heijten, heten  gebieden, bevelen, beloven, toezeggen 
hijtten, heijten, heten  nadrukkelijk verklaren; noemen, een naam 

geven 
hoevener   bewoner van een hoeve/erf; pachtboer 
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hoff    hof, omheind erf voor of rond het huis of 
boerderij, soms omheinde kleine akker 

hoff(ste(e)   boerderij 
houwen   hakken 
 
I 
in der teijt   op dat tijdstip, die dan .. is, in die tijd,  

ten tijde, toen 
in der teijt   degene die dan (b.v. markerichter) is 
item   itemize (engels), punt voor punt noteren,  

specificeren 
item    ook, tevens (latijn) 
 
J 
jaarholting, rechte  een op de juiste wijze aangekondigde en 

geopende jaarvergadering van de geërfden  
met hun markerichter en z’n gerichtslieden 

joachim daller   daalder van 35 gram zilver, oorsprong  
Joachimthal, (Bohemen Tsj.Slowakije) 

jacob, sunt   St. Jacobsdag; R.K. feestdag: 25 juli 
jansdach, sunt   St. Jansdag; R.K. feestdag: 24 juni 

 
K 
ka(t)tersteden   keuterboerderij, kleine boerderij zonder  

rechten 
kaeten, kot   kot, klein hutje, huisje 
kaeters    keuterboer zonder rechten in de mark 
kerckenspraecke  afkondigingen wereldse zaken na afloop  

van een kerkdienst, buiten bij de toren 
keur, koer, koir  verordening van de instelling/mark wat  

mag en niet mag 
keurboete; coorboete  bij een keur vastgestelde boete 
kieren    keren, tegenhouden 
koernoeten   keurgenoten, door markerichter als bijzitters 

aangestelde erfgenamen 
koir / kar   zie keur 
krenckelicken   ziek 
 
L 
Lanther   eigenaar van een pachtboerderij; woonde  

veelal elders in een stad 
 

lebbuinnusdach  St. Lebuinusdag;   
R.K. feestdag: 12 november 

lecrator, becrator procurator 
lieven frouwendach  R.K. feestdag; data van de O.L.V.-dagen:  
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2 feb. Maria Lichtmis 
25 mrt. Maria Boodschap 
15 aug. Maria Hemelvaart 
8 sept. Maria Geboorte 
8 dec. Maria Onbevlekt Ontvangen 

lieven vrouwen   Maria Hemelvaartsdag; 
   hemelvairt  R.K.. feestdag: 15 augustus 
lijeffen    oude aanspreekvorm, eerwaarde 
lonshaack   lunshaak/spiehaak (borgpen door spie) 
 
M 
macht    toestemming 
magescheid   scheiden van boedel na overlijden 
marcke, maricke  mark, afgebakend gebied bestuurd door 

markerichter en geërfden 
marickenrechten  rechten zoals die binnen de mark gelden 
markenkeur   boete volgens markerecht 
markenoeten   de eigenaren van hoeven binnen de mark 

met stemrecht, gewaarden 
markerichter   de "voorzitter" of hoofdbestuurder binnen 

de mark 
martin dach  St. Maarten; R.K. feestdag: 11 november 
meene, mene, meent  gezamenlijke grond van de geërfden binnen 

de mark 
mertens dach  St. Maarten; R.K. feestdag: 11 november 
mennepert   trekpaard 
meijsschelden   mitsgaders, derhalve, daarom 
michgyltsdach   St. Michielsdag;  

R.K. feestdag: 29 september 
noetdach   aparte gerechtsdag buiten de holting om 
 
O 
obligatie   onderpand, borgstelling 
octavas   8-ste dag na een kerkfeest 
octaves pentecoste  8 dagen na Pinksteren 
oirkonde gerichtslueden gerechtsgetuigen naast de markerichter,  

aangesteld door de markerichter 
olde schilden   gouden munt van 1 ¼ Rijnse gulden van 

28 stuivers = ca. 35 stuivers = ca. fl.1,75 
onderwijnden   pogen, ondernemen 
 
P 
paetten, paten   poten van (boom- of struik)stekken/planten 
pallemdach   Palmpasen, zondag voor Pasen 
pant    onderpand, zekerstelling 
peene, peine   straf, boete in geld of natura 
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penden / peynden  boetes opleggen, bekeuren 
pentecoste   Pinksteren 
penvellig   boete verschuldigd 
peter ad cathedram  St. Peter; R.K. feestdag: 22 februari 
plaeck-stroet   plakstroet, laaglandveen 
pont, heerenpont  ½ rijnlandse gulden van 28 stuivers = 14  

stuivers = 30 cent 
post bonifacij   na Bonifatius-dag 
post octaves  
    pentacosta   8 dagen na Pinksteren 
praist, praest, pravest  proost van een klooster, bestuurder 
 
R 
raeden, uthreden  rooien van bomen, boomstronken en  

struiken 
reegraaf   scheidingssloot 
richtampte   ambt als richter 
rijdergulden   gouden munt van Gelre met paardrijdende  

hertog Karel van Egmond (van Gelre)  
Geslagen tussen 1509-1538  

roeggebroet   roggenbrood 
rydepert   rijpaard 
 
S 
sal(iger)   zaliger, wijlen, overleden persoon 
schadden   turf van heide van veenachtige grond 
schater    voorloper van de latere bos- of veldwachter 
scheeltorf   schelf of scholturf = schadden 
schien    schein, Duits voor akte, bewijs 
schijnckel   draaischijf/-punt tussen wielas en  

wagenbodem 
schoeters   zie schater 
schot, schotschut met hekken omheinde plaats waar 

opgepakt loslopend vee kan worden  
opgesloten tot de boete betaald is 

schotgaevel   gaffel, 2 tandige vork die in het schot/kot  
wordt gebruikt, bijv. een hooivork 

schuedker   zie schater 
schuit / schut   zie schot 
schutten   tijdelijk opsluiten van in beslag genomen  

vee door de vorsters of schaters 
schwelt   mogelijk moet de w als “uu” worden 

gelezen, dan wordt het “schuuelt” geven: 
verplichting geven, of iemand tot iets  
verplichten 

sicht    kleine zeis om heide of graan te maaien 
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sicut moris est   zoals de moraal is, wat gebruikelijk is 
slichten, slechten  glad maken, egaliseren 
snaphaen   gelderse munt ter waarde van 5 à 6  

stuivers 
snoot    desnoods 
stadholder, stadthaelder plaatsvervanger 
standthaeftelijk   standvastig 
stede    plaats 
stroet    zie plaeckstroet 
stuiver    geldstuk ter waarde van 5 cent 
sunt Jacob   R.K. feestdag: 25 juli 
sunt Jansdach   R.K. feestdag: 24 juni 
sunt Lebbuinnusdach  R.K. feestdag: 12 november 
sunt Martin   R.K. feestdag: 11 november 
sunt Mertens   R.K. feestdag: 11 november 
sunt Michgyltsdach  R.K. feestdag: 29 september 
sunt Peter ad Cathedram R.K. feestdag: 22 februari 
sustinirt   ondersteunt 
swelten/swilten   smachten, dringend, gezwind. In de  

oorspronkelijke tekst staat <schwelt>  
swerkell daegen  werkdagen 
swert    zwaard 
 
T 
thendis    daarentegen 
thoeren /thuderen turen, vee aan een touw aan het spit laten 

grazen 
toe wetten   betreffende, te weten 
toech    trek, voortgang van water 
toeghe    togen, heengaan 
tuenen    omheinen, met palen afrasteren 
turen/thuren   zie thoeren 
twijsselt   zie wissel 
twisselt    zie wissel 
tzelllemermaercken  Zelhemsemark 
 
U 
utdracht   uitleg, bekendmaking 
utheims   van buiten, niet tot de markgenoten  

behorend 
uthpeynen   straf op overtreding; niet nakomen  

aangegane verbintenis 
utwrachten   omheinen 
uuitiger    zie witiger 
 
V 
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vaeste    steevast 
vastelavond   avond voor Aswoensdag, de vasten,  

de 40-dagentijd voor Pasen 
vellich    schuldig zijn 
verdedegen   verdedigen 
verdedyngen   verdedigen, beschermen 
verdraegen   besluiten, verdragen, dulden, overeenko- 

men, afspreken, tot een vergelijk komen 
vermetten   zich verstouten, zich overschatten; durven  

beweren 
versinnijch  ongehoorzaam, verzuimen 
vertoch    uitstel, oponthoud 
verwelen   verkiezen 
verwijlkoerde pene  afgesproken boete 
verwijnden   draaien, kronkelen 
verwillekoringe   afspraken, verordeningen 
verwonnen   verloren 
verwrevelen   overmoedig, draaien, tegenwerken 
victoris    R.K. heiligendag 10 oktober 
vier hochtijden   zie lieven frouwendach 
voer    lading van een wagen 
volt schot gelt   volledige bedrag aan schutgeld 
vorster   opzichters van de mark 
vroechtbar   wat strafbaar is 
vroed    wijs, verstandig 
vulmechtiger   gevolmachtigde 
 
W 
waer, waar, ware  zie bij brede toelichting 
waesse / was   was voor kaarsen 
weijtscup der wairheit  wetenschap, kennis der waarheid  
werdige   eerwaarde 
werkelldaegen   werkdagen 
wetterijnge   waterloop, watergang; wetering 
wijelle (mit)   wil, zin, genoegen, wens 
wijlgken   wilgenbosje; wilgje (kleine wilg) 
wijssell    akte, ruiling 
wijtten/weijtten   zie brede toelichting 
wissel    gemene markegrond, niet ieder jaar te  

gebruiken vanwege ligging en lage kwaliteit 
witiger    wettig? Afhankelijk van de zinsopbouw 
witiger   mogelijk moet de w als “uu” worden  

gelezen, dan wordt het “uuitiger”, ofwel  
uitheems 

witiger   mogelijk lezen als “stritiger”, of omstreden;  
strijdig met wat men kan weten 
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witten - wyten   zie brede toelichting 
woenstaet   woonhuis 
wracht    zie wrocht 
wrocht    omheining, afrastering, hek of afsluiting 
wroegen   aanbrengen, aanklagen, doorgeven van  

vergrijpen 
wruicht    zie wrocht 
 
Z 
Z, sal., of zelger  zaliger, wijlen, overleden persoon 
zaalweer   herenhof of huis van land- of leenheer 
zeelt    touw om beest vast te zetten 
zellemer mercken  Zelhemsemark 
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Persoonsnamen 
 
Hier volgen de persoonsnamen die in het markeboek voorkomen, 
alfabetisch gesorteerd op achternaam/patroniem.  
Het paginanummer verwijst naar de nummering van de pagina’s in 
de oude tekst, zoals die met [P.01] tot [P.67] is aangegeven 



 
 
[P.] Persoonsnaam  
 
 A 
32 Aegelinck, Henrick 
31 Agelinck, Henrick 
61 Amsen, Hartger van 
34 Ansem, Garth van 
62 Ansen, Gaert van 
63 Ansen, Garth van 
62 Ansen, Hartger van 
63 Ansen, Hartger van 
61 Ansen, Henrick van 
62 Ansen, Henrick van 
 
 B 
43 Backhuiss, Jan 
25 Backhuss, Jenneken 
55 Beckers, Frerick 
42 Bettinck, Wijllem (2x) 
45 Bettinck, Wijllem 
46 Bettinck, Wijllem 
49 Bettinck, Willem 
07 Boeijinck, Hermen 
08 Boeijnck, Hermen (2x) 
40 Boeskinck, Garit 
36 Bolunck, Wijllem 
21 Boskinck, Gerit 
43 Boskinck, Henrisken 
21 Boskinck, Styne 
35c Boskinck, Styne 
40 bouman Henrick 
10 Brockhese, Engelbert van 
36 Broickhese, Gysbert van 
33 Bruckhese, Andrieas 
12 Bruckhese, Andrijes van 
34 Brueckhese, Andrieas 
 
 
 
[P.] Persoonsnaam  
 
 
11 Brueckhese, Andrijes van 
14 Brueckhese, Andrijes van 
15 Brueckhese, Andrijes van 

07 Brueckhuesen, Gijsbert van 
08 Bruensfelt, Hermen toe 
35c Brugginck 
61 Bruickhese 
29 Bruickhese, Andrias van 
 21 Bruickhese, Andries van 
39 Bruickhese, Andries van 
57 Bruickhese, Henrick 
61 Bruickhese, Henrick 
34 Bruickhese, Henrick van 
62 Bruickhese, Swer 
65 Bruickhese, Swer 
42 Bruinsfelt, Wijleem the 
46 Bruinsfelt, Wijllem the 
07 Brunsfelt, Hermen ten 
08 Brusnfelt, Hermen ten 
35c Buninck 
45 Buninck, Johan 
61 Butgscher, Henrick 
 
 C 
35c Clapsinck, Wichman 
40 Coirbeck, Gijsbert 
19 Coirbecke, Gysbert 
58 Coirts, Jan 
50 Coirtz, Jan (2x) 
59 Coirtz, Jan (2x) 
35b Consen, Hylle 
 
 
 
 D 
07 Daelkinck, Johan 
39 Daltinck, Jan 
31 Daltinck, Johan 
32 Daltinck, Johan 
61 Dam 
 
 E 
25 Eeckhorst, Engelbert 
35c Eenninck, Griet 
60 Elliger 
 
 F 
60 Faecken, Naele 
60 Faijers, Garit 
60 Floith, Hendrick up die 
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43 Frerick, Wijllem 
46 Frerick, Wijllem 
 
 G 
25 Gelderman 
47 Gietelinck, Wijllem 
49 Gietelinck, Wilhelm 
52 Gietelincks, Alijdr 
09 Goedtz, Johan 
14 Goeltsmijt, Henrijck 
13 Goeltsmijtt, Hendrijck 
12 Goltsmyt, Henrijck 
20 Gruenvelt, Derick 
 
 H 
39 Harwich 
36 Heyijnck (2x) 
16 Hoelte, Wijellem then 
58 Hoiffstede, Derick ter 
14 Holte, Wijllem then 
15 Holte, Wijllem then 
33 Holte, Wijllem then 
32 Holte, Wyllem then 
61 Horstinck, Joachagim 
32 Horstinck, Joachgim 
35 Horstinck, Joachgim 
57 Horstinck, Joachgim 
62 Horstinck, Joachgim 
13 Horstinck, Joachijm 
 
29 Horstinck, Johachgim 
55 Horstincks 
07 Horstynck, Evert 
07 Horstynck, Gerrit 
33 Hostinck, Joachgim 
43 Huijinck, Hele 
13 Hyddinck, Gerrit 
 
 J 
56 Johan 
 
 K 
65 Kerfen, Steven van 
60 Knecht, Jan 
27 Koep, Beele 
16 Koep moller 

27 Koep moller 
10 Koerbeck, Gijesbert 
11 Koerbeck, Gijesbert 
12 Koerbeck, Gijesbert 
14 Koerbeck, Gijesbert 
14 Koerbeck, Gijesbertus 
46 Koip moller 
25 Koirbecke, Gysbert 
60 Koirz, Jan 
25 Konderst, Hijlle 
35a Konsen, Hijlle 
35b Konsen, Hijlle 
35c Konsen, Hijlle 
58 Kop moller 
60 Koppers, Tonisken 
22 Korbeck, Gijsbert 
39 Korbeck, Gijsbert 
62 Korbecke, Jan 
18 Korbeke, Gysbert 
47 Krecken, Reint 
55 Krencken, Lambert 
56 Krencken, Lambert (2x) 
66 Krencken, Lambert 
49 Krencken, Reint 
53 Krencken, Reint 
58 Krencken, Reint 
64 Kuijser, Wijllem 
64 Kuiser 
65 Kuiser 
63 Kuiser, Wijllem 
61 Kuser, Wijllem 
33 Kuser, Wyllem 
 
 L 
55 Lambert 
39 Lebbinck, Barwelt 
31 Lebbinck, Henrick 
08 Lettijnck, Bernt 
08 Lettinck, Bernt 
43 Lettinck, Jan 
46 Lettinck, Jan 
49 Lettink, Jan 
07 Lettynck, Berent 
41 Loeman 
33 Loessekathe, Bernt 
35b Loman 
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45 Luijckinck, Bernt 
35c Luitte 
 
 M 
34 Massinck, Jan 
63 Massinck, Jan (2x) 
13 Moellencamp, Steven toe 
60 Mollenfenger, Jan 
34 Mollenkamp, Garit 
62 Mollenkamper, Garit to 
16 Moller, Koep 
27 Moller, Koep 
46 Moller, Koip 
58 Moller, Kop 
 
 N 
13 Nijekerck, Derck 
09 Nijenhaeve, Rent then 
47 Nijenhave, Dries tho 
49 Nijenhave, Dries tho 
51 Nijenhave, Dries thoe 
55 Nijenhave, Harmen the 
43 Nijenhave, Rheint the 
66 Nijenhuisinck, Jan 
56 Nijenhuissinck, Jan 
 
 
 O 
09 Oessgegerynck, Hermen 
 
 P 
35a Paelteen, Albert 
63 Pastors, Thonis 
47 Pastors, Tonis 
07 Poeszt, Hensken (Post) 
60 Poppinck, Elsken 
42 Poppinck, Henrick 
25 Poppinck, Jenneken 
35c Poppinck, Lambert 
45 Poppinck, Swer 
35c Poppinck, Wijllem 
29 Pornnols, Harmen 
07 Post, Hendrik 
08 Postes, Hensken weduwe 
58 Pristerinck, Jan 
13 Pruijess, Laurens 

 
 R 
13 Regenijnck, Wijellem 
43 Roicks, Griete 
45 Roesinck, Jan 
46 Roessinck, Jan 
27 Roessinck, Johan 
31 Roessinck, Johan 
40 Roessinck, Johan 
43 Roicks, Jan 
60 Roissinck, Jan 
49 Rosengaerde, Arnt 
60 Rosengardens, Henrick ten 
 
 S 
18 Scap, Albert 
19 Schaip, Albert 
25 Schaip, Albert 
65 Schaip, Garijt 
61 Schaip, Jan 
33 Schap,  Albert 
24 Schencken, Elsken 
40 Schenninck, Harmen 
55 Schenninck, Lubbert 
59 Schoir, Derick 
57 Schrijck, Wijllem 
25 Schroir, Derick 
35b Schroirs, Gert 
16 Selst, Derck van 
59 Smeijinck, Jan 
50 Smeijink, Jan 
50 Smeijink, Johan 
59 Smeijkinc, Jan 
40 Smeijkinck, Raebe 
47 Smeijkinck, Raebe 
51 Snijder, Barith 
25 Snijder, Gerrit 
39 Stackebrant, Jan 
36 Stackebrant, Jan 
28 Stackebrant, Johan 
30 Stackebrant, Johan 
40 Stackebranth, Johan 
16 Staeckebrant, Johan 
21 Staeckebrant, Johan 
61 Staickebrant, Jan 
55 Staickebranth, Jan 
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32 Stakebranth, Jan 
39 Stakebranth, Joan 
36 Starrick, Georgius 
 
 T 
31 Tegerdinck, Johan 
32 Tegerdinck, Johan 
48 Tenckinck, Bernt 
56 Tenckinck, Tonnis 
66 Tenckink, Tonis 
07 Tenkijnck, Hermen 
08 Tenkijnck, Hermen 
08 Thenkijnck, Hermen 
55 Thonis 
63 Tijken, Wijllem 
43 Toeinck, Elsken 
35b Toinck 
36 Tylder 
 
 U 
13 Ubbekijnck, Henrijck 
31 Ubbekinck, Henrick 
58 Ubbekinck, Jan 
 
 
 V 
39 Vegeninck, Rabe 
47 Vegeninck. Raebe 
48 Vegeninck, Raebe 
39 Vendrinck, Tonis 
52 Vijsscher,.Wijllem 
35c Voeth, Stoit 
30 Vogelsanck, Andrias 
07 Vogelsanck, Andrijes 
13 Vogelsanck, Andrijes 
61 Vogelsanck, Swer 
28 Volgelsanck, Andries 
 
 W 
58 Warle, Henrick 
31 Warle, Henrick to 
45 Wassinck, Jan 
22 Werninckhof, Jorgen 
33 Werninckhof, Jorgen 
34 Werninckhof, Jorgen 
07 Wert, Johan 

10 Wert, Johan 
12 Wert, Johan 
21 Weyse, Augustinus die 
46 Wemeldinck, Henrick 
46 Wiemeldinck kamp 
14 Wijese, Augustinus dije 
15 Wijese, Augustinus dije 
59 Wijllinck 
46 Wijltijnck 
34 Wijltinck, Thonis 
58 Wijltinck, Thonis 
60 Wijmeldinck, Delijs 
48 Wijmeldinck, Dellis 
45 Wijmeldinck, Henrick 
46 Wijmeldinck, Henrick 
47 Wijmeldinck, Henrick 
48 Wijmeldinck, Henrick 
58 Wijmeldinck, Henrick 
59 Wijmeldinck, Henrick 
60 Wijmeldinck, Henrick 
18 Wijse, Augustinus die 
22 Wijse, Augustinus die 
25 Wijse, Augustinus die 
16 Wijse, Augustinus dije 
19 Wijse, Augustinus dije 
35b Wope, Bartolt 
21 Wyltijnck, Wyllem 
51 Wymeldincks, Deeles 
 
 Z 
55 Zelst, Derick 
65 Zuitphen, Herman van 
55 Zutphen, Harmen then 
19 Zutphen, Harmen van 
22 Zutphen, Harmen van 
21 Zutphen, Harmen van 
25 Zutphen, Harmen van 
28 Zutphen, Harmen van 
30 Zutphen, Harmen van 
31 Zutphen, Harmen van 
32 Zutphen, Harmen van 
34 Zutphen, Harmen van 
36 Zutphen, Harmen van 
39 Zutphen, Harmen van 
40 Zutphen, Harmen van 
42 Zutphen, Harmen van 
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57 Zutphen, Harmen van 
62 Zutphen, Harmen van 
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[P.04] uit het Markeboek 1529-1577 
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Boerderijnamen  
 
[P.] Markeboek Huidige naam Straatnaam en nummer 
 
 A 
04 Aegelinck (Agelink) ca. t.o. Hummeloseweg 47 
  afgebroken < 1800 
04 Aelden konning (omtrent Tiemes) ca. Roessinkweg 8 
  afgebroken < 1650 
04 Aeldenhave Aldenhave Haitinkweg 8 
66 Allerdinck Aalderink Heijinkweg 9 
04 Allerdinck Aalderink Heijinkweg 9 
 
 B 
04 Baegerdinck (Barink) Vloedweg 
  afgebroken ca. 1940 
 Bakhuis zie toelichting Pluimersdijk 
04 Besickhorst Bieshorst, Grote Nieuwsteeg 7 
10 Boelsebroeke Bolsenbroek, Groot Kruisbergseweg 13 
13 Bruensfelt Brunsveld Brunsveldweg 9 
04 Brugginck Bruggink Heidehoekweg 7 
63 Bruinsfelt Brunsveld Brunsveldweg 9 
64 Bruinsfelt (2x) Brunsveld Brunsveldweg 9 
65 Bruinsfelt guedt Brunsveld Brunsveldweg 9 
41 Bruinsfelt Oncruit Sessink Slangenburgweg 7 
04 Brunsfelt Brunsveld Brunsveldweg 9 
13 Brunsfelt onkruet Sessink Slangenburgweg 7 
04 Brunsfuelt oncruyts Sessink Slangenburgweg 7 
04 Buenynck Boenink Boeninksteeg 5 
04 Bueynck Buunk Nijmansedijk 1 
 
 C 
04 Claepschenninck Klaapsink Nijmansedijk 6 
 
 D 
04 Daelkinck nabij Haitink Haitinkweg/Boeninksteeg 
03 Dunsebarch Dunsborg buurtschap Dunsborg-Hengelo 
 
 E 
04 Egeltink Eeltink eeltinkweg 2 
04 Essinck (Essink, den) ca. tussen Boeninksteeg 
  afgebroken < 1600 en Doetinchemseweg 
 G 
08 Gaerwerdinck Garvelink Garvelinkweg 1 
55 Garwerdinck Garvelink Garvelinkweg 1 
07 Gerwerdijnck Garvelink Garvelinkweg 1 
09 Gerwerdijnck Garvelink Garvelinkweg 1 
04 Gerwerdinck Garvelink Garvelinkweg 1 
07 Gerwerdynck Garvelink Garvelinkweg 1 
 
 H 
28 Haykinck Haitink Haitinkweg 7 
04 Heylnck Heijink Heijinkweg 2 
04 Huenynck (Hoenink) Hummeloseweg 51 
  afgebroken ca 1960 
32 Hysinck (Hissink) nu sporthal 
04 Hyssinck (Hissink) nu sporthal 
32 Hyssinck gude/gutz (Hissink) nu sporthal 
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  verplaatst ca. 1800 Paulus Potterstraat 11 
 J 
04 Joelijnck Jolink Heidehoekweg 11 
08 Joelinck Jolink Heidehoekweg 11 
09 Joelinck Jolink Heidehoekweg 11 
08 Jolijnck Jolink Heidehoekweg 11 
07 Joolinck Jolink Heidehoekweg 11 
 
 K 
04 Kerckwich (Kerkwijk) Halseweg 12/14 
  afgebroken ca. 1960 
 L 
04 Lettinck Lettink Brunsveldweg 2 
04 Lutken Bunynck afgebroken onbekend 
 
 M 
04 Molencamp Molenkamp, Groot Doetinchemseweg 74 
 
 N 
56 Nijenhuissinck (Bakhuis) zie toelichting 
  afgebroken ca. 1940  
61 Nijenkonninck Koning Kruisbergseweg 42 
04 Niyenhusinck (Bakhuis) zie toelichting  
04 Nyen koning Koning Kruisbergseweg 42 
04 Nyenhave Nieuwenhave Haitinkweg 4 
 
 O 
04 Oesscherinck Oosterink Heijinkweg 13 
55 Olden Conninck (omtrent Tiemes) ca. Roessinkweg 8 
13 Onkruet Bruensfelt Sessink Slangenburgweg 7 
 
 P 
04 Poppinck Poppink Hummeloseweg 66 
43 Poppinck Poppink Hummeloseweg 66 
04 Priesterdinck Priesterink Priesterinkdijk 4 
 
 R 
04 Rathorst (Kathorst) Boeninksteeg 
  afgebroken ca. 1874 ca. hoek met Heijinkweg 
04 Regenynck Hols Eeltinkweg 6 
04 Rogebrynck Reugebrink Nijmansedijk  3 
04 Roosynck Roessink Roessinkweg 7 
04 Roskam zie toelichting Halseweg 27 
 
 S 
40 Schenninck zie toelichting  
41 Schenninck zie toelichting  
04 Schlichtkennynck Slichtkamp Hummeloseweg 47 
04 Smedekinck zie toelichting Halseweg 27 
04 Smeitink zie toelichting Pluimersdijk 5 
04 Smekinck zie toelichting Pluimersdijk 5 
 
 
 
 T 
04 Tantinck Tank Heijinkweg 5 
04 Tegerdinck Teerink Doetinchemweg 77 
07 Tenckijnck Tenk Garvelinkweg 8 
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04 Tentinck Tenk Garvelinkweg 8 
04 Thoidinck Gasthuisplaats  Hummeloseweg 49 
  of Toonk 
04 Tyl Til Enkweg 1 
36 Tylle gudz Til Enkweg 1 
 
 V 
04 Vegenynck Veenink Boeninksteeg 4 
11 Vegenynck Veenink Boeninksteeg 4 
31 Venrekinck Venderink Stephanotusweg 6 
58 Venrickinck Venderink Stephanotusweg 6 
 
 W 
35c Warninchage Wanninkhage Zelhemseweg-Doetinchem 
04 Warnynchage Wanninkhage  Zelhemseweg-Doetinchem 
04 Wassinck (Wassink) tussen Doetinchemseweg  
  afgebrand 1903 75 en 77 
04 Wedeme, die Weeme, de ca. Stationsstraat 22 
  oude pastorie afgebroken 
04 Wendeking (Wentink) onbekend 
04 Wenekinck (Wennekink) onbekend 
04 Wenrekinck Venderink Stephanotusweg 6  
04 Wetinck Weetink Doetinchemseweg 75 
40 Wijmeldinck (Wijmelink) tussen Haitinkweg 4 en 6? 
47 Wijmeldinck (Wijmelink) tussen Haitinkweg 4 en 6? 
55 Wijmeldinck (Wijmelink) tussen Haitinkweg 4 en 6? 
58 Wijmeldinck (Wijmelink) tussen Haitinkweg 4 en 6? 
04 Wijnkelle Winkel Eeltinkweg 1 
04 Willinck Willink Boeninksteeg 2 
04 Wyemeldinck (Wijmelink) tussen Haitinkweg 4 en 6? 
04 Wyskinck Wissink Heidenhoekweg 20 
 
 
In het bovenstaand register op de boerderijnamen zijn, voor zover 
bekend, ook de huidige naam en de ligging vermeld. 
 
In de hertaling op fotopagina [P.04] staan drie boerderijen tussen 
“….”. 
Het zijn “De Roskam”, “Smeitink” en *Bakhuis* ,  
Dit zijn boerderijen die in de loop der tijd van naam zijn veranderd. 
 
Smedekinck 
In de lijsten van boerderijen liggende in de Zelhemmer-Hattemer-
mark, opgemaakt in 1598 en 1646, is het al in 1341 genoemde erf 
Smedekinck verdwenen en is Schenninck er voor in de plaats 
gekomen.  
Bij de markverdeling in 1828 blijkt nr. 50 Schennink te zijn en de 
eigenaar is dan R.H.J. Bennink en cs. Deze Bennink woont aan de 
markt (later boerderij Remmelink, maar heeft grond tussen De 
Roskam (nu Halseweg 25) en Smeitink (Pluimersdijk 5) én op de 
hoge kamp naast Smeitink (Schennink Kamp, nu industrieterrein). 
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Volgens de OAT (Oosspronkelijke Aanwijzende Tafel van het Kadaster) heeft 
Smeitink (eigenaar Verhuell) hier geen grond. Berend Bennink, de 
zoon van R.H.J. Bennink, woont dan op de Roskam(p).  
Mogelijk heeft er een naamsverandering plaatsgevonden van 
Smedekinck (1431-1529) � Schenninck (1598-1678) � Roskam 
(<1822-heden) 
 
Nyenhuizink 
Op 18 maart 1713  is het “erve Nijenhuisink met sijn op- en depen-
dentiën door de diaconie der stadt Zutphen verkocht aan Henric 
Coops, Henric Wolsink en Sweer Nijenhuis elk proquota. 
Op 8 januari 1756 verkoopt de gevolmachtigde van Henr. Wolsink ¼ 
van ’t erve Nijenhuijsink of Bakhuis aan Lammert en Willem Wolsink. 
Op 16 november 1758 verkoopt Hendrik Willink 1/20 part van ’t goed 
Nijenhuisink of Bakhuis aan Jan Willink. 
Op 12 maart1764 verkoopt Zweer Nijenhuis het huis en de hof Den 
Roskam genaamd met ongeveer 6 scheepels gesaeij land daar 
geleegen, voorts Nijenhuis of Bakhuis hof aan zijn zoon Hendrik Jan 
Nijenhuis en zijn vrouw Hendrika Nusseler.  
( Oud Rechterlijk Archief, Zutphen). 
 
Bij de markverdeling in 1828 is de weduwe B. Hesselink eigenaresse 
van nr. 51: Nyenhuizink. Zij woont aan de Markt, nu hoek Hengelo-
seweg en Plantsoenstraat.  
 
Mogelijk is het oude Nyenhusinck hetzelfde als als Nijenhuisink  of  
 
Bakhuis 
Bakhuis heeft gelegen in de bocht van de Pluimersdijk halverwege 
de Halseweg en het huidige museum Smedekinck. 
 
Smekinck 
Op 13 juli 1804 verkoopt Johannes Vermeulen een stuk bouwland op 
de zogenaamde Schennink Kamp “bij het erve Smeekink”  tussen 
land van Roelof Bennink en Roelof Harmen Jan Bennink aan Wolter 
Boenink. ( Oud Rechterlijk Archief, Zutphen). 
 
Mogelijk is de oudste naam Smekick/Smeekink verbastert tot 
Smeitink, wat de naam in 1822 was onder de eigenaar Verhuell. 
Later is deze naam van deze boerderij nog gewijzigd in Spijkers en 
Reuterink naar de toenmalige eigenaars. Sinds 2005 is de boerderij 
eigendom van de Stichting Erfgoed Museum “Smedekinck”. 
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Veldnamen en buurtschappen 
 
31 Addinchorne Ardinckhoek (was vroeger deels 
  pastorieland) 
27 Boelinck pesken  
51 Boittermaith weidegrond 
69 Broickhese slach  
59 Buijinkbrinck Buunkbrink = Nijmansedijk bij  
  huisnr.1? 
55 Garwerdinck enck nabij boerderij Garvelink 
07 Gerwerdijnck enck idem 
09 Gerwerdinck enck idem 
53 Gietelinck an den idem 
32 Hatmermarckt naam van de mark 
09 Heijdenhoeck buurtschap 
40 Heijdenhoeck buurtschap 
55 Heiydenhueck buurtschap 
 Hertmer venne Hertmer veen 
34 Heydenhoick buurtschap 
07 hijetlandt heide 
27 Konninck kerckwech weg vanaf / langs boerderij Koning  
  richting kerk 
 Meene buurtschap in het noordoosten van  
  dorp Zelhem 
59 Mollendelle vermoedelijk laag gelegen stuk land 
  aan de Barinkweg (hier stond in de  
  15e eeuw mogelijk een windmolen ) 
27 paetbrinck brink waar bomen zijn gepoot 
58 Pastors hoge kamp is nu plaats van zorgcentrum de  
  Zonnekamp 
27 Rossinck enk bouwland bij Roessink 
25 Schenninckkamp mogelijk achter Halseweg 27 
31 Sint Antonisland grond van de Vicarie 
31 Sunte Katrinenland grond van de Vicarie 
27 Teerinck haghe land of afscheiding? 
37 Tegerdynckmaet Weidegrond van Teerink 
10 Thegerdijnckmaet Teerinkmaat = grasland. 
54 Twijsselt heidegrond nabij Doetinchemseweg/ 
  zuid van Terborgseweg en zuid van 
  Nieuwsteeg 
13 ventken meertje, vennetje/ veentje 
13 Weetinck ventken vennetje of stukje veengrond bij  
  boerderij Weetink 
13 Weitynck venthen venneje bij boerderij Weetink  
  Doetinchemseweg? 
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53 Welleborich De Wellenborg, nabij Doetinchemse- 
  weg / Terborgeseweg 
46 Wijmeldinck bleck bleek = laag gelegen grasland  
   
09 Wijnckelshoeck buurtschap links van de  
  Hummeloseweg 
55 Wijnckelshueck idem 
34 Winckelshoick idem 
40 Wincklelshoek idem 
37 Wittenbrinck buurtschap west van Zelhem 
10 Wyttenbrynck idem 
03 Zeelmyckerbrynck Zelhemmerbrink nabij boerderij  
  Veenink, Boeninksteeg 
11 Zellemerbrynck idem 
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