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Transcriptie
[Voorzijde:]
Erfmarckenboeck van de bourschap Gelselaer,
Beginnende in den jare 1674
No. 61
[Op de rug:]
Mark [van] Gelselaar [en enige (later aangebrachte) archivistische kenmerken].
[Op het binnenblad de latere aantekening:]
Ontvangen van ir. C.W.E. van Voorst van Beest in 1934.
[0] Recessen ende resolutien bij de heeren geërfden der boerschap Gelselar voor ende naer
genomen, soo als mij dieselve door den heer drost zijn overgegeven tot den 21 febrii 1680
toe, als wanneer ick selfs met commissie van sijn hoochgr. gen. als markenschrijver hebbe
aengevangen de penne te voeren.
[1] [Bij de volgende besluiten van de geërfden, d.d. 18‐9‐1674, in de marge:] Wordt
geaccordeert mits ons voor de genomene moeyten erkennende nae behooren. Actum den
21 sept. 1674, Otto grlub.
Den 19 septembris 1674 hebben de heeren geërfden tot Gelselar naer gedaene
gewoonlijcke publicatien geresolveert ende voor vast gestelt:
Ten 1sten. Dat de heeren geërfden tot haeren laste willen nemen de kosten van de procedure,
soo de huysluyden tegens die van den Noordijck voor sijn hg. exce. als erfmarckenrichter
gevoert hebben, wellverstaende alle nootwendige kosten als van gerichtsjura, maetige ende
nodige verteringe ende salarien van advocaten. Wordende den heere drost neffens den
Heer van Reurloe met sec.. Peter Greven gecommitteert om de rekeningen daervan op te
nemen ende nae geëxtradeerde rekeningen met de advocaten te accorderen en de
rekeningen te sluyten.
Ten 2den. Tot betaelinge van dese onkosten sall s. hg. excie worden versocht dat het holt, soo
noch op het Gelselaersche Broeck is staende, magh worden verkocht ende sulcx met den
allereersten.
Ten 3den. Soo die somma niet soo veel mogte bedraegen dat die kosten van die voors.
Procedure daeruyt konden worden betaelt, sall sijn hoochgr. Excie worden versocht om
consent te verleenen tot verkopinge van eenige parcelen uyt de gemeente diewelcke ten
minsten schaeden bij wellgem. h. gecomitteerden konnen uytgesien om naer gedaen
rapport aen ons verkocht te worden.
[2] Ten 4den. Dewijle oock gesustineert wordt dat sael. borgmr. Ten Noever het huys van den
Bollert op de gemeente gesat ende noch een hoeck buyten consent van d’heer
erfmarckenrichter en heeren erfgenaemen heeft aengegraeven, soo sullen wellgemte.
heeren gecommitteerden sich daerover gelieven te informeren ende nae bevindinge van
saeken de besitteren van den Bollert tot betaelinge van de waerdye convenieren.
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Ten 5den. Worden wellgemten heeren gecommitteerden geauthoriseert om het Broeck ende
de gemeente in oogenschouw te nemen om bij eerster vergaederinge daervan aen ons
rapport te doen. Actum in dato als boven.
Onderstond: Joan Balzer van Duith gnt. Buth, drost.
Wigbolt de Rode van Hekeren1
U. Ripperda
Joan Engb. van Gelder, volmr. van d’h. Beverförde
Joan van Sloot uyt last van de heer lantrentmeyster van Twenthe
Peter Greven
Jan Janssen
Henr. Van Trier, j.u.d., wegens het goedt Hillehorst mede voor Her. Coster.. van ’t
Broeckhuys
Jan ten Broeckhuys
Jan Stockhuyrne
Daerop is den verkoop van all het eyckenholt in het Gelselarsche Broeck staende, volgens
daervan voorhandene voorwaerden, den 8 octobris 1674 ter praesentie van de hren geërfden
geschiet.
[3] Actum den 13 febrii 1675 binnen Gelseler.
Dewijle verscheydene heeren geërfdens op desen op huyden uytgeschrevenen marckendagh
niet zijn gecompareert, soo is bij de praesente geresolveert ende goetgevonden dat de
heeren gecommitteerden, te weten d’hr. drost, d’Heer van Reurloe ende sec. Greven binnen
den tijdt van drie weken alle aen haer overgegevene rekeningen, raekende het
Gelselaersche proces contra die van den Noordijck, sullen gelieven naer te sien ende met
crediteuren te sluyten ende de kosten, soo onnodig ende superflus geweest, te rejecteren.
Verstaende voorts, dat aen de advocaten, te weten doren Trier ende Joan Eng. van Gelder, in
minderinge van haer salaris uyt den cooppenninck van het verkochte holt sall betaelt
worden aen yeder hondert daelder sullende nae verloop van dien tijdt de heeren geërfden
geconvoceert ende vernere ordre werden gestelt.
Onderstondt:
Joan Balzer van Duithe gnt. Buth, drost
Joan Stockhuyrne
Joan Haeselbroeck wegens de heer Joan van Beverfoorde
Wegens sijn exce van Tecklenborgh2, Henr. Van Trier, j.u.d.
Jan ten Broeckhuys
Peter Greven in de Reiger
Gerrit Janssen
Harmen Tecklenborgh
[4] Op huyden dato ondergeschreven is op den marckendagh binnen Gelselar geresolveert:
Ten 1sten, dat in conformeté van sijn excel. apostille3 tot vervall van de kosten van de
Gelselaersche procedure sall verkocht worden sekere hutte met de uytdrift gelegen op de
1

Deze is Heer van Ruurlo. Hij bezit onder Gelselaar het gewaarde erve Schothorst.
Bedoeld wordt de graaf van Bentheim‐Tecklenburg, als eigenaar van het gewaarde goed Laarberg.
3
Kantlijnbeschikking.
2
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Schipbeke, ende dat daerbij een hoeckjen veltgrondts tot een gaerden sall uytgegraeven
ende verkocht werden.
Ten 2den, een parceeltjen groenlandts aen Jan ten Broeckhuys’ landt gelegen.
Ten 3den, soo daer hier of daer een hoeckjen mogte zijn, ’t welck weynigh schaedelijck voor
de gemeente is, sall bij de heeren gecommitteerden mogen besien, ende soo deselve nodigh
mogten bevinden, mede uytgestecken ende verkocht worden.
Ten 4den, wanneer de saecke tusschen den Noordijck ende Gelselar in der goede niet mogte
konnen gevonden worden, dat sulckenvals het proces te Hove Provincial tot sententie sall
worden vervolgt. Actum den 10 martii 1675. Onderstond:
Joan Balzer van Duithe gnt. Buth, drost
Wigbolt de Rode van Hekeren
Joan van Sloot uyt last van de heer lantrentmeyster van Twente
B. van Dam
Peter Greven
Jan Janssen
Jan ten Broeckhuys
Daerop is den verkoop den 19 martii 1675 ter praesentie van de h. geërfden volgens
voorhandene voorwaerden geschiet.
[5] Den 18 junii 1675 nae uytgeschreven marckendag zijn ondergeschrevene heeren
gecompareert ende is tot dienste van de gemeente goetgevonden:
Ten 1sten, dat de procedure tegen die van de Noordijck sall worden geresumeert ende tot
sententie vervolgt, tot welcken fine sullen de coperen uyt den eersten termijn des
coopspennincks hebben bij te brengen eene summa van hondert guldens in handen van den
Heer van Reurlo, die versocht wordt die saeke te helpen bevorderen ende sulcx op het
spoedigste.
Ten 2den, dewijle Peter Greven op het goedt Ebbekinck4 ende Stakincks verscheydene
hoecken van het opene veldt ende stege heeft aengegraeven ende te lande gemaekt en
oock besaeyt heeft, soo sall Peter Greven worden aengezegt dat hij die aengegraevene
parcelen sonder delay weder sall inlijcken ende in staet brengen gelijck het voor desen
geweest is ofte hetselve van den heer erfmarckenrichter ende de heeren geërfden te
koopen, waertoe den heere drost bij dese versocht wordt, voorbeholdens de breucken soo
bereyts zijn vervallen, sullende bij manquement van dien het gewasch daervoor
geëxecuteert worden.
Ten 3den, dewijle voor desen klachte is geweest dat het huys op den Bollert voor een
gedeelte op de gemeente is getimmert, soo praesenteert de heer borgmr. Dam daervoor,
gelijck oock voor het uytgestekene, contentement te doen, met versoeck dat eenige heeren
mogen worden gecommitteert om ’t selve in oogenschijn te nemen ende hetselve te
prijseren ten welcken fine gecommitteert worden d’heer drost, Heer van Reurlo ende dor.
Trier.
Ten 4den, dewijle oock Arent Tecklenborgh van het veldt op [6] twee diverse plaetsen aen
twee campen van jaer tot jaer gezegt wordt aengegraeven te hebben, soo worden voor
gemelte hren gecommitteerden versocht die parcelen in oogenschijn te nemen, ’t welcke
alsoo bevindende het regtgegraevene te doen insmijten, ten waere dat aen den heer
4

Soms ook Scholte Ebbekinck genaamd. Later en thans alleen nog als ‘de Scholte’.
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erfmarckenrichter ende heeren geërfden daervoor contentement geschach,
voorbeholdende de breucken soo daerover bereyts zijn vervallen.
Ten 5den, de kerckelijke rekeninge sall met den eersten geholden ende daertoe de hren
erfgenaemen op haere eygen kosten bij publicatie geroepen worden.
Ten 6den, de heeren gecommitteerdens sullen mede in oogenschijn mogen nemen seker
hoeckjen omtrent den bergh aen de Beijershorst gelegen, ende bij aldien niemand daerbij
gepraejudicieert is, sullen hetselve voor de weerdye aen Winolt Broeker mogen verkoopen
ten dienste van de gemeente.
Onderstondt:
Joan Balzer van Duthe gnt. Buth, drost, tenet ad referendum
Wigbolt de Rode van Hekeren
B. v. Dam
Henr. Van Trier, j.u.d., wegens Herman Tecklenborgh
Henr. Van Trier, j.u.d.
Jan Stockhuyrne
[7] [8] [Leeg]
[9] Op den 21 febrii 1680 is bij de heeren geërfden binnen Gelselaer geresolveert:
Ten 1sten, is den hre drost ende Jan Janssen aen de sluyse versocht ende gecommitteert om
het nodige houdt tot de Bollicksbrugge ten meesten proufite van de gemeente bij te
brengen.
Ten 2den, d’heer drost, rentmr. Stam en borgmr. Haeselbroeck zijn versocht ende
gecommitteert om de nodige marckenpaelen tusschen die van den Noordijck ende Gelselar
bij te brengen ende dieselve ten spoedigst te doen setten.
Ten 3den is geresolveert dat elcker geheel erve bij provisie 30, een drieling 25, een halff erve
20 ende een kaeter 15 gansen om telkens op St.‐Jacobi getelt te worden, in het Broeck sall
mogen houden, mits dat die van Geesteren egals sullen doen, waerover des heeren
erfmarckenrichters approbatie ende ordre aen die van Geesteren sall versocht worden door
de hr. drost ende heeft d’hr. drost aengenomen om ordre te stellen tot de opsicht over het
voorn. getal van gansen.
Ten 4den is bij de hren. geërfden vast gestelt eene nieuwe comparitie tegens aenstaenden 5
martii om ’s‐morgens tijdtlijck tusschen 8 en 9 uyren alhier praesent te zijn ende alsdan den
voor desen gedaenen verkoop ende die daervan gedaene betaelinge geëxamineert als mede
pertinent gereigleert te worden een staet van betaelinge over de nieuwe ingegevene
schulden ende vordere posten te dispicieren tot verkoop om dieselve te betalen.
Onderstondt:
Ter ordon. van de hren. geërfden, P. Sibille
Den dagh van comparitie is geëxtendeert tot den 13. martii.
Ter ordonn. als voren.
Pro memoria. Daer zijn praesent geweest de heere drost, de heer van ’t Weldam, rentmr.
Stam, B. v. Dam, borgmr. Haeselbroeck wegens d’hr. v. Beverforden, Peter Greven ende Jan
Janssen.
[10] Anno 1680 den 13 martii is naer voorgaende publicatie vergaederinge in Gelselar
gehouden ende geresolveert praesentibus d’ondergeschrevene hrn. Geërfden.
www.heerlijkheidborculo.nl
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Tot de rekeninge van Stockheurne ende Harmen Benneker, sub d. A., hebben de hren
erfgenaemen aengenomen eens voor all te sullen betaelen hondert daelder, sullende dese
summa tusschen Stockheurne ende Benneker naer proportie van verschot gedeylt worden.
De rekeninge van Otto Henr. Hoevel, sub B., wordt gereduceert tot 25 gl., diewelcke de hren
erfgenaemen aennemen te betaelen.
De rekeningen van W.F. Verwit, sub C., is gesloten tot 415 gl., sonder dat hij dienaengaende
eenige verdere praetensie op de huysluyden sall konnen noch mogen maeken. Ende is bij de
hren. erfgenaemen aengenomen te betaelen, daeronder mede begrepen is sijne rekening
sub D., ad 11 gl., 5 sts., diewelcke verscheurt is.
De rekeninge van d’hr. stadtholder Dam, sub F., aengenomen tot 32 gl.
[Bij deze post in de marge:] NB. Desen post is bij verkoop van de parcelen aen den Bollert
gemortificeert, den 15 febrii 1680.
De rekeninge van borgmr. Ter Hoeve, sub G., is gereduceert ende aengenomen tot 24 gl., 17
sts.
De rekeninge van borgmr. Haeselbroeck, sub H., is aengenomen ad 45 gl., 13 sts.
[Hierbij in de marge:] NB. Uyt kracht van sijnen Noordijcksen ontfang, zijn hieraen gekortet
16 gl., 17 sts.
De rekeninge van dor. Hoornaert, sub J., is gereduceert ende aengenomen tot 15 gl.
De rekeninge van Eng. Engels, sub K., is aengenomen ad 15 gl, 12 sts.
De rekeninge van de weerdinne, sub L., wordt niet aengenomen.
[11] Over de rekeninge van dor. Adolph van Gelder, sub M., ad 231 gl, 16 sts., zijn de Heer van
Reurloe ende rentmr. Stam versocht om ten meesten voordeel te accorderen, soo doenlijck.
[Hierbij in de marge:] Pro memoria. Is den 15 sept. 1680 aengenomen ad 125 gl, soo hij will,
anders te diminueren. Is naederhand met hem geaccordeert op 100 daelder.
Op de rekeninge van de hr. drost, sub N., is geresolveert, dat sijne voorgaende rekeninge
hierbij ingesloten, aen denselven voor sijne extraordinarette moeyten ende verschot tot een
recognitie sall gegeven worden 200 gl., waerop sijn h. ed. alrede 100 daelder ontfangen
heeft (uyt de Noordijcker p.m.).
De rekeninge van de weerdinne ofte weduwe van Jan ten Broeckhuys, sub lit. O., is
aengenomen ad 33 gl.
De rekeninge van dieselve weerdinne wegens de ingesetenen in Gelselar, sub lit. P., is niet
aengenomen ad 215 gl. [Hierbij in de marge:] NB. Dese en de rekeninge sub R., hoewel
doorgaens qualijck gecalculeert, sullen een en dieselve rekeninge wesen, ter praesentie van
d’hr. drost, stadthouder Dam ende br. Haeselbroeck, in dato den 30 sept. 1680.
De rekeninge van sec. Greven, sub q., ter summa 208 gl, 7 sts., wordt bij provisie
aengenomen mits dat hij den staet van sijnen ontfanck ende uytgave naerder sal doen
blijcken. Notandum, dat sec. Greven van Jan Janssen in minderinge van dieselve noch sall
moeten ontfangen 17 gl., 15 sts.
Henricus Meiling voor sijne bedieninge5 voor de Gelselaersche tegens Verwit: 10 gl.
De rekeninge van de weerdinne, sub R., ad 263 gl., wordt niet aengenomen.
Over de rekeninge van de weerdinne, sub L., is naerder geresolveert, dat voor renthe ende
kosten haer sall goetgedaen worden 40 gl.
1.
Is naer resumptie van het jongstgepasseerde goetgevonden, dat men over het
repareren van de Bollicksbrugge, een besteck sall maeken ende alsdan besteden [12]
5

Juridische ondersteuning. Meiling was advocaat.
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aen die het ten minsten kosten will doen, waertoe de vorige gecommitteerde noch
versocht worden.
2.
Alsmede wegens de gansen, diewelcke het jongst geresolveerde sall comen te
contravenieren, sall voor elcker gans verbeurt hebben den gans neffens een halve
goltgl. Ende is tot de opsicht deses aengestelt den ondervoogd Jan Böemer, die van
de breucke den 3 penninck sall genieten.
3.
Is mede verstaen dat de restanten van de uytgeschrevene negen vierendeel
maendtschattinge door Jan Böemer sullen geïnnet worden om naederhand te dienen
tot dempinge van der gemeynten schulden.
Ende hebben de heeren geërfden vastgesteld om t’saem entlijck op dinsdagh naer
Paesschen ’s‐morgens om 7 uyren bij poene van eene kanne wijn alhier te compareren om
alsdan te dispicieren die te verkopene parcelen tot dempinge der schulden.
Is rentmr. Stam ende borgmr. Haeselbroeck gecommitteert tot afdoeninge der Gelselaersche
kerckenrekeninge.
Onderstond: Joan Balzer van Duithe gnt. Buth, drost, Wigbolt de Rode van Hekeren, Jean van
Beverforden, U. Ripperda, Gerhard Stam q.q., Peter Greven in den Reiger, B. v. Dam, Jan
Janssen.
[13] Den 13 aprilis 1680 is bij de heeren geërfden geresolveert:
Ten 1sten., dat uyt het erve Broeckhuys, waeruyt eenigen tijdt herwaerts hebben willen sitten
twee mannen als stemmende persoonen, niet meer als een stemmende sall sitten ende
dusdaenig alle andere, te weten volle erven ende geene minderen.
Ten 2den. Alsoo bij d’afdoeninge van de kerckelijcke Gelselaersche rekeningen blijckt dat dor.
Daniel van Dam ofte den tegenwoordigen holder van den Bollertkamp aen de kercke is
schuldig gebleven 56 gl., 10 sts., soo is goetgevonden te versoecken ende te authoriseren
den hr. drost ende borgmr. Haeselbroeck om de betaelinge van gemelte post met den
interesse te bevorderen, ofte sich bij quitantien te doen blijcken dat dese post afgedaen zij.
Ten 3den, dat de drie uytgesiene parcelen, te weten het parceel tusschen het landt van
borgmr. Dam ende den camp in den laetsten oorlogh door Hilhorst cum suis in Gelselaer
aengekocht, sullen verkocht worden, alsmede hetgeen voor het huys is uytgesteken.
Ten 4den, dat het parceel soo achter de geestelijcke maete achter Ruwenhuys gelegen
bijlangs den Twistgrondt voor bouw‐ en weydelanden sall verkocht worden.
Ten 5den. Te verkopen een parceel, soo het door de heeren geërfden is uytgesien ende door
de gecommitteerden [14] kan uytgesteken worden, achter de nieuw aangekochte maete,
schietende op den Twistgrondt.
Ten 6den. Zijn gecommitteert d’heer Van Bevervörden ende rentmr. Stam om te dispicieren
over de parcelen soo alrede tot den verkoop gedesigneert zijn, ende uyt te sien vordere
parcelen tot verkoop, om te vinden de betaelinge van de posten alrede bij de hren. geërfden
gedecerneert ende noch te decerneren tot uytvoeringe van de resolutien van de hren
geërfden.
Ten 7. Is in plaetse van d’heer van Beverförden tot dese commissie gedecerneert (die sulcx
oock aengenomen heeft) ss. Greven ende dit onder reserve van dat elcker erfgenaem daerbij
sall mogen praesent zijn indien sij willen.
Ter ordont. van de hren geërfden, P. Sibille.
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Pro memoria. Ditmael sijn praesent geweest d’hr. drost, d’hr. Van Bevervörden, d’hr. Rode
van Hekeren ende van ’t Weldam, rentmr. Stam q.q., borgmr. Dam, ss. Greven ende Jan
Janssen.
Den 2 julii 1680 heeft d’hr. drost medt rentmr. Stam q.q. (zijnde br. Haeselbroeck wegens
d’hr. van Bevervörden absent) als gecommitteerde uyt kracht van de resolutie van den 21
febrii jongstleden genomen door de huysluyden Harman te Schothorst, Harmen te Hilhorst,
Scholte Ebbekinck, Lubbert Coeslagh, Harmen Benneker, Jan te Stockheurne, Lambert ten
Cortenhave, Weents Berents en Jan Coenderinck aen zijden van die v. Gelselar [15] ende den
voogdt tot Nede, Olthoff, Harmen Kleijn Harperinck, Fruwinck, Weminck, Jonge Hongerinck,
Geerdinck, Jan Schroer, Harmen Leppinck, Benneker ende Geert Bruntinck aen zijden van die
van den Noordijck tot onderscheydinge van de marckte tusschen die van Gelselar ende
Noordijck vier marckpaelen doen setten.
Ter ordont.,
P. Sibille
Anno 1680, den 1 septemb. is ter vergaderinge van de ondergeschreven hren. geërfden
opgehangen volgens voorwaerden bij de geregistreerde papieren te vinden No. 8:
Een parceel in de Slinge, waervan den verkoop is in staet gehouden.
Een parceel t’eyndens Sluyseman aengekochten Huttencamp, waervan den verkoop bij
naerdere vergaederinge den volgenden 15e sept. is toegeslaegen ad 300 gl. aen Sluyse Jan.
Drie parcelen voor ende achter den Bollart, waervan den verkoop bij vergaederinge van den
15 sept. daeraenvolgende aen d’hr. stadtholder Bruno van Dam is toegeslaegen voor 400
daelder, vide ibid.
Een parceel hooy‐ ofte weydegrondt in ’t Gelselaersche Broeck, waervan den verkoop bij de
naerdere vergaederinge van den 15 septemb. is toegeslaegen aen ss. Peter Greven voor 495
daelder.
Item den Geer van de geestelijcke wuwenmaete tot aen de willige van Ten Noever gekochte
nieuwe maete bijlangs den Twistgrondt volgens uytbaeteringe met een uytdrift, is den 29
octob. gekocht bij de Renger sonder uytdrift voor 100 daelder.
Oock is bij dese vergaederinge voorgevallen dat bij de plaetse alldaer tegenwoordigh de
hutte van Berent ten Broeckhuys staet, men neffens eene uytdrifte soo veel gaerdens tot
een schepel gesaey aenwijsen sall.
NB. De beschaepenheyt van dese hutte is den heer geremitteert om door den fiscus
ondersocht te worden.
Oock heeft d’heer van Beverforden voorgeslaegen mede te willen koopen een parceel van
de visscherije [16] afflangs den wegh tot aen den nieuwen kamp gelijck sulcx naerder soude
aengetekent worden.
Item quaem voor dat een parceel aen de Bingshorst bij borgmr. Broker te koopen stondt.
Is bij de heeren geërfden finalijck geresolveert dat den heer erfmarckenrichter door die
alrede aengestelde hren gecommitteerden sall worden versocht van te octroijeren dat de ’t
saementlijcke geïnteresseerde hren geërfden tegens huyden over 14 daegen ’s‐morgens om
acht uyren bij eene convocatie van een marckendagh mogen vergaederen om finalijck desen
verkoop te examineren ende te sluyten ende mede de gemelte hren gecommitteerden
geauthoriseert om noch eenige parcelen te mogen uytsien tot verder verkoop ende
supplement van de schulden. Actum in Gelselaer, den 1 sept. 1680. Vide No. 8.
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Was get. Joan Balzer van Duithe gnt. Buth, drost, Gerhard Stam q.q., Jean van Beverforden,
Peter Greven in den Reyger, Joan van Sloot wegens de Lantschap van Overijssel neme dit
aen, maer verblijve bij mijn protest wegens de Slinge, Hermannus van Eibergen als volmr.
van d’hr van ’t Weldam, Jan Janssen, Hendrick ter Hoeven wegens de Heer van Reurlo.
Ditmael zijn verscheyden respective protesten over den vercoop bij d’hren pastor Eijbergen
q.q., rentmr. Joan van Sloot q.q., A. Sluijter q.q. en borgmr. Bruno van Dam gedaen, vide sub
No. 8.
[17] Anno 1680 den 15 septemb. is bij de hren geërfden in Gelselaer geresolveert:
1.
Is aen d’hr. stadtholder Van Dam in verkoop overgegeven het uytgestekene parceel
voor ende bijlings den Bollart, item het parceel tusschen Bollarts nieuwen camp ende
Hilhorster camp, item het parceel nevens het voorgaende parceel aenschietende,
zijnde den Hoogen Belt van de lantweer aff tot aen den gemeynen wegh, alles
volgens gedaene uytbaekinge, voor de summa van 400 daelder, den daelder ende
onraet te betaelen volgens voorwaerden ende gedaene hoginge waermede alle
praetensien, soo dusverre op sijn ed. mogten zijn geweest, gemortificeert zijn, gelijck
dan hierbij mede gemortificeert wordt sijn ed. praetentie van 32 gl. op den
marckendagh den 13 martii 1680 gehouden, dieselve toegelegt.
2.
Is vast geresolveert dat ss. Greven van sijnen ontfanck en de uytgaeve, soo hij
dusverre uyt de gemeynte van Gelselaer gehadt heeft, pertinente rekeninge ende
reliqua sall doen, alsmede restitueren alle de stucken ende charters, soo hij van tijdt
tot tijdt uyt handen van d’hr. drost ontfangen heeft. Ende zijn hiertoe versocht ende
gecommitteert neffens d’hr. drost, de hren Sloot ende stadtholder Dam, om dieselve
rekeningen te examineren, bij provisie te sluyten op approbatie van de hr.
erfmarckenrichter ende hren geërfden.
3.
Is de rekeninge van dor. Adolph van Gelder gestelt ende aengenomen ter summa van
125 gl. mits generale renunciatie van dese sijne praetensie, neffens quitantie ofte bij
non accord zijn versocht ende gecommitteert d’heer van Reurlo, d’hren Sloot ende
Dam, om op sijne in te gevene declaratie ordre te stellen tot diminuatie.
[18]4. Is vastgestelt dat alle diegeene soo noch met redenen alhier mogten praetenderen
hebben, ’t zij voor vacatien, verteeringen als anders, dat dieselve binnen den tijdt van
14 daegen sullen haere rekeningen hebben in te geven aen handen van den
marckenschrijver om of aengenomen ofte naer ondervindinge gerejecteert te
worden bij die daertoe gestelde hren gecommitteerden.
5.
Is alles bij den hr. drost aengenomen ad referendum, vide No. 9
Was get.,
Ter ordonnantie van de hren geërfden, P. Sibille
..res in initio sijn h.g. gen., gelijck mede d’hr. drost, rentmr. Stam, Hr. van Reurlo, borgmr.
Haeselbroeck q.q., ds. Eibergen wegens d’hr. van ’t Weldam, d’hr. Sloot, d’hr. Dam, ss. Greven,
Harmen Tecklenborg wegens Broeckhuijs, Jan Janssen
Anno 1680 den 30 septemb. is ter praesentie van d’heer drost, d’heeren stadtholder Dam,
als gecommitteerde, ende borgmr. Haeselbroeck q.q. als geassumeerde gecommitteerden
(doordien de hr. Sloot schriftelijcken versocht zijnde voor die tijdt niet heeft konnen
compareren) geëxamineert de rekeninge van ss. Greven over den ontfang ende uytgave der
Gelselaersche penningen ende gesloten, breeder te sien bij het instrument sub No. 10, bij
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welcke occasie borgmr. Haeselbroeck mede sijne rekeninge gedaen heeft van den ontfang
ende uytgave der penningen bij hem uyt den Noordijck ten proufite van de Gelselaersche
marckte getrocken. Vide mede sub No. 10.
[19] Alsoo den voorgaenden verkoop niet suffissant is bevonden tot afbetaelinge der
openstaende schulden, soo zijn in conformité van de resolutie van den 1 septemb. 1680
door d’heeren drost, rentmr. Stam ende ss. Greven, als daertoe gecommitteerde, naer
voorgaende publicatie binnen Gelselar, den 29 octob. 1680 op die jongstvoorgaende
voorwaerden ende conditien opgehangen volgende parcelen:
Een stuck achter de Bennickerssomp, soo als hetselve met koelen ende hulsetacken is
uytgebaekt. Is in staet gehouden.
Een stuck bijlings den Bienhorsterkamp, soo als hetselve in sijne breete ende lengte is
afgebaekt. Is in staet gehouden.
Een stuck bijlincx Ten Noevers nieuwe maeter van de baek van den hoeck aff tot aen de
baeck schietende in de gemeynte, zijnde de breete ende van die baeke tot aen d’andere
baek in de lengte ende van die baek wederom schuyns bijlings den twistgrondt tot aen
voorsz. Ten Noevers maete. Is bij Frederic Verwit aengekocht voor 191 daelder.
Een parceel achter in Gelselar bijlings Hungerincks ende Marquerincks maete, lang ende
breet soo als het sub No. 11 naerder is geexprimeert. Is in staet gehouden.
Item is bij dese gelegentheyt eerst opgehangen ende daerop den koop toegeslaegen aen
Herman Lomans den wegh om sijnen gaerden van ’t huys henen, mits hij aldaer wederom
een wegh sall maeken, soo als deser verkochten wegh is geweest, dat niemand daerop te
seggen hebbe, [20] voor 25 gl. suyver geldt praecisie tegens maii 1681 te betaelen.
Gelijck mede aen Arent Banninck verkocht een streep bijlings sijnen gaerden, soo als
hetselve afgepaelt is, voor 18 gl. suyver geldt, praecise tegens aenstaende kersmisse te
betaelen. Vide dit alles breeder sub No. 11.
Bij dese gelegentheyt oock wederom opgehangen zijnde die op den 1 septemb. geblevene
onverkochte parcelen, is aen de Renger toegeslaegen den koop van de Geer aen de
geestelijcke Rouwenmaete voor 100 daelder volgens voorwaerden, vide No. 8.
Den 31 oct. 1680 hebbe aen sijn h.g. gen. een staet van de Gelselarsche debiten ende
crediten vertoont, diewelcke bij dieselve geapprobeert ende geteyckent is, vide breeder sub
No. 12.
Anno 1681 den 10 junii heeft d’heer drost geassisteert met d’heer rentmr. Stam q.q. ende
d’heer stadtholder Bruno van Dam als gecommitteerde in conformité van de resolutie op
den marckendagh den 3 septemb. 1680 binnen Geesteren genomen (vide naerder in ’t
Geestersche markenboeck) door Jan Coenderinck, Berent Weerts, Lambert Corthof,
rotmeysters, Lubbert Coeslagh, Herman Hilhorst, Hendrick Colckman, Gerrit Nijhoff ende
Berent te Borchorst, t’saemen ingeseten der boerschap Gelselar (zijnde die van Geesteren
nochtans volgens relatie van de voogdt alvorens verwittigt zijnde daerbij niet gecompareert)
doen setten inde oude plaetsen ende gaeten (uytgesondert dat men het gat van den 9. pael
niet soo pertinent heeft konnen vinden, waerover siet naerder onder de Geestersche
documenten sub No. 9 paelen ende des volgenden daegs volgens mij overgeleverde memorie
mede te vinden sub No. 5 praedicto, heeft d’hr. drost door Hengstegoor, Roeterinck, den
olden Hilbert ende Berent Janssen, Geestersche, ende Holtstege, Scholte Ebbekinck,
Colckman ende Borchorst, Gelselarsche ingesetenen, den thiende pael doen setten,
www.heerlijkheidborculo.nl

11

Het markeboek van Gelselaar, 1674‐1788/ transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk

dienende tot onderscheydinge van den [21] Twistgrondt tusschen die van Geesteren ende
Gelselar.
Bij dese occasie op den 10 junii voors. is door wellgem. heeren geassisteert met Jan Janssen
op de Sluijse als mede daertoe op den 21 febrii gecommitteert over de Bolcksbrugge een
besteck provisionel gemaekt. Vide mede in ’t Geestersche marckboek sub No. 5bis
Den 7 decemb. 1680 heeft dor. Joan Eng. Van Gelder eene requeste aen d’hr. drost
ingegeven, versoeckende dat de assignatie soo aen W.F. Verwit soude verleent worden, soo
wel op hem suppliant, als op voorn. Verwit moge gestelt worden etc. Waerop geapostilleert
is. Fiat ut petit, vide breder bij de requeste sub No. 13.
Is door mij, markenschrijver, met voorkennisse van de hr. drost volgens schriftelijcke ordre
van sijn hoochgr. gen., vide sub No. 12, een staet van de verkochte assignatien aen de
crediteuren geformeert: No. 14.
Den 15 janrii 1681 heeft W.F. Verwit eene gerichtlijcke summatie om te hebben betaelinge
van sijne aen hem bij de hren toegelegte summa aen d’hr. drost gedaen, waerop
geantwoordet sijnde, is die aen Verwit verleende assignatie bij dor. Joan Eng. Van Gelder
onder acte van guarand gelicht, vide breder sub Nis 15 et 16.
[22] Den 30 junii 1681 hebbe door ordre van de hr. drost op een verzegelt papier opgestelt
een concept van communicatie ende verklaeringe der hren geërfden raekende de
misbetaelinge van d’hr. Bruno van Dam, waerop nochmaels aen gemelter hr. Van Dam een
brieff van laetste sommatie tot betaelinge onder advertissement dat op sijn w.ed. costen
een nieuwen markendagh bij mancquement van betalinge soude aengestalt worden,
gedespecheert is. Vide breder sub No. 17 ende desselfs antwoord op die voors. missive.
Is naer voorgaende publicatie op den 12 septemb. 1681 binnen Gelselar vergaderinge
prasentibus d’ondergeschrevene respective heer drost ende hren geërfden gehouden ende
het naervolgende voorgevallen ende geresolveert:
Erschenen d’hre Bruno van Dam, borgmr. der stadt Lochum ende segt in ervaeringe gecomen
te zijn, alsdat d’hr drost alhier een markendagh heeft believen uyt te schrijven ten fine om
hr. impetrant tot betaelinge van sekere parceelens (soo worden voorgegeven, soo will
comparant pro testando hierop sijn hoochgr. gen. als erfmarkenrichter, ende de
gesaementlijcke geërfden hebben bericht, als dat die voorsz. parceelen zijn uytgesteken aen
wederzijden van comparants land, den Bollart genoemt, oock selfs op de sichtvree [23]
welcke comparant ten respecte van sijne eygene landerijen aldaer competeert ende ofwell
comparant doenmaels den verkoop uyt voorn. redenen heeft gecontradiceert, soo is
nochtans bij aenwesende hren geërfden forte en fermé ontkent comparant eenige sichtvree
op voorn. parcelen te competeren, veel weyniger sodaenig recht niet tegenstaende desselfs
contradictie aldaer te willen gestaen, waerdoor dan comparant in meyninge sijn ed. geene
sichtvree competeerde (als die bij de hren geërfden wierdt geabnegeert) tot den voorn.
praetensen coop is geïnduceert ende genecessiteert, dan aldewijle ex post facto sich heeft
geopenbaert comparant het recht van sichtvree bij zegel ende brieven an sijn h.g. gen.
Herman Otto, loffelijker memorie, sonder eenige contradictie te competere ende also wordt
bevonden den cooper alhier erronee rem proprians aen sich heeft verworven als dewelcke
wetende sodaene sichtvree hadde het landt niet soude gekocht hebben, oock bovendien
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den eygendom gecalculeert buyten gemts. recht soude uytwijsen desen praetensen cooper
verre boven recht bediept te zijn, soo versoeckt comparant de aenwesende hren geërfden,
sodaenen erroneusen coop te gelieven te casseren, annulleren ende comparant daervan
ontslaen als diewelcke naer rechte daertoe niet is gehouden bij vervolgh sich rechtens
praesenterende, onder beding van costen causatis et causandis.
[24] 1. Hierop de advysen van d’hr. rentmr. Stam q.q., van borgmr. Haeselbroeck als
gevolmachtigde van d’hr. van Beverförden, van monsr. Jurgen Roesinger als volmr.
van d’hr. Ripperda van Weldam ende de provintie van Overijssel volgens
overgeleverde handt van d’heer van Weldam, van Jan Janssen ende Stockheurne
(hebben de borgmr. Wieginck q.q. propter affinitatem sich geëxcuseert) afgehoort
zijnde, is bij d’hr. drost ende ’t saementlijcke praesente hren geërfden geconcludeert
dat d’heer Bruno van Dam sall gehouden worden tot betaelinge van den
coopspenninck wegens de parcelen aen de Bollart met den interesse ende costen
daerover alrede gevallen ende noch te vallen.
2.
Alsoo bij de geëxtraheerde memorien, hierbij annex, is gebleken dat de weduwe van
Jan ten Broeckhuys voor het gekochte stucke groenlants in anno 1673 noch soude
schuldich zijn (deductis selfs op den cooppenninck die bij jongste markdaegen haer
toegelegte 73 gl.) de summa van 176 gl., behalvens eenigen onraet.
Item dat volgens dieselve memorie Gerrit Janssen noch soude schuldig zijn 155 gl.
Item dat noch resteren 81 gl. voor verkochte beesten.
Soo is bij d’hr. drost ende gesaementlijcke hren geërfden geresolveert dat die twee
bovenstaende posten prompte sullen betaelt worden ofte dat de coperen bij
quitantien naer dese betaelinge [25] van die geallegeerde resterende posten sullen
doen blijcken, alsmede dat die coopen van de gementioneerde beesten mede tot
betaelinge sullen gesommeert worden.
3.
In conformité van de resolutien in dato den 13 martii 1680 nochmaels verstaen van
die uytgeschrevene negenvierendeel maendtschattingen prompte te innen, alsoo
verscheydene alrede daerop betaelt hebben ofte dat bij mancquement tegens
gebreckhaftigen rechtelijcken sall geprocedeert worden.
4.
Item is den 3den art. van de vergaederinge ende resolutien op den 21 feb. 1680
genomen, raekende het tellen van de gansen op Jacobi, sodaenig geëxpliceert dat het
tellen van dieselve gansen niet alleen op den dagh van Jacobi, maer oock naer Jacobi
naer goetduncken sall mogen geschieden. Actum als boven. Was get. ,
Joan Balzer van Duithe gnt. Buth, drost
Gerh. Stam q.qa.
Joan Haeselbroeck q.q.
Jurgen Roesinger q.q.
Jan Janssen
Jan Stockhuyrne
[26] Alsoo volgens dese genomene resolutie naer noch tot overvloet hine in de gewisselde
brieven op hoope van recommodatie den heer drost q.q. eyndelijck met dor. Joan Eng. Van
Gelder gecontracteert hadde om d’hr. stadtholder Dam door middelen rechtens tot
betaelinge te constringeren volgens acte sub No. 19 [In de marge: No. 19], die oock de saeke
alrede gerichtelijcken hadde geëntameert, soo is daerop tusschen haer h.g. gen., het
freuwlijn van Styrum (die sich sterck gemaeckt heeft sulcx bij wedercomste van haerld. Heer
broeder als erfmarkenrichter te sullen doen ratificeren) een acte van accommodement
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opgericht, gelijck sub No. 20 [in de marge: No. 20] te sien, als vertrouwende sulcx ten
meesten dienste van de markte te sullen strecken, reflexie nemende ad exempla.
Anno 1691 den 26 janrii heeft sijn hooghgr, exc. Als erfmarkenrighter der boerschap
Gelselaer, Willem Tecklenborgh bij provisie ende op approbatie der erfgenaemen tegens
erlegginge van hondert daelder tot het repareren van de Bolcksbrugge eene acte verleent,
waerbij denselven toegestaen wordt het reght om van de Selhorst in het Gelselaersche
Broeck te mogen drijven twee peerden, vier koeyen ende twee guste beesten. Vide daervan
breeder het document sub No. 22 [In de marge: No. 23]
1696 den 15 maii heeft sijn hgr. exc. consent gegeven aen de weduwe van Willem
Tecklenborg om te mogen hertrouwen. 24. [In de marge: No. 24]
[27] Anno 1706, den 24 martii heeft sijn hooggr. extie, als erfmarkenrigter, an Berent
Tecklenborg toegestaen een veranderinge van huysplaatse en uitdrift in de markte van
Gelseler, volgens request en copielike coopcedule sub no. 25. [In de marge:] N. 25.
1709 den 23 maii hebben sijn hgr. extie als erfmarckenrigter onder renvoy aen de heeren
geërfdens geaccordeert ende toegestaen aen Berent Philipsen op de Keijserie in Gelseler,
om het huys te mogen versetten over den vaalt, alwaar voor desen de schoppe gestaan
heeft. Vide hiervan nader het request ende het document daarbij gevoecht, sub no. 26. [In de
marge:] No. 26.
Copia
Aen sijn hgr. extie den hooggeboren heere Frederik Wilhelm, graaf tot Limburg, Bronckhorst
ende Styrum, Heere tot Wisch, Borculo, Gehmen, Erfbannerheer van Gelderland, Lt.‐
admiraal van Vriesland etc., etc., etc.
Genadigsten Heer,
Geeft op het ootmoedigste ende met het onderdaenigste respect te kennen, de gemeente
tot Gelselaer, hoedat die garfkamer aldaar nu eenige jaaren heel vervallen heeft gelegen,
welck verval van tijt tot tijt groter staat te worden so daer geen hand aen gehouden werde,
terwijl dieselve geheel ende dackloos is, sodat muiren, [28] hout en wat daer nog overig is,
open leyt voor regen ende wint, waardoor ook al een gedeelte vervuylt ende bedorven is, en
welcke verderf selfs doortreckt tot om de muiren van de kercke, sodat deselve so blijvende
liggen, tot ontcieringe van onse kercke in het kort geheel en al in duygen staat te vallen en
tot een puynhoop te worden, en wij evenswel geerne souden sien ende daarna hertelijk
verlangen, dat deselve weer mag herbout en gerepareert worden, opdat ons kerkgebou, dat
het grootste niet en is, door sulken verval niet langer mogt ontciert en verkleent worden, en
wij ook selfs een goet gebruyk en dienst daarvon connen hebben. Soo is het dan, dat wij die
vrijmoedigheit nemen omme met alle onderdanig respect van uw h.gr. extie ootmoedelijk te
versoecken, dat het uw hooghgr. extie belyven mogte om ons genadelick te consenteren den
herbouw van dese kerkkamer, ende tot dien einde die tijtlike kerkmeesters te ordonneren
ende belasten dat sij ten eersten die hand aen dit werck mogten slaen, die nootwendige
middelen te doen samenbrengen en die werklieden bestellen, opdat dit ons soo lang
gewenst werck eens mogte voltrocken worden. Versoekende dan op het alderootmoedigste,
dat sijn h.gr. extie Ons tot bevorderinge van dit werck een genadig en favorabel apostil sal
believen te verlenen in margine deses. Actum Gelselaer, den 24 junii 1710.
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’t Welck doende. Onderstont met verscheiden handen:
Joh. Spancker, eelld.
Jan ten Bouhuis, kerkmeester
Henr. Stockinck, kerkmr.
Jan ten Broekhuis
Harmen te Bienshorst
[29] Berent Tecklenborg
Jacob Banninck
Coert Stockinck
Jan Wibbke [?]
Geert Rengerink
Dit is het mark van Wolter Coeslag
Dit is het signum van Jan Dercksen
Dit is het merck van Swier Benninck
Dit is het merck van Berent Rengerinck
Gerrit Haevers
Dit is het marck van Harmen Boomers
Jan te Holtstege
Gerrit ten Bouhuis
Dit is het merck van Gerrit te Bienshorst
Dit is het merk van Albert Olthof
In mergine was geapostilleert:
Het versoek in desen gedaan, wort bij ons voor so veel ons aangaat, genadiglijk
geconsenteert en worden die tijdtlike kerckmeesteren gelast de bestedinge ende inkoop der
materialen te doen ten overstaan van den pastor loci ende moet desen gestelt in handen
van den provisionele marckenschrijver Stam ten fine van prothocollatie na behoren. Actum
op onsen Hogen Huijse Borculo, den 28 junii 1710.
Was get. F.W. Graef van Limburgh
Lager stont: Ter ordonnatie van sijn h.gr. extie, J. Stam.
[30] Copia
Aen den hooggeboren graef ende heere, de heere Frederik Wilhelms, Graaf tot Limburg,
Bronckhorst ende Stirum, Heere tot Wisch, Borkelo ende Gehmen, Erfbannerheer van
Gelderland, lt.‐admiraal van Vriesland, stad Gröningen ende Ommelanden etc., etc.,
Genadiger heere,
Harman Hilhorst, bouman op het goedt Hilhorst in Gelseler, toebehorende sijn hooggr. gen.
van Tecklenborgh etc., etc., etc., hebbende liggende een hoekjen sigt of vredegrond aen den
groten kamp, schietende aen den hoeck van ’t Lange Stuck tot aan de hoeck van de weyde
de Nijemate genaamt, regtdoor schietende als u.h.gr. extie. oogenschijnlijk is gebleken ende
buiten praejudicie of nadeel van ymand liggende. Versogte onderdaniglijk dat u h.gr. extie. als
erfmarckenrigter aen hem, suppliant, gelyven te accorderen ende toe te staen, dat het
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voors. hoeckjen vreedegrond aen sijn kamp of weyde aengegraven ende te lande moge
worden gemaakt. ’t Welck doende.
Apostil in margine was: Het versoek in dese gedaan, wort bij ons voor soveel ons aangaat als
erffmarckenrigter geconsenteert, mits dat hiervan blijve aentekeninge en prothocollatie in
het marckenboek. Datum op onsen Hogen Huise Borkelo, den 4 julii 1710.
Was getekent: F.W. graef van Limburgh.
Lager stont: Ter ordonnantie van sijn hgr. extie, G. Stam.
[31] Aen den h. gebr. graef en heer Frederick Wilhelm, Graef tot Limburgh en Brocnkhorst,
Heer tot Stirum, Wisch, Borculo en Gemen, Erfbannerheer des Furstendoms Gelre en
Graefschap Zutphen, lt.‐admirael van Friesland, stadt Groningen ende Ommelanden, etc.,
etc.,
Genaedigste heere,
Jan Berentsen ter Huirne, ingeseten der voogdije Gelselaer, geeft onderdaenigst te kennen,
hoe dat hij voor eenigen tijdt geleden op sijn eigen gront, den Costverloren gent., liggende, in
die voors. vooghdije Gelselaer omtrent het huis van Ricksen Berent, een huisjen heeft geset.
Ende vermits hij suppliant, buiten het houden van eenige beesten, niet wel sal kunnen leven
of sijn kost winnen. En dat hij daertoe geen ander middel weet uyt te vinden als dat u.h.gr.
extie aen hem genaedigst moghte believen te accorderen van op die Gelselaerse gemeinte
uyt het geseide huisjen twee beesten te mogen drijven. So biddet denselven mits desen, dat
u.h.gr. exceltie sulx aen hem genaedighlik believen toe te staen also den suppliant buiten
dien geen raedt ter weerelt weet, ende die bouwluiden tot Gelselaer of die geërfden
daerover geen moeylikheden nae de meininge van den suppliant sullen komen te maeken. ’t
Welk doende.
Dit is

het merck [32] van Jan Berentsen ter Huirne, eigenhandigh getrocken.

Het appoinctement in margine was:
Het versoek hierinne gedaen wordt bij als markenrighter en voor so veer wij in de
aengeroerde marckte geërft zijn, genaediglik toegestaen, sullende den suppliant sorge
moeten draegen dat de andere geïnteresseerde klaegeloos blijven. Verder moet hiervan
copie gebragt worden in het Gelselaersche markenboek. Datum op onsen Hogen Huise
Borkelo, den 1 maii 1712.
Onderstont: F.W. graef van Limburgh
En laeger: Ter ordonnantie van sijn h.gr. exceltie, Lod. Joh. Bomble, q.q.

[33] Copia
An sijne hooggraarlijke exelentie d’hooghgeboren graaf en heere Frederick Wilhelm, Graef
tot Limborgh, Bronckhorst en Stierum, Heere tot Borculo, etc., etc., etc.

www.heerlijkheidborculo.nl

16

Het markeboek van Gelselaar, 1674‐1788/ transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk

Genadige heere,
Jenneken Roelefsen, weduwe van wijlen Velt Roelef, inwonerse van u hooghgraefl. Excelt.
Heerlikheyt in Gelsteren aen het Noordijker Velt het naeste huys van d’heer domine Spanke
sijn huys, geeft seer claeglijk te kennen, dat haer huysjen seer lege in den dreck staet en
voor haer vaelt op haere vreegront wel soude zijn een bekwame plaes, so is sijs eer
gedienstelijk, versoekende of sijn hooghgraeflijke excelt. haer genaediglijck gelieve toe te
staen om een hoekjen aen haer hof mede te hebben van desselfs vreegront, so groot of klein
als u. h. gr. extie haer gelieft toe te staen, ben dan een gunstigh antwoordt verwaghtende.
’t Welck doende.
Het appoinctement in margine:
Het gedaene versoek wordt bij ons als erfmarkenrighter en [34] voor soverre wij in dese
Gelselaerse marcke zijn geërft ende gegoedet, aen de suppliantinne genaedelijk toegestaen
volgens aenwijsinge door onsen drost daervan gedaen. En sal desen moeten worden
[gebracht] op het markenboek van de voors. boerschap. Datum op onsen Hoogen Huise
Borculo, den 16 octob. 1716.
Onderstond, F.W. graef van Limburgh
Aen sijn hoghgr. Extie van Limborgh etc., etc. ,etc., Heer toe Stirum en Gemen, als
erfmarkenrigter van de bourschap Gelselaer.
Hoghgr. extie,
Doctor Barth. Schomaker geeft met schuldigh respect te kennen, hoe dat bij droge jaeren
den vré of plaggengrondt tusschen Schothorstlandt en Visscherije, door Hessenkarren
bedorven word ten respecte de Visscherije nae de Broecksijdt aghter Colckmans huys, als
een bijwegh doorvaeren [34] derhalven suppliant u versoekende om die met uytgraven
sodaenigh in staet te mogen stellen van sulx te verhinderen op dat die plaggengroent voor
een weide moge verstreeken voor suppliant waerop een favorabel appoinctement in
margine deses van u. h. gr. extie versoekende.
’t Welck doende, B. Schomaker, 1717.
Appoinctement in margine:
Wij konnen lijden dat het versoghte afgraven gedaen worde, so als het voor deesen geweest
is. Datum op onsen Hoogen Huijse Borkelo, den 3 augusti 1717. Onderstond, F.W. graef van
Limburgh.
Pro concordanti copia subscripsi, Lod. Joh. Bomble.
Aen sijn h,gr, extie, Leopold, graef tot Limburgh, Bronkhorst [35] en Stirum, Heer tot Borculo,
etc., etc., etc.
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Genaedige heere,
Geeft met behoorlijck respect te kennen Arent Landeweert, woonagtigh in Gelselaer, hoe
dat hij suppliant, wel voornemens was voor en ter sijden van sijn huys en also uyt sijn eigen
sightvreede, een klein hoekjen uyt te werpen, sodaenigh en in dier voegen als hij suppliant
daervan alrede een besteck heeft gemaekt ende sulx bij u.h.gr. extie in oogenschijn is
genomen, versoekende daertoe in margine deses het genaedigh consent van u. h. gr. extie.
’t Welck doende. Onderstond:
Dit is

het merck van Arent Landeweert, door hem selfs getrocken.

Quod testor, Lod. Joh. Bomble.
Het appointement in margine:
Het versoek in desen gedaen [36] word aen den suppliant bij ons als geërfde en
erfmarkenrigter en also voor soverre hetselve ons aengaet, genaedelijk toegestaen en de
suppliant geordonneert van br. Bomble, als markenschrijver, ten fine van protocollatie op het
markenboek van Gelselaer. Datum op onsen Hoogen Huijse Borculo, den 25 nov. 1724.
Onderstond: L. graef van Limburgh Stirum.
In fidem, Lod. Joh. Bomble, q.qa.

Aen sijn hooghgrafelike excellentie, Carel Philips, graeve van Flodrof Wartensleben, Heere
tot Borkelo etc., etc., etc.,
Genadigste heere,
Geeft met behoorlijk respect in alle onderdaenigheit te kennen, Theodorus Oldenkotte6, hoe
dat hij suppliant, voor eenigen tijd herwaers [37] verscheiden considerabele parcelen en
erven van den hw gestrengen Heer van Bevervoorde heeft gekogt en in de boerschap
Gelselaer gelegen zijn. En doordien den remonstrant voorhebbens is dese goederen te
splitten, als oordeelende dat daeruyt alsdan meer profijt sal kunnen trecken, so versoekt hij
suppliant, dat u.h.ge. boven als erfmarkenrighter van de voogdie Gelselaer, aen hem
suppliant genadighlijk gelieve te accorderen en toe te staen, dat hij een huysjen in de
gemeente van Gelselaer aen sijnen kamp en toebehoorende sightvree magh oprighten,
alsoo daerdoor niemant eenige parejudicie of schaede sal komen te lijden, om redenen, dat
reets in sijne andere goederen het reght van uytdrift in de gemeente heeft en daerdoor geen
nadeel wort toegebraght. Versoekende hierop een genadigh appoinctement in margine
deses. ’t Welck doende,
6

Theodorus Oldenkotte wordt tussen 1731 en 1739 verschillende malen in het oud‐rechterlijk archief van
Borculo vermeld. Mogelijk is hij afkomstig uit Rekken/Oldenkotte of de Vredense kant van de grens. Hij was
gehuwd met Maria Sibilla Snel. In 1731 wordt dit echtpaar genoemd in relatie tot de familie Van Bevervoorde.
Mogelijk hebben de Van Bevervoordes in dat jaar hun Gelselaarse bezittingen verkocht. In 1739 wordt
Theodorus O. vermeld onder Diepenheim.
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Theodorus Oldenkote.
Het appointement in margine:
Het versoek van suppliant word geaccordeert voor soveel als sonder praejudicie en nadeel
van de geërfdens kan geschieden. Dorth, den 16 maii 1733. Onderstond: Carel grave Flodrof
W., als erfmarkenrighter.
In fidem, Lod. Joh. Bomble, markenschrijver.

[38] Publicatie
Ik, Reijnier Otto van Duthe gnt. Heer tot Mensink en drost der Heerlikheyt Borculo, wil mits
desen hebben bekent gemaakt, dat namens en vanwegens zijn hg. excell. g.d. des H.R.
Rijksgrave van Fleming, als Heer en erfmarkenrigter der Heerlikheyt Borculo, is aangestelt
eenen markendag over de boerschap Gelselaer tegens den 10 julii aanstaande, vallende op
eenen woensdagh des voordenmiddags om 10 uren precys in de kerk tot Gelselaer, ten
einde om te besogneren over sodane aangravingen uit de gemeente en andere
onordentelikheden door desen en geenen tot nadeel van de gemeynte ondernoomen en soo
voorts. En worden de gesamentlijke ingesetenen van Gelselaar gelast hiervan ten
spoedigsten aan haare respective landtheeren kennis te geven, op de boete van vijf
goudgulden door den gebrekhaftigen aan den Heer te verbeuren, met intimatie dat de
uitblijvende heeren geërfdens voor die keer van haare stemmen sullen zijn versteken.
Signatum op het huys Mensink, den 27 junii 1743, R.O. van Duithe gnt. Buth, drost.
Den inhoudt deses gepubliceert den 30 junii en den 2 julii 1743 door mij, R. Stokkink,
adjunct‐schoolmeester tot Gelselaar.

[39] Actum in de kerke van Gelselaar, den 10 julii 1743.
Alsoo door ordre van zijn hooggraff. Excell. van Fleming, Heer en erfmarkenrigter deser
Heerlikheyt, een geërfdendag op heden is uitgeschreven, ten einde als bij de publicatie, soo
sijn aldaar gecompareert den hoogwelgeb. heer von Schleussing als volmr. van
hooghstgedagte zijn excell. en namens zijn h.geb. praesiderende.
Den hwgeb. gest. Heer van Duthe gnt. Buth, Hr. tot Mensink en drost deser Heerlikheyt,
namens het erve Nijhoff, waarvan de stem aan den heer erfmarkenrigter is competerende.
Rentmr. Raedt namens en als speciaal lasthebbende van den hwgeb. hr. van Hekeren tot
Roderlo, als eygenaar van het erve Schothorst.
De hr. scholte Hend. Munts als eygenaar van de goederen Wisker genaamt Mensink.
De hr. T. ten Cate als eygenaar van Korthoff.
De hr. rigter Van der Sluijs namens de goederen scholte Ebbink, Stokker en Holtstege.
Dor. Michorius als rentmr. Van de diaconie van Haxbergen en die als eygenaren van
Stokhuurne.
Jan ten Broekhuijs als eygenaar van het leengoedt Broeckhuijs en het halve erve Olthoff,
waarvan voor de wederhelfte eygenaars zijn dom. Spanker en Reijnt Olthoff;
Jannes ten Broekhuys als voor de halfscheyt eygenaar van Bouhuijs.
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[40]
1.
2.

Is voorgelesen de lijste van de aangegravene landerien, sooals die door den voogt is
opgenomen.
Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan dat uit het midden van dese
vergaderinge gecommittierdens souden worden aengestelt om over dese
aangegravene gronden nadere informatie te nemen. Ten welken einde daertoe
neffens den hr. erfmarkenrigter en desselfs drost genominiert en versogt zijn den
rentmr. Raedt, rigter Van der Sluijs, T. ten Cate, dor. Michorius en Jan ten
Broeckhuijs, om na genomende informatie, waartoe de rotmeesters sullen moeten
adsisteren, om vervolgens eenen naderen geërfdensdag uit te schrijven.

Publicatie
Ik, G. Vatebender, j.u.dor., borgemeester der stadt Lochem, in qualiteyt als verwalter‐drost
deser Heerlikheyt, maake mits desen bekent, dat namens en vanwegens zijn hooggrafl.
Excell. van Fleming, als Heer en erfmarkenrigter van gemelte Heerlikheyt Borculo, is
aangestelt een markendag over de buurschap Gelselaar tegens den 26 maert aanstaande
[41] vallende op eenen vrijdag, des voordemiddags om tien uren precys in de kerke tot
Gelselaar ten einde om te besoigneren over sodane aangravingen uit de gemeente en
andere onordentlikheden, door desen en geenen tot nadeel van de gemeinte gepleegt, als
ook over een request van Teunis Schothorst en Jan Nijhoff aan den Heer deser Heerlikheyt
ten fine gemelter markt sig wilde voegen in sodanen proceduren als de weduwe Broekhuys
en haar soons over spolie ten Hoove hebben g’entameert, gepraesenteert hebben en
hetgeene verder sal worden voorgebragt. Wordende ten dien fine de gesamentlijke
ingesetenen van Gelselaar gelast hiervan ten spoedigsten aan haare respective landtheeren
kennis te geven op de boete van vijf goldgulden door den gebrekhaftigen aan den Heer te
verbeuren, met intimatie dat de uitblijvende geërfdens voor die keer van haar stemmen
sullen zijn versteken. Signatum Borculo den 12 meert 1751.
Actum in de kerk van Gelselaar, den 26 maart 1751
Alsoo door ordre van zijn hooggrafl. Excell. van Fleming, Heer tot Borculo, als
erfmarkenrigter van Gelselaar, op requeste van Jan Nijhoff en Teunis Schothorst ingevolge
publicatie tegens huyden alhier ter plaats een markendag is uitgeschreven om over die
gedane citatie van de wedue Broekhuijs en haar soons met de verdere gevolgen van dien te
besoigneren en daaromtrent een cordate resolutie te nemen, soo zijn aldaar gecompareert:
[42] Mr. G. Vatebender, verwalter‐drost deser Heerlikheyt, als speciaal lasthebbende van zijn
excell. den heere grave van Fleming, Heere deser Stadt en Heerlickheyt, en namens zijn
h.geb. het praesidium waernemende ende stem hebbende van het erve Nijhoff. [in de
kantlijn:] Voegt sig.
S.C. Redeker, rentmr. van den h.w.geb. heer baron van Heekeren tot Roderlo, eygenaar van
het erve Schothorst. [in de kantlijn:] neemt ad referend.
De hr. T. ten Cate als eygenaar van Korthoff. T. ten Cate difficulteert in de voeginge, omdat
de nederhouwinge wat eenzijdig zoude zijn geweest, als ook omdat dit is geschiedt buyten
kennis van de markte.
Jan ten Broekhuijs, eygenaar van het leengoedt Broekhuijs en het halve erve Olthoff,
waervan de wederhelfte toebehoort dom. Spanker en Reijnt Olthoff.
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Jannis ten Broekhuijs zegt dat hij voor drie agste parten eygenaar is van Bouhuijs en het
halve erve Broekhuijs, waarvoor hij stem…
Derk Boujuijs segt dat hij alleen eygenaar is van de stem van Bouhuijs en dat hij daar
niemandt aan kendt, omdat hij alle de lasten van het Bouhuijs draagt.
Waartegens Jannis ten Broekhuijs protesteert.
Den kerkmr. Jan ten Broekhuijs protesteert tegens de petitie van de stem welke Jannis ten
Broekhuijs van het halve erve Broekhuijs praetendeert en dat hij derhalven die petitie voor
nul erkendt, te meer omdat uit de voorige actitaten blijkt dat nooyt imand als den kerkmr.
Broekhuijs als een stemhebbendt lidt dese vergaderinge heeft bijgewoont.
Jannis ten Broekhuijs contradiceert dit protest en sal sig weeten te maintenieren.
Harmen Holhorst als schriftelijk lasthebbende [43] van C.W. Raadt en rentmr. van de graaf
van Bentheim Teklenborg wegens het erve Hilhorst. [in de kantlijn:] H. Hilhorst neemt dit ad
referendum.
Geert Rengerink meede bij commissie van den 17 meert 1751 geauthoriseert door H.J.
Bosch, verwalter landtrentmr. van het Twente. [in de marge:] neemt de propositie over ad
referendum.
Derk Meijerink voor hem en sijn broer als eygenaren van de halfscheyt van de goederen
Ebbink en Stokkink. Hebbende den meede‐eygenaar, de hr. rigter Van der Sluijs, wegens
indispositie dese vergaderinge niet konnen bijwoonen. [in de kantlijn:] Derk Meijerink kan
sig hierover vooralsnog niet verklaren, omdat vooraff met zijn meedeparticipant moet
spreken.
Onvermindert de protesten, welke dese vergaderinge in haare waarde en onwaarde laadt
berusten, zoo is het request van Teunis Schothorst en Jan Nijhoff cum suis gemunieert met
vier documenten gelesen, waarbij deselve onder anderen allegeren, dat het niet alleen een
saake van zeer quade consequentie soude zijn, maar ook ten hoogsten nadelig voor dese
gemeente etc., dat een cavensteede als dese en waarbij dat pooten geschiedt en niet
gewaardt is, zig meer regt soude willen arrogeren als diegeene welke regt van stemminge
hebben in de markt, maar ock aanloopt tegens ons Lantregt, tit. 21, met versoek dat door de
markt moegen worden gequarandeert en g’authoriseert, die saak verder voor rekeninge van
de markt te vervolgen, alsmeede dat mag worden g’approbeert hetgeene door haar
supplianten is verrigt, off dat de markt zig met haar magh overgeven om redenen bij dat
request g’allegeert.
En nadat hierover omvraage was gedaan, gelijk in margine hierboven terug te zien, [44] zoo
heeft den verwalter‐drost (vermits wegens het hooge water en andere impedimenten
verscheyden geërfdens zijn uitgebleven, en dat ook anderen de propositie van voeginge ad
referendum hebben overgenomen) deses aak buyten conclusie moeten laten om daarvan
aan zijnen hoogen heer principaal kennis te geven, ten fine een naderen erfdag deswegens
kan worden uitgeschreven.
En doordien den verwalter‐drost inmiddels heeft bespeurt dat partien niet ongenegen
schijnen te zijn om haar onderling different in der minne bij te leggen. Zoo is tussen de soons
van de weduwe Broekhuijs en Jan Nijhoff overkoomen, dat de procedure te Hoove voor den
tijt van twee maanden sub spe concordiae et absquo allo praejudico in staedt sal gelaten
worden.
Neemende den verwalter‐drost en de hr. T. ten Cate aan om in die tussentijt aan partien
eenige voorslaagen van accomodement te doen en bij ontstentenisse van dien nader kennis
daarvan aan de markt te geven.
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Vervolgens is een request van den Hr. van Roderlo gelesen, dog hebben de geërfdens in het
versoek daerbij vermelt gedifficulteert.
Voorts heeft den kerkmr. Jan ten Broekhuijs eenige schriftelijke remarques om redressen in
de markt te maken, overgegeven. Gelijk ook Hend. ten Broekhuijs versogt heeft om …teyt te
hebben wegens aan dese markt voorgeschoten penningen.
[45] Ook hebben verscheyden menschen rekeningen ten laste van de markt overgegeven ten
fine van voldoeninge.
Dog dit alles is tot de naeste vergaderinge in staadt gelaten en desen markendag onverrigter
saken (nadat de praesente heeren geërfdens vooraff wegens haeren tijdigen en vrijwilligen
comparitie waren bedankt door den praeses) gescheiden.
Publicatie
Ick, G. Vatebender, j.u.dor., borgemeester der stadt Lochem, in qualiteyt als verwalter drost
deser Heerlikheyt, marke, mits desen bekendt dat namens en vanwegens zijn hoog graff.
Excell., den h.geb. graaf en heer g.d. des H.R. Rijksgrave van Fleming als Heer en
erfmarkenrigter van gemelte Heerlikheyt, is aangestelt een markendag over de buurschap
Gelselaar tegens den 26 aug. aanstaande, vallende op eenen donderdag des voordemiddags
om tien uren precis in de kerke aldaar en einde om te besoigneren over zodane
aangravingen uit de gemeente en andere onordentelikheden door desen en geenen tot
nadeel van de gemeente ondernoomen, als ook over een nader requeste door Jan Nijhoff en
namens zijne meede‐rotmeesters aan hooghgedagten Heer deser Heerlikheyt ten fine
gemelte markt sig wilde voegen in sodanen procedure als de wedue Broekhuijs en haar
soons over [46] spolie tegens deselve te Hove hebben genla..ect hebben gepraesenteert
ver..lt wegens het hooge water en andere beletselen verscheyden geërfdens op den
voorigen markendag zijn uitgebleven off de propositie van voeginge ad referendum hebben
overgenoomen en om die reden als dien geen conclusie heeft konnen genomen worden ten
fine om alsdan daarover en hetgeene verder sal worden voorgebragt te delibreren en final te
concluderen wordende de gesamentlijker ingesetenen van Gelselaer gelast hiervan ten
spoedigsten aan haare respective landtheeren kennis te geven op de boete van vijf
goldgulden door den gebrekhaftigen aan den Heer te verbeuren met intimatie dat de
uitblijvende geërfdens voor die keer van haere stemmen sullen zijn versteken. Signatum
Borculo, den 12 august. 1751.
Actum in de kerke tot Gelselaar, den 26 august. 1751.
Alsoo om redenen als bij den voorigen erfdag, naementlik dat geen genoegsaam aantal van
geërfdens wegens de quade wegen hebben konnen praesent zijn, eene nieuwen off
tweeden is uitgeschreven op heden, zoo zijn aldaar gecompareert den hr. en mr. J.
Schomaker, drost deser Heerlikheyt, nomine domini, [47] den hwgeb. heer baron van
Hekeren, Heere van Kell, nomine patris, als eygenaar van Schothorst.
Jan ten Broekhuijs, eygenaer van het leengoedt Broekhuijs en het halve erve Olthoff,
waervan voor de wederhalfscheyt eygenaer zijn dom. Spanker en Reijnt Olthoff.
Gosen Zwerinck, zig qualificerende als volmr. van de eygenaren van het goed Broekhuijs alias
Broekhuijssteede en drie agste parten van het Bouhuijs. En heeft aan dese vergaderinge
overgegeven een deductie met 5 documenten om bij het markenboek bewaart te worden.
En nadat hetselve cum annexis was gelesen, zoo is eenparig daarop verstaan dat die
deductie cum annexis zal worden gestelt in handen van Jan ten Broekhuijs op deszelfs
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verzoek, zonder dat ondertussen daardoor eenig nadeel aan zijn gesustineert regt en
possessie van stemminge sal worden toegebragt.
Harmen Hilhorst, last hebbende van den rentmr. van de graaf van Bentheim Teklenborg.
Geert Rengerink als schriftelik lasthebbende van de landtrentmr. van het Twente.
Derk Meijerink voor hem selfs en namens zijn broer, voorts last hebbende van de hr. rigter
Van der Sluijs, als gesamentlijke eygenaren van de goederen Ebbink en Stokkink.
Dor. Michorius namens Stokhuurne aen [48] de Armen van Haxbergen toestendig.
Vervolgens is een request door de rotmeesters overgegeven met een condschap waarbij
deselve klagen over de wedue Broekhuys en haar soons dat een huys gedeeltelijk op de
markt van Overijsel relatio tot dat request. Waarop gedelibereert zijnde, hebben de h.h.
geërfdens goedtgevonden om dese quaestieuse plaats desen agtermiddag in oogenschijn te
nemen ten fine om alsdan nader daerover resolutie te nemen. Alles nogtans
ongepraejudiceert de actie den Heer deser Heerlikheyt privative competerende desen
aangaande.
En vermits uit het markenboek is gebleken dat op het request van Teunis Schothorst en Jan
Nijhoff cum suis (waarbij deselve versoeken om redenen onderanderen aldaer geallegeert,
dat dese markt haar wil quarranderen in de procedure door de wedue Broekhuijs en haer
soons over spolie te Hove tegens haer als rotmeesters ondernomen en vervolgens
g’authoriseert die taak verder te vervolgen, alsmeede te approberen dat door de
supplianten tot dato is verrigt) geen conclusie heeft konnen genomen worden, zoo is daarop
alnu geresolveert na voorgaande lecture met eenparigheyt van stemmen, uytgenomen Derk
Meijerinck, welke schoon geen swarigheyt [49] maakt om sig te voegen, egter van opinie is
dat partien nog vooraff stonden gehoort te worden ten fine van accommodement der
praesente geërfdens dat de markt sig sal voegen als zijnde de selve daarbij ten eenemaal
g’interstaat, oversulx ratificeerende hetgeen bij haarl. tot hiertoe is gedaan en verrigt, met
last om daarbij niet alleen tot wheringe van alle disorders te continueren, maer ock sorge te
dragen dat de wegen van het dorp na het Broek niet door nieuwe uitdriften off vergravinge
der gemeene weegen worden benadeelt, met authorisatie om daartoe de noodige
verschotte te doen, onder belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge.
Voorts is geïnhereert de resolutie omtrent de gansen genomen in dato den 21 febr. 1680,
art. 3, welke in allen delen punctuelik sal worden nageleeft. Hebbende den hr. drost
Schomaker off desselfs verwalter aangenomen om ordre te stellen dat de selfde manier van
doen, meede onder Geesterem sal worden g’observeert.
En belangende de propositie door den kerkmr. Jan ten Broekhuijs ten opsigte van het drijven
van vee. Soo zijn de gesamentlijke geërfdens van gevoelen dat diegeene welke in dese markt
woonen en egter geen regt [50] van uitdrift hebben, in het vervolg door de
ongequalificeerdens van yder paardt sal worden betaalt eenen gulden tien st., van een
koebeest vijftien st., voor yder varken tien st., en voor tien gansen vijftien st.
Wordende de scheuters gelast daarop naukeurig agt te geven en dese penningen op zijn tijt
in te vorderen om deselve vervolgens aan den hr. erfmarkenrigter in naam van de markt
behoorlik te verrekenen. [Hierbij in de marge:] De scheuters zijn Teunis Schothorst, Derk
Bouhuijs, Arent Kolkman, Jan Nijhoff, Harm. Benneker, Joan ten Broekhuijs en Hend.
Wolters.
Sullen de scheuters bij geene betalinge van het gundt voorsc. sulk vee mogen schutten en na
schatregte daaromtrent handelen off ock de gansen mogen doodtslaan. Wordende de
schutters gelast een pertinente lijste te maken van de beregtigden en onberegtigden.
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Vervolgens nader in deliberatie genomen zijnde het aangraven en laxeren van landerien uit
de gemeente, heeft dor. Michorius als eene der gecommitteerdens de anno 1743, daarvan
een schriftelijk raport overgegeven ten fine van examinatie en om de geërfdens daarover
nader te hooren. En dewijl verscheyden gecommitteerdens deser wereldt zijn overleden, soo
is daertoe meede geauthoriseert Derk Meijerink om op sekeren beesten hun te praesigeren,
dog partien daerover te hoeren, om alsdan nader te resolveren.
[51] Ook hebben die van Stokkum bij request gedoleert over die van Gelselaer, dat de
beekewal niet behoorlik wordt opgemaakt en dat zij daardoor merkelijke praejudicie
koomen te lijden ten opsigte van haer hooygronden. Waarop gedelibereert ende
ingezetenen deser markt gehoordt zijnde, hebben de geërfdens goedt gevonden dat aan die
van Stokkum vooraff sal worden g’injurgeert om de beeke tot ontlastinge van het water, van
onderen eerst te doen ruymen, dat sulx voorgegaan zijnde alsdan ter deser zijde ook
behoorlijke ordre sal worden gestelt, ten welken einde den hr. drost off desselfs verwalter
neffens Derk Meijerink en verdere g’interesseerdens worden versogt en g’authoriseert om
dese wall en beek in oogenschijn te nemen en alsdan te besorgen dat alles in een goeden
staedt werde gebragt.
Eindelik is aan Hend. ten Broeke zijn versoek toegestaan ingevolge request van de vorige
markt gepraesenteert, op conditien als daarbj, en sal hetselve tot narigt in het markenboek
worden geregistreert.
Waarop dese markt is gescheiden, nadat de praesente heeren geërfdens door den drost
voornt. wegens haare tijdige en vrijwillige comparitie was bedankt.
[52] Exhibitum den 26 maert 1751.
[In de marge bij onderstaand verzoek:] Het versogte in desen door de praesente geërfdens
op conditien als daarbij vermelt, toegestaan. En sal dese tot narigt in het markenboek
worden geregistreert. Actum op den markendag binnen Gelselaer, den 26 august. 1751.
Aan den heer erfmarkenrigter en verdere geërfdens van Gelselaar.
Remonstreert met schuldigen respect, Hend. ten Broek, dat is eygenaer van verscheyden
landerien als een camp de Matershorst genaamt, groot seven schepel, Elderinkhorst, groot
ongeveer twee schepel, Corthovercamp, groodt ses schepel saadt, de Santbree, groodt
ongeveer drie schepel gesay, nog de Oosterbree, een molder gesay groodt, in ’t bijsonder
mede voor een vierde gedeelte van het erve Bennink, dog dat van alle die effecten niet meer
g’and… als van laatstgenoemde erve Bennink een vierde gedeelte van een stemme en dat
daar wijders van dependeert.
Dat vervolgens aan de markt door remonstrants praedecesseuren op verscheyden tijden zijn
opgeschoten eene somma van driehondertagt gl. elf st.
Dat voor die somma wel door de rotmeesters en verdere ingesetenen van Gelselaar door
haare ondertekeninge is geaccordeert een uitdrift op de gemeente van Gelselaar, zoo als uit
dat document hierneffens overgelegt kan consteren, sub A.
[53] Van welke uitdrift remonstrant ook nog werkelik sonder eenig obstakel van imand
g’audeert, egter vermeendt, daermeede niet ten vollen secuur te zijn.
Waarom bij desen van den hr. erfmarkenrigter en heeren geërfdens versoekt approbatie van
die uitdrift voor gemelte opgeschoten penningen, en dat wijders bij dese vergaderinge mag
worden verstaan, dat soo ten respecte van den eygendom van verscheyden landerien bij den
www.heerlijkheidborculo.nl

24

Het markeboek van Gelselaar, 1674‐1788/ transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk

suppliant beseten, alsmeede van die opgeschootene penningen, door suppliant
praedecesseuren aan de markt gedaan, die uitdrift mag gelegt worden in des auppliants
eygendommelijke huys, tans door hem bewoondt en het huys van Hend. ten Broeke
genaamt, en dat hetzelve als een gewaardt erve mag worden geconsidereert worden en
suppliant daarvoor als een stemhebbendt lidt in dese markt gehouden worden. In dien val
aanbeloovende om van die praetensien tot laste van de markt af te zien. ’t Welk doende,
Hendrick ten Broeke.
Dewijl Hendrik ten Broeke van tijt tot tijt aan de markt verscheyden bijsondere diensten
heeft gedaan, soo door het opschieten van penningen en wheren van verscheyden disorders
in de markt, en altoos derzelven best heeft behartigt, kunnen wij ondergeschreven lijden,
dat den heer [54] erfmarkenrigter en verdere geërfdens hem zijn versoek accorderen, ten
dien einde dese teekenende, Jan ten Broekhuijs; bij indispositie van mijn eheman dese
getekent, A. van der Sluijs, geboren Dumbar; D. Meijerink.
Actum binnen Gelselaer den 10 december 1751.
Alsoo door ordre van zijn hooggraff. excell. van Fleming, als Heer deser Heerlikheyt en
markenrigter van de boerschap Gelselaar een markendag is uitgeschreven ten fine als bij de
publicatie, soo zijn aldaar gecompareert:
mr. G. Vatebender, verwalter‐drost, nomine domini;
namens Schothorst de rentm. van de Heer van Roderlo;
wegens de goederen Wisscher gnt. Mensink abs.;
de hr. rigter Van der Sluijs namens de goederen Holtstege en voor de halfscheyt van Ebbink
en Stokkink, welkers wederhalfte toebehoort Derk Meijerink, hier meede praesent voor hem
en zijn broer;
Stokhuurne, absent;
Benneker, de hr. rigter Van der Sluijs als lasthebbende van de graaf van Wassenaar, heer van
Twikkel, Weldam etc.;
Jan ten Broekhuijs als eygenaar van het lheengoedt Broekhuijs en het halve Olthoff;
Hilhorst, absent;
Jan ten Broekhuijs in qualiteyt als bij [55] de voorige markendag, welkers different met den
kerkmr. in statu quo wordt gelaten;
Rengerinck, absent;
Hendrik ten Broeke waartegens Jan ten Broeke protesteert.
Nadat de voorsz. namen der geërfdens waren aangetekent, soo is door den verwalter‐drost
aan de geërfdens bekendt gemaakt, dat voor den 22 des aanstaande maendt febr. aan hem
moeten overgegeven worden door de respective eygenaars wat en hoeveel eenyder sedert
den jaare 1710 hebben aangegraven met denominatie van het landt, de persoon door wien
en de naame van den tegenwoordigen besitter.
En dewijl sedert den jaare 1710 tot dato deses considerable aangravingen zijn geschiedt
buyten consent van de geërfdens, soo is vervolgens door gemelten drost voorgedragen off
niet de voorige gecommitteerdens dienden versogt en g’authoriseert te worden om deselve
nader ingevolge den 3 art. van de ordonnantie op te neemen, voorts offdat aangegravene
alsdan door de geërfdens tegens betalinge van seker stuyvers per roede sal moogen in
eygendom behouden worden, dan off hetselve wederom ingesmeten worden. Waarop
gedelibereert zijnde, hebben de praesente geërfdens goedtgevonden en verstaan dat de
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voorige gecommitteerdens sullen worden versogt om het reets aangegravene [56] nader op
te neemen, hetwelk alsdan aan die geërfdens tegens sekere betalinge sal in eygendom
gelaten worden.
Wordende vervolgens meede vrijheyt gelaten aan diegeen van de geërfdens welke nog een
hoekjen heydegrondt souden willen aanmaaken (mits dat het geen groen‐ of weydegrondt
zij, waarvan in het geheel niets sal moogen worden aangemaakt) om hetselve bij provisie uit
te baaken en daarvan aanwijsinge te doen aan de voorsc. gecommitteerdens welke
datgeene ook alsdan tegen betalinge van seker tantum van penningen, soo als nader sal
worden gereguleert, sullen behouden.
Waarop dan dese vergaderinge is gescheiden. En doordien wegens het hooge water dese
opneeminge niet sal konnen geschieden binnen den termijn bij de ordonnantie
gepraefigeert, soo wordt den hr. erfmarkenrigter versogt om sig bij requeste aan de
ordinaris heeren gedeputeerdens te addresseeren en te versoeken, dat dien termijn voor
den tijt van drie maanden om reden als vorens, mogte worden geprolongeert.
Was met verscheyden handen getekent:
G. Vatebender, J.C. Redeker q.q., J. van der Sluis, D. Meijerink, Jan ten Broekhuijs, J.H. van
Basten namens Jan ten Broekhuijs, Hendrik ten Broeke.
[57] Actum binnen Gelselaar, den 21 novemb. 1754.
[Bij het volgende in de marge:] P.M. Dese resolutie had voor de andere moeten geboekt
worden.
Alsoo om reden als bij de publicatie vermelt op heden een markendag door ordre van zijn
hooggraff. excell. Van Fleming als markenrigter van Gelselaar is uitgeschreven, soo zijn
aldaar gecompareert:
den hr. mr. J. Schomaker als drost deser Heerlikheyt en namens den Hr. praesiderende;
den hwgeb. heer baron Van Hekeren, Heer van Kell, namens Schothorst;
T. ten Cate namens Korthoff;
Jan ten Broeke als eygenaar van het lheengoed Broekhuijs en van het halve erve Kolthoff[!];
Wisker off Mensink, abs.;
Scholte Ebbekink, Stokkink en Holtstege abs.;
Stokhuurne, abs.;
Renger, abs.;
Hilhorst, abs.
En doordien de differenten tussen de wedue Broekhuijs en de kerkm. Broekhuijs tot nog toe
niet zijn afgedaan, soos al onvermindert een yders regt in desen worden voortgevaren.
Hend. ten Broekhuijs ingevolge admissie van den vorigen markendag van den 26 aug. 1751.
De eygenaren van het halve erve Olthoff, met namen Jan Olthoff en Hend. ten Broekhuijs.
Nadat de voorsc. namen opentlik waren opgelesen en niemand sig verder hadde
aangegeven [58] soo is vervolgens door den hr. drost voorgedragen dat vermits de markt sig
hadde gevoegt met de rotmeesters tegens de wedue Broekhuijs, waar in deselve het
ongeluk hebben gehad te succumberen off de geërfdens alnu niet kunnen goedvinden om
de nodige ordre tot betalinge van de kosten vandien te stellen. Soo jaa, waaruit alsdan
deselve souden kunnen vallen? Waarop gedelibereert zijnde, hebben de geërfden
goedgevonden en verstaan om die rekeninge door gecommitteerdens te doen examineren,
modereren en alsdan de nodige betalinge te doen besorgen uit de penningen van de
aangegraven landerien en hetgeene verder ten agteren sal bevonden worden. Waartoe zijn
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gecommitteert neffens den drost, den hwgeb. heer baron van Kell, met den kerkm.
Broekhuijs en Hend. Broekhuijs.
En doordien tot nog toe geen seker tantum is gefixeert tot wat prijs de aangegraven gronden
sullen worden betaalt, soo is daarover bij de praesente g’ërfdens navolgende begrotinge
gemaakt, namentlik dat van een roede [59] vierkant Rijnlanse mate sonder onderscheyt van
grond sal betaalt worden 10 sts.
En dewijl bij dese occasie de scheuters ook een lijste hebben overgegeven van diegeene
welke de markt als onberegtigden komen te gebruyken en onwillig zijn en blijven de
betalingen van dien te besorgen ingevolge voorige resoluti, soo worden deselve nader gelast
om die voorsc. resolutie in allen delen en leden ter executie te stellen en de reets
verschenen penningen in cas van onwilligheyt door middelen reghtens met assumptie van
een advocaat te constringeren.
Wordende inmiddels de vorige resolutie ten desen als anderen opsigte genomen g’inhereert
en in staadt gehouden.
Waarop dese vergaderinge, nadat de H.H. geërfdens door den hr. drost voor haare goede
advisen en adsistentie waren bedankt, is gescheyden.
[60] Actum binnen Gelselaar den 26. octob. 1757.
Alsoo io heden door ordre an zijn hooggr. excell. g.d. des H.R. Rijksgrave van Fleming, Heer
en erfmarkenrigter der stadt en Heerlikheyt Borculo, een markendag over de buurschap
Gelselaar is uitgeschreven ten fine als bij de publicatie, soo zijn aldaar gecompareert:
Den w.ed. gest. hr. mr. Joost Schomaker, drossart der welgemelte Heerlikheyt, en namens
den Heer praesiderende.
Wegens Schothorst, abs.
Wegens Korthoff, abs.
Wegens het lheengoed Broekhuijs Jan ten Broekhuijs.
Wegens Wisser off Mensink, abs.
Wegens Ebbekink, Stokkink, mons. Derk Meijerink.
Wegens Stokhuurne, abs.
Wegens Holstege, niemant.
Wegens Rengerink niemand praesent.
Wegens Hilhorst, abs.
Wegens het goed op den Broek, Hend. ten Broekhuijs.
Wegens Benneker, niemant.
Wegens Broekhuijs alias Huijstede, Jannis ten Broekhuijs.
Wegens Olthoff, Jan ten Broekhuijs.
Ter gevolge van de gedane publicatie om over de rekeningen van de rotmeesters wegens de
laaste Hovesprocedure te besoigneren de selve af te horen en soo mogelik wat te sluijten,
zijn alle die rekeningen en quitantien niet sodanig gestelt en in gereedheyt bevonden, dat
daarover op heden een conclusif slodt heeft kunnen gemaakt worden.
Ondertussen bevindt sig uit eene grosso modo en niet geverifieerde rekeninge van de
rotmeesters, dat deselve souden betaelt hebben 1222‐7‐2d., boven en behalven nog twee
rekeningen [61] , sig samen bedragende aan het Landtgerigte van Borculo 12 gl., 4 st., en
wegens kosten aan de Bolliksbrugge 10 gl.
En dat door deselve voor lenen souden genegotieert zijn tot de Hoves procedure van
Hendrik en Jan ten Broeke 200 gl en van de diaconie van Gelselaar insgelijks 200 gl. en dan
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eindelik nog van Hend. ten Broek en Teunis Schothorst 150 gl, behalven de verteringe aan de
Bakkershuys nog te quade ad 21 gl., 15 st.
Vervolgens is uit deselve rekeninge van de rotmeesters gebleken dat er nog wegens de
aangegraven landen aan de markt zoude moeten betaelt worden en dus te goede zijn f. 382‐
15‐.
Terwijl den ontfang van den rotm. van verscheiden personen sig soude bedragen 745‐5‐0,
alles nogtans ter goeder rekeningen.
En terwijl alle dese saaken, rekeningen, quitantien verificatien van het debit en credit van
het lastige en nog te goede sijnde, alnu in dese vergaderinge niet finaal kunnen afgedaan,
nog geadjusteert worden, soo worden de vorige gecommitteerdens versogt en nader
gecommitteert om alle deselve in de commissie te examineren en daarvan een slot opmaken
en sulx wel soodoendelik binnen de vier off vijf weeken, ten welken einde de rotmeesters
dan den h. g. drost binnen Zutphen ten allereersten die vereiste quitantien en bescheiden
ten fine van examinatie sullen ter hand stellen. Dan vermits den heer baron van Heekeren,
heer tot Khell, wegens zijn h.wgbs. commissie mogelik niet praesent soude konnen zijn,
sullen de praesente gecommitteerdens met geen voorsc. kunnen voortvaren en van het
geresolveerde aan de [62] markt raport doen.
De voorgaande resolutie wegens de getaxeerde onberegtigde uitdriften wordt geïnhereert
en vermits volgens het raport aan de scheuters daarvan niet in den goede betaalt wordt,
sullen de gebrekhaftigen daartoe door promte middelen van reghten geconstringeert en een
lijste van de onberegtigden vooraff aan den hr. drost ter handt gestelt worden om die saake
te helpen instrueren en ten gewensten einde te brengen.
Widers is door de praesente geërfdens op ootmoedige supplicatie van Berent Strouwen,
breder bij requeste vervat, om redenen daarbij geallegeert, aan denselven gunstelik
toegestaan om op zijn kosten een hutte op de gemeente te moogen setten en daarbij enig
landt aangraven, soo als hem door de praesente geërfdens zal worden aangewesen met
voorkennisse van den drost, mits dat naa zijnen doode het landt weder aan en ten behoeve
van de gemeente sal vervallen.
Op voorbrenginge van Teunis Schothorst, dat er weder nieuwe aangravingen in de gemeente
gedaan worden, sullen die nieuwe aangegraven landen in oogenschijn genomen en weder
ten dienste van de gemeente ingesmeten worden.
Waermede de praesente erfgenamen voor haare comparitie zijn bedankt door den heer
drost en dese vergaderinge gescheiden is.
[63] Actum binnen Gelselaar, den 12 decemb. 1758.
Alsoo op ordre van zijn hooggraff. excell. van Fleming, Heer van Borculo en erfmarkenrigter
van Gelselaar, een markendag is uitgeschreven om te delibereren over sodane poincten als
bij de publicatie staan g’exprimeert en waarvan door den heer en mr. J. Schomaker als drost
nadere propositie sal worden gedaan, soo zijn aldaar gecompareert:
Voorsc. hr. drost Schomaker namens den Heer praesiderende;
Wegens Schothorst den rentm. van den Heer van Roderlo;
Wegens Korthoff abs.
Wegens het lheengoed Broekhuijs en het halve erve Olthoff, Jan ten Broekhuijs;
Wegens Wisser off Mensink mr. Adam van Trier;
Wegens Ebbekink, Stokkink en Holtstege, de hr. Hk. Wolf;
Wegens Stokhuurne den bouwman Arent;
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Wegens Rengerink, abs.
Wegens Hilhorst, abs.
Wegens het goed op den Broek, Hend. ten Broekhuijs.
Wegens Benneker, abs.
Door den hr. drost Schomaker q.q., gerapporteert zijnde dat denselven naa verscheyden
gehoudene besoignes ingevolge de voorige markenresolutie hadde opgenomen den staadt
van dese markt, soo ten opsigte van het debet als credit, en getragt daaruit een conclusif
slodt te formeren.
Dan vermits wegens verscheyden actieve en passive schulden en daaruit voortgekomene
sustenuen van betalinge door liquiditie en [64] compensatie, soo heeft den gemlten drost
met den Hr. van Hekeren tot Khell als mede‐gecommitteerde, neffens Hend. ten Broeke,
eenen generalen staadt moeten verbaardigen, waarbij soude koomen te blijken, dat dese
markt van Gelselaar soude zijn schuldig gebleven eenduysentsesensestig gl., negentien st.,
onder kortinge nogtans van eenhondertsesenseventig gl., welke nog s.c. wegens
aangegravene landen soude schuldig zijn, waeraan egter wederom stonde te korten sekeren
ontfangst ad sesentaggentig gl., 8 st., bij den markenschrijver te goede en doen denselven
wegens vijf markendagen ad dartig gl.
En aan den hr. drost Schomaker op rekeninge van den Heer wegens den tienden penning ad
sesenvijftig gl., agt st., betaalt, verrekent.
Gelijk dan ook den posten ad tweehondertvijfentwintig gl., wegens de aangegraven landen
aan den drost betaalt en wegens den tienden penning den Heer van Borculo competerende,
en andere verschotten bij den voornoemden staat ervintelik, gerekent zijnde de markt nog
per reste in handen komt tien gulden.
Om welke redenen dan de vorige gecommitteerdens neffens den hr. drost en
markenschrijver alnog werden versogt en gecommitteert om die voorsc. rekeningen tot
liquiditeyt te maaken en de gebrekhaftigen door paraten middelen tot betalinge te
constringeren.
En dewijl volgens gedane raport de markt nog ten agteren is gebleven eene summa van
[65] eenduysentsesensestig gl, 19 st. salvo calindo, soo is bij de praesente geërfdens
geresolveert en verstaan, dat in het aanstaande voorjaar naa voorgaande publicatie, dese en
geene geërfdens sullen mogen kielspitten een seker gedeelte veltgrondt naast en bij haare
erven gelegen sonder dat daardoor het gemene Broek off een ander in het bijsonder nadeel
koome te lijden. Sullende op dien bij publicatie vastgestelden dag, den drost en twee
gecommitteerdens (daartoe speciaal versogt) de H.H. van Trier den De Wolf, neffens den
markenschriver, die uitgespitte grond in oogenschijn neemen, deselve op approbatie van de
markt mod…en en daarvan aan deselve raport doen.
En dewijl de onberegtigde uitdriften tot nog toe niet betaalt zijn, en dat ook niet te
verwagten is, dat wegens den slegten toestandt van deselve daarvan de volle betalinge ook
niet sal konnen koomen, soo is bij de praesente geërfdens eenparig verstaan, dal alleen
maar de twee laaste jaaren volgens daarvan gemaakte tax door de debiteuren sullen worden
betaalt en de rest aan haar uit gratie en consideratie ge…teert, sullende in het vervolg
niemand der ongequalificeerdens de gemeente moogen gebruyken, tenzij deselve alvorens
daarvan aan de rotmeesters aangifte hebben gedaan en teffens de betalinge van dat jaer en
de twee vooriger werkelik sal betaalt zijn. Bij ontstentenisse van dien worden de
rotmeesters gelast om dusdane ongequalificeerde beesten bij geene voorsc. betalinge in het
schutschot te brengen en sonder form van proces datelik te verkopen. Ten welken einde de
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rotmeesters door de markt [66] sullen worden g’indemniseert, soo nogtans dat die
verkopinge niet anders sal moogen geschieden als naa voorgaande kennis van de hn. drost
en gecommitteerdens.
Wordende de voorige resolutie ten opsigte van de gansen g’in..reert en de rotmeesters
gelast dat getal bij de taxatie vastgestelt, jaarlix matelik op te neemen off dat andersins
deselve daarvoor aansprakelik zullen zijn. Waarop de vergaderinge is gescheiden en de
praesente geërfdens voor hunnen tijdige en vrijwillige comparitie bedankt.
Actum Gelselaar den 13 octob. 1759.
[Hierbij in de marge:] P.M. dese markenresolutie is mij door den hr. drost Schomaker bij
missive van den 21 december 1759 toegesonden om deselve in het markenboek te brengen.
Alsoo op heden door ordre van zijn hooggraff. excell. den heere grave van Fleming, Heere
deser Heerlikheyt Borculo, en erfmarkenrigter van Gelselaar, tegens heden eenen
geërfdendag over de buurschap en markt van Gelselaar uitgeschreven is, so zijn aldaar
gecompareert:
Den wellgest. Hr. mr. J. Schomaker, drost van gemelde Heerlikheyt en namens zijne
hooggraff. excell. aldaar praesiderende;
Den rentm. Redeker wegens de Schothorst;
Den hr. Te. Wolf namens Scholtenplaatse en Holtstege;
Mons. Derk Meijerink namens Stokkink;
Den hr. mr. A. van Trier wegens Wisscher off Mensink;
Den hr. mr. Westenberg namens zijn moeder wegens den Bollert en half Bouhuys. Zullende
wegens den Bollert over het regt van stemmen het markenboek worden nagezien en is den
hr. Westenberg bij provisie en sonder praejuditie geadmitteert.
[67] Den hr. Tieleman ten Cate wegens Corthoff;
Jan ten Broekhuijs wegens het Broekhuijs;
Hend. ten Broeke wegens het goedt ten Broeke;
Geert Renger wegens het goed Rengerink;
Hilhorst, abs.
Jan Olthoff wegens het erve Olthoff.
Vervolgens is door welgemelten hr. drost voorgelesen aan de praesente geërfdens de
resolutie van den 12 decemb. 1759 bij dese markt genomen, waerbij de heeren De Wolf en
Van Trier zijn gecommitteert om eenige uit de gemeente van Gelselaar aangegravene
gronden te taxeren, gelijk sulx in dese gepasseerde somer naa voorgaande publicatie
geschiet is. Welke heeren gecommitteerdens daervan op heden raport gedaan hebben met
praelecture van de genotuleerde veltgronden en waarde vandien, sub. N. 1 tot 22 incluis.
Waarop gedelibereert zijnde is door de geërfdens goedt gevonden en verstaan dat de
meeste der voorgelesene hoeken aangemaakte off uitgekielspittede gemeentegrondt als tot
praejudicie der markt strekkende bij de eygenaren van de goederen, aan welke die
getrokken zijn off souden worden, niet sullen mogen behouden worden, maar ten
gemeenen profite der geërfdens verblijven, gelijk de vergaderde geërfdens meede
verweygert hebben de versoeken:
1mo van Hend. ten Broeke, strekkend om voor eene summa van negentig gl. aan de markt
van Gelselaar te betalen zijn twee hoekjes landt onder Overijssel gelegen, uit het Gelselaarse
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Broek te moogen misten, alsmeede om de uitdrift bij de Visser/Viske op Meijersplaatze
behorende te moogen verleggen off verkopen.
[68] 2do van Gerrit Daven om een gering hoekjen gemeentegrondt, voor lang bij hem
aangegraven en met wilgen bepoot, gratis off tot betalinge van eenig verschot te mogen
behouden, en
3tiae van de wedue van Harmen Hilhorst, tenderende om volgens coopcedulle van den 10
meert 1743 van haar huys aan Gerrit Colhoff verkoft, met voorbehoudt van de uitdrifte
deselve te mogen leggen bij haar huys op ’t Nijhoff. Dog is bij de geërfdens eenpariglijk
goedtgevonden en besloten dat alleen de volgende parcelen uit de gemeente aangegraven
tegens betalinge van de sommen waarop deselve door welgemelte heeren
gecommitteerdens zijn getaxeert en door de aangraver te praesteren aanbelooft tot privatif
en eygendommelijk voordeel van de laasthgemelde sullen verblijven, als namelik:
N. 12. Een aangegraven hoek veltgrond bij het Naseler door Harmen Konink agter bij zijn
kamp, voor f. 50‐0‐
N. 14. Nog een hoekjen aan den Nieuwen kamp op het Binnenveldeken, bij denselven
aangemaakt, voor f. 60‐0‐
N. 15. Een uitgebaakt hoekjen groen en veltgrondt langs den Smoegenos op het
Binnenveldeken om bij Jan Nijhoff aangemaakt te worden, voor f. 100‐0‐
N. 16. en 17. Een afgegraven allee en een groodt gedeelte velt‐ en groengrondt, door den hr.
dor. Adam van Trier bij zijn goed aangemaakt, mits de allee aan het Velt open blivende
liggen, voor: f. 600‐0‐0
o.
[69] N 18. Een hoekjen veltgrond door Arent Stokhuurne bij zijn plaatsjen aangegraven voor
f. 45‐0‐
M. 19. Een hoek velt‐ of meest groengrondt, meede door Arent Stokhhurne bij zijn plaatsjen
aangemaakt, voor 70‐0‐0
N. 22. Een hoek veltgrond door Jenneken Landeweer bij haar huys aangemaakt voor f. 60‐0‐
Te samen:
f. 985‐0‐
En dat de betalinge deser penningen sal moeten gedaan worden aan voorn. heer Wolf en
Hendrik ten Broeke in twee terminen, te weten de halfscheyt over ses weeken en de
wederhelfte ses weken daarna. Voor het overige hebben Geert Bennink, Wolter
Oosterkamp, Hendrik Freriks, Hendrik Stokkink, wedue Costers, Hendrik Mosman, Swier
Beumers en Jan Hofmeijer, welkers beesten op den 14 julii laatstleden geschuttet waren
dewijl van het regt van uitdrift niet mogen gauderen, terwijl daervoor jaarlix den bij vorige
resolutien ..seneerden prijs komen te betalen, waarin nalatig gebleven waeren)
aangenomen, de twee restante jaren te voldoen met het schuttegeldt. En is bij de geërfdens
eenparig verstaan, met inhesie van de vorige resolutie, dat die ongequaloficeerdens de
betalinge sullen moeten praesteren eer en bevorens hunne beesten in het volgende jaar
weder in de gemeente mogen drijven, off dat alsdan daer weder in bevonden zijnde, sullen
geschuttet worden. Wordende bij desen de vorige schutters ontslagen en bedankt en
daartoe opnieuws voor den tijt van twee jaren aangestelt Esken Elderink, Jan Ruhoff, Jan
Nijhof en Scholte Ebbekink.
Eindelik zijn de vorige resolutien over de gansen genomen g’inherent, waarmeede dese
vergaderinge, nadat de praesente geërfdens door den heere drossart voor haere tijdige
comparitie en adsistentie waren bedankt, in vreede gescheyden is. Onderstont, in fidem
subscripti, J. Schomaker, drost.
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[70] Actum Gelselaar, den 31 augusti 1761.
Alsoo tegens heden uyt de naam van sijn hooggraaflijke excellentie den heere grave van
Fleming, Heere der Heerlijkheid Borculo, een geërfdendag uytgeschreven is ten fine als bij de
publicatie, soo zijn aldaar gecompareert:
Den weledelen gestrengen heer mr. J. Schomaker, drost dezer Heerlijkheid en in name van
sijn hooggraaflijke excellentie alhier praesiderende;
Den rentmr. Redeker wegens Schothorst;
Den heer Fr. Wolf namens Scholtenplaatse, Stokkink en Holtstege;
Den heer dr. Van Trier wegens Wisscher of Mensink;
Hendr. ter Weeme en Jacob Leurink wegens het Corthof, sig als eigenaren daarvan
qualificerende;
Jan ten Broekhuijs wegens het Broekhuijs;
Hendk. ten Broeke wegens het goed ten Broeke;
Gerrit Renger wegens het goed Rengerink, waarvan de volmagt mede gerequireert word;
Harmen Hilhorst wegens het goed Hilhorst, sig aangevende als volmr. van den heere
eigenaar, waarvan de volmagt nader zal moeten worden geproduceert, onder welke reserve
denzelven bij provisie geadmitteert word;
Jan Olthof, Hendk. en Jan ten Broeke, samen eigenaren van het erve Olthof;
Wegens Stokhuurne, abs.
Wegens Benneker, abs.
Geene praesente geërfdens meerder bevonden zijnde, heeft den heer drost doen voorlesen
de laaste markenresolutie van den 13 octob. 1759, rakende eenige getaxeerde
aangegravene veltgronden, welke bedragen alsdaar bij te [71] zien:
No. 12.
No. 14.
No. 15.
No. 16. en 17.
No. 18.
No. 19.
No. 22.

Herman Konink
Denzelven
Jan Nijhof
Den heer dr. Van Trier
Arent Stokhuirne
Denzelven
Jenneken Landeweer
Tesamen:

50 gl. ‐0‐0
60 gl.‐0‐0
100 gl.‐0‐0
600 gl.‐0‐0
45 gl. ‐0‐0
70 gl. ‐0‐0
60 gl. ‐0‐0
985 gl.‐0‐0

Welke voornoemde posten sub nis. 12, 14, 15, 18, 19 en 22 aan den medegecommitteerde,
de heer De Wolf betaalt zijnde ad 385 gl. ‐0‐0. Resteert oversulks nog no. 16 en 17, ad
seshondert guldens, welke na voorgaande omvraginge en respective stemminge der
geërfdens bij sijn weled. den heer dor. Van Trier is aangenomen in twee terminen, de eerste
halfscheid heden over agt weeken en de andere halfscheid agt weeken daarna (bij
manquement dat de voornoemde aangravingen sub no. 16 en 17 wederom ten profite van
de markt zullen worden verkogt) en sulks aan handen van den heer De Wolf als
medegecommitteerde, om dezelve ontvangen hebbende te verantwoorden.
En terwijl volgens opgave der rotmeisters de schulden van deze markt nog bedragen ten
voordele van verscheiden crediteuren bij eene opgelesen lijste vermeld, en vervotenus in
het markenboek te insereren, de somma van veertienhonderdtweeentaghentig guldens,
seven stuivers:
f. 1482‐7‐0
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En daarentegens wederom te goede zijnde die bovengemelte somma van
negenhonderdvijfentaghentig guldens, soo zoude de markt nog schuldig blijven
vierhondersevennegentig guldens, seven stuivers:
f. 497‐7‐0, [72] waarvan
nogtans den 10den penning voor den Heer zal moeten gekort worden.
Tot betalinge van welke vierhonderdsevenennegentig guldens seven stuivers is met
genoegsame eenparigheid van stemmen aan Hendk. ten Broeke geaccordeert het mestregt
van twee hoeken of kampjes land onder Overijssel gelegen voor f. 100‐0‐0
Soo nogtans dat den eigenaar daarvan wordende en in Overijssel woonende, alsdan
voorschreven mestregt zal cesseren en ophouden.
Ten tweeden aan Jan Ruwhof, mede een hoekjen van sijn vreegrond aan den Pas in de
Huirne gelegen, voor
100 gl. ‐0‐0
Aan Roelof Peters een hoekjen veltgrond op het Naselaar, tevoren uytgekielspit, voor 150‐0‐
0.
En, eindelijk, aan Frans Visser op het Naselaar een hoekjen uyt de gemeinte agter sijn
gaarden gelegen en aangewesen voor
70‐0‐0
Doende alsoo tesamen:
420 gl. ‐0‐0
Welke betalinge bij voornoemde personen aangenomen zal moeten geschieden aan handen
van den heer De Wolf binnen den tijd van ses weeken.
Vervolgens is door den medegecommitteerde, den heer Wolf, overgegeven sijnen ontvang
en uytgave van de marktpenningen, waarvan den ontvangst der betaalde aangegravene
veltgronden en van eenige uytdriften bedraagt
391 gl.‐0‐0
En de uytgave:
301‐9‐0
Als hier in ’t markenboek geregistreert, soo dat resteert:
39 gl.‐11‐0
[73] Waarmede, voor soo verre strekken kan, den tienden penning aan den Heer van Borculo
zal betaalt worden.
En nadien het seer nootsakelijk is, dat er een suiveren staat van de gemeente worde
gemaakt ende gehouden, waaraan nog een merkelijke som zal manqueren, soo hebben de
heeren geërfdens eenpariglijk aan den heer Francois de Wolf en desselvs ehevrouw, als
eigenaren van de Scholtenplaatze Ebbekink, hier onder Gelselaar gelegen, geaccordeert voor
eene somma van driehonderd guldens om de vreegrond, soo als sij tot hiertoe door den
bouwman bemaait is, langs even gemelte plaatze gelegen, te mogen bepooten en binnen
graven, mits dat de allee, schietende langs den vreegrond, zal open blijven ten gebruike van
de gemeente.
Waarmede de vorige resolutien in waerde blijvende, zijn de vorige gecommitteerdens den
heer baron van Heekeren tot Kehl en Henk. ten Broeke versogt, om ten overstaan van den
drost te examineren den staat van de vorige afgegravene landen, waarvan ten voordele van
de markt nog zoude te goede zijn, salvo calculo,
f. 176‐0‐0
Alles en eindelijk met auctorisatie op de gecommitteerdens om dezelve agtervolginge te
doen nakomen, deze vergaderinge is gescheiden.
[74] De schulden die thans nog zijn in de markt van Gelselaar volgens opgave van de
rottmeesters bedragen als volgt:
De rotmeesters hebben verschoten aan dr. Ardesch in de jaere 1751
wegens de vorige Hoves procedure de somma van
Interesse daarvan bij de rotmeesters in 10 jaaren
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Een obligatie ten profite van Jan Chosij
6 jaer interesse á 4 p.C. [%]
Een rekening bij Jan de Weert van verteringe
Een rekening van vertering bij Witman
Noch aen de hr. Van Trier wegens een jaar intres van een afgelegt
cap[itaal] van 400 gl., tegens 6 p.C.
Aan de erven van Gerrit Heuvers voor timmerloon
Een obligatie ten voordeel van de diaconie, groot
Interesse
Noch heeft Henrick ten Broeke verschooten bij het aflossen van een
obligatie groot 200 gl., die ten voordeele is geweest van Jan
Slatboom a Lochem
Interes
Waerbij is gelegt 100 gl. van Jan Nijhof wegens sijn aangekogte
groengrond
Een obligatie ten voordeele van Jan en Hendrik ten Broeke
Interes
Een obligatie ten voordeel van Roelof Peters
Een obligatie ten voordele van Jan Rouhof
Een rekeninge van timmerloon van Teunis Lubberdink
Een rekeninge van geleverd houd aan de Bolksbrugge, aan Garrit
Lubberdink
Noch een rekeninge van Hendrik ten Broeke wegens gangen in
gemeentesaeken
Dan nog bovendien een obligatie ten voordele van burgermr. Raad
te Loghem, ad
Nog een obligatie ten voordele van Hendk. Bouwman, met den
intresse, ad
Nog een obligatie ten laste van Jan Slatboom te Loghem, met de
interesse ad
[Totaal]
[75] Daarentegen heeft de markt te goede wegens verkochte
gronden:
Aan de heer Ad. van Trier
Noch heeft de heer markenrichter an de gecommitteerde de hr. van
Trier en De Wolf verkogt tot aflossing van de schulden in de markt
op approbatie van de geërfdens aan de onderstaande:
Aan H. ten Broeke het mestregt van een kampjen land bij sijn huys
voor
Een hoekjen veltgrond aan Jan Rouhof voor
Een hoekjen veltgrond aan Roelof Peters op ’t Naeselaer
[Totaal:]
Waer af voor den 10den penning
Soodat ten voordele van de markt blijft:
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50‐0‐0
12‐0‐0
23‐1‐0
9‐11‐0
24‐0‐0
20‐0‐0
200‐0‐0
72‐0‐0
100‐0‐0

16‐0‐0

200‐0‐0
80‐0‐0
135‐0‐0
44‐0‐0
9‐0‐0
53‐0‐0
63‐0‐0
95‐0‐0
106‐15‐0
100‐0‐0
1482‐7‐0

600‐0‐0

100‐0‐0
100‐0‐0
150‐0‐0
950‐0‐0
95‐0‐0
855‐0‐0
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Boven de voorstaande somma ad 950 guldens zoude nog te goede zijn salvo calculo volgens
den staat van liquidatie bij de hr. drost en gecommitteerdens geteekent op den 9den dec.
1758 f. 176‐0‐0, waarvan de posten bij denselven staat van liquidatie te vinden.
[76] Ontfangs uyt de Gelselaersche gemeente door F. de Wolff, daartoe geauctoriseert
zijnde volgens markenresolutie van den 19 octob. 1759:
Ontfangen van Harmen Konink voor twee hoekjes velt‐ en groengrond
110‐0‐0
Ontfangen van Arent Stokhurne voor twee hoekjes velt‐ en groengrondt 115‐0‐0
Ontfangen van Albert Landuwer voor een hoekjen veltgrond
60‐0‐0
Noch ontfangen van Jan Nihof voor een hoekjen veltgrond
100‐0‐0
Ontfangen van Albert Rengers in den jaare 1759 voor de uytdrifte van
4‐10‐0
sijn paerd
1759. Ontfangen van Gerrit Holtstege voor de uytdrifte van een koe
0‐15‐0
1759. Ontfangen van Albert Nijenhuys voor de uytdrift van een koe
0‐15‐0
[Totaal:]
391‐0‐0
Daerentegen uytgegeven tot afdoeninge der markenschulden van de
marck van Gelselaar:
1760, den 25. febr. betaald aan de heer burgemeester J. Raad a Lochem,
l.q.
1760, den 27. maert betaalt l.q. aan Hendrik Bouwman a Lochem
1760, den 1. dec. betaalt l.q. aan Willem Slatboom tot aflossinge van een
obligatie groot, met de interesse, 216 guldens, de somma van
Bij welke 216 guldens Hendrik ten Broeke heeft verschooten die hij uyt
de marck weer hebben moet: 116 guldens.
Nog betaald aan den ondervoogd voor een gang na Borculo
[Totaal:]

95‐0‐0
106‐15‐0
100‐0‐0

0‐4‐0
301‐19‐0

[77] Actum in de kerk van Gelzelaar, den 14 meii 1777.
Also op order van zijn doorlugtigste hoogheyd, den heere prince van Orange en Nassau,
Heer der Stad en Heerlikheyd Borculo, en erfmarkenrigter van de buurschap Gelselaar, een
markendag over geseyde buurschap is uitgeschreven, zo zijn gecompareert:
Burgemeester Fredrik Ernst Spanker, bij impotentie van den weled. gest. heer mr. Gijsbert
van Hasselt, drossart deser Heerlikheyd, alhier in qualiteyt als verwalter‐drost fungerende;
Wegens de havesate mensink oft Jonkeren den rentmr. Spanker;
Wegens het goed Schothorst den rentmeester Geers;
Wegens de Scholtenplaatze, Stokkink en Holtstege den heer Francois de Wolf;
Wegens Olthoff Berent Olthoff;
Wegens Broekhuys Hend. ten Broekhuys;
Wegens het goed Ten Broeke niemand;
Wegens Rengerink, absent;
Wegens Hilhorst, absent;
Wegens Stokhuurne, absent
Wegens Benneker niemand.
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Nadat vervolgens de heeren praesente geërfdens voor der zelver tijdige comparitie waren
bedankt, heeft vorgem. Spanker q.p. aan de geërfdens voorgedragen, dat zijne doorlugtigste
hoogheyd den here prince van Orange en Nassau geresolveert is en heeft gelieven goed te
vinden, om tot nut en voordeel van de geërfdens en gesamentlijke ingesetenen de
communicatie tussen de stad Borculo en deser buurschap met de dorpen Nede en
Geesteren [78] mitsgaders in het generaal tussen dese Heerlikheyd met het Quartier van
Twente in de provincie van Overijsel te faciliteren, de welke zedert vele jaren telkens bij
opkomend hoog water en ’s winters bij de minste vorst is belemmert geweest en veeltijds
met paarden en rijtuigen niet heeft kunnen gebruykt worden.
Dat tot dien einde hooghgedagte zijne hoogheyd sig wel wil chargeren om op de kosten die
vereist worden tot het maken en leggen van bruggens over de waterleydingen tussen
Borculo en Geesteren, mitsgaders over de Bolksbeeke en die verder van daar tot gelselaar,
voorts tot in de buurschap Noordijk nodig bevonden zullen worden uit zijn hoogheyds
domaincomptoir te laten maken en onderhouden, mits nogtans dat de geërfdens sig
verpligten om de wegen daartoe strekkende en sig in dese markt van Gelselaar bevindende,
ten laste van dese markt in eene allesins goede en voldoende staat worden gebragt, en ten
dien einde op alle zodane plaatzen alwaar zich eenigsins gevoeglijk kan geschieden, dijken
ter brete van veertig off tenminsten van sesendartig voeten ten wedersijden met voldoende
sloten opgeworpen in order te brengen, versoekende over dese poincten de deliberatie en
resolutie der heeren geërfdens, ook dat, om dat werk spoedig en na behoren te perfecteren,
twee off meer gecommitteerdens uit dezelve mogen versogt en g’aucthoriseert worden om
te reguleren waar ter plaatse het best de bruggen dienden gelegd en de dijken opge‐ [79]
worpen te worden, daarvan bestekken te formeren en de breete en strekkinge van die
dijken uit te baken.
Waarop gedelibereert zijnde, hebben de praesente heeren geërfdens eenparig de
voorschreven propositie seer geapprobeert en gelaudeert, doende zijne doorlugtigste
hoogheyd voor die aan d’ingesetenen van dese buurschap in desen betoonde attentie
hooglijk bedanken, en vervolgens goedgevonden dat om het werk spoedig en na behoren in
effect te brengen eenige heeren geërfdens uit dese markt zullen versogt en g’aucthoriseert
worden om de breete van de te maken dijken op de bequaamste plaatzen van het velt uit te
baken, ook in oogenschijn te nemen, hoe vele en op welke plaatsen de bruggen in dese
markt gelegd behoorden te worden, daarvan bestekken te formeren en aan den heer drost
deser Heerlikheyd te communiceren. En zijn tot dese commissie versogt en g’authoriseert,
behalven den heeren drost en markenschriver, den heer Francois de Wolf, den rentmr.
Geers en Berent Olthoff, zijnde den dag tot comparitie hiertoe bepaald tegens woensdag 11
junii eerstkomende, wordende de rotmeesters gelast op requisitie van de heeren
gecommitteerdens tot het maken van voorsc. dijken van tijd tot tijd de benodigde arbeyders
en karren op te boden en ten dien einde al hetgeene wat daartoe verder vereist word in
order te brengen. Dan heeft den rentmr. Geers hetgene voorsc. is ad referendum
overgenomen, waarmeede dese vergaderinge in vrede gescheiden is.
[80] Actum in de kerk te Gelselaar, den 20 junii 1785.
Op den tegen huiden uitgeschreven markedag over de markt van Gelzelaar, soo zijn
gecompareert:
den heer G. van Hasselt, drossard deezer Heerlijkheid Borculo, namen den hoogen heer van
welgemelte Heerlijkheid, alhier praesiderende;
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Wegens de havezate Mensink of Jonkeren den hr. rentmr. Roelvink, bij indispositie absent;
Wegens het goed Schothorst, den heer van Heekeren, Heer tot Roderlo Kehl;
Wegens de Scholtenplaatse en Stokkink den heer Frans de Wolf;
Wegens Holtsteege den hr. ten Cate;
Wegens het Olthof, absent;
Wegens Broekhuijs, Jan ten Broeke;
Wegens ’t goed Ten Broeke, Hendk. Kolkman;
Wegens Rengerink, Arend Rengerink als gevolmagtigde van den verwalter‐landrentmeester
van ’t Twente;
Wegens Hilhorst, Arend Hilhorst;
Wegens Stokhuurne, W.H. Scholtens namens de diaconie van Haaxbergen;
Wegens Benneker, absent.
En nadat welgem. heer drossard de presente [81] geërfdens voor hunne tijdige comparitie
bedankt had, heeft vervolgens ten gevolge van de gedaane publicatie de redenen deezer
convocatie voorgedragen, hierin bestaande, dat niet alleen over misbruiken, dewelke in de
markt zoude plaats hebben, geklaagd wierd, en dat de Bolksbrugge reparatie vereischte,
maar ook dat eenige geërfdens, rotmeesteren en ingezetenen van Gelzelaar aan zijn
excellentie bij requeste waaren klagtig gevallen, dat door Hendk. Tijberink onder Geesteren
de gemeene weg van Gelzelaar op Lochem, mitsgaders de beek zouden weder verlegt, en de
laatste benauwd, zaaken waardoor die aan Gelzelaar voornoemd, veel nadeel zoude weezen
toegebragt.
Over welke poincten vervolgens gedelibereerd zijnde, is ten aanzien van ’t eerste poinct en
wel in hoever de markt, zoo door afgravingen, drijven van ganzen, in het regt van uitdrifte
als anderzints zoude wezen benadeelt. Verzogt de heeren De Wolf, Ten Cate, midsgaders
Hilhorst en Broekhuis, om zulks te willen examineren, de aangegravene gronden in
oogenschijn te neemen en die [82] verjaard zijn, aan de aangravers tegens betaalinge bij de
roeden, zoals in voorige tijden geschied, te laten en de penningen ten behoeve van de markt
te ontfangen, terwijl ten aanzien van de gronden die aangegraven en nog niet verjaard
mogten zijn, voorschreven gecommitteerdens worden geauthoriseert om dezelve te doen
inlijken, ten waare dezelve gronden zonder nadeel van de markt aan die aangraver konden
gelaten worden, in welk geval gezeide gecommitteerdens almede worden geauthoriseert om
ook daarover met de aangravers ten meesten voordeele van de markt te moogen
contracteren.
En is voorts ten aanzien van de reparatie van de Bolkbrug, midsgaders wegens de
ingekomene klagten, door eenige geërfdens, rotmeesteren en ingezeetenen van Gelzelaar
nopens het gepleegde door Tijberink, boven breeder vermeld, verstaan, dat voornoemde
gecommitteerdens zullen worden verzogt en geauthoriseerd, gelijk geschied bij deezen, om
de gementioneerde brug vooraf in oogenschijn te neemen en met Tijberink en zo noodig
met de gecommitteerdens van Geesteren over voorzeide zaak te spreeken, en op die wijze
hem, Tijberink, te traiten te induceren om ’t nadeelige voor deeze markt uit den weg te
ruimen, terwijl bij ontstentenis van [83] dien de markt daaromtrent zodaanig nader zal
resolveren als het nut van dezelve zal koomen te vereischen.
En zijn aan de gecommitteerdens ter hand gestelt, niet alleen de rekeningen wegens voorige
reparatien aan de Bolksbrugge als anderszins, maar ook tot haar narigt het request door
gemelde geërfdens, rotmeesters en ingezetenen gepresenteerd, met meerderen
gementioneerd.
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En heeft F. de Wolff de staat van zijnen ontfangst en uitgave, zoo door zijn excellentie in
gevolge markenresolutie van den 13 octob. 1759 en van den 31 august. 1765 gedaan heeft,
met bijvoeginge van de rekeningen en obligatien voldaan en gequiteerd, overgegeven, welke
staat begreepen is, dat in ’t markenboek zoude worden geïnsereerd [in de marge: fiat
insertio] en de overige stukken bij de markenpapieren bewaard, gelijkmede op instantie van
voorn. heer De Wolf de insertie geaccordeert [in de marge: fiat insertio] is van zeeker
declaratoir door Jan Ruwhof, den 19 octob. 1761 ten opzigt van een door hem aangekogt
hoekjen veldgrond afgegeven. En wijders den heer drossard verzogt om weeder een
scheuter in den Esch aan te stellen.
Vervolgens zijn meergemelde [84] gecommitteerdens verzogt om hunne gedagten te willen
laten gaan of niet gevoeglijk een stuk gemeentegrond zoude kunnen worden afgegraven en
geapteert tot dat gebruik dat hetzelve wierde verpagt en het provenue van dien ten
voordeele van de markt mag koomen. De memorie van de heer Vatebender als
markenschrijver wegens jura van gehoudene markendagen is mede gesteld in handen van
dukgemelde gecommitteerdens ten fine van onderzoek en daarvan rapport te doen. En zal
extract deezer resolutie aan bovengemelde gecommitteerdens voor zover de poincten
daerbij voorkoomende, hun concerneerd, worden ter hand gesteld tot hun narigt en om zich
daerna te kunnen reguleren.
Uit naam van de heer rentmeester Roelvink is verzogt om ’t geresolveerde ad referendum te
mogen neemen.
Waerna deeze vergaderinge is gescheiden in vreede.

Volgens markenresolutie in Gelzelaar, den 13 octob. 1759, moet worden betaalt voor de
gronden van de gemeente aangegraven en op dato aangekogt, aan handen van F. de Wolf:
Harmen Koonink voor twee hoekjes veld‐ en groengrond
Transport
[85] Arent Stokhuirene voor twe hoekjes veld‐ en groendgrond
Arend Landuwer voor een hoekjen veldgrond
Jan Nihof voor een hoek veldgrond
Nog zijn volgens markenresolutie van den 31 augustus 1761 de
aangegraven gronden toegestaan aan de onderstaande om die mede
aan mij te betalen:
Roelof Peeters een hoekveldgrond voor
Jan Rouwhof voor een hoek groengrond
Hendrik ten Broeke voor zijn aangekogte mestregt in een kampjen bij
zijn huis voor
Frans Vissers een hoekjen grond voor
F. de Wolf voor zijn aangekogte vreegrond bij langes zijn erve Scholte
Ebbekink genaamt, voor
Welke penningen tegens overgave der quitantien dan bij F. de Wolff
ontfangen zijn, uitmakende de summa van

110‐0‐0
110‐0‐0
115‐0‐0
60‐0‐0
100‐0‐0

150‐0‐0
100‐0‐0
100‐0‐0
70‐0‐0
300‐0‐0
1105‐0‐0

Daarentegens is door F. de Wolff tot betalinge der marktschulden l.
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quitantien als volgt:
[86] No. 1. Een capitaal met de renten, H. Bouwman in Lochem
No. 2. Een capitaal en renten aan burgermeester H.J. Raat a Lochem
No. 3. Een capitaal en renten aan W. Slatboom a Lochem
No. 4. Een capitaal en renten a J. Sosy te Borculo
No. 5. Een capitaal aan F. Leefers met de rente, a Borculo
No. 6. Een capitaal en renten aan de diakonie van Gelzelaar
Tweemaal een expresse na De Hoeve gezonden in gemeene zaken,
betaalt
De ondervoogd eens aan de hr. Trier gezonden, aan die betaald
1761, den 15 maii hebbe ik in gemeene zaken na De Hoeve geweest,
heeft mijn knegt en paarden bij Harkel verteert
Den 30 dato weer in gemeene zaaken na De Hoeve geweest, heeft mijn
knegt en paarden bij Harkel verteerd
Toen hebbe ik onderweges jemens medegenoomen om ’t ongemeene
opkoomende swaare weer, daaraan betaalt
No. 7. Is aan de heere drost door H. te
Transport
[87] Broeke, Jan Rouwhof en Roelof Peeters den 10 pennink betaeld en
door mij gekort
No. 9. Hebbe aan de heer Van Sluisink betaeld voor den 10de pennink
Betaalt aan Jan Nihoff
No. 10. Aan Backer betaeld
[Totaal uitgaven]

106‐15‐0
95‐0‐0
216‐0‐0
62‐7‐0
179‐0‐0
280‐0‐0
0‐10‐0
0‐4‐0
1‐0‐0
1‐4‐0
0‐12‐0

942‐12‐0
35‐0‐0
75‐10‐0
44‐0‐0
7‐18‐0
1105‐0‐0

Ik ondergeschreven, Jan Rouwhof, bekenne gekogt te hebben een hoekjen veldt‐ en
groengrond aan den Pas geleegen, van de heeren gecommitteerdens, dewelike waeren: de
heer en mr. J. Schoemaker, drost deser Heerlijkheyt, en de heeren Ad. Van Trier en F. de
Wolff, op approbatie van de heeren geërfdens van de marck van Gelselaer, en wel op deese
conditien, dat ik hetselve nogh mijne nakomelingen niet anders zal of magh gebruiken als tot
weydegrond en der nooyt eenigh regt toe zal hebben om hetzelve te mogen mesten uit de
gemeente, op welikes bovenstaande conditien het mij volgens marckenresolutie van den 31
augustus deses jaers door de heeren [88] geërfdens voor een somma van hondert guldens is
vergunt en toegestaan en wel soo, dat ik de gravens binnens ’t kielspidt zal en moet graafen,
Westervlier den 19 octobris 1761. Was getekend, Yan Rouhof.
Actum in de kerk te Gelzelaar, den 19 november 1782.
Nadat op den uitgeschreven markendag op heden gecompareert waeren den heer mr. J.L.
Solner junior, in qualiteit als verwalter‐drossard van Stad en Heerlijkheid Borculo, in den
naam ende van wegens zijne doorlugtigste hoogheid, den heere prinse van Orange en
Nassauw, als hoogen heer van opgemelde Heerlijkheid en erfmarkenrigter van Gelzelaar,
alhier praesiderende’
Voorts den heer rentmr. B.A. Roelvink wegens de havesathe Mensink;
Wegens ’t goedt Schothorst den hoogwelgeboren heer van Heeckeren, Heer tot Roderlo
Kehl, absent;
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Wegens Scholtenplaatze en Stokkink den heer Frans de Wolff, praesent;
Wegens Holtsteege den heer Ten Cate, paesent;
Olthof, praesent;
Broekhuijs, praesent;
Ten Broeke, praesent;
Rengerink, praesent;
[89] Hilhorst, praesent;
Stokhuerne, praesent;
Benneker, praesent.
Heeft welgemelte verwalter‐drossard, nadat de praesente heeren geërfdens voor derzelver
comparitie praeliminair bedankt hadt, ter vergadering voorgedragen:
De deeze convocatie uitwijzens de daarvan tijdig gedaane publicatien geschied was ten
gevolge van het geresolveerde op den laast gehoudenen markendag van den 20 junii 1785
en dus gevolglijk met oogmerk om heeren gecommitteerdens in staat te stellen tot het doen
van rapport van en over alle de onderscheidene poincten welke op denzelven markendag
aan hun edelen zijn gedemandeert en welke zij destijds hebben op zig genomen in het
bijzonder om oopening bewijsselijke rekening en reliqua te doen, aangaande de verkogte
gemeente markengronden ontvangst en uitgave daartoe betreklijk en waarvan het provenue
zoude moeten dienen tot dempinge en afdoening van resterende schulden, invoegen hun
edelen daartoe destijds formeel zijn geauthoriseert, alles breedvoerig bij opgedagte
resolutie [90] vervat quo relatio.
Ten gevolge van dien heeft den hr. medegecommitteerde, F. de Wolff, ter vergaderinge
geëxhibeert eene lijst van de uit kragt der jongstleden resolutie van de markt verkogte en
aengegraeven gronden, houdende tegelijk den ontfangst en uitgave daartoe betrekkelijk,
welke alhier in ’t markenboek zal worden geïnsereert.
Waerbij is komen te blijken dat den ontfangst in eene massa tezamen gerendeert heeft eene
somma van f. 967‐5‐15, en dat de uitgaven volgens overgeleide quitantien zig daartentegens
heeft bedragen eene somma van 967‐11‐14, welke uitgave tegens den ontfangst
geballanceert zijnde, appereert dat er meerder is uitgegeeven als ontfangen 6 stuiver, welke
de markt aan den rendant schuldig blijft.
Waerop gedelibereert zijnde, hebben de praesente geërfdens voorscreven gedaane
reekening en verantwoording zeer accuraat gevonden en gevolglijk volkomen geapprobeert
en geratificeert, den heer rendant tegelijk voor zijne genomene opzigt en aengewende
devoiren bedankende.
[91] Vervolgens hebben alle de gecommitteerdens tezamen kennis gegeeven dat de
reparatie van de Bolksbrug sufficiënt en tot genoegen van idereen was gedaan en door hun
bezorgd invoegen de kosten daartoe aangewend bij voorschreven reekening hierboven en
uitgave gebragt ook werkelijk gevalideert zijn.
Dat verder het different ’t geen tusschen deze markt en sr. Tieberink over het verleggen van
de gemeene weg van Gelzelaar op Lochem gesubsisteerd had en waervan bij resolutie van
den voorigen markendag gementioneert is, werkelijk door tussenkomst van hun
gecommitteerdens tot genoegen van wederzijds geïnteresseerdens was getermineert en
vereffent.
Dat al verder ter voldoening van hun aangenomen commissie derzelver gedagten wel te
meermaalen bepaald hadden tot de finale afgraaving van een vasten hoek grond uit de
gemeente om door middel van verpagting van dezelve een nodig fonds ten behoeve van de
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markt te vinden, dog dat dieswegens een algemeene disinclinatie van de ingelanden
bespeurd en gevolglijk onberaden hadden geoordeelt om daar [92] omtrent buiten nadere
speciale autorisatie iets te onderneemen, ’t welk dan ook bij provisie voor notificatie word
aangenomen, gelijk gecommitteerdens hebben kennis gegeven, van de op authorisatie van
de markt door hun gedaane verpagting van een gering hoekjen gronds aan Janna Beltmans
ten profijte van de kerk, breeder bij de pagtcedul alhier g’approbeert, en dadelijk verstaan
dat dezelve pagtcedel aan den kerkmeester zal worden ter hand gesteld tot zijn narigt en om
zig daarna te gedragen, ’t welk dan ook aanstonds, sittende deeze vergaedering geschied, en
door den actueel fungeerenden kerkmeester is aangenoomen.
Eindelijk differente klagten zijnde ingekomen dat een aantal van gemeene markengronden
nu wederom onlangs ongequalificeert waeren aangegraaven, hebben geërfdens zonder
eenige praejudicie aan ’t regt van den Heer wegens de boetens deswegens geïntureert, toe
te brengen, goed gevonden alle en een ygelijk zig daaraan schuldig vindende, te vermaanen
om die hunne gedaane aangravingen binnen den tijd van veertien dagen wederom in te
lijken [93] en in voorigen staat te brengen, met ernstige waarschouwinge, dat bij
onvermoedelijke manquement sterker maatregulen zullen moeten worden aengewend,
gelijk de rotmeesters worden geauthoriseert en gelast om na verloop van die tijd de
gemeente rond te gaan en met adsistentie van de voogd alle die gronden in te lijken en
wederom ten gemeenen gebruike te brengen welke alsdan nog opgegraven zullen bevonden
worden.
Waermede dan de actueele handelingen van de markt geëindigt en opgedagte
gecommitteerdens, waaraan op heden nog als meedegecommitteerde is bijgevoegd den
bouwman Arend Renger, voor derzelver gedaane rapporten aangewende devoiren bedankt
zijnde, is deze vergaderinge in vrede gescheiden. (Was getekent) F. de Wolff, B. ten Cate.
[94] Volgens markenresolutie van den 20 junii 1785 zijn de gronden door de heeren
gecommitteerdens en schutters verkogt aan de onderstaande, als:
Aan Kolkman drie hoekjes voor
Aan Bernadus Strouen eenige kleinigheden, voor
Aan Jan Borghorst, bij langes zijn plaatsjen, voor
Aan Teunis Schothorst een hoekjen voor
Aan H. de Breuker, bij langs zijn plaats een hoek groengrond, mits dat hij
den gemeenen wegh bij langs zijn huis moet oopen laten ten
algemeenen gebruik; dan nog eene kleine geere agter aen zijn kamp,
met ’t mestregt van ’t laatste, voor
Aan Garrit Wolters een hoek grond met de mestregten, ’t gepoote voor
zijn vaeld, voor
Aan Garrit Koonink ’t aangegraevene bij langs zijn plaats, voor
Aan Arent Stokhuurne twee hoekjes bij langs zijn plaats, mits dat hij de
weg na ’t Gedippeteerdeland moet open laaten en niet benadeelen,
voor
Aan de koster een hoekjen voor
Aan Huistede eenige hoekjes voor
Aan Hilhorst een hoekjen voor
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f. 15‐15‐0
f. 8‐0‐0
f. 50‐0‐0
f. 2‐0‐0
f. 225‐0‐0

f. 375‐0‐0
f. 50‐0‐0
35‐0‐0

6‐0‐0
15‐15‐0
3‐0‐0
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[95] Transport
Aan Hendrik Broekhuis de Barghste en een hoekjen aan de Visserie, voor
Aan Hendrik Hofmeier een hoekjen voor
Aan Hendrik Bannink een hoekjen voor
Aan Arent Lubbertink een hoekjen voor
Aan Albert Nienhuis een hoekjen voor
Aan Harmen Rijksen een hoek groengrond en aan den Hoff
Aan de hofbaas van Nettelehorst een hoekjen aan den Hof voor
Aan Hendrik Pasman twee hoekjes voor
Aan Reint Bannink een hoekjen voor
Aan Roelef ten Broeke een hoekjen voor
Aan Jan ter Weeme een hoekjen voor
Aan Arent Jan Stokkink aan den Morst een hoek voor
Aan Engbert Stokhuerne een hoekjen voor
Aan Olthof een hoekjen voor
Transport
[96] aan Jan Rouhof een hoek voor zoverre hij de sigvree van den
kerkengaarden niet benadeelt heeft, voor
Aan Jan Rouhof nog een hoekjen aan de Nienbroek, voor
Aan Jan Bannink bij langs zijn gaarden een hoekjen voor
Aan Teunis Teckelenborgh een hoekjen
Aan Gerrit ten Broeke een hoekjen voor
Aan Jan ten Broeke een hoekjen voor
Aan den smit of Garrit Hilbers een hoekjen aan de regterkand als men uit
’t huis komt, voor
Dog aan de linkerkand als men uit ’t huis koomt en daar de smitte op
staat, blieft ten voordeele van de mark om de weg niet te benadeelen.
[Totaal]
Hier moet bij komen van Gerrit Wolters de rente van den 23 april tot
den 23 junii van de 250 guldens die hij den 23sten april had te min
betaald tegens 4 percento ’s‐maents in ’t jaer
Summa
[97] Uitgaefe in de markt van Gelzelaar:
No.1. 1785, den 29 august., aan Roelof ten Broeke l.q. betaald
No. 2. Den 14 septembris aan Hartgerink l.q. bet.
No. 3. Den 30 octobris aan T. Florin l.q. betaalt
No. 4. Den 11 decembris aan Loman l.q. betaald
No. 5. 1786, den 29 april aan Lubbertink l.q. betaalt
Voor een publicatie te Wenterswijk bet.
No. 6. Aan J. Hartgerink voor gelevert hout tot de Bolksbrugge
No. 7. 1787, den 10 junii aan de kerkmeester D. Bannink l.q. betaald
No. 8. Den 13 julii aan de kerkmeester D. Bannink l.q. betaald
No. 9. Den 23 august. aan de heer Vatebender wegens jura als
markenschriver volgens overgegeevene rekeningen tot den markendag
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f. 785‐10‐0
f. 6‐0‐0
7‐5‐0
7‐0‐0
1‐5‐0
6‐0‐0
35‐0‐0
3‐0‐0
4‐0‐0
1‐10‐0
1‐0‐0
8‐0‐0
24‐0‐0
6‐0‐0
6‐0‐0
f. 906‐15‐0
f. 30‐0‐0
2‐0‐0
10‐0‐0
5‐10‐0
2‐0‐0
2‐0‐0
1‐15‐0

960‐0‐0
7‐5‐14

f. 967‐5‐14

f. 9‐11‐0
44‐8‐0
6‐12‐0
14‐8‐0
20‐0‐0
0‐4‐0
165‐0‐0
59‐0‐0
50‐0‐0
134‐8‐0
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van den 20 junii 1785 inkluis, l.q. betaald
Bij die gelegentheid door mijn knegt en paard verteert en tol
No. 10. Den 16 septembris aan de timmerman H. Mensink l.q. betaald
No. 11. 1788, den 26 april aan de smit Garrit Stuvers l.q. betaald
No. 12. Den 21 maii aan H. Loeman l.q. betaalt
No. 13. Den 5 junii aan de kerkmeester D. Bannink l.q. betaald
No. 14. Den 10 dato aan Hilhorst l.q. betaald
[98] Transport
No. 15. Den 9 julii aan den heer Roelvink den 10 pennink l.q. betaald
Bij die ockasie heeft mijn knegt paarden en aan tol en weggeld verteert
Van tijd tot tijd hebbe ik van den heer drost ontfangen vier brieven
belangende de markensaaken, aan port betaalt
No. 16. Den 15 sept. aan de kerkmeester D. Bannink l.q. betaalt
1788, den 19 nov. betaalt aan de heer Roelefink met verzoek van die
penningen te besorgen aan den heer Vatebender als markenschriver.
[Totaal uitgaven]

1‐2‐0
19‐0‐0
1‐18‐0
19‐6‐0
275‐0‐0
5‐0‐0
819‐14‐0
90‐0‐0
1‐8‐0
4‐0‐0
44‐5‐14
6‐0‐0
f. 967‐11‐14

Waarmede zijn weledele gestrenge den markendag van heden is voldaan.
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[99] Register van de documenten en de instrumenten specterende tot de erfmarckensaeken
der boerschap Gelselaer.
[Volgen een groot aantal onbeschreven bladen]
[100] Rekeninge van dor. Trier van bedieninge voor die van Gelselar wegens den Twistgrondt
in het Broeck de anno 1645, ter summa 70 gl. 15 sts. No 1.
Eene wete van borgmr. Ten Noever in anno 1667 aen den heer drost omdat deselve het
timmeren van den Bollert hadde belet ende daerop ervolgde requeste met apostille aen sijn
h.g. gen. No. 2.
Saeken raekende het schutten der beesten tusschen die van Gelselaer ende den Noordijck,
alsmede daerop gevolgde executie in de jaeren 1670 et 1671. No. 3.
Copielijcke sententie bij sijn h.gr. gen. in saeken tusschen die van Gelseler ende den
Noordijck over het schutten der beesten in anno 1671 gepronuntieert. No. 4.
Volmacht van de ingesetenen van Gelselar in saeken tegens die van den Noordijk in anno
1671 op den heer drost ende den voogdt Verwit gepasseert. No. 5
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Requeste met apostille in saeken van die van Gelselar in anno 1671 gepraesenteert,
tenderende ten fine van convocatie der heren geërfden ende die daerop gedaene publicatie.
No. 6.
Project van seker voorstell door de heer borgmr. Dam als daertoe geauthoriseert aen sijn
h.gr. gen. over het uytschrijven van een marckendagh in Gelselaer gedaen, neffens apostille
en de die daerop ervolgde publicatie in anno 1672. No. 7.
[101] Aveu van d’heer Ripperda van Weldam tot maintenue van de Gelselaarsche tegens de
Noordijker op de minste kosten. No. 8.
Publicatie wegens eene convocatie der heren geërfden in gelselar gedaen tegens den 19
sept. 1674 en die daerop ervolgde comparitie ende derselver resolutie ende approbatie van
s.hg. gen. No. 9.
Publicatien gedaen om op den 8 octob. 1674 binnen Gelselar te verkoopen het holdt in het
Gelselarsche Broek, ende die daerop ervolgde verkoopinge. No. 10.
Publicatie van een marckendagh tegens den 13 februarii 1675 binnen Gelselar te houden
ende die daerop ervolgde comparitie ende resolutie. No. 11.
Publicatie van een marckendagh binnen Gelselaer den 10 martii 1675 te houden, ende die
daerop ervolgde comparitie ende resolutie. No. 12.
Copie van een assignatie van d’heer drost op sr. Greven om aen dor. Trier te betaelen de
posten 150 gl., 75 gl. ende 58 gl. in anno 1675. No. 13.
Publicatien dat de heren geërfden van Gelselar tegens den 19 martii 1675 willen verkopen
sekere hutte met een gaerden ende een stuckjen veldtgrondts etc., neffens dien daerop
ervolgden verkoop. No. 14.
Publicatie van een marckendagh binnen Gelselaer tegens den 18 junii 1675 ende daerop
ervolgde comparitie ende genomene resolutie. No. 15.
[102] Copie van eene missive van d’heer drost aen den Heer van Reurlo, om een dagh te
praefigeren, wanneer sr. Greven wilde accorderen over sijn aengegraevene landt in Gelselar,
ende het daerop getransigeerde met sr. Greven om hierover te betaelen 50 daelder,
voorbeholdens de breucken voor den Heer. No. 16.
Publicatie van een marckendagh binnen Gelselar tegens den 1 octob. 1675. No. 17.
Publicatie van een marckendagh binnen Gelselar tegens den 15 decemb. 1675. No. 18.
Publicatie van een marckendagh binnen Gelselar tegens den 29 decemb. 1675. No. 19.
Register van de Gelselarsche negen maendschattinge ende daerop gedaene betaelinge. No.
20.
Copia van accord over de quaestieuse markte tusschen die van Geesteren ende Gelselar. No.
21.
Acte van sijn h.gr. exc. als erfmarkenrigter, waerbij provisionele aen Willem Tecklenborg
verleent wordt …sigh ... in de Gelselaersche gemeinte … sub No. [Door doorhaling slechts
deels leesbaar, zie ook bladzijde [105]]
[Volgen een groot aantal onbeschreven bladen]
[103] Publicatie van een marckendagh binnen Gelselar te houden tegens den 21 febraurii
1680 ende daerop ervolgde comparitie ende genomene resolutie. No. 1.
Missive van sijn h.gr. gen. aen de heren geërfden over het aenstellen van den
marckenschrijver Sibille, met vordere recommandatie tot salutaire resolutien bij dese
vergaederinge te nemen. No. 2
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Memorial van sijn h.g. gen. aen de heer drost tot propositie van verscheydene puncten op
desen voorsz. marckendagh te doen. No. 3.
Memorie van de ingeleverde schulden van Stockheurne ende Herman Benneker van Otto
Hendrick Hoevel, van Willem Fred. Verwit, noch van denselven Verwit van den
schoolmeyster tot Geesteren, van d’heer stadtholder Dam, van borgmr. Ter Hoeve, van
borgmr. Haeselbroeck, van secretaris dor. Hoornaert, van Eng. Engels, van de weerdinne in
Gelselar, van d’ingesetenen van Gelselar, van d’heer drost, van dor. Adolph van Gelder, van
de weerdinne ende van de ingesetenen in Gelselar, van sr. Greven ende van de weerdinne.
No. 4.
Publicatie van een marckendagh binnen Gelselar tegens den 13 martii 1680, daerop ervolgde
comparitie ende genomene resolutie. No. 5.
Publicatie van den marckendagh binnen Gelselar gehouden den 13 aprilis 1680. No. 6.
Eene gerichtelijcke wete van W.F. Verwit aen d’heer drost, raekende de praetensie soo hij
op de heren geërfden heeft, nevens brieven daerover gedepescheert aen d’herenvan Reurlo
ende ’t Weldam. No. 7.
[104] Publicatie tot Gelselaer om den verkoop van diverse parcelen in Gelselaer aen te
stellen tegens den 1 sept. 1680 ende dien daerop volgens voorwaerden gedaenen verkoop
ende vordere genomene resolutien, met bijgevoegde protesten van d’heeren van Reurlo, ’t
Weldam, Sloot, Sluijter ende Dam. No. 8.
Resolutie op den markendagh binnen Gelselar, den 15 sept. 1680 gehouden. No. 9.
Publicatie tot Gelselaer om naerdere parcelens binnen Gelselaer te verkopen ende den
daerop ervolgden verkoop in dato den 29 octob. 1680. Sub No. 10.
Afrekeningen den 30 septemb. 1680 met sr. Greven gehouden, over sijnen ontfang ende
uytgave der Gelselaersche penningen, gelijck mede afrekeninge der penningen bij borgmr.
Haeselbroeck uyt den Noordijck ten proufite der Gelselaersche markte ontfangen. Sub no.
10.
Publicatie om naerdere parcelen in Gelselaer te verkopen ende den daerop den 29 oct. 1680
gevolgden verkoop. Sub No. 11.
Tegenwoordigen staet van de Gelselaersche debiten ende crediten, bij sijn h.g. gen. als heer
erfmarkenrichter geëxamineert ende gesloten, om in conformité van dieselve de betaelinge
volgens voorwaerden te doen geschieden. Sub No. 12. Te vinden bij No. [niet ingevuld]
Remonstrantie van dor. Joan Eng. Van Gelder aen d’heer drost dat de assignatie voor Verwit
moge gestelt worden soowell op sijn (wegens salaris) als op voorn. Verwits naeme. No. 13.
Staet der verkochte parcelen ende daerop gedaene assignatie aen de crediteuren, raekende
de boerschap Gelselar. No. 14. Siet bij No. [niet ingevuld]
Acte van sommatie van W. Fred. Verwit aen d’heer drost gedaen, antwoorde etc. No. 15.
[105] Quitantie ende guarand dat dor. Joan Eng. van Gelder die op W.F. Verwit ende hem
verleende ordonnantien hebbe gelicht ende ontfangen. No. 16.
Concept van communicatie ende verclaeringe der heren geërfden, raekende de
misbetaelinge van d’heer Bruno van Dam etc., die daerop aen sijn w. ed. gedepescheerde
missive ende desselfs antwoord. No. 17.
Publicatie van een markendagh binnen Gelselar tegens den 12 sept. 1681 over de
verweygerde betaelinge van d’heer Bruno van Dam te houden, ende die daerop
voorgevallene vergaderinge ende genomene resolutien. No. 18.
Accoord met dr. Joan Eng. van Gelder om tegens d’heer stadtholder Van Dam te procederen.
No. 19.
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Accord tusschen haer h.g. gen., het Freuwlijn van Styrum etc., ende d’heer stadtholder Van
Dam over de betaelinge van sijne aengekochte parcelen bij den Bollert gemaekt. No. 20.
Concept van opdracht. No. 21.
Finale afrekeninge met sijn h.g. gen. gesloten ende ondergeteykent wegens ontfangh der
Gelselarsche penningen ende bij mij gedaene betaelinge. No. 22.
Acte waerbij van sijn h.gr. exc. bij provisie aen Willem Tecklenborg eenig reght van de
Selhorst in het Gelselaersche Broek geconcedeert wordt. No. 23.
Copia van het consent van sijn h.gr. exc. aen de weduwe van Willem Tecklenborg gegeven,
om te mogen hertrouwen. No. 24.
[Volgen onbeschreven bladen tot het slot]
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