Stichting Heemkunde Markelo

Transcriptie van het
markeboek van Stokkum en Herike
1769 - 1852

door
Anton H. Vedders

Archief Weldam

Ingevolge gedane publicatien van den 3den en 10 september holtink gehouden op het erve
Scholte in 't Hof den 13 september 1769.
Coram sijn Hoog Geboren Gestrenge Mijn Heere Grave van Wassenaer Obdam, Heere van het
Weldam, etc etc etc erfmarkenrichter.
Asses. de heren J.H. van der Wijck en de verwalter landrentmr. van Twenthe H.J. Bos.
Zijnde vervolgens neffens den heere erfmarkenrichter en boven genoemde assessoren erschenen
den heere secretaris Quiesen wegens de stadt van Deventer, de hr. Wijdenbruk tot Ensink, de
wijncoper Jalink wegens mevrouw van Nijenhuis, Derk Gorkink namens de freule van Haersolte,
Hendrik Wennink, Snellink, Haer Jan, Haer Hendr., Aalink, Hesselink, Rijrink, Weerdes en meer
andere.
1. Door den heere erfmarkenrichter gevraagt zijnde of de vermiste posten van het
vuurstedengelt nog niet uitgevonden is ............ of Berent Wilbers presumptie in Harke
uitgevonden, dog de vermiste posten in Stokkem niet uitgevonden zijnde, soo worden de
gecommitteerden geauthoriseert aen de eigenaar van Prootsplaats of wel waerop het huis staat te
constringeren tot betalinge, tenzij de eigenaer volable reedenen ter contrarie mogte inbrengen
kunnen, wanneer gemelte gecommitteerden worden gequalificeert om dese vermiste posten soo
in Stokkem als Harke uit de novalia te betalen, soo egter meergenoemde gecommitteerden de
redene van de eigenaer van Proots of Berent Wilbers of wel op wiens gedeelte het huisje, staat
niet mogten gefundeert vinden en den selven egter weigeragtig bleef om te betalen, soo worden
de selve geauthoriseert om hem aen de tafel van HEdMog te beklagen en tot betalinge aldaer te
constringeren.
2. In opsigte van de tegen de resolutie van den 6den juny 1753, welke resolutie alhier nog wel
expres geinhareert wordt, aengegraven gronden is geresolveert de gedane provisionele taxatie en
verkopinge door de gecommitteerden mits deesen om redenen te approberen, mits de selve welke
niet genoeg mogten betaalt de selve tot meerder betalinge te constringeren en de selve neffens de
heere erfmarquenrichter te qualificeren om de overige aengegraven gronden meede voor deese
keer nae redelijkheyd te verkopen en sulx nae genoegen mits kunnende gedaan worden, die
gronden tot voordeel van deese marque tegens een convenable pagt of hoir te vermeyeren.
3. En alsoo sig onder de aengegraven gronden bevint de post van Wolter Hesselink door de
gesworens sonder voorkennisse van de goetsheren aen Lambert Overbeeke voor vijf en sestig
guldens verkogt, sonder het selve wel kunnen geannuleert worden, dog buiten eenige
consequentie om redenen voor dit mael gepasseert, mits dat aengetoont worde dat de cooppenn.
behoorlijk zijn geemployeert en den aencoper vervolgens het overige nae rato betalende,
werdende de gesworens wel expres gelast sig voortaan van diergelijke handel te onthouden op
poene van nultiteit en boete van tyn ggl. ten profite van den armen.
4. Over het dispuit van leemgraven tusschen die van Stokkem en de negenhuisen, gesien zijnde
het request van de hr. van Wijdenbruk, is nae deliberatie geresolveert dat aen voorseide
negenhuisen het heyden en weyden als van outs en het leem graven word toe erkent
ongeprejudiceert hoe verder gesustineert regt waervan op een volgende vergaderinge kunnen
doen blijken.
5. In opsigte van de gemaakte en reets zijnde torfkuilen wordt de voorige resolutie geinhareert
en alnog geresolveert, dat de selve door alle de ingesetenen neffens die van Diepenheim ten aller
eersten met sant sullen gestopt worden en sulx immers voor Martini deeses jaars, wordende de
gecommitteerden neffens den heere erfmarquenrichter versogt haer gedagten te laten gaan en een
project te formeren welke in het vervolg het best sal sijn, het zij schadden steken, dan turfen,
worden geseide heeren mits deesen mede geauthoriseert om de togtsloten ront om en door het
vlier ten eerster bekwaame tijd te laten opruimen en van een en ander op een aenstaanden holtink

rapport te doen.
6. In opsigte van den uitvoer van turf word sulx alnog expresselijk verboden op de boete bij
voorige resolutie gestatueert en de gesworens gelast ontdekkende dat teegens deese en voorige
resolutien gehandelt, daer van aenstonts aen den heere marquenrichter kennisse te geven met
opgave wie de contraventeurs zijn en de tijd wanneer zij sig daer aen schuldig gemaakt hebben,
bij poene, dat indien sij gesworens daer van nalatig blijven, sullen verbeurt hebben de boete van
tien ggls. ten profite van de armen.
7. De sloten in de Harker meden toegelant zijnde, is geresolveert dat de selve door de
ingelanden voor aenstaande Jacobi behoorlijk sullen opgegraven en geruimt worden, het welke
bij publicatie sal bekent gemaakt worden, wordende den heere erfmarquenrichter versogt die te
laten afgaen en aen deese resolutie de hant te houden.
8. Voorgebragt zijnde dat die van Stokkem haer quota tot het aenleggen van een nieuw
ontfangstboek nog niet betaalt hebben, soo worden de gesworens gelast te besorgen dat het
aendeel van Stokkem meede betaalt wordt, alsoo sulx bij de generale goetsheren des gerichts
Kedingen resolutie geresolveert is.
9. Op de gedane klagte in opsigte van de kuimen bij de pastorie van Markel werden
marquenrichter en gecommitteerden versogt daerover oculaire inspectie te nemen en nae
bevindinge van saaken af te doen.
10. Voorgebragt zijnde dat het velt door het graven van steenen zeer bedorven wordt, is
geresolveert het graven van stenen mits deesen in het geheel te verbieden op de boete van twee
ggls., blijvende het opgraven van stenen egter gepermitteert.
11. Door de hr. Bos alhier geproduceert zijnde een rekeninge wijlen de hr. Lindeman, soo sal de
selve gestelt worden in handen van den heere marquenrichter en gecommitteerden, wordende de
selve versogt die te examineren en op een volgende vergaderinge daer van rapport te doen.
12. Wordende verders den heere erfmarquenrichter en gecommitteerden versogt de rekeninge
van ontfangst en uitgave van den verwalter landrentmr. Bos en oud secretaris Pothoff te sluiten
en af te doen.
13. Door de hr. Bos zijnde voorgedragen dat de ongerechtigden zeer in gebreke bleven om het
uitdrift gelt te betalen, soo word sijn weled. mits deesen expres gequalificeert en geauthoriseert
de selve met middelen rechtens daer toe te constringeren of bij parate executie te innen.
14. De persoon in de wandelinge de jonge Gat Jan genaamt sig aan de Herkerberg neder
geslagen hebbende aan de Stokkemerweg, soo werden gecommitteerden versogt een plaatsje tot
de minste in commoditeyd van de ingesetenen uit te sien waer hem best te plaatsen.
15. Wordende tot uitvoeringe van deese resolutien neffens den heere erfmarquenrichter buiten
de reets bij voorige resolutien aengestelde gecommitteerden aengestelt de heren Bentink van
Diepenheim en van der Sluis tot Westervlier.
16. In plaats van wijlen Hendr. Roelofsen wordt als gesworen in Stokkem aengestelt desselvs
soon Jan Roelofsen en in Harke in plaats van Plasman Herman Wissink, voor de negenhuisen Jan
Geesink, mits aen handen van den heere erfmarquenrichter den gewonen marqueneed komen af
te leggen.
Aldus geresolveert op dag en plaats als boven. Was getekent.
J.J. Grave van Wassenaer als erfmarquenrichter, T.G. Queysen, Hendr. Jan Bos, J.H. v.d. Wijck,
Hendr. Jalink, J.G. Pothoff namens de eigengeerfdens boven gemelt, B.W. van Wiedenbruck,
Derk Hendrik Gorkink.
Ingevolge gedane publicatien van den 29sten april en 6 mey deeses jaers holtink gehouden in
Stokkem op het erve Scholten in het Hof den 8 mey 1770.

Coram dr. J.G. Pothoff namens sijne excellentie Mijn Heere Grave van Wassenaer Obdam etc als
Heere van het Weldam, erfmarkenrichter, thans verwalter markenrichter.
Asses. de hr. secretaris Queysen en de hr. van der Sluis.
Zijnde vervolgens neffens de verwalter markenrichter en boven genoemde assessoren erschenen
den heere Zegers namens den heer Grave van Wassenaer Obdam etc etc etc, de secretaris ter
Horst namens de stadt van Swoll, de wijncoper Jalink namens mevrouw van Nijenhuis, proc.
Hulsken namens de weduwe Jalink, de rentmr. Gorkink namens de freule van Haersolte, de eigen
geerfdens Hendrik Wennink, Herman Wevers, Haar Jan, Berent Rijrink, Hoestink, Arent
Mensink.
1. De voorige resolutie geresumeert zijnde is, door de verwalter markenrichter voorgedragen dat
deese vergaderinge was aengelegt ter obedientie van de publicatie van Ridderschap en Steden van
den 6 april 1770 rakende de waterleydingen en togtsloten, zijnde daer op door de presente
goetsheren geresolveert, dat men provisioneel de oude waterleydingen sal doen opgraven waer
van de gesworens geordonneert worden binnen agt dagen aen de verwalter markenrichter een
exacte lijste op te geven om te sien of daer door de afwateringe genoegsaem gefaliciteert worde,
soo onvermoedelijk neen, reserveren sig geseiden goetsheren nadere en nieuwe aen te wijsen ten
einde aen de heilsame intentie van HEdMog bij publicatie voormelt vervat, voldaen worde. En
word den heere erfmarkenrichter en in sijn HoogGebGestr absentie, desselvs verwalter
markenrichter versogt daer over voor de bepaalde tijd de schouwe en op een volgende
vergaderinge rapport te doen van wat effect deese ruiminge geweest is om die nae daerover nader
te resolveren.
2. Twee gesworens in Stokkem als Oolberink en de oude Scholte in het Hof overleeden zijnde,
soo word in plaats van de eerste aengestelt Hendrik Wannink en van de tweede Garrit Jan Scholte
in het Hof mits aen handen van den heere erfmarkenrichter of desselvs verwalter den gewonen
markeneed komen af te leggen.
Aldus geresolveert op dag en plaats als boven. Was getekent.
J.G. Pothoff verwalter markenrichter, T.G. Queysen, H. Zegers van wegens den huyse Weldam,
G. van der Sluis, Gerh. ter Horst, Hendr. Jalink, Derk Hendrik Gorkink, J.G. Pothoff namens
eigen geerfdens.
Ingevolge publicatien van den 14den en 21sten deeser maant july holtink gehouden op het erve
Scholte in het Hof in Stokkem den 26 july 1771.
Coram J.G. Pothoff thans verwalter markenrichter.
Asses. de heren verwalter landrentmr. van Twenthe H.J. Bos en richter van Laage hr. Zegers
namens den huis Weldam.
Zijnde neffens boven gemelte verwalter markenrichter en heren adsessoren erschenen de heren D.
Baron van Hoevell toe Nijenhuis, secretaris Quiesen namens de stadt van Deventer, Wijdenbruck
namens Ensink, secretaris G. ter Horst wegens de stadt van Zwoll, proc. Auffemorth namens de
hr. van Stoevelaer, G. Bakker namens de heren van het Wesevelt en de rentmr. Gorkink namens
de freule Haarsolte, voorts de eigen geerfdens Haar Jan, Hendr. Wennink, Haer Geerts, Henr. de
Weert, Snellink, Herm. Hoestink en meer anderen.
1. De voorige resolutie van den 13 september 1769 herleesen sijnde, soo word deselve
geinhareert, verders door de verwalter markenrichter en heer Bos rapport gedaen zijnde wegens
de poincten op voorschr. holtink commissoriael gemaakt, soo worden die acten van
gecommitteerden in dato den 4den mey, 16den en 17den july 1770 geapprobeert en mist deesen
in een goetsheren resolutie verandert, sullende ten dien einde nae deese resolutie in het
markenboek geinsereert worden.

2. In opsigte van de door gecommitteerden opgenomen aengegraven gronden, soo worden
markenrichter en gecommitteerden geauthoriseert die voor deese keer te taxeren, als ook die
welke nae gedane opnemingen nog aengegraven mogten zijn, egter hoger als van te vooren
geschied is en aen de aangravers te verkopen, sullende haer bovendien de boete op het aengraven
staende betalen en worden verders de resolutie tegens de aengravingen genomen mits deesen
geinhareert en geitareert ende gezworens alnog gelast eenige aengravinge ontdekkende, daar van
aenstonts aen den heere markenrichter kennisse te geven, wordende anders den heere
markenrichter versogt de gesworens ter contrarie doende de daerop gestelde boete voor den
armen sonder eenige conniventie te doen betalen.
3. Het request van de schoenmakers weduwen en schoenmakers van Markel over de weg nae de
kuimen op de Stokkemer gemeente gelegen aen haer Ed. Mog. Ridderschap en Steden den 15
april 1771 gepresenteert en in handen van de goetsheren gestelt, gelesen zijnde, hebben presente
goedsheren het resolveerde van de gecommitteerden van dato den 17 july 1770 alnog geaggreert,
hebbende daerop Heilersig namens de schoenmakers van Markel en derselver weduwen
aengenomen den weg door het veentje selve te maken, die haer door de markenrichter en
gecommitteerden sal aangeweesen worden hoe breet en hoe groot sijn sal, sullende daer en tegens
de schoenmakers en weduwen van haer, terwijl het markengront van Stokkem is waer op die
kuimen of looykommen gelegen zijn, s'jaerlijks voor een recognitie aen de gesworens betalen ses
stuivers, blijvende dus de plaats waerop de kuimen staen en de dijck die sij maken sullen en dan
aengewesen sal worden gemene gront van de Stokkemer gemeente.
4. Namens de gesworens voorgedragen zijnde dat den burgermr. van Diepenheim aen een
persoon buiten haer plaats wonende, sonder versogt hebben het regt om in deese marke schadden
te maken en wat dies meer is, soo hebben de burgermeesteren van Diepenheim J.W. Schutte en
Jan Cremer alhier present zijnde sulx geignoreert en verklaert sodanig regt niet te pretenderen.
5. Overgegeven zijnde twee rekentjes, eene van Jan Koenderink wegens gangen en formeren
van een request over het vuurstedengelt in den jaere 1768 en het andere van Willem Seemsmaker
wegens verteringe van de gecommitteerden over het aenstellen van een amptsdienaer, worden
gecommitteerden versogt die te examineren en sorge te dragen voor sooverre dese marke is
rakende, dat betaelt worden.
6. In opsigte van de opbrandinge van het vee worden de voorige resolutien geinhareert en tot
explicatie van deselve verstaan dat alle het vee jaerlijks sal opgebrant worden en onopgebrant vee
in het Stokkemer broek vindende, de gesworens gelast die aenstonts te schutten.
7. Ten aensien van de nieuwe dijk door het vlier nae het hooyland van Fruwink en Wevers
worden gecommitteerden versogt dit geschil nae bevindinge van saken af te doen, wordende
inmiddels de gesworens gelast aen die dijk nog twee afwegen te doen maken nae de kant van
Diepenheim tot gebruik van het vee en anders niet.
8. Door de hr. van Ensink overgegeven zijnde een memorie nopens het gebruik van de
Stokkemer gemeente van dato den 26 july deses jaers, is geresolveert en gecommitteerden
versogt die te examineren en daer van op een aenstaende vergaderinge rapport te doen, inmiddels
de negenhuisen alnog gerequireert om haer gesustineert regt te bewijsen en die bewijsen aen de
verwalter markenrichter hoe eerder hoe beter over te geven.
Aldus gedaen en geresolveert op dag en plaats als boven zijnde de voorg. resolutien geinhareert.
Was getekent.
J.G. Pothoff verwalter markenrichter, H. Zegers, G, ter Horst, J.B. Auffemorth, T.G. Queysen
secr., B.W. van Wiedenbruck, H. Gorkink, D. van Hoevell, H.J. Bos vlrm, J.G. Pothoff namens
de eigen geerfdens, G.W. Bakker.

Volgen de acten van de gecommitteerden die op deesen holtink geapprobeert en in een
goetsheren resolutie geconverteert zijn.
Ingevolge genomen resolutie op de holtink in Stokkem van den 13 september 1769 is verwalter
markenrichter neffens de ondergetekende gecommitteerde goetsheren vergadert geweest,
hebbende de heeren Bentink tot Diepenheim bij missive van den 19 april deses jaers 1770
kennisse gegeven dat om desselvs voorgenomen reys nae T Haage bij deese vergaderinge niet
konde present zijn, gelijk mede de hr. van der Wijck tot Stoevelaer bij missive van den 22sten
mey mede deses jaers verwittigt heeft ook daer bij niet tegenswoordig te kunnen weesen, met
verder versoek om alleen nu maer in overweginge te nemen den rekeninge van wijlen de borger
lt. Lindeman en het sloiten der rekeninge van ontfangst en uitgave van de heren verwalter
landrentmr. Bos en oud secretaris Pothoff, latende de overige poincten op voorschr. holtink
commissoriael gemaakt onaengeroert, soo hebben de ondergekende in de eerste plaats
geexamineert de rekeninge van voorseide borger lt. Lindeman groot hondert twee en seventig
guldens en voorgestelt en bevonden uit het generale erfgenamen boek dat bij resolutie van den 8
mey 1756 neffens de heren Bos en rentmr. Bras daer toe gequalificeert is, dat zij dierhalve van
advise souden zijn, dat desselvs erfgenamen daer voor behoorde gededomageert te worden, dog
geinformeert zijnde dat sijn ed. des tijds te Goor mede verteerde over desselvs eigen saken
rakende de Schipbeke en smorgens dikmaals dit reets latende de heeren Bos en Bras het werk
verrigten, over sulx van gedagten zoude zijn dat die rekeninge behoorde betaelt te worden met
hondert guldens.
Vervolgens geexamineert en opgenomen hebbende ingevolge voorgemelten resolutie de
rekeninge van ontfangst en uitgave van de heren H.J. Bos en W. Pothoff is bevonden, dat de
ontfangst is bedragende de sa. van 4885-17-8 pen., daer en tegens de uitgaven de sa. van
5061-6-0, soo dat meerder uitgegeven als ontfangen hebben de sa. van 175-8-8, welke de marke
Stokkem en Harke aen de selve debet blijven. En souden de ondergetekenden van gevoelen zijn,
dat zig uit de eersten inkomende marken penn. behoorde te betalen, sijnde de doorgehaalde
acquiten neffens het dubbelt deser rekeninge bij het marken boek over genomen.
Aldus gedaan binnen Goor den 4 mey 1770. Was getekent.
J.G. Pothoff verwalter markenrichter, G. van der Sluis, Hendr. Jan Bos.
Ingevolge genomen resolutie op den holtink in Stokkem van den 13 september 1769 is den
verwalter markenrichter en gecommitteerde goetsheren weder vergadert geweest om de verdere
poincten bij voors. resolutie commissoriaal gemaakt in overweginge te nemen.
1. En dan in de eerste plaats in consideratie genomen zijnde het stuk van het vermiste
vuurstedengelt van Proots plaats, hebbende ondergetekende vermeent dat de eigenaren van de
huysplaats en gaerdenland behoorde te worden aengeschreven dat vuurstedengelt soo bij den
ontfanger alnog verschuldigt is te betalen, tenzij valable redenen ter contrarie mogten hebben die
in de tijd van een maant schriftelijk aen de verwalter markenrichter sullen moeten overgeven,
zijnde de bewoners daer van opgegeven Hermen op den Graven en Scholleman, eigenaar
burgermr. Weerman, den heere van Odink als eigenaer van een stukje van dat gaerdenland bij
Schuirink in gebruik.
2. Nopens het vermiste vuurstedengelt in Stokkem bevonden hebbende dat Cremer Jan of
Hulsbeke en Stuivebelt met op het nieuwe register van 1763 uit het ontfangboek getrokken
gevonden worden, maer wel op het register van 1717, soo sullen de selve weder op het register
ieder met een halve schoorsteen moet gebragt worden en dien in het vervolg betalen beginnende
met den jare 1769. Komende dan nog te kort een halve schoorsteen die in het vervolg beginnende
mede van den jare 1769 door Jan Leferink alias Veltjan als eene van den outste onder de nieuwe

getimmertens aen den hr. ontfanger sal moeten betaalt worden, sullende hier van aen den hr.
ontfanger en boven gemelte personen kennisse gegeven worden.
3. Ten respecte van het turf maken of schadden steken in het vlier souden de ondergetekenden
van gedagte zijn dat in een volgend jaer het de minste schade voor het vlier en de marke soude
weesen, weder schadden te steken en het turf maken te verbieden.
4. Voor de persoon in de wandelinge de Jonge Gatjan genaamt in deesen marke geen beter
plaatsjen wetende uit te vinden, soude men van gedagten weesen dat men den selven ter plaatse
alwaer hij nu is provisioneel behoorde te laten blijven om hem door de goetsheren worden
aengeweesen hoe hij sal mogen aengraven, dat daer van den eygendom aen de marke blijven en
die vergunninge niet zal langer blijven duren als die persoon en sijn vrouw sijn levende en dan
weer voor gemeente blijven leggen.
5. In opsigte van de kuimen van eenige schoenmakers van Markel bij de pastorie in de
Stokkemer gemeente gelegen, soo word aen den selve toegestaan om agter het land van
Leuvelink op Trukes een weg door het veen te maken en soo haer sulx te veel moeylijkheyd
mogte veroorsaken, sal aen de selve alle toegevelijkheyds halven een andere plaatsjen
aengeweesen worden waer haer kuimen als dan weder kunnen setten.
6. Betreffende het graven der sloten in het vlier opgegeven der gesworens informatie verstaen,
dat den dijk wiesen graven soo vasdoenlijk sullen moeten worden opgegraven en dat die van
Diepenheim als van oudt gebruikelijk daer toe meede sullen moeten helpen.
Aldus gedaen op den 16 en 17den july in Goor en Stokkem des jaers 1770. Was getekent.
J.G. Pothoff verwalter markenrichter, D. Bentink als gecommitteerde, Hendr. Jan Bos vlrms., G.
van der Sluis als gecommitteerde.
Ingevolge publicatie van den 15 en 22 september holtink gehouden in Stokkum op het erve
Scholte in 't Hof den 24 september 1776.
Coram sijne excellentie den HoogGeb.Gestr. Heere J.J. Grave van Wassenaer Obdam, Heere van
het Weldam etc etc etc erfmarkenrichter.
Assess. de heren de verwalter landrentmr. H.J. Bos en H. Zegers richter van Laage namens den
huis Weldam.
Zijnde verder erschenen de heeren van Hoevell tot Nijenhuis, van der Wijck tot Stoevelaer, van
der Sluis tot Westervlier, voorts D.H. Gorkink wegens de freule Haarsolte voor het erve Fruwink,
G. Bakker namens den heere van Hoevell tot Weseveld, de hr. van Wijdenbruck wegens Ensink,
burgermeester Weerman wegens Euink, B. ten Zijthoff wegens Vrijlink, de burgermr. van
Diepenheim wegens haare stadt, verders de eigen geerfdens Berent Wennink, Willem Egbers,
Haar Jan, Haar Hendr., Grevink en meer andere.
1. De gecommitteerde goedsheren zijnde vaerdig geweest om hun rapport wegens het verschil
tusschen die van Stokkum en de negenhuisen of oud Diepenheim over het brand maken over te
brengen, dog door wederzijdse parthijen alhier in de vergaderinge daer omtrent, zijnde over
gegegeven van de sijde van de hr. van Wijdenbruk tot Ensink een memorie en aan de zijde van
die van Stokkum en het stedeken Diepenheim een request met eenige stukken, beyde op heeden
met het exhibitum getekent, soo hebben de heeren erfmarkenrichter en verdere goetsheren
geoordeelt dat de voorige heeren gecommitteerden nae vooraf de stukken onder cachet van den
heere erfmarkenrichter aen den respective parthijen die de selve binnen ses weeken a dato van
den ontfangst aen de verwalter markenrichter weder met haare straffen sullen moeten restitueeren
zijn uit gereykt van nieuws behoorden te examineren om een finaal rapport daer van voor de
maand mey aenstaande uit te brengen, wordende gemelde heeren versogt, dat soo ras sij niet hun
rapport in gereetheyd zijn, daer van aen de heere erfmarkenrichter kennisse te geven ten einde dit

verschil eens finaal worde gedecideert.
2. Vervolgens geleesen zijnde het rapport van de gecommitteerden van den 12 juny 1772, soo
wordt hetselve voor soo verre de dijk van Fruwink en Wevers aengaat geapprobeert en Fruwink
en Wevers gelast sig in opsigte van de dijk in het vlier aen dat geresolveerde te houden, sullende
daer over inspectie gedaen worden om te sien wat er aen manqueert, welk manquerende of
gebrekkige sij sullen verpligt zijn voor den 15 october te verbeteren, in een goed staat te brengen
en te houden op een boete van tien gggl.
3. Betreffende bij dat berigt welk hierme sal worden geregistreert vermelde aengegraven
gronden, soo wordt het spint veltgront voor deese heer getaxeert op drie guldens en de
groengrondt het spint op vijf guldens welke de aengravers sullen moeten betalen voor aenstaande
nieuw jaer aen handen van de verwalter markenrichter met magt om de gebrekige door middelle
rechtens daer toe te contringeren.
4. De heeren van Stoevelaer hebbende voorgedragen dat gaarn een allee tegens de hoogte van
de berg wilde aenleggen, versoekende daertoe eenige gemeente te mogen employeren, is goed
gevonden en sulx te accorderen mits gemelte heere eerst uitbake hoe veel lengte en breete daer
toe benodigt heeft, die dan door de gecommitteerden sal geexamineert en finaal getaxeert
worden.
5. Verders worden gecommitteerden versogt nog eens nieuwe visitatie te doen de aengegraven
gronden op te nemen en geauthoriseert kleine aengegraven stukjes nae de gemaakte prijlatie te
verkopen dog de gehele plaatsen of plaatsjes voor de marke aen te houden en en plan te formeren
hoe veel deselve in pagt jaerlijks behoorden te betalen tot voordeel van de gemeente, alsmede te
examineren de oude registers wegens de aengegraven gronden van den jaare1764 in hoe verre die
al of niet betaalt zijn en daer van alhier te rapporteren.
6. Voorgedragen zijnde dat veel vreemde schapen in deese gemeente te komen weyden, soo
worden gsworens gelast die sonder conniventie te schutten en soo de gesworens daerin mogten
manqueren, worden de ingesetenen geauthoriseert om die selve te schutten, mits gevende daer
van aenstonts aen de gesworens kennisse.
7. Hier voor gedragen zijnde dat de gemeente door het onderhoudt van arme kinderen als anders
zeer in schulden vervalt, zoo worden gecommitteerden geauthoriseert dat te examineren en een
fonds uit te soeken waer van deselve betaalt kunnen worden.
8. Is goet gevonden soo de heren der stadt Deventer bij de Koevoort voor de goote komende uit
het broek een sluis van selve los en toelopende wilde laten maken, sulx te accorderen soo
toegestaan word mits deesen, mits die heeren het op haer stadts costen laten doen en van nu af
aen en altoos blijven onderhouden.
9. Vermits de sloten in het vlier alnog niet geruimt en opgegraven zijn, soo worden de
ingesetenen en die van Diepenheim gelast hetselve alnog uiterlijk voor den 15 october te doen
wanneer daer over de schouw sal gedaen en de gebrekige verbeuren een boete van 5 ggls.
10. Die van Markel sig alleen den dijk aenmatigende nae de Rosendom worden
gecommitteerden versogt met die van Markel daer over te spreken en dit verschil in der minne
tragten te schikken.
11. In Harke een gesworen manquerende zoo wordt daer toe aangestelt de boer Hekhuis en sulx
in plaats van de overleden gesworen Poel mits doende de gewonen marken eed aan handen van
den heere erfmarkenrichter.
Aldus geresolveert op plaats en dag als boven. Was getekent.
J.J. Gr. van Wassenaer erfmarkenrichter, D. van Hoevell, J.H. v.d. Wijck, H.J. Bos vlr., Gerh. van
der Sluis, Derk Hendrik Gorkink, H. Zegers.

Ingevolge convocatie van de verwalter markenrichter van Stokkem en Harke zijn de
ondertekende gecommitteerde goetsheren ter voldoeninge van de erfgenamen resolutie genomen
op den holtink in Stokkum den 26 july 1771 op heeden den 12 juny 1772 vergadert geweest om
de poincten in die vergaderinge commissoriaal gemaakt en voor soo verre haer last strekt af te
doen.
1. En hebben in de eerste plaats gexamineert de memorie der aengegraven gronden en
daeromtrent geresolveert en de verwalter markenrichter versogt om die aengravers daer van ieder
een memorie te senden en deselve te summeren tot betalinge ingevolge marken resolutie of daer
op een comvenable bot te doen waervan aen de overige heren gecommitteerden kennisse sal
willen geven om te beramen of voor het gedane aenbot die aengegraven gronden sullen gelaten
en aen de aengravers verkogt worden dan niet, dan of publicq sullen worden verkogt.
2. De rekentjes van Koenderink en de weduwe van Willem Seemsmaker dat in de eerst
inkomende marke penningen het rekentje van Koenderink groot f 12-14-0 sal worden voldaen,
gelijk ook het rekentje van de weduwe Seemsmaker groot drie gl. veertien st. voor soo verre het
aendeel van Stokkum, Beuserberge en Harke is betreffende, sal betaalt worden.
3. Betreffende de dijk door het Stokkumer vlier van Fruwink en Wevers hebben de
ondergetekende nae verhoor van parthijen geoordeelt en geresolveert dat deese dijk alleen
behoorde aan voorseide Fruwink en Wevers te verblijven en gebruikt te worden tot dienste en
niet van haer hooyland en verder niet sonder dat zij die sullen mogen gebruiken om brandt te
maken of daer mede over den selver te varen, wordende daer en boven gementioneerde Fruwink
en Wevers nog geinfungeert de vier afwegen goet te maken, gelijk de ingesetenen mits deesen
worden geinterdiceert en verboden om op twee roeden in het ronde bij drie afwegen geen brand
te maken, ....... daer door weder bedorven soude worden, sullende dan Fruwink en Wevers op die
afweegen palen moeten setten, egter soo dat het vee daer door niet verhindert worden ten einde te
beletten dat over deese dijk de eenen afweg op en de andere af niet op een clandestine wijse de
brand uit voors. vlier nae elders vervoert wordt, gelijk dan ook de boom voor die dijck soo hoog
en in dier voege sal moeten gehangen worden dat het vee, soo paerden als beesten, daer
onderdoor en bijlangs onbelemmert sal kunnen gaan.
4. De overgegeven memorie door den hr. van Ensink op den laasten holtink den 26 juny 1771
geexamineert en die van de negenhuisen of oudt Diepenheim gemanqueert hebbende eenig nader
bewijs van haer gesustineert recht omtrent het gebruik der Stokkumer gemeente, soo als haer bij
voors. holtinks resolutie geinfungeert was over te geven, hebbende de ondergetekende als daer
omtrent niet grondig onderricht en verwittigt zijnde daer over niets kunnen resolveren en dus dit
poinct moeten verschuiven tot daer van nader onderricht en bewijs bekomen hebben.
Aldus geresolveert en gedaan binnen Goor op dag als boven. Was getekent.
J.G. Pothoff verwalter markenrichter, D. Bentink gecomm., Gerh. van der Sluis gecommit.
Ingevolge publicatie van den 1den en 14 september deeses jaers holtink gehouden op het erve
Scholte in 't Hof in Stokkum den 23 september 1777.
Coram Zijne Excellentie de Heere Grave van Wassenaer Obdam Heere van het Weldam etc etc
etc, erfmarkenrichter.
Asses. de heren verwalter landrentmr. H.J. Bos en de heer Zegers richter van Laage wegens den
huise Weldam.
Zijnde verders erschenen volgende goetsheren en erfgenamen als de heren van Nijenhuis,
Stoevelaer, Weseveldt, van der Sluis, amptman Borgerink, burgermr. E.H. Putman en secretaris
Cramer namens de stadt Deventer, proc. G. ter Horst namens de stadt Zwoll, proc. Auffemorth
namens de hr. van Wijdenbruck, de burgermeesteren van Diepenheim, D.H. Gorkink namens den

freule Haersolte, de eigengeerfdens Berent Wilbers, Arent Wilbers, Haar Jan, Haar Hendr. en
meer andere, ongeprejudiceert soo iemant naderhandt mogte bevonden worden ongewaert te zijn.
1. De voorige resolutie gelesen zijnde soo wordt deselve geinhareert en de heren
gecommitteerden versogt de poincten welke alnog niet afgedaen zijn voorhanden te nemen en
daer van alhier te rapporteren.
2. Vervolgens door gecommitteerden zijnde gerapporteert dat het verschill tusschen die van
Stokkum en het stedeken Diepenheim ter eener, tegens de negenhuisen ter andere zijde wegens
het brand maken in het Stokkumer vlier geexamineert hadden en dat van oordeel soude zijn dat
de goetsheren en erfgenamen door tusschensprake behoorden te wagten dit verschil in het
minnelijke uit de weg te ruimen en soo sulx onvermoedelijk niet mogte lukken dat dan het
verschil door arbiters ten wederzijden te kiesen, op de minst costbaarste wijse behoorde
gedecideert te worden. Waerop gedelibereert zijnde is geresolveert de voorige gecommitteerden
mits deesen te qualificeren, gelijk gequalificeert worden mits deesen, om bij middel van accoort
de parthijen te vergelijken op aggreatie van de goetsheren met magt indien door de verwalter
markenrichter daer van 14 dagen te vooren kennisse gegeven is, sulx met de presente leden te
doen, dog zoo egter de verwalter markenrichter niet tegenwoordig soude zijn zal die door den hr.
richter Zegers vervangen kunnen worden.
3. Betreffende de zoogenaamde oude Hekhuis, zoo word de verwalter markenrichter
geauthoriseert om met den heren van Diepenheim te spreken of geconsidereert de kleine distantie
die er is tusschen de plaats alwaer hij nu woont en het plaatsje dat hem aengeweesen is, niet
soude kunnen goetvinden hem op de plaats die hij nu geoccupeert heeft te laten leggen, dog soo
voorgemelte heeren sulx niet mogten approberen nog wilde toe staan, zoo word in zoo een val
geseide oude Hekhuis geordonneert nae het aengeweesen plaatsje te vertrekken en bij ter
giversatie de gesworens gelast zijn hutte en aengegraven landt te removeren.
4. Rakende den jongen Jan Kersenberg of Gat Jan, soo worden gesworens gelast voor hem een
plaatsje uit te soeken ten minst prejudicie van de erfgenamen.
5. De lijst der aengegraven gronden gelesen zijnde, soo word daer omtrent de resolutie van den
24 september 1776 inhareert en den verwalter markenrichter alnog geauthoriseert om de
gebrekigen door middelen rechtens tot betalinge te constringeren en selvs daer toe een procureur
te mogen assumeren die de gebrekige gerichtelijk aenspreken, dog zoo daertegens rechtelijke
oppositie mogte geschieden, sal de verwalter markenrichter daer van op een volgende
vergaderinge rapport doen. Sonder de saak verder te prosevireren, soo het egter kleine summen
zijn, die bij citatie moeten geinnet en insitterden gerichte afgedaen moeten worden, zal daer over
decreet verwagten mogen.
6. De heer van der Sluis een hoek gemeente aen den Huttencamp verkogt hebbende, word sulx
geaccordeert mits gemelde heer die afbaken en de groote dan door gecommitteerden getaxeert
worden om nae marken resolutie te kunnen betaalt worden.
7. Door de heere erfmarkenrichter alhier gelesen zijnde missive van de heeren van de magistraat
van Deventer toucherende het leggen van kadijken bij langs de Schipbeke het welke door den hr.
burgermr. Putman nader zijnde voorgedragen, is geresolveert een commissie te dispicieren die
met de heren van Deventer besoigeeren of en hoe sulx soude kunnen geschieden, doende daer
van eerst aen deese vergaderinge rapport ten einde finaale resolutie daer omtrent te nemen,
wordende tot deese commissie van de zijde van deese marke gecommitteerdt de verwalter
markenrichter en den hr. van der Sluis tot Westervlier.
8. Door proc. Hulsken als scriba des generale vergaderinge van het gerichte van Kedingen,
alhier request gepresenteert zijnde versoekende betaling van 28-12-0 sedert den jaere 1749 hem
voor het aendeel van Stokkum en Harke competerende, is geresolveert die sa. voor deese keer uit

de eerst inkomende markenpenn. te betalen, sullende in het vervolg de gesworens hebben sorge te
dragen, dat hun aendeel bedragende voor Stokkum f 0-17-8, voor Harke f 0-13-8 jaerlijks in het
vervolg uit de personele registers betaalt wordt en zal den markenschrijver verpligt zijn het niet
langer als drie jaren te mogen crediteren. Zullende hij anders gehouden worden als of dat aendeel
van salaris aen deselve te schenken.
9. Eenige ingesetenen klagende dat de in de registers der personele middellen beswaart worden,
is goet gevonden de heren gecommitteerden te versoeken sulx te examineren en nae bevindinge
van saken af te doen en te sorgen dat volgens resolutie gehandelt wordt.
Aldus geresolveert op dag en plaats als boven. Was getekent.
J.J. Gr. van Wassenaer, H. Zegers, D. van Hoevell, E.H. Putman, J.H. van Hovell, J.H. v.d.
Wijck, H.J. Bos vlr., J.E. Borgerink, Gerh. van der Sluis, Gerh. ter Horst.
Ingevolge publicatie van den 16 en 23 aug. deeses jaers holtinck gehouden op het erve Scholte in
't Hoff in Stokkum den 28 aug. 1789 namens zijn Excell. den Heere Grave van Wassenaer Heere
van 't Weldam etc etc.
Coram den richter H. Zegers als verwalter erfmarkenrichter.
Assessooren Zijn HoogWelGeb. Gestr. den Heer Baron Bentinck tot Diepenheim landdrost van
Twhente etc etc en Zijn HoogWelGeb. Gestr. den Heer Baron van Heeckeren tot Overlaer en
Oldenhoff etc etc.
Zijnde verders verscheenen de volgende goedsheeren en erfgenaamen als pr. Aufmorth voor den
heer van der Wijck van Stoevelaer, den horologiemaker Bakker voor den heer van 't Weseveld,
de heer rentmeester de Schepper namens de stad Deventer, de heer H.J. Bos als verwalter
landrentmeester van Twhente, de burgermeesteren van Diepenheim met naame Kuyper en ter Raa
en eygen g'erfdens Haer Jan, Haer Hendrik, G.J. van Heek wegens het erve Vinke, de heer
rentmeester van Suchtelen en Wilinsum, namens het Groote Gasthuis te Deventer Hendrik ten
Harmsen en Hendrik Heydendrijk namens het Burgerweeshuis van Deventer, voorts meer
anderen ongeprejuditieert zo iemand naderhand bevonden mogte werden ongewaerd te zijn.
1. De voorige resolutie gelesen zijnde zo werd deselve bij desen g'inhareert.
2. Door den heer verwalter landrentmeester H.J. Bos in qualiteit als eene der meede
gecommitteerdens nopens het verschil tusschen die van Stokkum en het stedeken Diepenheim ter
eenre, tegens die van de negenhuysen ter andere zijde gerapporteert zijnde dat op den 20 augustus
1789 op aanschrijven van den heer verwalter markenrichter Pothoff zich begeeven hadde naer
Goor en met de heeren gecommitteerdens het verschil tusschen die van Stokkum en t'stedeken
Diepenheym tegens de negenhuysen over het brand maaken in het vlier, naer verhoor van beyde
parthijen op approbatie der goedsheeren in der minne hadde gereguleert; zodanig dat die van
voornoemde negenhuysens ieder voor haer behoev tien voer brand jaerlijks zullen moogen
maaken mits door haer eygen wagen en paerden, dog door geen vreemde zullen doen uithaalen.
Waer op door de presente heeren deeser vergaderinge is geresolveert dat terwijl de stukken tot dit
rapport behoorende niet voorhanden waeren om aan deese vergaderinge te kunnen werden
overgelegd met approbatie ongeprejuditieert een ieder zijn recht sal werden gesupersedeert en
inmiddels aan die van de negenhuysen de tien voer brand overeenkomstig het rapport
g'accordeert.
Wordende de heeren gecommitteerdens mits deesen versogt om zich alnog ten desen opsigte
tegens eene eerstkomende holtinck te willen bequamen ten fine om daer van een nader rapport in
te brengen.
3. Also aan deese vergaderinge door de geswoorens en eenige boermannen zijn overgegeven
een memorie inhoudende verscheiden poincten die staande deese vergadringe niet kunnen werden

afgedaan, is goedgevonden gemelte memorie en verdere overgegevene papieren te stellen in
handen van de heeren verwalter landrentmeester Bos en den heer van der Sluis om deselve met
en benevens den heer erfmarkenrichter of desselvs verwalter om die t'examineeren en dien
volgens daer van naer behooren rapport te doen en worden gemelte heeren bij deesen mede
versogt om de meest presserende poincten ten spoedigsten en zo mogelijk binnen het beloop van
dit jaer af te doen en dien nae aan de eerst komende vergaderinge daer van te willen rapporteeren.
4. De heeren gecommitteerdens bij voorige resolutien gequalificeert zijnde tot het opneemen en
formeeren van eene memorie of register van de aangegraven gronden werden versogt om daer
van geseyde memorie bij de eerste vergadering t'exhibeeren.
5. De boode Derk Sligtman aan deese vergaderinge versogt hebbende om ontslag van desselvs
boodenplaats deeser marke met versoek om desselvs zoon met naame Gerrit Jan Sligtman daer
meede te willen begunstigen om in zijn plaats te moogen werden aangesteld; zo werd desselvs
gedaane versoek g'accordeert en toegestaan en gemelten zoon daer toe aangesteld in ende mits
deesen en gerecommandeert zijn post naer behooren waer te neemen.
6. Pr. Aufmorth namens den heer van der Wijck voorgedragen hebbende dat zich zeer moet
beklaagen over het zetten van hutten op sijnen naasten vanaf getrokken huislieden van andere
zijde van Harke, versoekende daer omtrend het nodige redres en die voorsieninge als deese
vergaderinge naar recht en billijkheid sal vermeinen te behooren.
Voorts geevd denselven te kennen dat zijn heer principaal dikwils in gelegendheid komt dat
wegens indispositie als andersints als gecommitteerde deeser marke niet kunnende vaceeren, zo
versoekt den selven dat in het vervolg gemelte zijnen heer principaal als andere goedsheeren,
door zijne gewoone gevolmagtigde ten zijnen privative kosten mogen kunnen laaten bijwoonen.
Waerop geresolvert is dat wat het eerste poinct betreft hetselve meede in handen gestelt worden
van de heeren gecommitteerdens hier vooren gemeld, ten fine van examinatie en rapport en met
betrekkinge van het tweede terwijl de heren erfgenaamen begrijpen dat dit eene personeele saak
is, zo word hier in gedifficulteert.
Aldus geresolveert op dag en plaats als booven. Was getekend.
H. Zegers, D. Bentinck, F.W.R.v. Heeckeren, A. de Schepper, H.J. Bos vlr., J.B. Aufmorth
namens den heer van der Wijck tot Stoevelaer versoekt van het verhandelde copie, C.W. Bakker,
Willem Egbers, Hendrik Snellink, Jan Rensink, Harmen Geskynk, Jan Hargerdes, Gerrit Klootes,
J.H. Scholten, Hermen Weerdes, Jan Puysschers.
Ingevolge gedane convocatie en daer overgedane publicatien holtink gehouden op het erve
Scholte in 't Hof in Stokkum den 28sten october 1795.
Coram Zijne Excellentie den Heere Grave van Wassenaer Heere van Twikkel Weldam etc etc etc,
erfmarkenrichter.
Asses. den heer baron van Heekeren tot Overlaer en den heer van der Sluis tot Westervlier.
Zijnde verders erschenen de heere Umbgrove wegens het capittel van Deventer, J. Schutte
namens het Burgerweeshuis te Deventer, de burgermeesteren van Diepenheim en de
eigengeerfdens Egbers, Scholte in Herke, Snellink, Haargeerds, Haarjan, Gerrit Effink, Jan
Hendr. Jolink, Berend Ryrink, Berend Wennink en verscheiden anderen alles ongepretudicieert
als nae stijl.
1. De voorige resolutien geleesen zijnde soo wordende deselve geinhareert.
2. Voorts overgegaan zijnde tot de gedane klagten van Hendr. Snellink, Jan Roelvink, Jan
Hermen Smitjans en Teunis Wolberink is op het eerste poinct het steeken van schadden in de
groengrond in het broek goedgevonden markenrichter en gecommitteerde goedsheeren te
versoeken deese klagte nae te gaan en daer omtrent nae marken resolutien behoorlijk ordre te

stellen en van bevindingen die nae rapport te doen.
3. En wat betreft het werk der aengravingen werden gecommitteerde goedsheeren mogelijk ...
sig door de erkende en bekende gesworens van de markt te laaten opgeven de nette lijst van alle
aengravingen soo veel mogelijk met bepalinge van tijd waneer en door wie geschied zijn, dat nae
die lijst de commissie dit alles zal examineeren en desnoods inspecteeren, kunnende alle
ingesetenen die hier in eenig belang hebben hetselve ter kennisse van de commissie brengen om
daer op nae markenrechten agt te slaan. Vervolgens die aengravingen welke sonder tegenspraak
betaalt moeten werden volgens marken resolutie te doen opmeeten of aftreeden en de betalinge
daer van uiterlijk binnen drie maanden invorderen ten behoeve van de cas van de markt, voorts in
geval van disputen een rapport daer af te formeeren om op een holtink voor te dragen, gelijk
meede van alle de verrigtingen hun bij deesen ter afdoeninge opgedragen, sterkende deese
resolutie sig uit over de geheele markte.
4. Op het tweede poinct rakkende de opruiminge der Bolksbeek en waterleidingen is
geresolveert markenrichter en gecommitteerde goedsheeren te beveelen de nodige opruiminge te
besorgen en alsoo met die van Amptssen wegens kribben en houtgewassen wel verschillende
belangens plaats kunnen hebben, zoo zal men daar over met deselve in minnelijke
onderhandelinge treeden ten einde reguleering en voorts die van Markel en Verwoolde insgelijks
bij minnelijk versoek tot opruiminge in de haaren te doen medewerken.
En is bij deese gelegendheid voorgedragen dat de weg schietende van de Rosedom nae de
Bolksbeek volstrekt onbruikbaar en selvs voor het vhee gevaerlijk is en alder noodsakelijks
herstelt moet worden, waertoe het leggen van een brug meede als nodig beschouwt word, is goed
gevonden de commissie als vooren te versoeken deese geheele saak met alle belanghebbende nae
te gaan en te tragten een plan te formeeren tot vindinge der nodige costen en tot beraminge der
vereyschte maatregulen in deezen met connuventie van alle die buiten deeze markt wegens
belang tot deeze nuttige eindens meede versogt kunnen worden. En alzoo waerschijnlijk
eerstdaags een erfgenamen vergaderinge te Markel zal plaats hebben, soo werden de heeren
wegens Deventer gecommitteert met en beneffens den heer van Overlaer versogt en
gecommitteert om namens deeze markte aen die vergaderinge kennisse te geven van de intentie
deezerzijds om de weg en wat verder daer toe betrekkelijk is voor het algemeen nuttig en
bekwaam te maken, de meede werkinge van die van Markel te versoeken, soo in de saak selve,
als in de wijse van uitvoeringe en vindinge der costen om van dit alles een geregelt plan te
formeeren. En zal extract hier af aen die heeren gegeven werden tot derselver naerigt en
instructie.
5. En is voorts goed gevonden op de afdoeninge des nog zijnde commissien te insteeren ook
speciaal betreffende de sulke die in handen van wijlen de verw. landrentmr. Bos zijn geweest, als
ook op alle catersteeden iets wes ten voordeele de marke voldoen, eindelijk van alle onafgedane
saken tegen den eerstkomenden holtink verslag te doen.
Was getekent.
Wassenaer, F.J.W.R v. Heekeren, Gerh. van der Sluis, W. Umbgrove, J.W. Schutte.
Ingevolge gedaane convocatie en daarover gedaane publicatie een holtink gehouden op het erve
Scholte in 't Hoff in Stokkum den 22 juny 1804.
W. Hulsken, verw. markenrigter.
HoogWelGeb. Gestr. Heer Baron Bentinck tot Diepenheim en den HoogWelGeb. Heer Baron van
Heeckeren tot Overlaar.
De ondergeteekende goedsheeren en eigengeerfdens der markten Stokkum en Harke ingevolge
publicatie heeden vergadert zijnde hebben geresolveert.

1. Zijnde voorige resolutien door goedsheeren en geerfdens geinhareert en het steeken van
schadden, het houwen van hulst, als meede het modden in het vlier, ten sterksten verboden en dit
alles op de boete daar op bij voorige resolutien bepaald en de geswoorens gelast daar op ten
sterksten te vigileeren, wordende voorts alle ongeregeldheeden in de gemeente begaan en bij
voorige markenresolutiea verboden meede geinhareert.
2. Zijnde wijders goed gevonden alzoo op deeze vergadering niet alles kan afgedaan of beslist
worden, gecommitteerde goedsheeren aan te stellen waartoe benoemd worden de heeren baron D.
Bentinck tot Diepenheim, J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, C.A.L. van der Wijck
landrentmeester van Twenthe en dr. J.B. Auffmorth als gevolmagtigde van den heere van der
Sluis tot Westervlier en andere eigen geerfdens met magt aan gemelde gecommitteerdens om de
aangemaakte gronden na te gaan die bevonden worden nadeelig te zijn te doen insmijten en de
andere te taxeeren en de penn. daarvoor door de markenrigter te laaten invorderen en voorts om
met en neffens den markenrigter of verwalter ten eersten over te gaan tot het aanstellen van
schutters of gezwoorens in gemelde markten.
Wordende voorts markenrigter en gecommitteerdens gequalificeert om alles te doen redresseeren
hetgeen mogte zijn begaan het welke tegen voorige marken resolutien strijdig is.
3. Wordende thans fungeerende gezwoorens of schutters bij deezen gelast zoo lang geene
andere of meerdere worden aangesteld haar post te blijven waarneemen.
4. Zullende gemelde gecommitteerdens van haare verrichting op den eerst aanstaanden holtink
aan goedsheeren en geerfdens rapport moeten doen welke door markenrigter op het volgende jaar
daar toe zal worden uitgeschreeven.
Aldus geresolveert op dag en datum als boven. Onderstond en was getekent.
W. Hulsken markenrigter, Bentinck Diepenheim, F.J.W.R.v. Heeckeren, D. Bartelink namens
den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, C.A.L. van der Wijck, J.J. Schmauss namens J.H. van
Hassel wegens 't erve Coenderink, W. Umbgrove namens de stad Deventer, J.H. Jordaan namens
het erve Schuurink in Harke, J.R. Keppel, W. Zegers, J.B. Auffmorth namens de heer van der
Sluis tot Westervlier, Snellink, Haargeerds Jan, Hendr. Hungerink, Effink, Sloot, Smit Jan
Hermen en Reerink, J. Kuyper voor de stad Diepenheim, Arent Huiskes der stad Diepenheim,
J.H. Scholten.
Ingevolge gedaane aanschrijving zijn op heeden den 16 august 1804 vergadert geweest de
gecommitteerdens van Stokkum, Beusbergen en Herike.
Pr. W. Hulsken als verw. markenrichter.
Den heer Bentink tot Diepenheim, den heer landrentmr. van der Wijck, mr. J.B. Auffmorth, pr.
Bartels namens den heer van der Wijck tot Stoevelaar
1. Ingevolge qualificatie der goedsheeren zijn aangesteld tot gezwoorens.
1. Scholten in het Hoff
2. Hoevink jr
3. Arent Jan Fokker
4. Dijkink
5. Meengs
6. Roelofsen
7. Hekhuis
8. Jan Herman Scholten
9. Gerrit Poel Jan Wiemerink
welke door den verwalter markenrichter na stijl en marken resolutie in funitie zullen gesteld
worden.

2. Goedgevonden dat alle binnen een jaar en dag aangegraven markengronden zullen worden
ingesmeeten, voorbehoudens een ieder de faculteit om des begeerende zig daar over op de
eerstkoomende goedsheeren vergadering te addresseeren en daar toe behoorlijk verzoek doe.
3. Zullende de overige aangegraven gronden door gecommitteerden in oogenschijn worden
genomen en daar omtrent na de bevinding van zaaken nader worden gedisponeert, waartoe
bepaald word aanstaande dingsdag den 24 july 1804 des morgens om negen uur precis ten huize
van Scholte in het Hoff in Stokkum.
4. De heer verw. markenrichter word verzogt als Richter van Kedingen op een zeeker benoemde
dag de ingezeetenen van Stokkum, Beusbergen en Herike op te roepen ten einde door hun lieden
zetters te verkiezen worden.
Aldus gedaan binnen Goor dato als boven. Was getekent.
W. Hulsken verw. markenrichter.
Ingevolge gedaane convocatie en daar over gedaane publicatie een holtink gehouden op het erve
Scholte in 't Hoff in Stokkum den 20 september 1805.
W. Hulsken verw. markenrichter.
Hoog Welgeb. Gestr. Heer Baron Bentink tot Diepenheim, Hoog Welgeb. Heer Landrentmeester
C.A.L. van der Wijck, den Heer H. van der Sluis namens deszelfs Heer vader, den Heer Munting
namens den Hoog Welgeb. Heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, Berent Bennink namens het
stedeken Diepenheim, Hendr. Snellink, Effink, Lubbers, Weerd, Jan Harmen Scholten, Jan Haar
Geert, Rerink, Hoestink, Hesselink, Sloot.
Markenrichter en gecommitteerden het volgende rapport uitgebragt hebbende, hebben de presente
goedsheeren en geerfdens daar meede geconformeerd zijnde het zelve in een goedsheeren
resolutie verandert.
Fiat insertio.
De verwalter markenrichter en gecommitteerdens hebben gerapporteert dat ter voldoeninge aan
de commissie hun bij erfgen. resolutie opgedragen op den 16 aug. 1804 te Goor waren vergadert
geweest en als toen bij hun was geresolveert, in voegen als hier van een copie koomen over te
leggen. En waar omtrent zij de erfgenaamen dienen te informeeren.
Ad. 1 mum. Dat de aangestelde gezwoorens door de verwalter markenrichter stijl en marken
resolutie datelijk daar op zijn in functie gesteld en met genoegen er kunnen bijvoegen dat men er
een goed gevolg ten voordeele van het Stokkumer broek van heeft bespeurd.
Ad. 2 dum. Dat alle binnen jaar en dag aangegraven markten gronden werkelijk zijn ingesmeeten
geworden, dog met geen ander gevolg als dat dezelve datelijk daar na weder zijn opgesmeeten en
op nieuws aangegraven, verzoekende dat dieswegens door de erfgenaamen kragtdadige mesuren
moge worden genomen, ten dien einde aan de erfgenaamen in consideratie gevende of gezeide
gronden niet weder opnieuws behoorden ingesmeeten te worden en teffens eene boete van 25
goudgl. bepaald tegens die geene welke zonder voor afgaane permissie gezeide gronden weder
mogten opsmijten en opgraven en teffens een gelijke boete gesteld tegens die geene welke zonder
voor afgaane permissie eenige marktengronden mogten koomen aan te graven en de verw.
markenrichter geauctoriseert om een advct. of procureur te qualificeeren om de boeten van de
breukvalligen door middelen rechtens in te vorderen, doende hij verw. markenrichter van het
voorgevallene op de eerstvolgende vergadering rapport.
Ad. 3 tium. Hebben de verw. markenrichter en gecommitt. de overige aangegraven gronden ook
werkelijk in oogenschijn genomen, dog voor en al eer hier in verders iets te kunnen doen,
vermeent de intentie en nadere goedvinden der erfgenaamen ten dien opzichte te moeten vraagen
daaromtrent dan ook al de erfgenaamen in bedenking geevende, of het niet noodig zoude zijn dat

vooraf een zeker fixum welke bepaalen op 12 guld. 't schepel veld en 18 guld. 't schepel lands
groengrond, dog de ongewaarden dubbelt, wierde gearresteerd als wanneer het door deskundigen
zoude kunnen worden opgemeeten en dien conform getaxeerd. Was geteekend.
W. Hulsken verw. markenrichter.
Bentinck Diepenheim gecomm., C.A.L. van der Wijck gecomm., T. Muntingh gecomm., Hendrik
van der Sluis.
Ad. 4 tum. Is na voorafgaande oproeping door de ingezeetenen zes zetters verkooren en
aangesteld geworden.
1. Hendrik Roelvink
2. Harmen Letink
3. Jan Hendrik Wansink
4. Berent Egbers
5. Willem Naselman
Ten eersten Gerrit Jan Sligman bode der markte Stokkum aan deeze vergadering voorgedraagen
hebbende dat eenige ingezetenen hem de garsten, zoo altoos voor deezen voor zijn verdiensten
moeite betaald zijn weigeren te geeven, zoo is geresolveert dat verw. markenrichter en
gecommitteerden dit nader zullen onderzoeken en na bevind hem daar in te adsisteeren.
Hendr. Snellink, Effink, Reerink, Hesselink, Roelvink, Weerd, Haar Geert protesteeren tegen het
uithaalen van garsten, moogen echter lijden dat op een andere manier zijn voldoening gegeeven
worde.
Ten tweeden zijnde wijders geresolveert dat verw. markenrichter en gecommitteerden ten eersten
een schutter, zoo in den nes het vhee zoo daar in mogte koomen, zal schutten en in het schutstal
brengen, zoo als van ouds ook altoos plaats heeft gehad.
Ten derden word door T. Munting namens den heer van der Wijck tot Stoevelaar dat den
marktpaal staande op de scheid tusschen de markten Stokkum, Harke, Zeldam en Kotwijk,
gestaan hebbende kort bij den Voes in het broek, dat ten hoogsten noodzakelijk was, dat die
weder opgerigt en op zijn plaats gezet worde.
Waarop zijnde geresolveert dat verw. markenrichter en gecommitt. te qualificeeren met overleg
van de markenrichter van de markte Wien en Zeldam deezen scheidpaal weder te doen oprigten
en op zijn plaats te laaten zetten.
Ten vierden door eenige ingezeetenen van de boerschap Stokkum voorgedraagen zijnde dat die
van Harke haar te na met het steeken van schadden in het vlier koomen waar nooit geen schadden
voor deezen gestooken waren, waar tegen die van Harke inbrengen dat zij door die van Stokkum
in verhindert worden en op die plaats altoos voor deezen gestooken hebben.
Waarop geresolveert is markenrichter en gecommitt. te qualificeeren die plaatze in oogenschijn te
neemen en daar in na goedvinden te decideeren, zoo als in goede justitie vermeind te behooren.
Ten vijfden voorgedraagen zijnde dat eenige ingezeetenen deezer markten zig niet ontzien, zelfs
op onbekwaame tijden, hier en daar in het vlier eenige gaten steeken om daar door te bevrijden
dat anderen daar geen schadden moogen steeken, is geresolveert markenrichter en gecomm. te
qualificeeren dit nader te onderzoeken en daar in na bevind van zaaken te handelen en daar over
een reglement te beraamen.
Aldus geresolveert op dato als boven. Onderstond en was get.
W. Hulsken Verw. markenrichter.
Bentinck Diepenheim, C.A.L. van der Wijck, T. Muntingh gecom., H. van der Sluis tot
Westervlier, B. Bannink borgemeester, Hendrik Snellink, J.H. Scholten.
Erfgenaamen vergadering gehouden te Stokkum den 29 septembr 1807.

W. Hulsken namens den heer graaff markrichter van Stokkum.
Presente goedsheeren en geerfdens van gem. markte T. Munting namens den heer van Stoevelaar,
H. Snellink, B. Egbers, Jan Greven, Jan Hoestink, Jan Weerds, Garrit Effink, B. Wennink, H.
Peters, Jan op de Haar, R. Leeftink, Jan Haar Geerds, Jan Lubbers, wed. Alink, J. Hesselink,
Jannes Kuiper, A. Matthijssen als burgermeesters van Diepenheim.
Deeze vergadering uitgeschreven zijnde eerstelijk om eenen nieuwen schoolmeesters aan te
stellen waar van de geene die daar toe de bekwaamheid hebben, zoo bij advertentie in de
Overijsselsche Courant als bij kerkenspraaken zijn uitgenoodigt en gecompareert T. Kraayenbelt,
M. Matthijssen, A. Schuurink, D.H. Boskamp.
Door de meerderheid van stemmen beroepen tot schoolmeester te Stokkum Hermannus
Matthijssen.
Zullende echter den zelfden gehouden en verpligt zijn daar van ten eersten aan den
schoolopziener kennis te geven en zig behoorlijk laaten examineren en verders aan de
vereischtens op het schoolwezen geemaneerd te voldoen, zoo als thans plaats hebbende.
Zijn voorts geresolveert dat terwijl met klagten zijn voorgekoomen over het schadden steeken in
het zoogenaamde vlier, sustineeren die van Harke dat eenige ingezeetenen van Stokkum en
Diepenheim daar in te verre gaan en de weide bederven.
Waar op geresolveert is voor de heeren gecommitteerdens te verzoeken uit te baaken hoe verre al
of niet zullen schadden moogen gestooken worden en daar toe meede benoemen twee gezwooren
uit Stokkum en Harke en een burgermeester der stad Diepenheim, daar toe te gequalificeerd
worden, zoo als geschied bij deezen.
Aldus geresolveerd en beslooten op dato als boven. Onderstond.
W. Hulsken verw. m. richter.
T. Muntingh, Hendrik Snellink, B. Egbers, Jan Daalwijck, Berent Wennink, Jan Hoestink, J.
Kuyper borgermeester van Diepenheim, A. Matthijssen burgermeester.
Protest van den heer van Stoevelaar.
T. Muntingh als gevolmagtigde van den hoog geboren gestr. heer J.H. van der Wijck heer van
Stoevelaar, draagt namens heer principaal voor dat hij met veel bevremdinge in de Overijsselsche
Courant een advertentie gevonden heeft bij welke een uitnoodinge tot vergevinge van het
schoolmeesters plaats van Stokkum kerspel Marculo tegen heeden is gedaan, zonder dat nogthans
zijn heer principaal nog de heeren meede collatoren daar van eenige kennisse draagen.
Daar het evenwel zeeker is dat deeze school van Stokkum niet anders als een bijschool van
Markelo kan nog behoord aangemerkt of beschouwd te worden, daar hem het recht van
vergevinge van het schoolampt competeert aan zijn heer principaal en overige meede heeren
collatoren, eveneens als die van de school van Marculo het welke tog niemand zou kunnen of
willen tegenspreeken, zonder dat daar tegen iets kunnende openeeren, dat deeze schoolplaats van
Stokkum te vooren wel eens buiten weeten van de heeren collatoren door de ingezeetenen van
Stokkum is vergeven geworden en dewijl ons de wetten in het algemeen leeren dat niemand van
zijn recht buiten zijn schuld kan ontzet of daar van verstooken worden, derhalven van deeze
voorgaande aanstellinge, den alwaar dezelve nog zoo veel maal gedaan en geschied, nimmer den
stempel der wettigheid weg draagen.
Alwaar den heer principaal niet gezind zijn om zijn recht te laaten vaaren, maar integendeel
beslooten heeft het zelve te maintineeren en diens volgens met de heeren collatoren ten eersten de
schoolmeesters plaats met een bekwaam persoon te vervullen, vertrouwende dat niemand daar
iets zal tegen hebben.
Zullende echter den comparant namens zijn heer principaal deeze begevinge aan zien, zonder dat

in het toekoomende eenige de minste nadeel in zijn recht kan worden verkort, het welke den heer
principaal volkoomen aan zig reserveert verzoekende hier van rescriptie in het marktboek van
Stokkum om te strekken na behooren en effect als na rechten.
Actum Stokkum den 29 september 1807.
Was get. T. Muntingh.
Holtink gehouden in Stokkum ten huize van Scholte in 't Hoff den 11 decbr. 1807.
W. Hulsken gesubst. verw. markenrigter.
Presente goedsheeren en geerfdens de heer Munting als gevolmagtigde van den heer van der
Wijck tot Stoevelaar, H. Snellink, J.H. Reerink, B. Wennink, Jan van der Haar, Jan Haar Geerds,
Jan Hoestink, J.H. Plasman, A. Hilbert, Jan Weerds, Jan Alink.
Alzoo volgens resolutie aan den gesubst. verw. markenrigter door den heere landdrost
toegezonden in dato den 13 novbr. l.l. is verstaan dat de beroeping van den schoolmeester in
deezen gepasseerden herfst, zijnde de persoon van Harmen Matthijsen tot schoolmeester van
Stokkum aangesteld, onwettig is verklaard en hem verw. markenrigter gelast ten eersten een
nieuwe vergadering van goedsheeren en erfgenamen uit te schrijven ten einde tot een nieuw
beroep over te gaan.
Hebben de gezamentlijke goedsheeren op de gehouden holting gehouden den 11 decbr. 1807 tot
Stokkum geresolveert om zig nader te addresseren bij den heere landdrost ten einde om gemelden
heer te verzoeken om den te vooren beroepen schoolmeester W. Matthijsen mag worden
geexamineert ingevolge het schoolreglement art. 14 waar bij den school opziender van het district
is gequalificeert om een examen in de laagste classe te examineeren.
Wordende de heer markenrigter mits deezen gequalificeert om bij provisie een schoolmeester aan
te stellen om de school niet laten ledig staan en is deeze resolutie genomen door de eenpare
stemmen van goedsheeren.
Alzoo door goedsheeren en geerfdens zoo als hier boven te zien is, geresolveert zig over het
aanstellen van een nieuwen schoolmeester nader aan den heere landdrost te addresseeren en
protesteeren voor en aleer dit geschied is tot een nieuw beroep over te gaan.
Dat het teffens de noodzaakelijkheid vordert dat de school voorm. intusschen wordt waar
genomen en zig geen meerder als de D.H. Boskamp daar toe hebben opgedaan welke door de
schoolopzienders geexamineert zijn, zoo word denzelven ingevolge voorschr. resolutie door mij
ondergeteekende provisioneel tot schoolmeester voor deeze winter aangesteld en waar van aan
den heere landdrost als aan den schoolopziender zal kennis geven.
W. Hulsken gesubst. verw. markenrigter.
T. Muntingh, H. Snellink, Jan Haar Geerds, X dit is het merk van Haar Jan, Berent Wennynck,
Jan Hoestink, Jan Harmen Rierink, Albert Hilbers, X dit is het merk van Albert Sloot, X dit is het
merk van Jan Arent.
Erfgenaamen vergaderinge gehouden in Stokkum den 26 july 1809.
W. Hulsken gesubstit. verw. markenrichter.
Presente goedsheeren en eigengeerfdens den heer van het Overlaar wegens het erve Vruwink, W.
Hulsken namens den heer grave van Wassenaar, mevrouw van het Westervlier en C. Soeters, J.H.
Scholten, T. Wennink, J. Weert, J. Haargeerts, B. Egberts, H. Snellink, R. Leeftink, J. Puisschers,
G. Effink, G. Greven, H. Letink van 't erve Mensink, Hesselink, Klossert, Peterman, J. Kuiper en
B. Bannink wegens Diepenheim.
Deeze vergadering uitgeschreven zijnde eerstelijk dat den schoolopziender wegens de school in
Hark insteert dat dezelve moet vernieuwd worden, is door presente goedsheeren en

eigengeerfdens beslooten dat gecommitteerde goedsheeren, zoo ver nog in leven en present zijn,
neffens den gesubst. verw. markenrichter door een deskundigen een bestek zullen laaten maaken
en dan vervolgens kerkenspraaken zullen afgaan, ten einde gemelde school aan de minst
aanneemende te besteeden.
Zullende tot goedmaaking der kosten de aangemaakte gronden in de boerschap Harke worden
nagezien ten einde of bij taxatie van dezelve kan geblijken dat de kosten daaruit kunnen vallen,
wordende anders gesubst. verw. markenrichter, gecommitt. goedsheeren neffens de gezwoorens
van Harke gequalificeert zoo veel meerder gemeene gronden ten minsten schade der markte,
hetzij publicq of zoo dezelve op den aassem van een ander mogten liggen, uit de hand wanneer
daar voor de waarde volgens marken resolutie wil geven, te verkoopen.
Ten tweeden is door presente goedsheeren en eigengeerfdens beslooten dat terwijl het
noodzaakelijk is, dat er een schoolmeester worde aangesteld en alzoo G. Boskamp twee jaar den
schooldienst in de markte Stokkum provisioneel heeft waar genomen en thans door de
schoolcommissie volgens aan deeze vergadering vertoonde acte door de school commissie in de
vierde classe is geexamineert, is goedgevonden gemeld G. Boskamp tot finaale schoolmeester
aan te stellen mits zig in alles zal hebben te gedraagen na de school reglementen door de
schoolopzienders gearresteerd, wordende gesubst. verw. markenrichter geauctoriseert aan
denzelven een acte van aanstelling uit te reiken ten einde die aan den school opziender te kunnen
vertoonen en deszelfs goedvinden daar over te vraagen.
Ten derden zijnde verders geresolveert dat die op voorige holtink bepaalde gronden welke weder
zouden worden ingesmeeten en ook reeds daarna werkelijk ingesmeeten zijn, dog weder door die
geene zijn opgegraven, van nieuws zullen worden ingesmeeten, waartoe de gezwoorens worden
gequalificeert de gemeente op te roepen ten einde de insmijting in haar presentie te doen,
zullende de uitblijvende daar toe verbodet, verbeuren een boete van een goudgulden, wordende
gesubst. verw. markenrichter wel ten ernstigsten gerecommandeert de boete van de breukvalligen
op het aangraven van gemeene gronden bij voorige holtink bepaald, hetzij in der minne of door
middelen rechtens in te vorderen.
Zullende reeds verjaarde gronden ten eersten door gecommitt. goedsheeren en gezwoorens
worden getaxeert, de penn., daar voor door gesubst. verw. markenrichter in te vorderen en daar
uit de reparatie aan de school gedaan, te betaalen.
Ten vierden door de burgermeesteren van Diepenheim voorgedraagen zijnde dat bij voorige
holtink bepaald is, dat niemand, hetzij van die van Diepenheim of Stokkum en Harke, voor den
15 april of na den 15 augustus eenige schadden in het vlier zouden moogen steeken, zoo ver de
grond daar toe is bepaald, nog eenige plaatzen af te baaken en zig zommige kwaadwilligen of
moetwilligers niet ontzien tegen dit verbod in te gaan, worden de burgermeesteren van
Diepenheim en gezwoorens van Stokkum verzogt zig daar na te informeeren en in het vervolg
daar op te vigileeren, ten einde dezelve op te spooren om daar van de boete te kunnen invorderen.
Aldus geresolveert.
W. Hulsken ges. verw. markenrigter.
W.v. Heeckeren tot Overlaar, Jan Hergerds, B. Bannink borgemeester en J. Kuyper borgemeester,
J.H. Scholten, Jan Peusschers, Jan Werdes, Toenes Wennynk.
Holtink gehouden in de boerschap Stokkum den 27 van wintermaand 1809.
W. Hulsken gesubst. verw. markenrichter.
Pres. eigeng. J.H. Rierink, Jan Weerd, B. Wennink, Jan Haargeerd, Haar Jan, Harm Peters, W.
Gelkink, G. Greeven, Berend Egberts, T. Wennink, H. Snellink, Jan Hoestink, Jan Mors.
Door de verwalter markenrigter voorgeleezen zijnde een resolutie door den heer Quartier, drost

namens den heer landdrost aan hem ter hand gesteld zijnde, dat den schoolopziener Fransen van
Eck zig had beklaagd dat de scholen in deese markte Stokkum en Harke in een slegten staat
waren gesteld, de glazen niet digt, met geen kagchels voorsien, so zijnde door presente
goedsheeren of geerfdens besloten dat de schoolen zo in Stokkum als Harke ten eersten zo ver na
de klagte van den schoolopziener niet in order zijn gebragt, als zijnde de glazen in die van
Stokkum al reeds gemaakt en die van Harke gedekt en digt gemaakt, ten eersten verder in order te
brengen. Zullende de banken in die van Stokkum worden gerepareerd, een kagchel worden gezet,
een nieuw koezijn, ten einde er meerder ligt in te bekoomen, worden gemaakt.
Worden die tot het in order maaken als voor schreeden den timmerman Harmen Kayers
aangesteld dit binnen 14 dagen na dato deezes in order te brengen zo als alhier present heeft
aangenomen het zelve waar te neemen.
En alzo geen markten penn. tot goedmaken der kosten voor hem den zijn, word de verw.
markenrichter door presente geerfdens gequalificeerd zo veel penn. ten kosten der markte te
negotieeren waar int de kosten kunnen betaald worden.
En alzo thans geen buiten guedsheeren alhier gecompareerd zijnde, is door de presenten
geresolveerd tot verder verbeetering of vernieuwing, een nader vergadering in de maand maart of
april aanstaande uit te schrijven ten einde als dan daar over te beslissen.
Geteekend. W. Hulsken gesubst. verw. markenrichter.
Toenes Wennynck, Jan Hoestink, Jan Hargerds, G. Greeven, B. Egberts, Hendrik Snellink,
Berend Wennynck, W. Gelkink, Jan Weerds.
Holtink gehouden in de boerschap Stokkum den 13 van bloeimaand 1810.
W. Hulsken ges. verw. markenrichter.
Ass. de heer van der Sluis tot Westervlier en den heer van Heekeren tot Overlaar.
Burgermeesteren van Diepenheim J. Cuiper en Bannink.
Pres. geerfd. Berend Wennink, Jan Weerdes, Jan Wevers, Haar Jan, Gerrit Greven, H. Letink
namens Mensink.
1. Is door presente goedsheeren en geerfdens besloten dat na hun inzien de schoole in de
boerschap Stokkum reeds in den voorigen jaare zo ver is verbeeterd dat de glazen digt zijn, een
nieuw koezijn daar ingezet, een kagchel er in genaakt, dat dezelve voor een buiten school
behoorlijk bestaanbaar is.
Dog alzo dit in die van Harke wegens het jaar saisoen niet heeft kunnen geschieden en dezelve
volgens klagten te klein is, zo word tot het nazien en het laaten verbeeteren derzelve
gecommitteerd den heer B.H. van der Wijck tot Stoevelaar neffens Jan ten Hekhuis en Jan
Wiemerink als gezwoorens van Harke, wordende de resolutie tot het zetten van een nieuwe
school in zo ver ingetrokken.
2. Is geresolveerd dat alle reeds voor meer dan twee jaaren geleeden aangemaakte of
aangegraven gronden zullen worden opgemeeten en nagegaan en dezelve volgens marken
resolutie zullen worden getaxeerd, wordende hier toe gecommitteerd den heer B.H. van der
Wijck tot Stoevelaar, den heer H. van der Sluis tot Westervlier als meede Jan Weerd, neffens de
gezwoorens welke de ..ringe zullen doen, zullende de aangravers binnen 14 dagen na gedaane
taxatie gehouden en verpligt zijn hun aangemaakte en getaxeerde gronden te betaalen of te zullen
de anderzints de opgegraaven grond dadelijk na die tijd weder worden ingesmeeten.
Dog alzo zig verscheiden kwaadwilligen welke de markten geheel zoeken te ruineeren tegens
marken resolutie hen veroorloofd hebben gronden aan te smijten, ja zelvs daar door de gemene
wegen deelen en bederven, is geresolveerd de gezwoorens te gelasten ten eersten de .......
verbieden en alle deeze gronden weder te doen insmijten en wel zulks tegen heden over agt dagen

en alzo verscheiden ingezeeten van tijd tot tijd op erfgenamen vergaderingen hebben
voorgedragen dat nu den heere grave van Wassenaar een heel gedeelte groengrond van het
Stokkemer broek bij de Kooi had aangemaakt zonder dat daarvan immer eenige betaaling was
geschied en zij daarom ook weigerden haar aangegraven gronden te betaalen, is beslooten van
deeze vergadering per extract deezes aan zijn exell. kennisse te geeven en teffens te verzoeken
gecommitteerde goedsheeren te informeeren of daar van betaaling in de markte is geschied dan
niet.
Wordende de gesubst. of verw. markenrichter gequalificeerd de penn. voor de getaxeerde
gronden in te vorderen.
3. Is beslooten dat alzo de waterleidingen en togtslooten in het Stokkemer broek geheel
vervallen zodat er weinig water door kan passeeren, de markenrichter te qualificeeren bij
publicatie kennis te geeven aan de ingezeetenen om dezelve op te ruimen, uit te graven en schoon
te maaken zodat het water daar door zijn loop kan bekoomen en de gezwoorens te gelasten de
daar in vermeste parken onder de anderen ingezeeten na evenredigheid te verdeelen.
4. Is voorgedragen dat zig voor een reeks van jaaren verscheiden in de gemeente hebben
neergezet en eerst in hutten gewoond, dog naderhand huizen getimmerd en heele kampjes land
aangemaakt, zonder dat daar voor tot heeden toe iets aan de markte hebben opgebragt, zo word
gez. verw. markenrichter neffens gecomm. goedsheeren en gezworens gequalificeerd de
bewooners derzelve te doen oproepen en op een behoorlijke pagt te stellen.
5. Is geresolveerd alzo de palen zo voor een jaar of wat geleeden in het vlier gezet, zijn
gedemolieert waar door de scheiding bepaald wierd hoe ver de schadden aldaar mogen gestoken
worden, de gezwoorens van Stokkum te qualificeeren met de burgers van Diepenheim aldaar
weder palen op te rigten ofte anderzints met tosschen een hoogte op te smijten.
Wijders geresolveerd dat voor den 15 van bloeimaand in het vervolg door niemand, hetzij wie hij
zij, schadden in het vlier zullen moogen gestooken worden en ook niet na den 15 van oogstmaand
daar aan volgende op de boete van vijf goudgulden bij ieder derzelve die daar tegen doet te
verbeuren.
Get. W. Hulsken gesubst. verw. markenrichter.
B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, W.R.J.W. van Heekeren, J. Kuiper burgem. van
Diepenheim, Bt. Bannink burgemr. van Diepenheim.
Erfgenamen vergadering gehouden in de boerschap Stokkum den 10 van oogstmaand 1810.
W. Hulsken gesubst. verw. markenrichter.
Presente goedsheeren en geerfdens den heer B.H. baron van der Wijck tot Stoevelaar, den heer J.
van der Sluis tot Westervlier, de heer W. Umbgrove namens de stad Deventer.
J.H. Scholten, Jan Haar Geerds, Arend Peeterman, Haar Jan, Hilbert, H. Hungerink, Jan Weerds,
G. Effink, B. Wennink, J.H. Rierink, de burgemeesteren van Diepenheim J. Kuiper en B.
Bannink.
Deeze vergadering uitgeschreeven zijnde ten einde volgens besluit van zijne Majesteit den
Koning van Holland in dato den 10 van bloeimaand 1810 een commissie aan te stellen ten einde
een plan op te maaken of de gemeene gronden in deze markte geleegen al of niet onder de
eigenaaren derzelve, het zij voor het geheel ofte gedeeltelijk, zouden kunnen verdeeld worden.
Wordende hiertoe benoemd de heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar en H. van der Sluis tot
Westervlier, J.H. Scholten en Hendrik Snellink.
Verders door de bode Gerrit Jan Sligman voorgedragen zijnde dat eenige meenige ingezeeten der
markte Stokkum weigeren hem jaarlijks de gasten, zo altoos zo wel hij als zijn voorzaaten voor
het beide ampt genooten heeft, te betaalen.

Is beslooten de verw. markenrichter te qualificeeren de onwilligen aan te spooren en te doen
aanzeggen hem in het vervolg de gasten te betaalen en zo weigerachtig blijven de zulken daartoe
door rechts middelen te noodzaaken.
Aldus geresolveert. Get.
W. Hulsken verw. markenrichter.
B.H. van der Wijck, H. van de Sluis, W. Umbgroeven, J.H. Scholten, H. Snellink, J. Kuiper
burgemr. van Diepen, B. Bannink burgemr. van Diepen.
Holtink gehouden in de boerschap Stokkum den 26 maart 1811.
W. Hulsken verw. markenrichter.
Presente goedsheeren de heer B.H. van der Wijck tot Stoevelaar en de heer H. van der Sluis tot
Westervlier.
Het rapport door de gecommitteerden op den voorigen holtink wegens het opmaaken van een
plan of de woeste veld, berg en groengronden in deeze markte deelbaar en ontgonnen konnen
worden, voorgeleezen zijnde, is met eenparigheid van stemmen door presente goedsheeren en
geerfdens beslooten zig volkoomen met het uitgebragte rapport te confirmeeren, wijl meede
volkoomen van oordeel dat de ontginning en de verdeeling de aller nadeeligste gevolgen en totaal
ruine van deze markten zoude na zig slepen. Wordende den verw. markenrichter geauthoriseerd
dit plan aan den heer sous prefect van de Monden van den IJssel in te zenden.
Weyders voorgedragen zijnde dat verscheiden in de markte van Stokkum of Harke op gemeene
gronden woonden, reeds een reeks van jaaren aldaar gewoond hebben zonder een duit aan de
markte te betaalen, is door presente goedsheeren en geerfdens beslooten dezulke op te roepen
tegen een nader te bepaalen dag en gecomm. goedsheeren en gezwoorens te authoriseeren
dezelve op een redelijke pacht te stellen welke jaarlijks aan de markte zullen moeten opbrengen.
Zijnde verders door gezwooren voorgedraagen dat eenige ingezeeten buiten deese markte en
onder Gelderland woonende zig niet ontzien op een clandestine weyse schadden in het Stokkemer
broek te steeken en het haar ondoenlijk is daar op dagelijks te kunnen passen aan deeze
vergadering voordroegen om aan Broek Zwier en Gerrit te verbieden of haar hekken weg te
neemen of te sluiten ten einde daar niemand kan doorvaaren weyl daar over de schadden
vervoerd worden.
Is door deeze vergadering beslooten dit verzoek te accordeeren en aan dezelven bij extract deezes
te verbieden haare hekken te sluiten en daar door niemand te laaten passeeren ofte dezelve weg te
neemen.
Verders geresolveerd zijnde wijl verscheiden ingezeeten zig niet ontzien gemeene
marktengronden aan te graven en uit te spitten zonder daar toe consent van markenrigter en
gecommitteerde goedsheeren bekoomen te hebben, dezulke welke binnen jaar en dag dit
begonnen hebben, dadelijk weder in te smijten (voorbehoudens de boete daarop bij voorige
holtinks gesteld) en de gezwooren te qualificeeren daar toe de ingezeeten te laaten oproepen en
dit ten uitvoer te brengen.
Wordende verders verwalter markenrichter, gecomm. goedsheeren en gezwooren gequalificeerd
de overige gronden na markenresolutie te taxeeren, de penn. in te vorderen en daar uit de marken
schulden te betaalen.
Waarmee deze vergadering is gesloten. Get.
W. Hulsken verwalter markenrichter.
B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, J.H. Scholten, H. Snellink, G. Greeven, B. Wennynck.
Holtink gehouden aan Scholtenthof onder Stokkum den 17 october 1814.

Present: de heer van Heeckeren tot Kell markenrigter.
De heeren van der Wijck tot Stoevelaer namens Stoevelaer en onderhoorige goederen en voor de
erven Plasman en Thijink namens zijne broeders en zusters, van der Sluis namens Westerflier en
onderhoorige goederen, van Heeckeren namens het erf Freuwink voor mevrouw van Rechteren,
Hulsken gevolmagtigde van de erfgenamen Soeters namens Kloeter, de burgemeester Götte als
eigenaar van het Groot Vrielink, de burgemeester E.B. ten Raa namens het stedeken Diepen, J.H.
Scholten namens het erf Scholten, H. Snellink namens Snellink, H. Hungerink namens
Hungerink, J. Weerdes namens Weerdes, B. Peusschers namens Peusschers, wed. Hesselink
namens Hesselink, G.J. Effink namens Effink, B. Wennink namens Wennink, J. Hargeerdes
namens Hargeerdes, A. Vruggink namens Hilbert, W. Berensen namens Gelkink, G. Greven
namens Greven, A. Sloot namens Sloot, G.H. Joolink namens Wansink (half), J.H. Rensink
namens Rensink, T. Wennink namens Wennink, J. Hoestink namens Hoestink, J.H. Reerink
namens Reerink, J.H. Plasmans namens Plasmans, G. Leeftink namens Leeftink, H. Leetink
namens Mensink (half), J. Lubbers namens Lubbers, J. Kremers namens Kremers, J. Wevers
namens Wevers, J. Jalink namens Jalink.
1. De markenrigter na de geerfde so voor hunne tijdige comparitie bedankt te hebben, heeft
voorgeslagen aangezien men heden niet met zekerheid kan bepalen wie het regt van stemmen in
deze markte heeft, voor dit maal en zonder prejudicie voor het vervolg, alle die zich als zoodanig
opgegeven hebben aan te nemen en bij den eersten holtink eene lijst van alle stemgeregtigde
geerfdens uit de oude markenboeken op te maken om voor het vervolg alleen na te komen en is
dit eenparig besloten.
2. De markenrigter heeft opgegeven dat de schulden dezer marke volgens aan hem gedane
opgave bestaand in de volgende posten: in eene rekening van den timmerman, een van den
verwalter markenrigter en eene oude schuldbekentenis ten laste deser marke welke hij accoord
gevonden zijnde, voorslaat dezelve te doen betalen; waarop de geerfdens eenparig besloten
hebben de heeren van der Wijck van Stoevelaar, van der Sluis van het Westerflier en Götte te
committeren, ten einde deze schulden te examineren en middelen te beramen om dezelve te
kunnen voldoen met invotatie om op den eersten holting aan de geerfdens rapport te doen en
hierbij vooral in het oog houdende dat vele gronden in de gemeente zijn aangegraven die, voor
zoo ver hun gecommitteerden geschikt voorkomt, om aan de ingezetenen af te staan, dit niet
anders dan in koop of in jaarlijksche pacht kan geschieden en zal extract dezes aan
gecommitteerden uitgereikt worden ter hunne informatie.
3. Voorst zijn dezelfde gecommitteerdens geautoriseerd om te onderzoeken in hoe verre twee
hutten op de grenzen van Harke en Elze op den grond van deze marke staan en wanneer
bevonden wordt dat dezelve binnen deze markte geplaatst zijn, den eigenaar aan te zeggen
dezelve in eene door gecommitteerden te bepalene tijd weg te breken bij poene, dat zulks
vanwege de markt zal geschieden met autorisatie echter om hierin na omstandigheden te
handelen.
4. De burgemeester van Goor heeft verzogt dat eenige handwijzers binnen deze gemeente voor
eenige jaren gezet, bedragende de kosten van f 43-3-6 door de markt mogt worden bepaald en is
zulks door de geerfdens voor dit maal zonder consequentie voor het vervolg geaccordeerd zoodra
er voldoende penningen in cas zijn.
5. Op voorslag van den koster van Markel om het kerkhof te Markelo met een nieuw hekwerk te
omcingelen, is besloten den koster te autoriseren om op den eersten holting er een bestek van
over te leggen.
6. Nog is aan de voornoemde heeren gecommitteerden van der Wijck, van der Sluis en Götte
opgedragen het formeren van een concept plan waarna voor het vervolg in deze gemeente zal

worden gehandeld met het steken van brand, houwen van hout en maayen van plaggen, waarbij
de verbetering van de gemeente en het ruimen der beeken en togtslooten in het oog dient
gehouden te worden, hierbij bepalende de boetens tegen de overtreders, met verzoek dit voor de
maand maart te willen in order brengen.
7. Verders is bepaald dat bij eene volgende holting zal bepaald worden de jaarlijksche
vergoeding aan de markenboden voor hunne gedane en te doene diensten in de markte.
8. De burgemeester van Goor heeft voorgeslagen voor eene exercitie plaats zoude worden in
order gemaakt, zeker stuk heidegrond onder aan den Harkelberg, hetgeen met een sloot diende
afgegraven en met een cingel met dennen beplant, omringd te worden en is zulks tot den
volgende holtink in advies gehouden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Was get.
van Heeckeren tot Kell markenrigter.
B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, W. Götte, E.B. ten Raa.
Pro vera copia. W. Mellink.
Holtink gehouden den 13 july 1815 aan het erf Scholte in 't Hoff in Stokkum.
Erfmarkenrigter de HoogWelGeb. Heer van Heeckeren tot Kell.
Assess. de heeren baron van der Wijck tot Stoevelaer en van der Sluis tot Westerflier.
Presente goedsheeren: de heer baron van Heeckeren tot Overlaer, de heer Götte, de heer baron
Bentinck tot Schoonheden als landrentmeester, de heer Holsheimer voor Oink en de
burgemeester van Diepen.
Verders eigengeerfdens: Letink namens het erf Mensink, Teunis Wennink namens Wennink, Jan
Lubbers namens Lubbers, Gerr. Hendr. Jolink namens Jolink, Jan Hoestink namens Hoestink, Jan
Weerdes namens Weerdes, Jan Wevers namens Wevers, Hendr. Snellink namens Snellink, Haar
Geerds namens Haar Geerds, Berend Egbers namens Egbers, Gerr. Hendr. Effink namens Effink,
Jan Kremers namens Kremers, J.H. Scholte namens Scholte, Alb. Sloet namens Sloet, Lamb.
Daalwijck namens Daalwijck, wed. Hesselink namens Hesselink, Alb. Fruwink namens Hilbert,
Garrit Greven namens Greven, Hendr. Jan Greven namens de Plegt, H. Hungerink namens
Hungerink, Jannes Egbers namens den Pot, Gerrit Kuipers namens Kuipers, Berend Peusschers
namens Peusschers, Arend Peterman namens Peterman, Ar. Jan Meyers namens Meyers en
Eertink namens Eertink.
Nadat de markenrigter de presente gewaardens voor hunne tijdige comparitie had bedankt en de
gerelateerde publicatien geproduceerd waaruit bleek dat deze holtink behoorlijk was gepubliceerd
en geaffegeerd is, na dat vooraf eenparig op het voorstel van den markenrigter besloten is, om
alle die zich als stemgeregtigde hebben opgegeven voor dit maal aan te nemen zonder dat hier uit
voor het vervolg eenig regt of consequentie kan getrokken worden, gelezen het rapport van de
heeren gecommitteerden baron van der Wijck tot Stoevelaer en van der Sluis tot Westerflier en
Götte op de bij de vorige gehouden holtink in hunne handen gestelde poincten.
Voor eerst omme ingekomene rekeningen betreffende deze marke te examineren en in geval
accoord bevonden wordende middelen tot derzelver voldoening te beramen.
Ten tweeden om onderzoek te doen in hoe verre twee hutten op de grenzen van Harke en Elze op
de grond van deze marke staan.
En eindelijk om een concept plan te formeren over het steken van brand, houwen van hout en
steken van plaggen, het ruimen der beken en togtslooten in deze marke tot derzelver verbetering.
Waarover gedelibereerd zijnde hebben de geerfdens eenparig goed gevonden de heeren
gecommitteerden voor hunne genomene moeite te bedanken en zich met het eerste poinct van het
rapport te conformeren en zijn voorn. gecommitteerden verzogt om het gedane onderzoek en

opname der in dat artic. 1 vermelde pretentie nader op te nemen, te onderzoeken en dezelve tot
liquiditeit te brengen om dadelijk wanneer er penningen voorhanden zullen zijn, te voldoen.
Vervolgens hebben de eigengeerfdens zich geconformeerd met het door gecommitteerden
uitgebragte rapport tot vinding van de noodige gelden en wel met de daarbij gevoegde rapporten
A en B en zijn gecomm. geautoriseerd om alle de reeds aangegravene gronden die in de termen
vallen van door de markt te kunnen verkogt worden, tegens betaling van de thans in gebruik
hebbende af te staan en wel tegen twee en en halve stuiver de veldgrond en vijf stuivers de
groengrond de vierkante roede, door een gesworen landmeeter ten koste des koopers te meten,
willende de geerfdens onderbruikers van gepachte erven op plaatsen den eigenaaren met den
pachter verstaan hebben en zijn wijders de heeren gecommitt. geautoriseerd tot het doen des
ontvangst waarvan de termijnen bepaald zijn op den 1 january 1816 en den 1 mey daaraan
volgende, iedere keer de helft, om deze penningen na vooraf de hier voorn. bepaald, de schulden
te hebben betaald aan den heer markenrigter over te tellen.
Nog zijn de heeren gecomm. verzogt om met het aan hun opgedragene over de markenscheiding
en remotie der hutten, als ook tot het formeren van een plan van verbetering der markt,
onverwijld voor te varen op den voet hun bij resolutie op den vorigen holtink gedemandeerd.
En is voorts door den markenrigter geproponeerd, aangezien het aan ongeregeldheden onderhevig
was dat ieder zich naar willekeur als gewaard in deze marke opgaf, om de voorm. heeren
gecommitteerden te autoriseren en te verzoeken om naauwkeurig te onderzoeken welke plaatsen
of erven eigenlijk stem op den holtink hebben en is dit conform het voorstel geconcludeerd.
Door den coster van Marculo is overgegeven een bestek tot reparatie of vernieuwing van de
afrastering des kerkhofs aldaar en is zulks alzoo, voor als nog geene penningen voorhanden zijn,
provisioneel gehouden in advies.
De markenbode van Stokkum is geautoriseerd als voorheen de aan hem competerende gasten op
te halen en over te geven eene lijst der weigerachtigen en heeft de heer van der Wijck tot
Stoevelaer aangenomen de vergadering te rapporteren aangaande het aan den markenbode van
Harke te geven salaris.
Door den heer van der Wijck van Stoevelaer zijn nog de volgende voorstellen gedaan waarop
gedelibereerd zijnde besloten is de gezwoorne in hunne functien te herstellen en in plaats van
Hoevink en Arend Jan Fokkers te benoemen en aan te stellen Leppink, Hendr. Hungerink en
Oelbrink.
En is artic. 2, 3, 4 en 6 provisioneel in advies te houden; voorts is op artic. 5 in voorn. voorstel
besloten aan de gecommitt. de regeling der scheiding tusschen Harke en Elze over te laten, als
ook dat de kosten der marken scheidpaalen voor de helft ten last van deze markte komen zullen.
Het gedane voorstel ten 8 om remonstrantien te doen tegen het plaatsen van een tolhek door de
stad van Goor op de groote weg bij den Pot, is begrepen niet van de competentie dezer
vergadering te zijn, maar aan ieder afzonderlijk over te laten.
En is eindelijk begrepen en besloten alle aangravingen zonder consent te verbieden en op eene
boete van 10 goudgl. en weder inlijking der grond zelve.
Waarna de vergadering door den markenrigter bedankt en gescheiden is. Was get.
van Heeckeren tot Kell markenrigter.
B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, W. Götte, O. Holsheimer namens het erf Oink.
Pro vera copia. W. Mellink.
Rapport van gecommitteerden op den holting of markten vergadering van heden 13 july 1815.
De ondergeteekende gecommitteerden der vereenigde markte van Stokum en Harke
overeenkomstig den last hun opgedragen bij resolutie van den 17 october 1814 namentlijk om:

1. De volgende rekeningen als een van den timmerman Harm Kooyer, een van den verwalter
marktenrigter en een oude schuldbekentenis ten laste der markte te examineren en accoord
bevonden zijnde, middelen tot betaling te beramen en hierbij voor al in het oog te houden dat vele
gronden in de gemeente zijn aangegraven die voor zoo ver hun gecommitteerdens geschikt
zouden voorkomen om aan de ingezetenen tegens betaling of jaarlijksen pacht af te staan.
2. Te onderzoeken in hoe verre twee hutten op de grenzen van Herike en Elsen stonden en bij
aldien op onze grond geplaatst waren, de eigenaren die plaats te ontzeggen en des vereischt
middelen van dwang te gebruiken met autorisatie, echter om in dezen na omstandigheden te
handelen en eindelijk
3. Een concept plan te formeren waarna voor het vervolg in deze gemeente zal worden
gehandeld met het steken van brand, houwen van hout en maayen van plaggen, waarbij de
verbetering van de gemeente en het ruimen der beeken en togtslooten in het oog zoude gehouden
te worden.
Hebben de eer ten aanzien van het eerste punt aan deze vergadering voor te dragen, dat zij bij
examinatie van de rekening van den timmerman voormeld en na oculaire inspectie van het
timmerwerk in de school genomen te hebben vermenen, dat dezelve in vele opzigten te hoog is
gesteld en anderen niet genoeg gedetailleerd zijn, dat het zoldertje in de school zeer slecht werk
en dat ten aanzien van het daartoe geleverde hout veelal onbestaanbaar is dat vooral de kagchel
hun of omtrend de som daar voor gesteld niet waard is, waarom gecommitteerdens van oordeel
zijn dat dit alles door deskundigen zoude behooren te worden getaxeerd en ook zelfs aan
voormelde zwakke zoldertje meer vastheid diende bijgebragt te worden; voorts dat op deze
rekening door den verwalter marktenrigter reeds een honderd en vijftig guldens is betaald.
Belangende de rekening van wijlen den verwalter marktenrigter Hulsken reflecteren
gecommitteerdens dat het marktenboek zou behooren te beslissen of den zelven tot het betalen
der f 150,- aan den timmerman Harm Kooyer is geautoriseerd, in welk geval de vier en twintig
guldens onterecht naar hun gevoelen zouden kunnen geaccordeerd worden en anders niet.
Desgelijks zijn gecommitteerdens van oordeel dat uit het marktenboek al mede zal moeten
blijken of de zes jaren verponding en contributie van een zoogenaamden vermisten post staande
op naam van de erfgenamen Schutte, welke sedert eenige jaren (naar inhoud dezer declaratie)
door de markte zou betaald zijn, alzoo de gecommitteerdens zich deswegens niets herinneren.
Belangende eindelijk de erkentenis van boermannen en geswoornen van Jan Greven opgenomen
te hebben eene somma van vijf en dertig guldens tot het betalen van verbijsterde posten, zouden
gecommitteerdens van oordeel zijn dat hoe zeer deze som van den 28 november 1768 en dus een
zeer verouderde tijd geleden is, dezelve niettemin kennen en deugdelijkheid inhoudt en alzoo zou
kunnen voldaan worden, hoe zeer het naauwlijks te beseffen is dat die som zoo lang
ongerestitueerd is gebleven en daarom zou behoren onderzogt te worden alvorens of deswegens
eenig spoor in de markten resoluties van dien tijd te vinden is.
Wat eindelijk belangt de last aan hun opgedragen om middelen tot betaling dezer schuld te
beramen, zijn gecommitteerden van oordeel dat er geene andere bronnen aanwezig zijn dan de
schulden der erfgenamen wegens aangegravene gronden en de pacht aan de hutten al dan op te
leggen, welk provenu daartoe zou kunnen strekken en waarvan zij de eer hebben separate
rapporten sub A en B hier bij over te leggen.
Hier mede aan het eerste lid hunner commissie huns inziens voldaan hebbende, gaan zij over tot
het tweede articul betrekkelijk de twee hutten.
Ten dien einde hebben de gecommitteerdens naauwkeurig de grensscheiding van Herike of dezer
vereenigde markte en Elssen tusschen het Klein Verdriet en Broek Gerrit zoo veel mogelijk
nagegaan en zijn thans volkomen overtuigd dat de Brandehorst waarop de twee questieuse hutten

zijn opgeslagen nagenoeg geheel onder Herike behoort.
Deze scheid moet noodwendig genomen worden van een scheidpaal bij 't Klein Verdriet die nog
(ten minsten zigtbaar) aanwezig is en zich rigt op het pad van voormelde Broek Gerrit en wel om
de volgende redenen:
Het huis van Broek Gerrit in zijn geheel met het land tot aan het pad voorm. wordt onder Herike
verpond en behoort dus daaronder en volgens noodwendig dat er een rigting moet zijn van den
hoek van dien gaarden of liever van dat deel zelve aan deze zijde meergem. pad, dat het
Heriksche en het Elsensche scheid. Deze rigting kan geene andere zijn als die van voormelden
paal op gezegde pad en is te zeer bekend om daaraan te twisten, doch ingeval die van Elsen dit
niet wilden erkennen zouden zij een ander scheid moeten kunnen aantoonen.
Gecommitteerdens hebben de rigting van meergemelden paal op het pad van den gaarden van
Broek Gerrit niet zelver kunnen zien omdat het huis van Verdriet in den weg staat. Zij houden het
evenwel daarvoor dat voor de helft van dit huis en een kleine streep gronds van de mate genaamd
die van het Verdriet, benevens den Brandehorst welke horst op drie a vier passen meer of min
onder Harke behooren; tenzij die van Elssen zouden willen beweren omdat het Klein Verdriet in
die streep grond van de mate voorn. onder Elssen verpondt wordt, veroorzaakt waarschijnlijk
omdat men daarop niet veel acht geslagen heeft, naardien dat waarlijk zeer gering deel in geene
aanmerking kwam dat de sloote langs deze mate de eigenlijke grensscheiding zij; maar daar uit
zou dan noodwendig moeten volgen dat de Brandehorst geheel onder Herike zou behooren.
Om welke reden dan gecommitteerdens de beide verarmde huttenbewooners Marten Verdriet en
Berendine Tyoonk welke niet ten laste dezer markte behooren en zich allezins wederregtelijk op
deze horst hebben nedergezet, hebben aangezegd dezelve te moeten verlaten, dat zij echter uit
regard dat de laatstgemelde Berendine Tyoonk met twee nog zeer jonge kinderen belast, den
verwalter markterigter van Elssen hebben uitgenoodigd om voor deze vrouw te zorgen, hij
dezelve tot nog toe daar hebben laten verblijven en daar dan nu eindelijk de verwalter
markenrigter van Elssen van de heer marktenrighter is uitgenodigd om de marktenzaken tusschen
deze markte en Elssen finaal te vereffenen, zij weldra vertrouwen dat derhalve deze horst zal
verlaten zijn.
Doch ingeval dit onverhoopt niet zoude mogten gebeuren zullen gecommitteerdens van ze
magtigen dezen hun gegeven het noodig gebruik maken.
Gecommitteerdens gaan thans over tot het articul hunner commissie betrekkelijk het te formeren
plan van order in het steken van brand, maayen van plaggen, enz.
Om hier in eerster met goed gevolg iets te onderzoeken is het noodzakelijk de broek- en
groenlanden persoonlijk op te nemen en na de plaatselijke bevinding het plan te maken. Dit werd
ook noodzakelijk bevonden zijnde in hunne eerste bijeenkomst besloten.
Zij zijn daarin verhinderd geworden door een buitengewone langdurige hoogte van water in het
broek en naderhand door de vergadering der staten dezer provintie waarvan twee hunner leden
zijn.
Gecommitteerdens hebben echter zoo veel in hun vermogen was provisioneel het maayen van
plaggen op de zoogenaamde wee, de weidegrond van Harke, welke dit jaar buitengewoon sterk
tot vernielens toe werd swart gemaaid, met succes tegen gegaan en zullen niet in gebreken blijven
zoo spoedig maar enigzins mogelijk een vast plan van order in dezen hun thans opgedragenen last
deze vergadering aan te bieden, opdat aan de eene kant een zeker deel groenplaggen tot den
landbouw noodzakelijk zonder de gemeene weidegrond te vernielen, kunnen gemaaid worden.
Ook ten aanzien van het steken van brand en op het rooken van dezelve zullen zij het zich tot
eene rekenen daarvoor nuttige en voordeelige reglementen deze vergadering aan te bieden,
waartoe zij van nu af alle hunne zorgen zullen aanwenden.

Gecommitteerdens hiermede hun rapport sluitende submitteeren het zelve aan het oordeel dezer
vergadering. Get.
B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
De rapporten sub A en B waarvan in vorenstaande geprotocolleerde berigt of rapport melding
gemaakt wordt niets anders dan zoogenaamde registers of lijsten zijnde, welke nooit in het
marktenboek geinsereerd worden, zoo liggen de originelen daarvan bij de andere markten
papieren.
De verwalter erfmarktenr. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op het erve Scholte in 't Hoff in
Stokum den 28 april 1817 door den heere erfmarktenrigter ingevolge gedane convocatie van den
verw. marktenrigter dd 12 april 1817.
De Heer Baron van Heeckeren tot Kell erfmarktenrigter van Stokum.
Assess. de Heer Baron van der Wijck tot Stoevelaer en de Heer van der Sluis tot Westerflier.
Goedsheeren de heeren Baron van Heeckeren en W. Götte.
Verders zijn erschenen navolgende welke voor dese maal zonder consequentie voor het vervolg
der gewaarden zijn aangenomen.
Jan Hargeerds namens het erve Haargeerds, Jan Hoestink namens Hoestink, Toone Wennink
namens Wennink, Willem Berensen namens Gelkink, Harmen Letink namens Mensink, G.H.
Effink namens Effink, Jan Lubbers namens Lubbers, H. Hunger namens Hunger, de hr. Schutte
wegens de provisoren Deventer, Albert Sloot namens Sloot, G. Greven namens Greven, G. Joling
namens Joling, J.H. Rensink namens Rensink, Berend Peuschers namens Peuschers, B. Egbers
namens Egbers, G. Leeftink namens Leeftink, A. Vruwink namens Vruwink.
De heere erfmarktenrigter de vergadering voor hare comparitie bedankt hebbende heeft doen
voorlezen de gerelateerde publicatien, uit welke bleek dat het houden van dezen holting behoorig
is gepubliceerd en geaffegeerd, waarna overgaande tot vindinge van gelden om de
marktenschulden af te doen, is daarover geresolveerd.
Van eenige hoeken gemeene marktengrond publiek aan meestbiedende te doen verkoopen daar
zich vele zwarigheden opdeden om al wat reeds meer dan dertig jaren aangegraven is, te doen
betalen; en zijn verzogt en geautoriseerd om die hoeken uit te gaan venten en uit te steken en
aanstonds publiek te doen verkoopen de heeren erfmarktenrigter baron van der Wijck, de hr.
Götte, D. Wiemerink, J. Hoestink, J. Dijkink, J. Roelofsen en Scholte in 't Hoff, daar eene summa
van f 1321,- moet gevonden worden, met magt aan gecomm. om na bevind van zaken hierin te
kunnen handelen en bepalingen te maken welke zij ten voordeele dezer markte zullen vermenen
te moeten maken.
Overgaande ten tweeden om het concept plan van heeren gecommitteerden aan te hooren, is door
den heer baron van der Wijck voorgelezen twee project plannen en eene lijst der erven, waarover
is bepaald aangezien daar over in deze vergadering zoo spoedig geene bepaling van gemaakt
worden om die stukken bij den verwalter marktenrigter W. Mellink te Goor ter visie te leggen,
om zoo doende elk geinteresseerde beter in staat te stellen die stukken te lezen en te beoordeelen
om er op den aanstaanden holting hunne aanmerkingen, oordeel en goeddunken over zulks te
kunnen brengen.
De burgemeester van Diepen heeft aangeboden bewijzen te produceren uit welke het regt van
stem van dat plaatsje zal blijken.
Voorgelezen zijnde een brief van den custor van Marculo inhoudende verzoek om reparatie van

het glindwerk om den kerkhof te Marculo, is daarop geresolveerd dat daar elk zijn vak of perk,
ter in ordehouding van genoemd glind heeft, zulks voor het aandeel van deze markte gerepareerd
worden.
De erfmarktenrigter wordt geautoriseerd tot afbetaling de rekenungen ten laste dezer markte
zoodra geld in cas zal komen.
Degene welke tegen het verbod van aangegraven hebben worden in staat gesteld hun vergrijp te
verbeteren door binnen 4 weken na dagtekening dezes het weder in te lijken en tot gebruik van
erfgenamen te stellen, zijnde die resolutie tegen aangraving genomen den 13 july 1815 en zullen
degene welke er niet aan voldoen geregtelijk worden vervolgd, waartoe den heere
erfmarktenrigter gequalificeerd en geautoriseerd wordt.
Verders worden gezworens gelast van te vigileren dat de nieuwe woner van Bisbelink uit
Markvelde achter in het Stokumer broek geen vee of ganzen in het broek ter weide drijven, ook
dat gezworens binnen acht dagene degene die aangegraven hebben gaan aanzeggen van die
gronden in te lijken en na vier weken rapport aan den heere erfmarktenrigter en
gecommitteerdens doen van hun bevind van zaken.
Waarna de vergadering bedankt en gescheiden is. Get.
van Heeckeren tot Kell, B.H. van der Wijck, W. van Heeckeren van Overlaer, E.B. ten Raa, J.W.
Schutte prose, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering der markte Stokum en Herike gehouden
op het erve Scholte in 't Hoff den 17 december 1817 ingevolge gedane convocatie van den
verwalter erfmarktenrigter W. Mellink.
Presentibus W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heeren W. Götte en J.W. Schutte prose de provisoren van Deventer.
En zijn verschenen voor den heer van den Wijck tot Stoevelaer Derk Knoopers en voor den heer
van der Wijck tot de Klinke Gerrit Hidders, beide daartoe geautoriseerd volgens overgegeven
volmagten, Gerrit Scholte in Harke namens zijn broeder, de Hunger uit Stokum, Arend Peters,
Joling Gt Hk., Gerrit Leeftink, Gelkink, J.H. Effink, Lubbers, Berend Wennink, Jan Hesselink,
Albert Sloot, welke alle als gewaarden zijn aangenomen zonder eenige consequentie voor het
vervolg.
De verwalter marktenrigter de vergadering voor hunne tijdige comparitie bedankend, leest voor
en produceert de gerelateerde publicatien waaruit blijkt dat deze holting behoorig is geaffegeerd
en gepielleceerd.
Vervolgens leest hij voor de ontvangene memorie van den schoolmeester uit Herike Jan Harmen
Scholten welke memorie met het vidimus van heden ter dezer vergadering geteekend wordt. Na
over den inhoud derzelve gedelibereerd te hebben is eenparig door de vergadering besloten om
eene commissie te benoemen om met den heer schoolopziener van dit district te confereren over
de spoedige vervulling der nu vacante schoolmeester plaats om eerw. te verzoeken van deze
vacature de bijdragen voor het schoolwezen en in de Overijsselsche Courant te doen plaatsen,
verders om over te gaan tot het houden van het vergelijkend examen en den deskundigsten de
benoeming en aanstelling als schoolmeester in Herike op het tractement en de inkomsten, als van
ouds daartoe staande, uit te reiken en te teekenen. Kortom om al datgeen en nog meerder te doen
hetgeen erfgenamen zelve present zijnde zouden kunnen en mogen doen, alles met belofte van
approlatie en schadeloosstelling. En worden bij dezen tot deze commissie benoemd met den
erfmarkenrigter de heer baron van der Wijck, de heer W. Götte en geerfde Hendrik Hungerink.
Waarna de vergadering bedankt en gescheiden is. Get.

W. Mellink verw. marktenrigter.
W. Götte, J.W. Schutte, G.H. Jolink, W. Gelkink, G. Scholten, H. Hungerink, D. Knoopers, G.
Hidders.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vegadering gehouden op het erve Scholte in 't Hoff in
Stokum den 29 january 1818 in gevolge gedane convocatie van den verwalter erfmarktenrigter dd
16 jann. j.l.
Present W. Mellink verwalter erfmarktenrichter.
Assess. den HWG heer van der Wijck tot Stoevelaer en den heer W. Götte.
Verders verschenen de heer van der Sluis tot Westerflier met en namens den eigenaar van het erf
Koenderink, H. Wilmink namens den heer landrentmeester, de bouwlieden Hungerink, Scholte
uit Herike, Jan Hargeerds, Berend Wennink, Willem Berensen, Gerrit Greven, Albert Vruwink,
Jan Hesselink, Harmen Rengerink, Berend Peuschers, Gerrit Hendrik Effink, Arend Peters,
Hendrik Wevers, Jan Cremers, Hendrik Landewers, Willem Snellink, alle aangenomen voor dit
maal als gewaarde zonder eenige consequentie voor het vervolg.
De verwalter erfmarktenrigter na voorgelezen te hebben de gerelateerde publicatien uit welke
bleek dat deze holting behoorig is gepubliceerd en geaffegeerd, heeft mede namens de heeren
mede gecommitteerden voorgesteld en betoogd hoe noodzakelijk het zij van geschikte woningen
en eenig land aan een te beroepenen schoolmeester in Herike gelijk mede daar in Stokum te
bezorgen. Na wijdloopig daarover gesproken te hebben is men overgegaan tot het opnemen der
stemmen waaruit gebleken is dat behalve den geerfde Scholte in Herike, alle bovengenoemde
geerfdens vele zwarigheid in die propositie vonden en tegen den zelven protesteerden, waarmede
zich hebben geinformeerd de heeren H. Wilmink en baron van Heeckeren tot Overlaer bij missive
welke voorgelesen is; de heer van der Sluis prose conformeert zich met de gedane propositie.
Alzoo de geerfdens uit Stokum niet inclineren zullen, daartoe ook zelf niet voor Harke over te
willen gaan heeft de verw. marktenrigter de stemmen uit Harke opgenomen en bevonden dat
niemand tegen de propositie heeft en in haren hoek van voornemens blijft tot vinding van
penningen daartoe gemeene grond te doen verkoopen, waartoe geautoriseerd worden nevens den
verw. marktenrigter de heeren baron van der Wijck, van der Sluis en Götte en Scholte in Herike
met volle magt om alzoo danig te handelen en voor zoo veel gelds te doen verkoopen als zij
zullen vermenen te behooren met belofte van schadeloosstelling en vrijwaring tegen een iegelijk
welke daarin geen genoegen zou verkiezen te nemen. Al het welk publiek door een notaris toe
verkogt worden.
En bepalingen te maken tegen de willekeurig gedane aangraving in deze markte, is voorgelezen
het verhandelde op gecomm. vergadering dd 4 sept. 1817, waarmede de vergadering zich
volkomen heeft geconformeerd en geapporobeerd en de commissie verzogt den inhoud daarvan
ter executie te brengen.
De bovengenoemde geerfdens behalve de Scholte in Herike hebben verklaard geen genoegen te
nemen en het voorstel gedaan voor ... rechteren daartegen bij deze protesterende en is besloten
het rapport te converteren in marktenresolutie en het in het marktenboek te insereren.
Waarmede de vergadering gesloten is en bedankt voor hare comparitie. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, W. Götte, H. Wilmink, G. Scholten, H.
Hungerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Gecommitteerdens der markte Stokum en Herike vergadert zijnde ingevolge gedane convocatie

door den heer erfmarktenrigter der voorn. markte van den 27 aug. 1817, is door den heer
erfmarktenrigter in deliberatie gebragt hoe te handelen tegen degene die de gronden welke
aangegraven zijn zonder wettige voorkennis, niet weder ingelijkt hebben ingevolge resolutie van
erfgen. dd 12 april 1817, waarvan hun door de marktenbodens aanzage gedaan is. Waarover
geresolveerd is dat de marktenbodens voorn. aangravenen zullen gaan aanzeggen van op eenen
daartoe te bepalenen dag, zich te begeven bij den heer erfmarktenrigter en ondergeteekende
gecommitteerdens alwaar hun zal worden voorgesteld dat zij de door hun aangegravene niet
weder ingelijkte grond in koop kunnen bekomen, mits daartoe betalende voor de vierkante roe
veldgrond vier stuivers en de vierkante roe groengrond acht stuivers, zonder het te kunnen
voldoen en betalen met den koopprijs bepaald in de vergadering dd 13 july 1815. Zullende de
aangravers voorn. zich als dan moeten declareren of zij in die propositie genoegen nemen, zoo
neen om dan verders tegens hen te werk te gaan als gecommitteerdens nader zullen vermeenen te
behooren, voorbehoudens de approbatie van goedsheeren en geerfdens. Verders is door den heer
erfmarktenrigter en gecommitteerdens kennis gegeven van een verzoek van den heer van
Overlaer om een hoek groengrond belendende aan eene wei van mevrouw van Rechteren in het
Stokumer broek liggende, aan die gronden welke door gecomm. publiek verkogt zijn geworden,
aan te mogen kopen; waarover geconcludeerd is het aan mevrouw van Rechteren indien het op
eene erfgenamens vergadering geapprobeert wordt, tegen dezelve koopprijs na proportie van de
grootte van de verkogte grond, in koop af te staan.
Aldus gedaan den 4 sept. 1800 zeventien. Get.
van Heeckeren tot Kell, B.H. van der Wijck, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
De ondergeteekende vergaderd zijnde op heden den 23 mey 1818 ten huize van den heer Verbeek
te Goor ingevolge de gedane convocatie van den verwalter erfmarktenrigter van Stokum dd 20
mey 1818, werd die vergadering geopend met de voorlezing van den convocatie brief behoorig
geteekend door gecommitteerdens en gezworens. Waarna de verwalter marktenrigter kennis gaf
van de resolutie van de 7 maart 1818 no 65 van Z.M. den Koning, rakende de belasting op den
turf in de irreguliere veenen en is na daarover gehoudene deliberatien besloten van te benoemen
eene commissie waartoe bij dezen benoemd worden den HWG heer van der Wijck tot Stoevelaer,
de heer Götte en Mellink, om zich te adresseeren ten einde die belasting voor de markte Stokum
bij het gouvernement in amodiatie of redemtie te bekomen; wordende verders voorn. commissie
geautoriseerd alle zoodane mesures te nemen en demarches te doen en voor eene door haar zelve
te bepalene som te accorderen als zij ten voordeel der markte van oordeel zullen zijn, met belofte
van volle approbatie en volkomene restitutie.
En zijn de gezworens der bovengen. markte verzogt en uitdrukkelijk gelast, elks in hunnen hoek,
den ingezetenen op morgen kennis te geven van de bestaande boven aangehaalde Koninglijke
resolutie en hun te verzoeken van in de vlieren tot zoo lang geen brand te steken als zij berigt
zullen ontvangen dat voor hen of voor de markte over die belasting bij het land geaccordeerd is.
Waaraan zij beloofd hebben te zullen voldoen.
Waarmede de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink.
A.J. Olbrink, B.H. van der Wijck, J. Dijkink, H. Scholt in 't Hof, Jan Roelofsen, G. Scholten.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op het erve Scholte in 't Hoff
markte Stokum en Herike op den 17 augustus 1818 ingevolge gedane convocatie van den

verwalter erfmarktenrigter dd 6 aug. jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. den HoogWG Baron van der Wijck en den WGeb heer van der Sluis.
Nog waren tegenwoordig den heer baron van Heeckeren tot Overlaer, den heer Götte, de
burgemeester van Diepen, eigengeerfdens Gelkink, Peterman, Peuschers, Greve, J.H. Wennink,
Hungerink, Leeftink, Effink, Lubbers, Joling en de Scholte, alle voor dit maal als gewaarde
zonder consequentie voor het vervolg aangenomen.
De verwalter erfmarktenrigter de vergadering voor harige tijdige comparitie bedankt hebbende,
produceert en leest voor de gerelateerde publicatien uit welke bleek dat het houden van dezen
holtink behoorig is gepubliceerd en geaffegeerd. Waarna hij voorleest het met het vidimus op
heden getekend request van H. Koldenberg waarover geresolveerd is dat aan zijn verzoek daarin
vermeld kan voldaan worden en wordt bij dezen den verwalter erfmarktenrigter geautoriseerd
hem die grond voor eene jaarlijksche pacht van drie gulden te verschijnen op Martiny te
verhuren, mits van wederzijden de huur alle halve jaar op te zeggen. En is ten opzigte der
ongeregeldheden die plaats gehad hebben met het maken van brand in de vlieren, geresolveerd
dat men om meer dan eene reden geregtelijk vervolgens tegen de overtreders voor dit maal zal
staken. Doch worden de verwalter erfmarktenrigter en de heeren van der Wijck, van der Sluis,
van 't Overlaer en Götte met de boeren Hungerink en de Scholte, verzogt en geautoriseerd binnen
heden over eene maand ter tafel van goedheren en erfgenamen een reglement op de vlieren te
brengen om daarover te resolveren, zullende het te voren ontworpen reglement daar toe kunnen
dienen, met bijvoegingen van verbeteringen enz en wordt aan voornoemde gecommitteerdens de
ruimste autorisatie gegeven om tot zoo lang alle die bepalingen voor de vlieren te maken, als zij
zullen vermenen te behoren; met magt van substitutie en restitutie en regt om overtreders in
forma regtens te mogen vervolgen onder verband als naar regt.
En ofschoon tot geen punt van actschrijving zijnde (dit niet kunnende) heeft de verw.
erfmarktenrigter de vergadering kennis gegeven van een brief aan hem van den heer ontvanger
der accijzen van dit arrondissement van den 15 jl opzigtelijk het betalen van impost van den
gemaakten brand in de vlieren. Geteekend met het vidimus op heden is daarover besloten den
verw. erfmarktenrigter te verzoeken en te autoriseren, gelijk hij bij dezen verzogt en
geautoriseerd wordt, voor den gemaakten brand die nu nog in de vlieren staat, na ontvangene
opgaven hem ten dien einde door de geinteresseerdens te suppediteren de noodige conventen te
vragen en al dat geene te doen, het geen verders ten beste in de markte daarover gedaan kan
worden.
Alzoo zeer veel brand buiten de markt verkogt en vervoerd wordt, zoo worden tot weering der
inbreuken gecommitt. geautoriseerd met en benevens den verw. erfmarktenrigter den heer baron
van der Wijck en den geerfden Scholten, om alzoo dane overtreders in regten te kunnen
vervolgen met magt van substitutie en belofte van schadeloosstelling.
Waarmede de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink. Verwalt. erfmarktenrichter.
B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, Heeckeren van Overlaer, W. Götte, E.B. ten Raa, G.
Scholten, H. Hungerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Vergadering van gecommitteerden der markte Stokum en Herike op woensdag den 11 novbr.
1818 in gevolge gedane convocatie van den verw. erfmarktenrigter dd 6 novbr. jl.
Na voorlezing van den convocatie brief behoorig geteekend door gecommitteerdens is op nieuw
door den verw. erfmarktenrigter voorgelezen het verhandelde en beslotene op den holting van

den 17 decbr jl en is ter voldoening aan de daar in vermelde commissie door gecommitteerdens
de verw. erfmarktenrigter verzogt en geautoriseerd den heer schoolopziener van dit district
pressant te willen solliciteren om allen spoed te maken met de vervulling der vacante
schoolmeestersplaats in Herike en zoo verre het van de competentie van zelven is en dat daartoe
de noodige annonces in het provintiaal blad en de bijdragen voor het schoolwezen gedaan
worden, als mede de bepaling van den dag tot een vergelijkend examen insgelijks om zich ter
verdere voldoening van goedsheeren en erfgenamens resolutie dd 29 jann. jl te verzoeken van bij
het opgeven van het jaarlijks schoolgeld en tractement, te willen stellen dat gezorgd zal worden
in 1819 voor vrije wooning en eenig land voor den te beroepenen schoolmeester.
Om de zaak te bespoedigen is dienstig van den heer schoolopziener vriendelijk te doen
observeren hoe veel klagten van ingezetenen uit Harke bij gecommitteerdens inkomen, alzoo
hunne kinderen van alle onderwijs verstoken zijn en zij tog in het schoolfonds blijven
contribueeren.
Waarmede deze vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink. Verw. erfmarktenrigter.
B.H. van der Wijck, W. Götte, G. Scholten, H. Hungerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden aan het erve Scholte in 't Hoff
markte Stokkum en Herike op woensdag den 18 november 1818 ingevolge gedane convocatie
van den verwalter erfmarktenrigter dd november jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. den heer baron van der Wijck tot Stoevelaar en den heer Götte.
Verders zijn verschenen den heer Schutte prose, Effink, Wennink, de Scholte, Daalwijck, B.
Peuschers, alle als gewaarde aangenomen zonder eenige consequentie voor het vervolg.
De verw. erfmarktenrigter de vergadering voor hare tijdige comparitie bedankt hebbende,
produceert en leest voor de gerelateerde publicatien uit welke blijkt dat het houden van dezen
holting behorig is gepubliceerd en geaffigeerd. Waarna hij ter tafel brengt het met het vidimus op
heden geteekende extraxt uit het verbaal van het verhandelde bij schout en assessoren der
gemeente Markelo dd 5 october jl. Waarop besloten is van den verw. erfmarktenrigter den heer
Götte en den geerfden Scholten te verzoeken en te autoriseren, gelijk zij bij dezen verzogt en
geautoriseerd worden om met overleg van gecommitteerden van Markelo in den zoogenaamden
Rosendommer dijk een bruggetje en twee duikers, welke half ten laste der markte Markelo bij
publieke aanbesteding te doen leggen onder belofte van schadelooshouding en volle approbatie.
De heer van der Sluis deze vergadering niet kunnende bijwonen, heeft per missive van den 18
dezer met het vidimus getekend wordende, aan de presente leden voorgesteld, de uitwateringen
van het broek te verbeteren door de leidingen uit te diepen en kleine sluisjes te plaatsen en is
daarop geresolveerd den heer baron van der Wijck de ruimste autorisatie te geven om aan den
inhoud en het verzoek in gen. missive vervat, met overleg van den heer van der Sluis (ZUEd
verzogt zullende wordende die commissie meede opzich te nemen), te voldoen en zoodanig te
handelen als ZUWG. en WEG. zullen vermeenen te behoren.
Aan de gezworens Dijkink en Scholte in het Hoff wordt opgedragen van de zoo even benoemde
heeren gecommitteerdens in het uitvoeren der commissie ten dienste te staan.
En zal extract dezer uitgereikt worden aan voornoemde heeren.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink. Verw. marktenrigter.
B.H. van der Wijck, W. Götte, J.W. Schutte, G. Scholten, Daalwijk, B. Peusschers.

Voor copie conform. W. Mellink.
Op heeden den 17 january 1819 zijn de onderstaande heeren gecommitteerden der markte
Stokkum en Herike op het verzoek van den verwalter erfmarktenrigter der voorn. markte
vergaderd ten huize van den heer Verbeeck te Goor. In die vergadering werd door den verwalter
erfmarktenrigter het voorstel gedaan om naar aanleiding van de resolutie van erfgenamen van
Stokkum en Herike in dd 29 january jl waardoor bepaald werd om in 1819 aan den te beroepenen
schoolmeester in Herike eene vrije wooning en eenig land te bezorgen, nu aan den tegenwoordig
provisioneel aangestelden schoolmeester Pieter Colson Aberson de interessen te doen genieten uit
de markte cas van een summa gelijk staande met die welke een dergelijk huis met eenig land aan
de markte zouden kosten. Dewijl voorz. Aberson ongehuwd zijnde uit hoofde van het geringe
tractement in kost moet gaan en daarom geenzins door een vrije woning vervoordeeld zou
worden. En is door gecommitteerden voorn. propositie aangenomen en bepaald dat aan voorz.
Aberson uit de markten cas provisioneel, voorbehoudens echter de goedkeuring van erfgenamen,
betaald zal worden alle vierendeel jaars door den verwalter erfmarktenrigter de summa van zeven
guldens en tien stuivers berekend tegen de intressen ad vijf persent van een capitaal van zes
honderd guldens onverminderd, doch dat de betaling zal geschieden tot den dag van opzage toe te
rekenen van den eersten dag waarop Aberson zijn beroep begonnen heeft; de commissie behoud
doch aan zich de bovenstaande gunstige dispositie te kunnen intrekken wanneer in het vervolg
mogt komen te blijken dat meergem. Aberson niet bleef voortgaan met te voldoen aan de goede
verwagtingen, welke zijn aangewenden ijver en vlijt van hem voor het vervolg doen
veronderstellen.
En zal copie van deze door den verwalter erfmarktenrigter uitgereikt worden aan Pieter Colson
Aberson.
Get. W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
B.H. van der Wijck, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigen geerfdens vergadering gehouden op dingsdag den 16 february
1819 aan het erve Scholte in het Hoff markte Stokkum en Herike ingevolge gedane convocatie
van den verwalter erfmarktenrigter dd 4 february jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer baron van der Wijck tot Stoevelaer en de heer W. Götte.
Verders zijn verschenen de heer burgemeester van Diepenheim, Berend Egberts, Gerrit Greve,
Berend Klosters, Albert Vruwink, Albert Sloot, Gerrit SCholten, Gerrit Effink, Jan Hoestink,
Willem Gelkink, Arend Jan Wennink, Jan Hendrik Lubbers, Leetink voor het halve Mensink, alle
voor ditmaal voor gewaerden aangenomen zonder eenige concequentie voor het vervolg.
De verwalter erfmarktenrigter de vergadering voor hare comparitie bedankt hebbende,
produceerd en leest voor de gerelateerde publicatien uit welke blijkt dat deze holtink behoorlijk is
gepubliceerd en geaffigeerd waer na hij voorleest de met het vidimus op heden getekende
rekening van gedane ontvangst en uitgaven voor deze markte tot op dato dezes en is daarop
besloten:
1. Van de heeren B.H. van der Wijck en J.W. Schutte te verzoeken en te committeeren, gelijk
voornoemde heeren bij dezen worden verzogt en gecommitteerd, om de rekening van den
verwalter erfmarktenrigter met de quitancien daar toe specteerende behorig te examineeren, dien
in cas van welbevinding te sluiten of anders in tegenstrijdig geval aan de vergadering daar van te
rapporteeren.

2. Tot voldoening van het nadeelig slot der rekening is eenparig besloten om te authoriseeren de
heeren B.H. van der Wijck en W. Götte benevens de gezworens om alle gronden welke zedert
drie en dertig jaren aangegraven zijn op te gaan nemen en dezulken waar van de aangraving
nadeelig voor een of meerder in de markte bevonden wordt, te doen inlijken, de andere op een
register te brengen en daar van aan de vergadering zoo spoedig mogelijk rapport te doen.
En wordt aan de verwalter erfmarktenrigter tot zoo lange de gedane en te doenen voorschotten
voor de markte uit de marktencas niet voldaan worden, daar voor een jaarlijksche intresse van
vijf percent toegekent.
Waarmede de vergadering gesloten is.
Get. W. Mellink.
B.H. van der Wijck, W.R.J.W. van Heeckeren van Ovelaar, W. Götte, J.J. Schmauss namens het
Groote Gasthuis, namens den ontvanger der Domeinen Wolter Jalink, E.B. ter Raa, J.W. Schutte
als provisor van het Burgerweeshuis te Deventer en voor zich zelfs.
Voor copie conform. W. Mellink.
De ondergeteekende B.H. van der Wijck en J.W. Schutte als gecommitteerdens op den holting
van den 16 febr. 1819 ten einde de rekeningen van ontvang en uitgaav van den heer Mellink in
qualiteit van markenrigter der vereenigde marke van Stokkum en Herike te examineeren en daar
van aan de marken vergadering voormeld rapport te doen verklaren dat zij gemelde rekening van
ontvang en uitgaav beginnende met den jare 1813 en eindigende met den 16 february 1800
negentien, waarvan de ontvang bedraagt eene somma van een duizend zes honderd zestien
guldens eenen stuiver en acht penningen en de uitgaav eene somma van twee duizend zeven
honderd drie en tachtig guldens drie stuivers en elf penningen, dus tot deze laatste een voorschot
op de belasting der vlieren over 1800 achttien van zeven en veertig guldens behoort, welke in een
volgende rekening door gemelden heer markenrigter in ontvang zal worden gebragt, naar behoren
hebben geexamineerd en met de quitancies en verdere bescheiden geconfronteerd in order hebben
bevonden.
Stoevelaar in Herike den 6 maart 1819. Get.
B.H. van der Wijck, J.W. Schutte.
Voor copie conform. W. Mellink.
Rekening van gedanen ontvangst en uitgaaf voor de markte Stokum en Harke door wijlen den
heer J.C. Brill en den fungerenden verwalter erfmarktenrigter W. Mellink vanaf 1813 tot op den
17 february 1819.
Vidimus ter vergadering van goedsh. en erfgen. dd 16 febr. 1819 get. W. Mellink.
Ontvangst
1816. Voor 2 syndic. Bons f 67-13-4/59-0-15 voortspruitende uit den oorlogslast,
te Amsterdam met versch. interest ad 5¾ perc. aan de beurs verkogt l.n.
f 111-1-8
1817. Den opbrengst van de publiek verkogte marktengronden, ld exped. v/h
proces verbaal van verkoop van den notaris
f 1505-0-0
summa f 1616-1-8
uitgaaf f 2733-5-11
De uitgaaf is groter f 1167-4-3
Uitgaaf
Aan grondlasten betaald voor Stokum over den jare
1812 f 112,66
f 53-14-0
1813 f 127,37
f 60-14-2

1814 f 137,15
f 65-17-0
1815
f 59-1-15
1816
f 60-3-11
1817
f 56-14-0
1818
f 125-16-0
1816 den oorlogslast f 59-0-15
Voor Harke
1812 f 101,83
f 48-10-14
1813 f 146,18
f 69-13-0
1814 f 175,29
f 74-19-0
1815
f 67-13-0
1816
f 68-15-11
1817
f 64-18-3
1818
f 64-13-8
1816 den oorlogslast f 67-13-0
1812 Hamb.straatgeld f 1-5-0
kennisgeving

totaal f 54-11-11

totaal f 528-1-4

1813 14 sept. Meerman repar. aan eene brug timml.
Jabbega geleverd ijzerw. aan id.
Laupman 15 1/2 lb lood tot id.
1817 17 july Den hr Verbeek voor de opmeting en plan van verk. land
12 oct. Den timm. Keuyers in 2 term. zijne pretentie op Stok. & Harke ld
getaux. rekening gt
20 oct. De erfgenamen van wijlen den hr Hulsken, gedane voorsch. en
dienst. ld specef. memorie
1818 30 jan. Den timm. Haghuis voor vl glindw. v/h kerkhof te Marculo zamen
2 april Den timm. Waanders voor geleverde handwijzers
Aan Greve terug zijne voorgeschotene penningen ld gegt. oblig.
25 mey Timm. Keuyers gemaakte gooten ln
5 july Exped. v/h consent ter verveening van heeren gedeputeerden
Verter. in den Engel met gecomm.
Grimm voor het meten der markt grond 1812
22 july Hagen timml. geleverd hout lgt
Schurink marktenbode van Harke in 2 term.
Scholte in Harke voor het maken van 2 gooten
*
12 dec. Voorgeschoten te Almelo de belasting op de vlieren over 1818
1819 17 jann. Den hr Pagenstegeker over vacatien en diensten van wijlen den hr
landrentmr van der Wijck
9 febr. Timm. Waanders de 1/2 kosten voor de publ. aan besteede brug in
den Rozendommer dijk
Betaald voor vragtloon ln en gt
12 febr. Nijhuis de 1/2 kosten voor de 2 gooten in den Rozendommer dijk
Aan Holtkamp en den huize Twickel voor verw.loon en verwe aan
het glind te Markelo
Hargeerds geleverde palen in de vlieren
Gedane voorschott. door Vendant ln
Vendant memorie van vacatien en dienst vanaf 1814 tot den 17

f 8-16-0
f 18-12-0
f 2-6-8
f 17-2-0
f 345-1-0
f 287-18-12
f 97-0-0
f 38-10-0
f 35-0-0
f 35-0-0
f 1-14-0
f 0-4-0
f 15-0-0
f 25-3-0
f 20-0-0
f 16-10-0
f 47-0-0
f 37-3-0
f 47-10-0
f 26-0-0
f 30-0-0
f 44-2-0
f 3-0-0
f 58-10-0

february 1819
15 febr. Vacatien en dienst ln door den heer Götte als gecommitt.
16 febr. Declaratie van Scholte uit Harke ten laste der markte
De uitgaaf bedraagt f 2702-0-0, daarvoor stelle slechts 3 pct adm.
Vacatien en dienst ln door den HWGeb heer van der Wijck als
gecommitteerde
Somma
* deze f 47-0-0 worden in de volgende rekening in ontvangst gebragt.
get. W. Mellink.
Voor copie conform. W. Mellink.

f 204-6-12
f 80-12-8
f 11-0-0
f 81-0-0
f 85-16-4
f 2783-5-11

De ondergeteekende gecommitteerdens der markte Stokkum en Herike door den verwalter
erfmarktenrigter geconvoceerd zijnde om zamen te komen te Goor op den 9 juny 1819 ten einde
op grond van resolutie van erfgenamen van den 17 augustus 1818 een reglement op de vlieren te
ontwerpen, zijn vergadert geweest en is na gedane voorlezing van een met het visa door de
gecommitteerdens getekenden convocatiebrief en van de resolutie van goedsheeren en
erfgenamen van den 17 aug. jl en na rijpelijk gedelibereerd te hebben over de aan hun
opgedragene commissie, goedgevonden om op eene eerstdaags te houden holtink aan de
erfgenamen voor te stellen van tegen een behoorig te bepalen salaris twee perzoonen van
getrouwen handel voor de markte aan te nemen in qualiteit van vlierwagters, die na beedigt te
zijn de functien van veldwagters zullen kunnen waarnemen om die te belasten met continueel
beurtelings des dags en nachts in de vlieren te surveilleren alles na eene hen ten dien einde te
gevene instructie. Het salaris zou gevonden kunnen worden met eene kleine belasting op elk voer
schadden dat uit de vlieren gehaald wordt te leggen. Tevens om voor te dragen dat men de grup
in 1818, door last van gecommitteerdens in het Hollenberger vlier gestoken moet blijven
beschouwen als de regte scheiding tusschen de wei- en vliergrond. Wel te verstaan dat hetgeen
aan de kant na de weiden of meenen ligt, is en blijft de weidegrond. Wijders dat het van veel
belang is om eene resolutie te nemen tot het maken eener nauwkeurige bepaling, zij zullen
proponeeren dat het aan geen beregtigden zal vrijstaan van meerdere brand te maken dan dertig
voeren voor den boer die van twintig tot dertig mudden bouwland onder den ploeg heeft, van
twintig voeren voor hen die van acht tot zestien mudden land bouwt en tien voer voor den geenen
die geen meer land heeft dan van een tot acht mudden lands heeft.
Waarna de gecommitteerdens gescheiden zijn. Get.
W. Mellink verw. erfmarktenrg.
B.H. van der Wijck, W.A.J.W. van Heeckeren van Overlaar, W. Götte, H. Hungerink, G.
Scholten.
Voor copie conform. W. Mellink.
Op heden den 27 july 1819 zijn de ondergeteekende vergaderd in den Engel te Goor; als
gecommitteerd zijnde bij resolutie van goedsheeren en erfgenamen der markte Stokum en Herike
van den 17 december 1817 tot het doen vervullen der vacante school in Herike met in achtneming
der bestaande reglementen.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met het voorlezen van den convocatiebrief
daartoe strekkende en produceerde vervolgens eenen brief van den heer schoolopziener van dit
district ook al loopende over de finale benoeming van eenen schoolonderwijzer in voorzeide
boerschap. Welke met het vidimus op heeden getekend werd. Uit dien brief bleek dat bij de
gedane uitnoodiging van sollicitanten voor die school zich als zoodanig alleen had opgedaan

Pieter Colson Aberson, welke van af primo january dezes jaars als provisioneelen onderwijzer in
die school gefungeerd en zijne pligten getrouw vervuld heeft. Als meede eene uitnoodiging om
de collatooren van die school op eene wettige wijs te vereenigen ter benoeming van eenen
onderwijzer in meergenoemde school. En om na afloop van dien van een en ander aan zijn eerw.
kennis te geven.
De gecommitteerden hebben na daer over gehoudene deliberatien goedgevonden hunne stem te
geven als onderwijzer in de school te Herike op het daartoe staande vaste tractement en
schoolgeld aan bovengenoemden Pieter Colson Aberson, met autorisatie op den verwalter
erfmarktenrigter, om den heer schoolopziener te verzoeken van deze hunne tegenwoordige
benoeming het vereischt proces verbaal te formeeren en daartoe de approbatie van zijn
excellentie den minister van onderwijs te vragen.
En zal copia van dit verhandelde aan zijnew. uitgereikt worden. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, H. Hungerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en Herike
op woensdag den 6 october 1819 aan het erve Scholte in het Hoff ingevolge gedane publicatien
van den verwalter erfmarktenrigter dd 25 september jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer baron van der Wijck tot Stoevelaar en de heer W. Götte.
Verders verscheenen Harmen Leetink namens Mensink, G. Scholte, L. Daalwijck, J.H. Rierink, J.
Hoestink, G.H. Effink, A.J. Wennink, A. Sloot, J. Willink op Kreemers, W. Snellink, G.H.
Krabbenbos op Joling, voor dit maal alle als gewaarden aangenomen.
De verwalter erfmarktenrigter de vergadering voor de tijdige comparitie bedankt hebbende,
produceerd en leest voor de gerelateerde publicatien uit welke bleek dat het houden van dezen
holting behorig is bekend gemaakt en er van gerelateerd. Waarna voorgelezen werd het met het
vidimus op heeden geteekende rapport van den verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerdens,
zoo ook de twee registers sub A van aangegravene gronden door marktengenoten en sub B van
gronden aangegraven door hutten bewoonders. Welke drie stukken algemeen zijn goedgekeurd
geworden, behalve de aangraving gedaan door Leetink en van J. Wilgerink. En word de verwalter
erfmarktenrigter geautoriseerd tot het in uitvoer brengen van den inhoud van het rapport het
welke bij dezen wordt geconverteerd in markten resolutie en geinsereerd zal worden in het
marktenboek, zoo ook om publiek te doen verkoopen de 12 schepel gemeene grond in het broek,
hetwelke door aankopers niet zal mogen betimmerd worden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, W. van Heeckeren van Overlaar, G. Scholten, J.
Hoestink, G.H. Effink, A.J. Wennink, H. Leetink, L. Daalwijk.
Voor copie conform. W. Mellink.
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen den 6 october 1819. Get. W. Mellink.
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerde der markte Stokkum en
Herike hebben de eere aan goedsheeren en erfgenamen der markte over te leggen.
Een door hen geformeerd register sub A van die marktengronden welke door verscheidenen
marktengenooten binnen den tijd van 33 jaren zijn aangegraven geworden, daartoe geautoriseerd
zijnde bij erfgenamen resolutie van den 16 febraury jl, de prijs welke betaald moet worden voor
de vierkante Rhijnlandsche roe veldgrond is twee en een halve stuiver en voor dergelijke roe
groengrond vijf stuivers, al bepaald bij resolutie van den 13 july 1815, de Rhijnlandsche morgen

zes schepel gezaai op zes honderd roeden gevolglijk het schepel lands honderd roeden zijnde; zoo
maakt twaalf gulden tien stuvers den prijs uit voor een schepel veldgrond en vijf en twintig
gulden dien voor een schepel groengrond, gevoeglijk en minst kostbaarst is hun voorgekoomen
deze gronden in hun bijwezen door de gezwoorens te doen treeden en niet door een landmeeter te
doen meeten. Zij twijfelen niet op deze maatregel zal goedgekeurd worden; zij proponeeren
tevens om de koopspenningen voor die gronden in twee egale termijnen te doen uit betalen,
waarvan den eersten op aanstaanden Martiny en den laatsten op den 11 january 1820 zal zijn.
De ondergeteekende leggen in de tweede plaats over een register sub B van die gronden welke
door eenige onder den naam van hutten bewooners zijn gecultiveerd en aangegraven geworden,
daar goedsheeren en erfgenamen eigenaren dier gronden zijn en met billijkheid er eenige huur
voor vorderen kunnen, zoo wordt geproponeerd om te resolveeren dat die hutte bewooners 's
jaars voor het schepel gecultiveerd land (bereekend tegen duizend treeden) eene huur van vijftien
stuivers zullen betalen, waarvan het eerste jaar huur zal verschijnen op Martiny 1820 en dat de
verwalter erfmarktenrigter gechargeerd worde met de ontvangst dier jaarlijksche pacht; zoo ook
met die van de koopspenningen der aangegravene gronden, tevens dat hij ten overstaan eens
notaris voor den tijd van negen jaaren pacht ceduls naar aanleiding van het rapport met die hutten
bewooners aanga, alles met magt van substitutie eens procureurs bij de regtbank dezes
arrondissements, met autorisatie om onwillige debiteuren geregtelijk te doen vervolgen, onder
belofte van schadelooshouding en onder vrijwaring als naa regten.
Zij hebben vervolgens de eer de vergadering bekend te maken mat de jaarlijksche inkomsten en
uitgaven dezer markte de uitgaven ten naaste bij bekend zijn voor:
Grondlast van Stokkum
f 126,Grondlast van Harke
65,Grondlast van landen gebruikt bij 26 hutten bewooners
27,10
Boode loon van Herike
20,Provisioneele toelage aan de markte van Herike
30,Onderhoud van bruggen en goten
50,Administratien, vragten, exploocten, publicatien voor marktenrigter, vacatien van
gecommitteerden
75,Salaris aan de gezwoorens
30,Onvoorziene uitgaven
16,10
eene summa
440,Het montant der aangegravene gronden vid register A zal komen op f 3657-2-4, hetwelk blijft na
aftrek van het nadeelig slot der rekening gedaan den 16 february laatstleden f 1167-0-0, de
sedertdien tijd gedane uitgaven f 312-0-0 en voor oninbare posten f 250-0-0, tesamen f 1729-0-0.
Een zuiver slot van f 1928-2-4 geplaatst onder hypotheek tegen vier en een half ten honderd 's
jaars geeft aan interest f 85-10-0, hierbij koomt de landhuur der hutten bewooners f 162-6-10, zoo
dat de inkomsten zijn f 247-16-10.
De uitgaaf 's jaars is bij gevolg f 192-0-0 grooter dan de inkomsten, dat deficit kan voldaan
worden door een jaarlijksch vast weidegeld onderling te betalen aan de markte en wel voor elk
rund beneden de twee jaar twee stuivers en boven de twee jaar vier stuivers en voor elk paard
beneden de drie jaar ook twee stuivers en boven de drie jaar vier stuivers, hetwelk eene somma
van f 199-10-0 kan opbrengen, blijkens de lijsten van het veefonds over dit jaar aan hun vertoond
door de heer schout van Markelo, ofschoon voorzeide weidegeld hoger komt dan zij wel
gewenscht hadden, bekennen ondergeteekenden geen ander middel, buiten dien van jaarlijkschen
verkoop van marktengronden, te weeten tot bestrijking der uitgaven.
En onderwerpen deehalven het rapport aan het oordeel der goedsheeren en erfgenamen van

Stokkum en Herike.
Goor den 4 october 1819. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
Alzoo sedert eenen geruimen tijd tusschen de geerfdens en ingezetenen der markten Stokkum en
Herike ter eenre, en Elsen ter anre zijde in het schoutambt Markelo eenige oneenigheid en
verschil ontstaan is over de grensscheiding tusschen voorschrevene markten, zoo is het dat wij
ondergeteekende Willem Mellink en Hozeas Smits verwalter markenrigters der beide markten en
Berend Hendrik baron van der Wijck, Hendrik van der Sluis heer van het Westervlier en Willem
Götte gecommitteerdens der markte Stokkum en Herike, bij resolutie van goedsheeren en
erfgenamen van den 17 october 1814 en 13 july 1815 en Hendrik Wilgerink, Berend Rief,
Willem Odink, Hendrik Boesink en Jan Hendrik Molenkolk gecommitteerdens van de markte
Elsen, bij resolutie dd 8 juny 1815 geautoriseerd ter afdoening dier geschillen tot de finale
regeling der wederzijdsche grenzen en tot het zetten van palen op de scheiding tusschen de beide
markten, na genomene oculaire inspectie en examinatie van zaken, onderling overeengekomen
zijn en bepaald hebben dat van nu voortaan de grenzen zullen zijn en de laken gaan ter plaatze,
waardoor hen tusschen beide markten grens laak of markten palen gezet zijn, zoo en in dier
voegen als hierna beschreven staat.
De grenzen tusschen Stokum en Herike en Elzen beginnen bij den steen die ligt aan den kant van
de Regge in het hooyland het Vree genaamd onder Sprokreef, vandaar regt aan op den paal die
gezet is in den hoek van de Kindergoor steeg, vlak aan de weide van Jan Flipsburg en den
gaarden van Lambert Flipsburg ter eenre, en aan de weide het Goor genaamd van Sprokreef ter
anre zijde; verders in een regte lijn het huis van Filipsburg voorbij en kort voor bij het huis van
Jan Mottena heen op den paal die is in den hoek van de Goorsche of Broekgarritsmaat, in
eigendom aan Boezink behoorende aan de kant van de sloot.
Zoo die sloot langs tusschen de Brandehorst en Leunks maat door die onder Stoevelaar hoort,
altoos die sloot tot scheiding langs de Morsink maat voorbij het land van Jan Verdriet tot op den
paal die staat op den hoek van Verdriets groengrond bij het hek en vandaar de beek die een
eigendom van Herike en door die boerschap geschraad moet worden tot scheiding, tot aan de
Zwartedijksbrug, alwaar weder een paal staat die in een regte lijn laakt op den paal die op de
hoogte van den Bolderman gezet is, op welke hoogte de beide markten aan die van Markelo
sluiten.
Hier meede zullen tevens vervallen zijn, alle zoo wel een als anderzeids bestaan hebben, de
sustenuen contrarie zijnde aan deze scheiding.
Van al het welk wij deze tegenwoordige acte hebben opgemaakt onder expresse renunciatie op en
aan alle exceptien en uitvlugten daartegen in eenigen opzigte aan te voeren.
Dubbeld gedaan tusschen ons te Goor den negentienden october 1800 negentien en hebben de
verwalter marktenrigters elk een dubbeld in bewaring genomen. Get.
W. Mellink, H. Smits, B.H. van der Wijck, W. Götte, H. Wilgerink, B. Reef, H. van der Sluis, W.
Odink, J.H. Meulenkolk, Hendrik Boesink keurt de inhoud dezer volkomen goed en verklaard
niet te kunnen schrijven.
Get. W. Mellink, H. Smits.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigen geerfdens vergadering gehouden op zaterdag den 2 december
1820 aan het erve Scholte in het Hoff markte Stokkum en Herike ingevolge gedane publicatien

van den verwalter erfmarktenrigter dd 17 november 1820.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer W. Götte en de heer E.B. ter Raa burgemeester van Diepenheim.
Verders verscheenen de HWGb heeren baron van der Wijck, baron Sloet ontvanger der
Domeinen, G. Scholte, Berend Egberts, Garrit Greven, Teunis Kloots, J.H. Rensink, Jan
Hargeerds, G.H. Bode op Effink, W. Gelkink, J. Hoestink, H. Letink namens half Mensink, A.J.
Wennink en de heer baron van Heeckeren van Overlaar en de heer J.W. Schutte.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met de lezing der door de custors van
Diepen en Markelo gerelateerde publicatien, welke aan de beide kerken aldaar op twee achter een
volgende zondagen zijn afgelezen en aangeplakt; daarna produceerde en tekende hij met het
vidimus op heden den missive van den heer schout van Markelo dd 14 laatstl. betreffende den
afkoop der belasting op de vlieren voor den tijd van zes jaren; na voorgelezen te zijn en daarover
gehoudene raadpleegingen, werd besloten voor als nog in geenen afkoop te treden, maar bij
dezen den verwalter erfmarktenrigter en de heer W. Götte te qualificeren om zich te Zwolle bij de
directie der indirecte belastingen te vervoegen, ten einde ontheffing van voornoemde belasting te
bekomen; doch zoo onverhoopt daarin niet geslaagt werd, worden voornoemde heeren
gecommitteerdens geautoriseerd voorloopige schikkingen te maken tot den afkoop, doch zal de
approbatie van goedsheeren en geerfdens vereischt worden tot het finaal aangaan tot een accoord
van afkoop.
Eindelijk werd overlegd het rapport van verwalter erfmarktenrigter en gecommittierdens rakende
sommige posten van aangegravene marktengrond, waarvan de betaling moeilijkheid ondervind en
is beslooten met meerderheid van stemmen zich met het rapport dier commissie te conformeeren,
het zelve bij dezen in markten resolutie te conferteeren en bij dezen den verwalter
erfmarktenrigter de noodige autorisatie te geven tot de uitvoering van desselfs inhoud met magt
van transactie en substitutien onder belofte van schadelooshouding en vrijwaring als na regten.
De heeren Sloet, E.B. ter Raa en J.W. Schutte als rentmeester van het Burgerweeshuis zijn van
gevoelen dat de heer J.W. Schutte namens Look niet moet gehouden worden tot betaling der
uitgebaakte veldgrond. De heer Schutte wilde dat de prijs van Leuverink evenmin verminderd
werde, bij aldien zijne rekening het niet met de f 22-0-0 gedaan werde.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink verw. erfmarktenrg.
B.H. van der Wijck, W.M. Sloet, W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaer, E.B. ter Raa, G.
Scholten, Hungerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen in de markte Stokum en Herike den 2
december 1820. Get. W. Mellink verw. erfmkrg.
Rapport van den verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerdens van Stokkum en Herike aan de
goedsheeren en geerfdens dier markte.
De verwalter erfmarktenrigter belast bij erfgenamens besluit met den ontvangst der penningen
aan de markte verschuldigd voor aangegravene gemeene gronden, ontmoete bij de inning eeniger
posten zwarigheeden, waarvan verscheidene onbetaald zijn gebleven; zommige aangravers
wenden voor dat de grond niet de vereischte grootte heeft, andere verkiezen de reeds
opgegravene grond gemeen te laten leggen, er zijner die zich buiten staat zeggen hun
verschuldigde te kunnen voldoen, ook nog die aanvoeren dat hunne grond langer dan 33 jaren
binnen is. Een en ander deed hem den 29 november jl eene vergadering beleggen van
gecommitteerdens en gezwoorens in welke hij verslag gaf van een en ander en ter tafel bragt de

lijst der restanten met de redenen die sommige moveeren om niet te voldoen. Na daarover
gehoudene raadplegingen en ingewonnene informatien der gezwoorens, welke met die bijzondere
omstandigheeden best bekend zijn, hebben de ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter en
gecommitteerden nodig geoordeeld ter kennis van de goedsheeren en erfgenamen genoemde
restantlijst in aanmerkingen te brengen met bijvoeging hunner consideratien en gevoelen
daaromtrend. En stellen derhalve voor dat G.J. Dresens geregtelijk door de verwalter
erfmarktenrigter geconstringeerd worde tot betaling der aangegravene grond. Alzoo in
tegenwoordigheid van den marktenrigter van Markelo gebleeken is dat hij veel meer moet betalen
dan op het register ten zijner laste staat. Dat men van de pretentie ad f 42-12-8 van den ouden
Potman afzie uit hoofde zijner armoede, mits hij de aangegravene grond inlijke en tot gemeen
gebruik late leggen. Dat men van J. Morsman de f 31-10-0 invordere tenzij hij voldoende
bewijzen produceere dat het langer dan 33 jaren door hem binnen gegraven is.
Zij dragen voor dat Koel Gerrit in plaats van f 27-15-0 te betalen 's jaars van die grond eene
geringe pacht geve. Zoo ook dat men de binnen gegravene grond van de wed. A. Leeftink die op f
29-15-0 staat, voor eenige jaren gratis aan haar in huur afstaa, beide doodarm zijnde.
Indien dat beweezen kan worden dat de heer J.W. Schutte op eenen holting aanvrage om de 176
roe veldgrond ad f 22-0-0 gedaan heeft, den verwalter erfmarktenrigter uit te noodigen die
penningen in te vorderen.
Om G. Peters thans woonachtig in Zenderen geregtelijk aan te spreeken voor de f 17-7-8. Aan de
wed. Bartelo na behorig bewijs te geven dat reeds door haar de f 10-0-0 betaald zijn, dezelve in
mindering op hare rekening te korten.
Om zich te conformeeren met hetgeen de vijf getuigen ten voordeele van J. Beldman verzeekeren
en derhalve zijne rekening met f 6-5-0 te verminderen.
Blijkens de nadere opneeming is de eene aangegravene post door A. Molenbrug groot 25 r. en
niet 72 roe, daarom de te veel gestelde 47 roeden van het register en van zijne rekening af te
schrijven.
H. Leuverink bij Markelo zeer slechte grond aangemaakt hebbende, is hem die voor groengrond
aangerekend, dit is een abuis want voor den prijs van veldgrond is dezelve duur. Zij proponeeren
aan hem die grond voor f 125-12-8 in plaats van f 251-5-0 af te staan.
Genoegen te nemen dat de heer van der Sluis als geene aanvraag om de 201 roeden uitgebaakte
veldgrond gedaan hebbende, dezelve gemeen late leggen en die post van het register af te
schrijven.
Om te treeden in het voorstel van A. Peterman die verzoekt dat de groengrond door hem in het
broek aangemaakt ten voordeele der markt verkogt worde; zoo ook hetzelfde ten opzigte van A.
Brinkers of van hem zoo veel marktengrond gratis te geven als hij vermeent dat de weg lang en
breed is die door zijne aangegravene loopt.
Uit hoofde de groengrond aangemaakt door Willink slecht is, steld men voor hem die met f
150-0-0 en niet met f 180-15-0 te doen betalen. Of te anders met die van Peterman en Brinkers
publiek te verkoopen.
Af te zien van de f 55-17-8 van G. Keuyers zoodraa hij duidelijk aantoond dat aan zijn vader den
Veldkamp toegekend is voor het in order brengen der Kooydijksbrug.
De gezwoorens hebben verklaard dat de bleek van H. Zentman groot 100 roe ad f 12-10-0 langer
dan 40 jaar opgegraven is, men draagt dan voor dat die post van het register afgeschreven worde.
G. Huiskes geene nadere getuigen hebbende moet gehouden worden tot betaling der f 19-7-3 des
verkiezende kan hem die tegen eene jaarlijksche huur van eenen gulden in pacht afgestaan
worden of anders hem de grond te doen inlijken.
Goor den 30 november 1820. Get.

W. Mellink verw. erfmrkg.
B.H. van der Wijck, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden aan het erve Scholte in 't Hoff
markte Stokum en Herike op woensdag den maart 1821 ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 23 febr. jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de HWG heer W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar namens mevrouw de Gravin van
Rechteren en de heer J.W. Schutte.
Verders verscheenen Hungerink, J. Haargeerds, B. Egbers, J.H. Lubbers, J. Klossert, G. Leeftink,
G. Greve, J.H. Wennink, de HWG heer van der Wijck tot Stoevelaar en de heer W. Götte.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met de voorlezing der publicatien
gerelateerd door de custors aan de kerken te Diepenheim en Markelo, waaruit bleek dat het
houden van dezen holting behorig is afgelezen en aangeplakt. Na gesproken te hebben over het
leggen eener nieuwe brug in den Kooydijk zijn de verwalter erfmarktenrigter en de heer W. Götte
geautoriseerd om ten dien einde een bestek uit te werken en het leveren der materialen, met het
leggen der brug publiek aan den minst aanneemenden te doen aanbesteeden.
Na productie van het request van J. Lenfers en vrouw in substantie om eene plaats in het veld
verzoekende om er zich neer te zetten, is het stuk buiten deliberatie gesteld, dewijl regestranten
thans in Herike eene wooning gehuurd hebben.
De met het vidimus op heden geteekende memorie van H. Keuyer ten betooge van zijnen
eigendom op den door zijnen vader aangegravenen veld kamp en inhoudende verzoek om
betaling van tien jaar rente voor de rekening ad f 341-0-0 hem in 1818 betaald, ter tafel gebragt
zijnde is de verwalter erfmarktenrigter geautoriseerd om af te zien van de invordering van den
koopprijs voor voorm. kamp en om van het register der aangegravenen marktengronden dien post
af te schrijven en wijders na herlezing van een gedeelte van het rapport van gecommitteerdens dd
13 july 1815 goedgekeurd door de erfgenamen, bepaald van niet te treeden in eenige betaling van
renten en dat requestrant van deze bepaling zal geinformeerd worden.
Eindelijk werd met meerderheid van stemmen besloten dat een derde gedeelte der f 42-0-0
betaald door sommige tot vergoeding van schade gepleegd in het Stokumer broek, zal uitbetaald
worden tot aanmoediging aan de gezwoorens en dat het overig gedeelte zal gestort worden in de
markten cas.
Waarna de vergadering gesloten is. Get.
W. Mellink verw. erfmktr.
W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar, J.W. Schutte, W. Götte, B.H. van der Wijck.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden aan het erve Scholte in het Hoff
markte Stokum en Herike op dingsdag den 3 july 1821ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 24 jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer W. Götte en de burgemeester van Diepenheim.
Verders verscheenen namens de heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar, H. van der Sluis tot
Westervlier en J.H. van Heeck te Markelo blijkens overlegde volmagten, de heer W. Götte, de
heer J.W. Schutte voor hem zelve en als provisoor van het Burgerweeshuis te Deventer, de
geerfdens G. Scholte, H.J. Greven, H. Immink, Egb. Nijhuis, J.H. Eertink, G.J. Wilbers, J.

Hoestink, H. Elkink op Wiemerink, A.J. Wennink, J. Hargeerds.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met de voorlezing der publicatien welke
blijkens relaas der custors van Markelo en Diepenheim aan de kerken op twee zondagen zijn
afgelezen en aangeplakt.
Na de missive van den her schout van Markelo dd 19 juny 1821 gelezen en met het vidimus op
heden alhier geteekend te hebben, is besloten dat de verwalter erfmarktenrigter geautoriseerd
wordt om uit de markten cas eene somma van twee honderd guldens te betalen tot het fonds om
drie bruggen te leggen over de Schip- en Bolksbeek ter verbetering der wegen van Twenthe na
Zutphen en Deventer ingeval het gouvernement afziet van de bestrating der groten wegs van
Deventer na de grenzen.
Wijders werden de heeren J.W. Schutte en E.B. ten Raa en den verwalter erfmarktenrigter
gecommitteerd om namens deze markte met de commissies van Markelo en verdere
belanghebbende besturen eenstemmig te kunnen handelen over het gevoeglijkst leggen der
bruggen en over het formeeren van een plan om jaarlijks de belofte van approbatie en
schadelooshouding.
De heeren verwalter erfmarktenrigter, W. Götte, E.B. ten Raa en den geerfden H. Hungerink
worden bij dezen verzogt en geautoriseerd om te formeeren een plan ten einde op de minst
kostbaarste wijs het Stokemer broek in beeken, wallen of kadijken te leggen, met magt van
substitutie en onder belofte van restitutie en approbatie.
Waarna de veragdering gesloten is. Get.
W. Mellink verw. erfmktr.
W. Götte, E.B. ten Raa, J.W. Schutte prose, J. Hoestink, A.J. Wennink, G. Scholten.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en Herike
aan het erve Scholte in 't Hoff op vrijdag den 30 november 1821 ingevolge gedane publicatien
van den verwalter erfmarktenrigter dd 10 jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer baron van der Wijck tot Stoevelaar en de heer W. Götte.
Verders zijn verscheenen J. Hoestink, J. Haargeerds, H. Leetink namens Mensink, B. Egbers, Gt.
Greven, Gt. Leeftink, B. Peuschers, H. Rengerink, H. Roelvink, B. Kloster, A. Sloot.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met voor te lezen de publicatien uit welke
volgens relaas der custors aan de kerken te Markelo en Diepenheim bleek dat het houden van
dezen holting op twee achter eenvolgende zondagen is afgelezen en aangeplakt.
Nadat den verwalter erfmarktenrigter zijn voorstel opzigtelijk het houden van ganzen op de
gemeene grond gedaan had, is besloten dat van nu voortaan de volle boer vijf oude ganzen en een
gent en de halve boer of kater drie oude ganzen met een gent op de gemeene grond zal mogen
drijven.
Wordende bij dezen de gezworens verzogt en geautoriseerd om wekelijks eenmaal alle de ganzen
in het Stokumer broek en verdere gemeene grond op te doen drijven. En ingeval er gevonden
worden waarvoor geen eigenaar is, of die te veel door een inwooner dezer markte gehouden
worden, zoo worden de gezwoorens gelast dezelve dood te slaan of dood te schieten, onder
vrijwaring als na regten en belofte van goedkeuring.
Wijders is bepaald dat aan de gezwoorens voor elken dag dat zij werkzaam zijn nader door de
erfgenamen na billijkheid iets voor hunne moeite zal toegekend worden.
Tot leden der commissie die met de stad Diepenheim in schikking zal kunnen treden over den
afstand van het regt van genoemde plaats in deze markte en ter regeling der grenzen tusschen

Herike en de stad Goor, zijn bij dezen benoemd de verwalter erfmarktenrigter, de heeren van der
Wijck en Götte en geerfdens Hungerink en Gt. Pool, met magt om voorlopige schikkingen met
Goor en Diepenheim te kunnen maken en met verzoek van hunne verrigtingen alvorens finale
arrangementen te treffen aan de goedsheeren en geerfdens berigt te geven, alles met magt van
substitutie, restitutie en belofte van approbatie.
Waarmede de vergadering gesloten is. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, J. Hoestink, J. Haargeerds, H. Leetink, B. Peuschers,
H. Rengerink, H. Roelvink, B. Klosters.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en Herike
op het erve Scholte in 't Hoff op zaterdag den 23 february 1822 ingevolge gedane publicatien van
den verwalter erfmarktenrigter dd 10 jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer baron van der Wijck tot Stoevelaar en de heer baron Sloet ontvanger der
Domeinen.
Verders verscheenen de heer W. Götte, G. Scholte, A. Vruggink, H. Hunger, J. Willink, B.
Egbers, J.H. Wennink, G. Greven, J. Hesselink, J.H. Lubberink, G. Koenderink, J. Hargeerds, H.
Brinkers, de heer baron van Heeckeren tot Overlaar namens mevrouw van Regteren.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met voor te lezen de publicatien uit welke
volgens relaas der custors aan den kerken te Markelo en Diepen bleek dat het houden van dezen
holting op twee achter een volgende zondagen is afgelezen en geaffigeerd.
Vervolgens produceerde en las hij voor de met het vidimus op heden geteekende rekening van
ontvangst en uitgaaf voor deze markte vanaf 1819, 1820, 1821 tot february 1822 met de
quitantien erbij specteerende. Waarna besloten werd van bij dezen te benoemen de heeren baron
Sloet, W. Götte en de geerfde Hungerink met autorisatie om die rekening in cas van
welbevinding na gedane examinatie te sluiten en te teekenen of om in tegenstrijdig geval er van
aan de goedsheeren en geerfdens te berigten. Wijders is de verwalter erfmarktenrigter
geautoriseerd om in regten te kunnen treden tegen die geene welke hutten bwooners zijnde,
gronden van de goedsheeren en geerfdens hebben binnen gegraven en gecultiveerd en weigeren
om met den verwalter erfmarktenrigter huur ceduls aan te gaan van de door hun aangemaakte
marktengrond, met magt van transactie, substitutie, belofte van approbatie, restitutie en
vrijwaring als na regten.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink verwalter erfmktr.
B.H. van der Wijck, W.M. Sloet, W. Götte, W. van Heeckeren van Rhaa, G. Scholte, H.
Hungerink, B. Egbers, J.H. Wennink, G. Greven, J.H. Lubbers, J. Hargeerds, H. Brinkers.
Voor copie conform. W. Mellink.
Vidimis ter vergadering van erfgenamen den 23 february 1822. Get. W. Mellink verw. erfmktr.
Rekening van gedanen ontvangst en uitgaaf voor de markte Stokum en Herike door W. Mellink
verwalter erfmarktenrigter vanaf den 17 february 1819 tot den 17 february 1822.
Ontvangst
Voor aangegravene marktengronden ld register en staat sub A
f 2215-19-0
Terug onvangen van differente verveeners de belasting op de
irreguliere veenderijen over den jare 1818 vid sub B
44-12-0
1819
C
220-2-12

1820
D
73-6-0
Opbrengst van het weidegeld op de marktengronden in 1820 sub E 190-19-0
1821 sub F
189-13-0
Voor de publiek verkogte grond ld erfgenamens resolutie
sub G
295-0-0
Schadeloosstelling voor grond bedorven in het broek met plaggen
maayen sub H
39-18-0
Summa
f 3269-9-12
Uitgaaf
f 3738-11-10
Uitgaaf is grooter
f 469-1-14
De markte heeft nog tegoe f 665-0-12
is debet
f 469-1-14
Batig slot
f 195-18-14
Opgemaakt SEC en geteekend door mij. Get. W. Mellink.
Twickel den 17 february 1822.
Uitgaaf
1819. Slot der afgehoorde rekening dd 17 febr. 1819
f 1167-4-3
Aan Hondeveld l. obligatie ad 4 1/2 pct 's jaars
100-0-0
Gezwoorens 1/3 der schadeloosstelling voor de bedorvene groengr. vid.
erfg. resolutie
14-0-0
Grondbelasting over 1819 pro Stokum en Harke
190-15-11
1820 idem
201-13-0
1821 idem
200-19-10
Den erfmarktenrigter vacatien en gedane diensten ln.
179-18-0
Den schoolm. van Harke 3 jaar toelage tot den 1 january 1822
90-0-0
Nota van gedane uitgaven en verschotten 1819
80-8-12
De marktenboode Schurink 3 jaar tractement tot 1822 over 1819, 1820, 1821 60-0-0
Belasting op de irriguliere veenderijen over 1819
235-13-10
Voor verscheenen intressen van de penningen voor de markte uitbetaald
en voorgeschooten
224-0-0
Mey. Verteering van gecommitteerden
2-18-0
Drie gezwoorens voor gangen enz lg.
36-0-0
Wed. Hulsken vragten ln.
6-0-0
Schurink voor gedaan werk
3-10-0
Aan Scholte en Morssink reken als gecomm.
23-0-0
Aan Schurink voor 't rondbrengen van 38 briefjes
1-18-0
idem Sligman 60 briefjes
3-0-0
Spijker arbeidl.
0-8-0
1820. Rendant rekening van gedaan werk lg
122-6-0
Aan Dijking en Hunger lg
11-5-0
De wed. Scholte in het Hoff voor wijlen haar man als gezwoorne
12-0-0
Aan Hunger ln als gecommitt.
8-18-0
idem Hekhuis
14-10-0
idem den heer Götte
63-17-0
Wed. Hulsken vr ln en verteering
8-0-0
Nota van gedane verschotten in 1820
40-17-4
Hoge Huis expres l.
1-4-0

Peze convocatie van gecommitt.
Den marktenbode van Stokum ln
Aan de gezwoorens ln
Keuyer timmerloon lg
Dijking vacatien ln
Waanders timmerl. lg
Den heer Götte en rendant verschott. en uitgaaf ln
Vacatien en dienst na en te Zwolle
Voor paardehuur en 3 dage na en van Zwolle en Almelo
Den commies Engelbert ln
1821. Gezwoorens Hunger, Oolbrink, Dijking, Roelfsen, Hekhuis
Den verwalter erfmarktenrigter memorie van gedane diensten ln
Aan Scholte betaald als gecommitt.
Den landmeeter Hegt voor het opmeeten der grens met Elsen
Waning voerman en den landmeeter
Voor expeditie der acte van de verkogte grond aan den notaris
Voor negen huurced. en registrat. met huttenlui
Voor eene goot aan den timmerm. Keuyer
Gedane uitgaven en verschotten door rendant ln
Aan Oolbrink dienstgeld ln
Aan den heer Santberg advies l. stuk annex
Den griffier Smits vonnis contra Snellink
Den timmerman Hagen voor het leggen der Kooidijksbrug
Weyer voor gesuppediteerde lijsten van 't veefonds
Voor een restant verwloon aan 't glind te Markelo
Aan Scholte voor gedane diensten in 1821
Belasting op de irriguliere veenderijen 1820
Deurwaarder Zagekuil voor differente summatien
De Scholte als gecomm. en gezwooren in 1819
Summa
Voor copie conform. W. Mellink

0-12-0
1-18-0
9-0-0
1-15-0
2-5-0
6-0-0
34-17-8
48-2-0
20-6-0
1-16-0
25-0-0
105-7-0
10-0-0
3-0-0
1-18-0
23-6-8
15-17-8
12-0-0
43-15-0
4-10-0
18-18-0
2-12-8
93-1-8
1-0-0
6-15-0
4-0-0
100-3-0
11-16-0
24-16-0
f 3738-11-10

Stokum en Herike hebben te goe
1. van Diepen pro 1820
f 24-11-0
2. weigeld Stokum
7-14-0
3. 3 jr schoolmr tractement
90-0-0
4. oblig. van Hondeveld
100-0-0
5. rest. op de aangeg. grond
442-15-12
summa
f 665-0-12
hier bij koomt te min verantw. belasting op de irriguliere veenderijen over 1820 f 0-14-2
Saldo f 665-14-14
Tegenstaande rekening is door ons ondergeteekende gecommitteerden met het register en de
staten van ontvangsten de kwitantien betreffende de uitgaven geexamineerd en welbevonden en
wordt den rendant van zijne in deze gehoudene administratie gedechargeerd en zal het slot ter
somma van vier honderd negen en zestig guldens eene stuiver en veertien penningen, door hem in
zijne eerstkomende rekening in uitgaaf worden gebragt.

Goor den 12 april 1822. Get.
W.M. Sloet, W. Götte.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en Herike
aan het erve Scholte in het Hoff op maandag den 17 juny 1822 ingevolge gedane publicatien van
den verwalter erfmarktenrigter dd 6 juny 1822.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer B.H. van der Wijck en de heer W. Götte.
Verders verscheenen H. Hungerink, Jan Hoestink, Garrit Greven, Willem Berendsen op Gelkink,
Harmen Roelvink op Effink, Garrit Scholte, Berend Klosters, Harmen Rengerink, Albert
Vruggink op Hilbert.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met voor te lezen de publicatien uit welke
volgens relaas der custors aan de kerken te Markelo en Diepenheim bleek, dat het houden van
dezen holting op twee achter een volgende zondagen is afgelezen en waar van twee dubbelden
zijn aangeplakt.
Op voorstel van den verwalter erfmarktenrigter is bij dezen geautoriseerd en gevolmagtigd
geworden de heer B.H. van der Wijck om in regten te treden tegen Arend Horstman, Wolter en
Lammert Filipsborg welke willekeurig en op eigen gezag eene hut of huisje op marktengrond
gezet hebben en een gedeelte marktengrond binnen of opgegegraven hebben, tegen hen tot het
verkrijgen van het ontruimen dier grond in het werk te doen stellen alle geregtelijke vervolgingen
en nodige procedures hen voor het vredegeregt en verdere regtbanken te doen dagvaarden, in
oppositie te komen, vonnis tegen hen te verzoeken, het ten uitvoer te doen brengen en om wijders
alles te doen hetgeen tot behoud van den eigendom der goedsheeren en geerfdens in elk ander
geval dienstig en nodig zal bevonden worden, met magt van transactie en substitutie onder
belofte van goedkeuring, schadelooshouding en vrijwaring als na regten.
De heer B.H. van der Wijck wordt bij dezen wijders geautoriseerd met dezelfde magt en onder
bovengez. belofte om alle dezelfde regtsmiddelen in het werk te stellen tegen een iegelijk, welke
op eigen autoriteit in vervolg van tijd sommige marktengrond binnen of opgraaft, of op
zoodanige grond een hut of huisje opslaat. Zoo ook om tegen de aangraveren van de gemeene
gronden welke binnen gegraven zijn zonder toestemming van erfgenamen en welke den bij de
wet bepaalden tijd niet opgegraven of in vrugt zijn geweest, dezelfde regtsmiddelen tot
ontruiming dier grond in het werk te stellen.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink verw. erfmktr.
B.H. van der Wijck, W. Götte, H. Hungerink, J. Hoestink, W. Gelkink, G. Scholten, B. Klosters,
H. Roelvink, H. Rengerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en Herike
aan het erve Scholte in het Hoff op vrijdag den 28 maart 1823 ingevolge gedane publicatien van
den verwalter erfmarktenrigter dd 14 maart 1823.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de HWG heer B.H. van der Wijck tot Stoevelaer en de HWG heer Sloet ontvanger der
Domeinen.
Verders verschenen G. Scholten, J.H. Eertink, J.H. Elkink op Wiemerink, B. Egbers, H.
Hungerink, J.H. Wennink en de heeren W. Götte en J.W. Schutte.

De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met de voorlezing der publicatien welke
volgens relaas der custors van Diepen en Markelo op twee achter een volgende zondagen behorig
zijn afgelezen en twee dubbelden derzelve aangeplakt.
Vervolgens ging men over met te delibereeren over den verkoop van den zoogenaamden
Brandenhorst, zijnde marktengrond en van eenige andere gemeene grond, waarna besloten is
geworden om te benoemen de heeren B.H. van der Wijck, Sloet en den geerfden Jan Harmen
Eertink, welke benoemd worden bij dezen en geautoriseerd.
1. Om de tegenwoordige bewooners van den Brandehorst in der minne te verzoeken om die
grond te verlaten en zoo zij aan dat verzoek niet voldoet om haar die grond geregtelijk te doen
ontruimen en het er opgeslagen huisje te doen wegbreeken.
2. Om vervolgens de Brandehorst, het zij publiek, het zij onderhandsch, naar goedvinden aan
den meestbiedenden te verkoopen en eindelijk om in Herike hier en daar hoekjes gemeene grond
te verkoopen welke het minst tot nadeel zijn.
Met magt wijders om eenen behorigen tijd van betaling te stellen en voor niet meer gronden te
verkoopen dan voor zeshonderd guldens. Welke som door de commissie aan den verwalter
erfmarktenrigter ter hand moet gesteld worden, die dadelijk bij den ontvangst zal zorgen, dat die
penningen tegen eenen jaarlijkschen intrest van vijf percent geplaatst worden, het welk provenu
van intressen 's jaars zal uitbetaald worden aan den tegenwoordigen schoolmeester van Herike de
toelage van dertig guldens.
Wijders is de commissie verzogt om deze zaak binnen den korts mogelijken tijd en stand te
willen brengen.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W.M. Sloet, W. Götte, J.W. Schutte prose, G. Scholten, Jan
Hermen Eertink, H. Elkink, B. Egbers, J.H. Wennink, H. Hungerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op dingsdag den 1 maart 1825
in de markte Stokum en Herike op het erf Scholte in 't Hoff ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter in dd 19 jl.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer W. Götte prose en de heer J.W. Schutte prose.
Verders zijn verschenen de heer B.H. van der Wijck heer van Stoevelaer, Berend Egbers, Garrit
Scholten, Hungerink, Eertink, Hoestink, J.H. Wennink, A.J. Wennink, Effink, Hargeerds, A.
Vruggink, A.J. Tijink, Greven, A.J. Wolbrink, J.H. Lubberink, H. Berens, B. Klosters en de heer
W.H. Vijfhuis.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met te produceeren de publicatien
welke volgens relaas der custors aan de kerken te Diepen en Markelo op twee achtereenvolgende
zondagen zijn afgelezen en er een dubbeld van aangeplakt.
Vervolgens heeft hij ter tafel gebragt en voorgelezen de missieve van den heer schout van
Markelo dd 13 january 1825 inhoudende den voorslag om het onderhoud van de schoolen in
Stokum en Herike voor rekening der markte te nemen. Voor dezelve ter deliberatie te brengen
heeft hij het gevoelen van den heer erfmarktenrigter daaromtrend mede gedeeld, bestaande daarin
dat de thans bestaande order omtrend het schoolwezen, zoo wel innerlijk als uiterlijk, heele
andere inrigtingen dan voorheen vordert, die veel kostbaarder zijn. Dat de geerfden door het
voorstel van den heer schout van het schoolbestuur dat het collegie van geerfdens niets meer
zijnde dan eene vergadering van particuliere eigenaren, zij geene magt hebben om lasten op te
leggen en om te slaan; en penningen benoodigd zijnde dezelve op geene andere wijze dan bij

verkoop hunner eigendommen kunnen vinden, welke verkoop dikwijls aan veele zwaarigheid
onderhevig is.
Dat zoo in het vervolg van tijd de geerfdens mogten begrijpen dat het hun voordeel meede bragt
de gronden hunner markt te verdeelen, of wel dat daartoe van gouvernements wege aanleiding
gegegeven werd, eene dusdanige last bezwaarlijk zouw worden en het collegie van geerfdens dan
ophoudt te bestaan en er geene cas meer is en dat voorheen de geerfdens scholen en bruggen wel
als bestuur onderhouden hebben, doch zulks nooit een last op hunne eigendommen geweest is.
Om alle deze redenen vindt de heer erfmarktenrigter zich verplicht om aan de vergadering te
doen voorstellen om te difficulteeren in de gedane voorstelling door den heer schout. De
vergadering de inhoud der missieve van den heer schout en het advies van den heer
erfmarktenrigter overwogen hebbende, heeft besloten gelijk zij besluit bij dezen met meerderheid
van stemmen om zich te conformeeren met het gevoelen van de heer erfmarktenrigter en om de
gedane propositie van den heer schout niet aan te nemen, maar in dezelve te difficulteeren.
Wordende de verwalter marktenrigter verzogt bij extract dezer resolutie er den heer schout van te
willen informeeren.
En is op het tweede punt der uitschrijving besloten van geene grond tot leemgraven te verkoopen.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, W. Götte, J.W. Schutte, B.H. van der Wijck, W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaer,
W.H. Vijfhuis, B. Egbers, G. Scholten, H. Hungerink, J.H. Eertink, J. Hoestink, G. Greven.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden aan het erve Scholte in het Hoff
markte Stokum en Herike op woensdag den 22 juny 1825 ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 10 dezer maand.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer baron van der Wijck tot Stoevelaer en de heer W. Götte.
Verders verschenen de heer J.W. Schutte prose, G. Scholten, Jan Hargeerds, Harmen Leetink,
Hendrik Wennink, Jan Hesselink, Arend Jan Wennink, Garrit Greven, Jan Hoestink, Berend
Egbers, Arend Jan Tijink, Harmen Roelvink, Hendrik Koenderink, Garrit Leeftink, Garrit
Willink, Harmen Wansink, Harmen Meinderink op Wansink, de Hunger, Hendrik Elkink.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met voor te lezen de publicatien uit welke
volgens relaas der custors aan de kerken te Markelo en Diepenheim bleek, dat het houden van
dezen holting op twee achter een volgende zondagen is afgelezen en daar van twee dubbelden
zijn aangeplakt; vervolgens produceerde hij de beide registers der aangegravene marktengronden
na dezelve met het vidimus in deze vergadering geteekend te hebben, werden de gronden post
voor post voorgelezen, welke behalve de No 1, 3, 35, 37, 38, 39, 40 en 41, die gemeen blijven
liggen, aan de aangravers in koop worden afgestaan tegen betaling van den ordinairen
marktenprijs in handen van den verwalter erfmarktenrigter op primo january aanstaande.
Het ter tafel gebragte request van den schoolonderwijzer in Stokum, verzoekende om eene nieuw
wooning en vermeerdering van inkoomen, word bij dezen gewezen van der hand.
Tot gecommitteerdens om met den verwalter erfmarktenrigter het op handen zijnde vergelijkend
examen ter vervulling der vacante schoolmeestersplaats in Herike bij te woonen en de daaruit
voortspruitende zaken te verrigten, zijn verzogt en gequalificeerd geworden de HWG Heer van
der Wijck tot Stoevelaer en de heer WEd Heer W. Götte.
Aangaande het verzoek gedaan door den heer Langeveld om eenige grond tot uitgraving van klei
of leem te verkoopen is besloten en geconcludeerd om de heeren van der Wijck tot Stoevelaer,
W. Götte, J.W. Schutte en den geerfden Scholte benevens den verwalter erfmarktenrigter te

autoriseeren, gelijk zij geautoriseerd worden, om daaromtrend met voornoemden heer in
onderhandeling te kunnen treden en om met in achtneming van het belang dezer markte een hoek
leemgrond tegen den duursten prijs aan hem voor eenen te bepalen tijd tot uitgraving van klei af
te staan.
In plaats van de gezwoorens Oelbrink, Dijking en Roelofsen die bij eigen monde en door Gerrit
Alink voor hunnen post bedankt hebben, zijn in hunne plaats benoemd en aangesteld Gerrit
Greven, Harmen Meinderink op Wansink en Gerrit Alink, die in deze vergadering verklaard
hebben hunne benoeming aan te nemen, aan wien nog toegevoegd zijn Harmen Roelvink op
Effink, Jan Hendrik Wennink en Hendrik Oelbrink die genoegen genomen hebben in hunne
aanstelling.
Waarna deze vergadering gesloten is. Get.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
B.H. van der Wijck, W. Götte, J.W. Schutte prose, G. Scholten, Wennink, A.J. Wennink, B.
Egbers, G. Greven.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en Herike
op dingsdag den 22 augustus 1826 aan het erve Scholte in het Hoff ingevolge gedane publicatie
van den verwalter erfmarktenrigter dd.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar en W. Götte.
Verders zijn verscheenen de heer J.W. Schutte, G. Scholten, H. Hungerink, J.H. Leunk op
Wennink, G. Greven, Hm. Meenderink op Wansink, Hm. Roelvink op Effink, J.H. van Heek
namens Vinkers en B. Egbers.
De verwalter erfdmarktenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der publicatien
uit welke volgens relaas der custors gebleeken is, dat het houden van dezen holting op twee
achter een volgende zondagen aan de kerken te Markelo en Diepen is afgelezen en daar van twee
dubbelden zijn aangeplakt.
Vervolgens heeft hij kennis gegeven dat de heer Lith landmeeter belast met het werk van het
cadaster voor het ambt Markelo en de stad Goor van den burgemeester van Goor en hem
verlangd heeft om te weeten in hoe ver die stad en het ambt Markelo en de markte Stokum en
Herike onder die stad grond eigenaren zijn, dat om daar aan te kunnen voldoen voorz. heer
burgermeester en hij de eerste geadsisteerd door een lid uit den raad en hij door den heer Averink
te Delden, zich ter questieuse plaats op het Slag en de Wee begeven hebbende en na genomene
inspectie in het wederzijds belang begrepen hebben te zijn, dat de scheiding tusschen
meergemelde stad en deze markte van nu voortaan zijn zou, vanaf den gemeente paal Goor No 4
en Markelo No 16 staande op het Slag in een regte lijn op den schoorsteen van het huis van de
mulder Beltman en vandaar in eene regte lijn over de Groote Wee heen, tot op de schoorsteen van
het huis op het erve Sprokkreef. Zullende het beide partijen vrij staan om hunnen eigendom des
verkiesende te kunnen op en afgraven.
Blijvende het opruimen der waterleidingen zoo als van ouds ten laste dezer markt, dewijl ze
dienen tot afwatering der Harkermeen. Dit alles onder wederzeydsche reserve van de
goedkeuring van goedsheeren en geerfdens dezer markt en van den raad der stad Goor.
Hierop heeft de heer Götte alhier als goedsheer present en in zijne qualiteit als burgermeester van
Goor verklaard, dat de gemeenteraad der stad Goor in de geprojecteerde hier vooren gemelde
scheiding heeft gedeficulteerd. Waarop gedelibereerd zijnde, is goed gevonden den heer
verwalter erfmarktenrigter Mellink en de goedsheeren B.H. van der Wijck, J.W. Schutte en J.H.

van Heeck bij dezen te benoemen en te autoriseeren om in geval het vereischt word en tot het
finaal termineeren der kwestieuse grensscheiding tusschen Goor en deze markt ten dien einde te
benoemen eene arbieter met magt op denzelven om na eigen goedvinding en zonder nader
approbatie daartoe noodig te hebben, al datgeen te doen en alle processen verbaalen van
grensscheiding te teekenen als hij goed en raadzaam zal oordeelen, onder belofte van restitutie en
vrijwaring als na rechten.
Insgelijks is goedgekeurd in de tot regeling der verponding op verlangen van gemelde heer
landmeeter gemaakte scheiding tusschen Stokum en Herike, onverminderd het wederzijds eener
geldend recht van de eene boerschap in de andere en de wederzijdsche verplichting om in de
onderlinge lusten en lasten te deelen en zal voormelde scheiding na met het vidimus dezer
vergadering geteekend te zijn, in het marktenprotocol geincereerd worden.
Het verzoek van de heeren van Delden om eenige kleigrond in de markt aan te koopen is met
meerderheid van stemmen afgeslagen.
Waarmede deze vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, J.W. Schutte, J.H. van Heeck, G. Scholten, H.
Hungerink, J.H. Leunk, G. Greven, B. Egbers.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden aan het erve Scholte in het Hof
markte Stokum en Herike op dingsdag den 24 april 1827 ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 14 dezer maand.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heer W. Götte en de heer J.W. Schutte prose.
Verders verscheenen Arend Jan Snellink, Derk Oonk op Hoestink, W. Snellink, Jan Hesselink,
Jan Hargeerds, Berend Peuschers, H. Leeferink, Jan Leeftink namens zijne moeder, J.H. Lubbers,
Harmen Snellink namens half Mensink, Harmen Rengerink, Berend Egberts.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met voor te lezen de publicatien uit welke
volgens relaas der custors van de kerken te Markelo en Diepenheim bleek, dat het houden van
dezen holting op twee achter een volgende zondagen is afgelezen en daar van twee dubbelden
zijn aangeplakt.
Vervolgens heeft hij de vergadering kennis gegeven dat de gezwoorens Greven, Meenderink,
Leunk en Roelvink hem schriftelijk het beleggen van dezen holting hebben verzogt, ten einde een
besluit genomen mogt worden dat in het vervolg geen ganzen meer in het Stokkumer broek meer
mochten gedreven worden. Na rijpelijk hierover gedelibereerd te hebben is met eenparigheid van
stemmen besloten dat gedurende dit jaar hoegenaamd geene ganzen in het Stokkumer broek
liggende tusschen de Schipbeek en de Bolksbeek zullen gehouden mogen worden; dat
gezwoorens met assestentie van den veldwagter van Markelo telken male in het genoemde broek
zullen gaan zien of er ook ganzen zijn, dezelve vindende zullen zij dezelve opschutten en indien
de eigenaren kunnen ontdekt worden zal de verwalter markenrigter tot schadevergoeding tegen
hem geregtelijk prosedeeren met magt van substitutie. Overigens blijft de resolutie in dato den 30
november 1821, bij welke het getal ganzen bepaald is geworden hetwelk op de marktengronden
buiten het broek gehouden mag worden, in volle kracht.
De marktens bodens zullen het op heden genomen besluit op morgen aan de ingezeetenen dezer
markte bekend maken ten einde niemand eenige onkunde zal kunnen voorwenden en men er zich
na zal kunnen gedragen, met last verders om de marktegenoten aan te zeggen dat die gene in de
markt welke voornemens zijn om dit jaar ganzen te houden verpligt zijn voor en aleer zij dezelve
op de gemene grond drijven, ze aan te geven voor zoo ver Herike betreft aan den heer van der

Wijck van Stoevelaar en den schoolmeester en wat Stokum en Beusbergen betreft aan de
gezwoorens Harmen Roelvink, Harmen Meenderink en den schoolmeester, die verzocht worden
om die aangave behoorlijk in een register te noteeren, welk register na verloop van veertien
dagen na dato dezer aan den verwalter erfmarktenrigter zal over gezonden worden ten einde er
van het benodigd gebruik van te kunnen maken.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, B.H. van der Wijck, J.W. Schutte, W. Götte, A.J. Snellink, D. Oonk, W. Snellink, B.
Peusschers, J. Hargeerds, H. Leeferink, J.H. Lubbers, B. Egbers, H. Rengerink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden aan het erve Scholte in 't Hoff
markte Stokkum en Herike op dingsdag den 8 april 1828 ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 28 maart 1828.
Present W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assessoren den heer baron B.H. van der Wijck en den heer baron W.M. Sloet.
Verders zijn verscheenen de heeren W. Götte voor zich als namens J.H. van Heek, J.W. Schutte
voor zich en voor het Burgerweeshuis te Deventer, J.H. van der Meulen, Albert Vruwink, Derk
Ooink op Hoestink, H. Hungerink, Berend Egberts, Z. Immink, Jan Weerds op Poel, Jan
Hesselink, Jan Daalwijk op Letink namens half Mensink, H. Meenderink, Gerrit Greven, W.
Berendsen op Gelkink, H. Bode op Koenderink, A.J. Thijink, A.J. Wensink, H. Roelvink op
Effink, J.H. Leunk op Wennink, A.J. Leunk, G.H. Krabbenbos op Joolink, J.H. Lubbers, J.
Hargeerds.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der publicatien
die door de custors aan de kerken te Markelo en Diepenheim gerelateerd zijn, waaruit bleek dat
het houden van dezen holtink behoorlijk is afgelezen en zulks aangeplakt.
Vervolgens heeft hij geproduceerd de rekening van ontvang en uitgaaf voor deze markte met de
stukken daarbij behorende gaande vanaf february 1822 tot primo january 1828, na dezelve met
het vidimus op heden geteekend en voorgelezen te hebben, is met eenparigheid van stemmen
besloten om ten fine van examinatie ze in handen te stellen van de heeren van der Wijck, Sloet en
Schutte, met magt om dezelve ingeval van welbevinding te kunnen sluiten en den rendant te
kunnen dechargeeren of anders om de vergadering van hun bevind te rapporteren.
Bij deze is opnieuws met eenparigheid van stemmen besloten dat gedurende dit en het volgend
jaar hoegenaamd geene ganzen in het Stokkummerbroek tusschen de Schip- en Bolksbeek zullen
gehouden mogen worden, zoo ook niet op de Whee en de Asschede. Wordende de gezworens
gelast om met adsistentie van den veldwachter van Markelo over de gansen zoodanig opzigt met
dezelfde authorisatie te houden als bepaald is bij erfgenamen resolutie in dato den 24 april 1827.
De heer van der Wijck heeft op zich genomen om een behoorig plan te maken waarna het graven
van klei of leem op den Herikerberg en uit andere gemeene grond zal moeten geschieden.
Verders zijn geauthoriseerd geworden de heeren Sloet en Götte benevens de gezworens Hoestink
en Poel, om den klei door Scholte en Immink uit Herike van den berg gegraven en vervoerd te
gaan besigtigen, te taxeeren en om na goeddunken dezelve tegen billijke waarde in gemoede aan
voornoemde Immink en Scholten te kunnen afstaan met magt van transactie en substitutie.
Het rekwest van Z. Immink na met het vidimus op heden geteekend te zijn en voorgelezen is, in
handen gesteld van den heer van der Wijck en den verwalter marktenrigter met verzoek om op
hetzelve in de eerst te houdene vergadering te willen dienen van consideratie en advies.
Nadat de verwalter marktenrigter de vergadering voorlopig kennis gegeven had van de
briefwisseling tusschen den heer burgemeester van Markelo en den heer erfmarktenrigter over de

gifte van zes honderd guldens tot het opbouwen eener school in Herike, is op zijn voorstel
besloten van deze zaak voor als noch te houden in advies en dezelve niet eerder in deliberatie te
brengen voor de marktenkas een zoodanige vrijwillige gifte aan het gemeentebestuur van
Markelo zal kunnen permitteeren.
Waarna de vergadering gescheiden is. Geteekend.
W. Mellink verw. erfmktr.
B.H. van der Wijck, W.M. Sloet, W. Götte, J.W. Schutte, J.A. van der Meulen, B. Egbers, H.
Hungerink, J.H. Lubbers, A.J. Tijink, H. Roelvink, J.H. Leunk, G. Greven, D. Oonk op Hoestink,
H. Boode, W. Berendsen, J. Weerds, A.J. Leunk.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holtink of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op het erve Scholte in het Hoff
op maandag den 10 mei 1830 markte Stokkum en Herike, ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 27 april jl.
Present W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assessoren den heer G.L. van der Wijck en den heer G. Fabius.
Verders zijn verscheenen de heeren E.B. ten Raa burgemeester van Diepenheim, H. Hungerink,
J.H. Nijland op Klosters, Alb. Vruwink, H. Meenderink, G. Greven, Z. Meengs, B. Egberts, J.H.
Leunk, A.J. Thijink, B. Peusschers, G. Berendsen op Gelkink, G. Leeftink, H. Leeferink, Jan
Hesselink, Gerrit Poel, Hendr. Eertink, G.J. Daalwijk, den heer baron van Heeckeren namens
mevrouw de gravin van Rechteren, G. Hidders.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der publicatien
die door de custors aan de kerken te Markelo en Diepenheim gerelateerd zijn waaruit bleek dat
het houden van dezen holtink behoorlijk is afgelezen en zulks aangeplakt.
Na overwogen te hebben hoe schadelijk het houden van ganzen in het algemeen op de
groengrond is, is met eenparigheid van stemmen besloten dat in het vervolg hoegenaamd geen
ganzen in het Stokkummerbroek tusschen de Schipbeek en de Bolksbeek zullen worden mogen
gehouden, zoo ook niet op de Whee en Asschede.
Wordende de gezworens gelast om met assistentie van den veldwachter van Markelo telken male
in het genoemde broek op de Whee en Asschede te gaan zien of zich er ook ganzen op bevinden,
dezelve vindende om ze op te schutten en zoo de eigenaren der ganzen kunnen ontdekt worden,
zoo wordt de verwalter erfmarktenrigter geauthoriseerd om tegen hen tot schade vergoeding
gerigtelijk te procedeeren met magt van substitutie en transactie.
In plaats van de gezworens die bedankt hebben zijn bij dezen benoemd en aangesteld Jan
Vruwink, Jan Meengs, Derk Oink op Hoestink, Berend Snellink op Roelvink, Jan Ikkink, Gt.
Alink, Gerrit Leeftink en Jan Mattena.
Waarna de vergadering gescheiden is. Geteekend.
W. Mellink, G.L. van der Wijck, G. Fabius, E.B. ten Raa, W. van Heeckeren, A.J. Tijink, H.
Eertink, G. Hidders, G.J. Daalwijk, G. Greven, H. Leeferink, J. Meengs, J.H. Leunk.
Voor copie conform. W. Mellink.
Vidimus ter goedsheeren en erfgen. vergadering op den 8 april 1828. Get. W. Mellink verw.
erfmktr. van Stokk. en Herike.
Rekening van ontvangst en uitgaaf voor de markte Stokkum en Herike door den ondergeteekende
gedaan als verwalter erfmarktenrigter vanaf den 17 february 1800 twee en twintig tot primo
january 1800 acht en twintig.
De ontvangst bedraagt
f 3117,41

de uitgaaf is
3680,68
Zoodat de markt schuldig blijft
f 563,27
Aldus door mij ter goeder trouw opgemaakt en getekend.
Twickel den 31 maart 1800 acht en twintig. Get. W. Mellink.
De markt heeft nog te goed:
Capitaal ten laste Hondeveld groot
f
idem Olydam
Blijkens restant lijst voor aangegravene marktengronden
Waarvan veel oninbaar schijnt te zijn
f

100,00
150,00
217,79
467,79

Ontvangst
Voor aangegraven marktengronden volgens staat sub litt. A
f 364,31
idem sub litt. B
59,55
idem sub litt. C
14,20
Rente van Hondeveld verschenen 1 augustus 1822
4,50
idem 1823
4,50
idem 1824
4,50
idem 1825
4,50
idem 1826
4,50
idem 1827
4,50
10 october 1822 van Hilbrink het weidegeld pro 1822
259,11
idem 1823
192,56
idem 1824
190,80
idem 1825
196,69
idem 1826
199,73
idem 1827
194,35
Het weidegeld pro 1820, 1821 en 1822 onder Westervlier
26,70
idem 1823 en 1824
18,40
idem 1825, 1826 en 1827
22,45
Van Hilbrink rest vlier belast
2,50
idem volgens rekening dd february 1822
0,71
Van den heer van der Wijck schadevergoeding van Sligman
5,00
Jann. 1823 van Snellink in termijnen de tegen hem door den advocaat Raedt
aangewende gerigtelijke onkosten
92,00
20 novemb. den koopprijs van de Brandenhorst
450,00
6 mei idem van het kampje gekocht door Olijdam voor
150,00
17 mei ontvangen schadevergoedingen van 10 personen ln.
14,00
Rente van Olijdam over 1824
7,50
idem 1825
7,50
idem 1826
7,50
idem 1827
7,50
Van Lodeweges voor de grond bij zijn huis
150,00
4 jann. 1826 van mejufrouw Verbeek het genegotieerde capitaal met 2 jaar rente 495,00
29 jann. 1826 van Warmelink voor het defecte park en dan kadijk
1,40
Summa
f 3216,56
Af 5 pct collecteloon van f 1983,00 is
99,15
Ontvangst
f 3117,41

Uitgaaf
1822 slot der rekening gedaan february 1822
f 469,09
aan 6 gezworens hun tractement pro 1821
30,00
UW versch. aanbest.
4,72
aan den schoolmr. van Herike 3 maanden tractement
7,50
aan timmerman Kooyers reparatie aan de schutstal
5,00
aan den heer Götte als gecommitteerde lq
48,70
aan Waanders rest. timmerl. aan de brug in de Kooidijk
41,67
belasting pro 1822
197,75
Hoestink 2 dagen vac.
1,50
aan Aberson 6 maanden tractement als schoolmeester
15,00
Sligman 1 jaar marktenbode lq
20,00
aan Kraayenbeld de 1/2 van de timmerl. alsmede voor ijzerwerk, palen en planken
voor de brug bij Rosendom
64,83
aan den heer van der Wijck verschotten en verteering
38,73
den verw. erfmktr. vacatien en gedane diensten ln
86,10
Verschott. en differente uitgav
24,52
aan Weyer voor extract uit het veefonds
1,00
1823 3 jan. de Scholte 2 jaar gezworen vacatie
17,50
aan Aberson 1 jaar tractement als schoolonderwijzer
30,00
Belasting 1823 pro Stokkum
122,05
idem Herike
62,86
10 jan. Vier gezworens lq pro 1822
20,00
Hekhuis als gezworen 1822
5,00
Akkerhuis expres loonen
0,45
aan Hogehuis en veldwachter van Diepenheim expresl.
1,20
Zwierink vracht van hout 1/2 Markelo
1,25
Graas a pro id. 1/2
1,10
10 maart. den heer van der Wijck verschotten lq
19,90
den advocaat Raedt verschott. lq
11,70
denzelven contra Snellink
92,18
12 maart. Zagekuile sommaties, opzagen, enz.
15,25
26 maart. den heer Götte als gecommitteerde
36,90
Wiemerink gezworens pro 182 en 1822
10,00
2 septemb. de heer Götte als gecommitteerde
36,90
Uitgezet tegen hypotheek ad 5 pct aan T. Olijdam
150,00
Expeditie van de verkoopacte van den Brandenhorst
3,77
20 novemb. aan Weyer voor extract uit het veefonds pro 1823
1,00
22 nov. Verbeek te Goor ad 5 perc.
450,00
15 dec. Reductie op 8 zestehalven en 9 schellingen
0,65
Verschotten en differente uitgaven
15,53
1824. aan 4 gezworens hun tractement pro 1823 lq
20,00
Hogehuis expresseloonen over het weidegeld en bezorgen
0,75
aan Hekhuis als gezworen tractement pro 1823
5,00
aan Wiemerink tract. als gezwor. 1823
5,00
aan Aberson 12 maanden tract. als schoolonderw. versch. 1 octob. 1824
30,00

aan den heer van der Wijck vacatie en diensten
52,00
aan Weyer voor extract uit het veefonds pro 1824
1,00
Belasting 1824 pro Stokkum
121,80
idem Herike
62,68
Verschott. en differente uitgaven
14,55
1825. Inter. 1823 van f 600 wegens aan de markten voorgeschot. penningen
30,00
Inter. 1824 van f 320 idem
16,00
Inter. 1825 van f 230 idem
11,50
January. 4 gezworens van Stokkum en Hekhuis tract. 1824
25,00
Hanger C. de 1/2 der schadevergoedingen 1824
7,00
25 maart. Belasting 1825 pro Stokkum en Herike
169,15
Wiemerink tractem. 1824
5,00
Dijkink id. 1/2 jaar
2,50
Wansink lq contra Geershuis
57,00
van Heek verteringen ln
7,00
differente expresloonen aan den bode Sanders
1,65
Verschott. en diff. uitgaven ln
38,28
1826 14 january. Hunger, Hekhuis, Wiemerink en Alink tract. als gezwor.
20,00
Hogehuis expresloonen
0,90
16 jan. aan Weyer extract uit het veefonds 1825
1,00
Vragten met den schoolopziener
8,00
Elbert vragt ln
2,50
den heer Götte als gecommitteerde 1823 en 24
72,10
Aberson laatste 3 maanden toelage als schoolonderwijzer
7,50
12 april. voor 4 brandijzers
3,30
voor een duiker
6,07
Burgem. Averink vact. en verschotten
9,00
Belast. 1826 pro Stokkum en Herike
171,88
Verschott. en differente uitgaven ln
27,35
1827 january. Greve C 1 1/2 jaar tractement als gezworen
30,00
Alink, Hunger, Hekhuis en Wiemerink tract. 1826
26,00
voor spijkers aan de Rozendommer brug
0,15
Reparatie aan die brug
1,75
Belasting 1827 pro Stokkum en Herike
169,74
Greve verschotten lq
9,25
aan Weyer voor extract uit het veefonds 1826
1,00
de Scholte 5 jaar gezworens vacatie als gecomm.
31,10
rendant, vacatien en diensten van 1823 tot january 1828
222,95
Verschotten en differente uitgaven ln
17,27
Summa
f 3680,68
De ondergeteekende gecommitteerd tot het nazien van vorenstaande rekening, den ontvangst
tegen de bijgevoegde staten zoo ook de uitgaaf met de kwitantien vergeleken hebbende, heeft
dezelve wel bevonden en gesloten.
Goor den 14 december 1828.
Voor copie conform. Get. W. Mellink.
Holtink of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokkum en

Herike aan het erf Scholte in 't Hoff op maandag den 9 augustus achttien honderd en dertig
ingevolge gedane publicatien van den verwalter erfmarktenrigter in dato den vier en twintigsten
july achttien honderd en dertig.
Present de heer baron van Heeckeren tot Kell als erfmarktenrigter.
Assess. de heeren W.H. Vijfhuis namens het Groote Gasthuis te Deventer en baron van
Heeckeren tot Rhaen namens mevrouw de gravin van Regteren.
Wijders zijn verscheenen de heer J.W. Schutte zoo voor zich zelf als voor het Weeshuis te
Deventer, de heer van der Meulen namens het erf Plegt, de heer Fabius namens Westervlier, de
heer van Wijngaarden als voogd der kinderen van wijlen den heer B.H. van der Wijck, de heer
baron G.L. van der Wijck, den heer ten Raa als burgemeester van Diepen.
Bovendien verscheenen H. Hungerink, Berend Egbers, Jan Hendrik Hargeerds, Jan Hendrik
Leunk namens Wennink, Arend Jan Leunk, Garrit Hidders namens den heer D. van der Wijck,
Derk Oding op Hoestink, Berend Peuschers, Hendrikus Eertink, Jan Hesselink, Albert Sloot,
Garrit Poel, Arend Jan Tijink, Harmen Roelvink, Garrit Greven, Arend Jan Snellink, Hendrik
Leferink, Zwier Immink, Hendrik Elkink op Wiemerink, Jan Willink op Kremers, Harmen
Meenderink op Wansink, Garrit Leeftink, Jan Kloosters, Garrit Hendrik Daalwijk namens
Mensink, Jan Hendrik Rierink, Jan Alink, Willem Kevelham op Snellink, Garrit Berensen op
Gelkink namens zijne moeder, Jan Hendrik Klumpers op Immink namens zijne moeder en Garrit
Hendrik Krabbenbos op het erve Jolink.
Op voorstel van den markenrigter zijn alle de bij deze vergadering als gewaarden opgeschrevene
voor dit maal en zonder consequentie voor het vervolg aangenomen en is verder bepaald dat
binnen een jaar door den markenschrijver alle die zich gewaard achten, zullen opgeroepen
worden om hunne bewijzen over te leggen waarna de lijst der gewaarden voor het vervolg zal
geformeerd worden.
Voorts heeft de markenrigter te kennen gegeven dat de willekeurige handelwijze in deze markte
strijdig met de vorige besluiten, zoo met het graven van veen uit kuilen, als het steeken van
schadden op groengronden, noodig eenig voorziening vorderen dat het voor de markte te kostbaar
en omslagtig is, om alle deze zaken bij gewone proceduren te vervolgen en het hem alzoo
voorkomt daar het eene zaak van algemeene policie is, dat het voor de geerfdens van belang is
om zoo van deze misdrijven als van die in het vervolg mogten plaats hebben, proces verbaal te
doen maken en denzelven aan den officier van justitie op te zenden welke hier toe termen
vindende de zaak wel zal vervolgen.
Geerfdens hebben hierop eenparig besloten om op het tot heden voorgevallene niet terug te
komen en zulks zonder gevolg te laten, onder beding dat alle de geene die door het uitgraven van
veenkuilen gemaakt hebben, dezelve dadelijk ten hunnen kosten zullen doen toelijken en dat voor
het vervolg alle de voornoemde misdrijven conform het voorstel van den markenrigter zullen
vervolgd worden, aan gecommitteerden markenrigter en geerfden verder overlatende om zulks
noodig oordeelende de zaken ook particulier in regten te vervolgen en is verders ook nog bepaald
dat dadelijk en wel zoo het water zulks in dit najaar het veroorlooft, de schaddengronden door
kennelijke teekenen zullen afgescheiden worden.
Nog is door geerfdens bepaald dat de op eigen gezag geplaatste hut van Garrit Jan Deurnink op
het marktenveld onder Stokkum zal afgebroken worden en is hier toe namens de markte
gecommitteerd de heer G. Fabius welke geautoriseerd wordt om het regt der geerfdens in dezen
te handhaven.
Voorts hebben de geerfdens besloten om het punt der verdeeling tot eene volgende vergadering in
adres te houden en er dan nader op terug te komen.
En is in plaats van den overleden heer baron van der Wijck van Stoevelaar als gecommitteerde

benoemd de heer van Wijngaarden als voogd van de kinderen van den heer van der Wijck van
Stoevelaar.
Waarna de vergadering gescheiden is. Geteekend.
v Heeckeren van Kell, W.H. Vijfhuis, W. van Heeckeren tot Rhaen, G. Fabius, van Wijngaarden,
G.L. van der Wijck, E.B. ten Raa, J.W. Schutte prose, G. Greven, H. Elkink, A.J. Tijink, J.H.
Leunk, J. Klosters, J.H. Hargeerds, A.J. Leunk, A.J. Snellink, J. Weerds op order van G. Poel.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holtink of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokkum en
Herike aan het erve Scholte in 't Hoff op woensdag den 24 augustus 1800 een en dertig ingevolge
gedane publicatien van den verwalter erfmarktenrigter in dato den 12 augustus 1800 een en
dertig.
Present W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess. de heeren G. Fabius en baron van Heeckeren tot Rhaen namens mevrouw de gravin van
Regteren.
Verders zijn verschenen Garrit Hidders namens den heer D. van der Wijck, Berend Egberts op
Egberts, Derk Odink op Hoestink, Jan Weerds op Poel, J.H. Nijland op Klosters, J.H. Leunk op
Wennink, A.J. Leunk op Leunk, Harm Meenderink op Wansink, Harm Roelvink op Effink, J.H.
Immink op Immink, A.J. Snellink op Wennink, Gerrit Greven op Greven, Hendrik Elkink op
Wiemerink, J.H. Lubbers, Albert Sloot, Teunis Hidders.
Alle voor dit maal als gewaarden aangenomen zonder eenige consequentie voor het vervolg.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der publicatien
die door de custors aan de kerken te Markelo en Diepen gerelateerd zijn, waaruit bleek dat het
houden van dezen holtink behoorlijk is afgelezen en zulks aangeplakt.
Vervolgens wordt voorgelezen de rekening van den verwalter erfmarktenrigter loopende van den
maart 1828 tot augustus 1831, waarop besloten is dat tot examinatie van dezelve en om de
stukken van ontvangst en uitgaaf tegen gezegde rekening na te zien, benoemd worden de heeren
G. Fabius en G. van Wijngaarden, de laatste als voogd van de kinderen van den heere B.H. van
der Wijck, alsmede den eigengeerfden Derk Odink op Hoestink, welke na accoord bevinding op
gemelde rekening daarvan melding zullen moeten maken en sluiten en in tegenovergesteld geval
er van aan de vergadering zullen moeten berigt geven.
Na gesproken te hebben over de middelen om de marktenschulden te betalen, is eenparig besloten
om tot afdoening derzelve te benoemen den heer Fabius namens Westervlier, den heer van
Wijngaarden namens Stoevelaar, wijders de geerfdens Odink op Hoestink en Hungerink, die bij
dezen onder belofte van goedkeuring, vrijwaring en schadelooshouding met magt van substitutie
en transactie, geautoriseerd worden.
1. Om de na den tijd van een jaar en zes weken binnengegraven marktengronden te doen
opnemen en aftreden, wijders om er in dit jaar den gewonen marktenprijs voor te ontvangen.
2. Om van de gecultiveerde gronden liggende bij de hutten en een eigendom der markte zijnde,
zoo veel publiek te verkoopen als noodig zal bevonden worden.
3. Zoo de beide eerste middelen niet voldoende bevonden worden om op te roepen bij publicatie
de geenen die eenige marktengrond aan zijn eigendom liggende wenschen aan te graven en
vervolgens na te zien of zulks buiten prejudici van derden kan toegelaten worden, in dat geval
worden zij geautoriseerd om hun de verlangde grond in koop tegen den bepaalden marktenprijs te
voldoen, in dit jaar af te staan en zoo al het voormelde niet voldeed, wordt de commissie
geautoriseerd om hier en daar in de markte publiek eenige marktengrond te doen verkoopen.
Op het verlangen van eenige gezworens om als zoodanige ontslagen te worden, zijn in plaats van

Hoestink A.J. Snellink op Wiemerink; in plaats van Schurink op Hekhuis Gerrit Hidders op
Tijink en in plaats van Jan Mattena Jan Weerds op Poel aangesteld geworden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Geteekend.
W. Mellink, W. van Heeckeren tot Rhaen, G. Fabius, G. Hidders, B. Egberts, G. Greven, Leunk,
J. Weerds, H. Roelvink, J.H. Nijland, A.J. Snellink, A.J. Leunk, H. Elkink, J.H. Lubbers.
Voor copie conform. W. Mellink.
Rekening van ontvangst
Uitgaaf voor de markte Stokkum en Herike door den ondergeteekende gedaan als verwalter
erfmarktr. van primo january 1828 tot den 1 augustus dezes jaars.
De ontvangst bedraagt
f 846,36
de uitgaaf is
1826,61
Zoodat de markte schuldig blijft
f 980,25
Aldus door mij ter goeder trouw opgemaakt en geteekend.
Twickel d. 20 augustus 1800 een en dertig. Get. W. Mellink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Ontvangst
1828. Het weidegeld in 1828 voor Stokkum en Herike
idem 1829
idem 1830
idem 1828, 1829 en 1830 onder Westervlier
Olijdam rente van f 150 over 1828 en 1829
Hondeveld rente van f 100 over 1828, 1829 en 1830
Van het gemeentebestuur van Markelo voor de grond tot de nieuwe begraafplaats
Van van Eerden voor klei uit deze markte
12 decbr. 1829. H. Overbeek voor aangegravene grond regist. 1819
January. J. Wannink op Foezelman id no 26 1825
Voor f 83,65 oorlogs leening verkocht ad 76 perc.
Summa
Af voor collecteloon ad 5 perc. van f 237,61
Ontvangst

f 210,00
195,50
194,10
21,00
15,00
13,50
90,00
50,00
3,00
3,03
63,08
f 858,21
11,85
f 845,35

Uitgaaf
Slot der rekening dd 31 maart 1828
Hooghuis expresloonen lq
Belasting pro 1828, 1829, 1830 en 1831
Oorlogsleening 1830
Weyer voor drie copien van het veefonds 1828, 1829 en 1830 expr.
Oelbrink als gezworen 2 1/2 jaar over 1825, 1826 en 1827
Greve tract. over 1827 en 1828 voor 4 gezworens
Hekhuis en Wiemerink id. over 1827 en 1828
Id. vacatien en dienst ln
den heer baron Sloet gecommitt. lq
Intrest van 1 april 1828 tot 1 augustus 1831 van f 563 aan rendant
den deurw. Nijhuis denuntiatie aan Wevers lq
Griffier Smits in avance kosten ca Wolbers

f 563,27
3,95
669,30
83,65
3,60
12,50
40,00
20,00
4,50
30,50
93,72
5,23
24,93

Boskamp repar. aan het glind om het kerkhof te Markelo
11,26
denzelven reparatie aan eene brug
0,87
den verw. erfmarktenr. voor dienst en vacatie in 1828, 1829, 1830 en 1831
165,80
Uitschott. voor zegels, expreslonen, publ. vragt, enz
93,50
Uitgaaf
f 1826,61
Ontvangst
846,36
Rendant heeft te goe
f 980,25
Aldus te goeder trouw S.E.C. opgemaakt en geteekend.
Twickel den 20 augustus 1831. Get. W. Mellink verwalt. erfmarktr.
Nagezien en goedgekeurd door de leden van de commissie van de markte Stokkum en Herike op
heden den 17 september 1831.
Geteekend. G. van Wijngaarden, G. Fabius, D. Odink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en geerfdens vergadering gehouden in de markte Stokkum en Herike aan
het erve Scholte in 't Hoff op maandag den 12 november 1832 ingevolge gedane publicatien van
den heer erfmarktenrigter dd 1 november 1832.
Present de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarktenrigter.
Assess. de heer G. Fabius namens Westerflier en de geerfde H. Hungerink.
Verders zijn verschenen Jan Hendrik Hargeerds, Hendrik Elkink op Wiemerink, Arend Jan
Leunk, Garrit Greven, Arend Jan Snellink, Garrit Hidders namens den heer van der Wijck van de
Klinke, Jan Klosters, Jan Hendrik Leunk op Wennink, Harmen Roelvink op Effink, Harmen
Meenderink op Wansink, Derk Oding op Hoesting, alle voor dit maal als geerfdens aangenomen
zonder gevolgtrekking voor de toekomst.
De erfmarktenrigter opende de vergadering met het doen voorlezen der publicatien die volgens
het relaas der kosters van Diepenheim en Markelo op twee achter een volgende zondagen aan de
kerken aldaar zijn afgelezen waarvan twee dubbelden aangeplakt.
Vervolgens werd gecommuniceerd eenen bij ZHWG ontvangenen brief van de heeren Fabius,
van Wijngaarden, Hungerink, Hidders en Oding als gecommitteerd tot afdoening der
marktenschuld, benevens de copie eener missive van den heer mr. Warnaars; voorn. commissie
verlangde geinformeerd te worden hoe te handelen tegen sommige hutten wooners of markten
cotters, die door verjaring regt van eigendom vermeenen te hebben op de door hen van de markte
in gebruik hebbende gronden.
Na deze zaak overwogen te hebben is met eenparigheid van stemmen de bovengenoemde
commissie geautoriseerd geworden om in billijkheid, met in acht neming van het belang der
goedsheeren en geerfdens, schikkingen te maken met voorn. gebruikers van martktengrond, het
zij bij wijze van verkoop, verhuring of zoo en in dier voege als de commissie zal oordeelen te
moeten handelen, met magt van substitutie en transactie onder belofte van goedkeuring en
schadelooshouding als naar regten.
Met algemeen goedvinden is naar aanleiding van een voorstel van den heer erfmarktenrigter
besloten dat van heden af aan niemand onder geenerlei voorwendsel zal toegestaan worden om
op de marktengrond eene hut of huisje op te rigten of om een gedeelte der marktengrond te
mogen aangraven. Wordende de heer erfmarktenrigter verzocht hiertegen ten ernstigsten te doen
waken en om bij voorkomend geval dergelijke hut of huisje te doen wegbreken en den grond te
doen inlijken met magt om desnoods tegen hen alle mogelijke gerigtelijke demarches te kunnen
aanwenden, alles onder belofte van substitutie met magt van transactie.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.

v. Heeckeren van Twickel, G. Fabius, H. Hungerink, G. Hidders, H. Elkink, J. Hargeerds, A.J.
Leunk, D. Odink op Hoestink, G. Greven, J. Klosters, H. Roelvink, A.J. Snellink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op woensdag den 12 juny 1833
aan het erf Scholte in 't Hoff in de markte van Stokkum en Herike ingevolge gedane publicatien
van den verwalter erfmarktenrigter dd 1 juny 1833.
Present de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarktenrigter.
Assess. de heer van Wijngaarden als voogd der kinderen van wijlen den heer B.H. van der Wijck
en de heer Fabius namens Westerflier.
Verder zijn verschenen de navolgenden, dit maal als gewaarden aangenomen zonder
gevolgtrekking voor de toekomst.
De heer Westenenk namens het Burgerweeshuis te Deventer, de heer ten Raa als burgemr. van
Diepen, de heer Wilmink namens den heer administrateur der domeinen, G. Hidders namens den
heer D. van der Wijck.
De geerfdens H. Hungerink, A. Schurink namens den heer J. van der Wijck, Gerrit Greven, Jan
Hendrik Leunk op Wennink, A.J. Tijink op Rensink, Hendrik Boode, Harmen Roelvink op
Effink, Berend Egbers, Derk Odink op Hoestink, Arend Jan Leunk, Swier Meengs op Dijkink,
Harmen Meenderink op Wansink, Jan Willem Lubbers, Gerrit Berendsen op Gelkink, Arend Jan
Snellink, Jan Kloosters, G.W. Daalwijk namens Mensink, Jan Ikkink, Gerrit Leeftink, Albert
Sloot, Hendrik Elkink op Wiemerink, Jan Hendrik Hargeerds, Jan Weerds op Poel, Hendrik
Leferink, Jan Willem Immink namens zijne moeder, Gerrit Scholten namens Zwier Immink, Jan
Nijhuis, Jan Alink, Jan Arend Elschot, Gerrit Hendrik Daalwijk, Jannes Eppink, Teunis Hidders.
De heer erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met de voorlezing der publicatien waaruit
bleek dat het houden van dezen holtink op twee achter een volgende zondagen is afgelezen en er
twee dubbelden van zijn aangeplakt.
Vervolgens deelt ZHWG mede dat de grondlast op de marktengronden ten gevolge het kadaster
met f 94 is verhoogd geworden, bedragende thans f 278,79 en stelt voor om tot vinding van dit
meerdere bedrag het weidegeld met vijftig ten honderd te verhoogen.
Deze propositie is met eenparigeid aangenomen en aldus besloten, waarvan de uitvoering aan den
heer erfmarktenrigter wordt opgedragen, zoo ook om eenig meerder weidegeld te heffen van die
boeren of knechts welke na de telling van het vee in de maand maart eenig vee, hetzij koeyen of
paarden, aankoopen en op de marktengronden drijven.
Op de aanvrage van den heer administrateur der Domeinen om aan weerzijden van den straatweg
aan het domein eene breedte van vier ellen van het gemeene veld af te staan om bepoot te worden
die voor gezien in deze vergadering geteekend werd, is door de geerfdens met meerderheid van
stemmen besloten dat er niet aan voldaan kan worden.
De heer van Wijngaarden heeft vervolgens geproponeerd om de marktengronden te verdeelen; na
voornoemd voorstel overwogen te hebben is met meerderheid van stemmen besloten om niet over
te gaan tot de verdeeling der gemeene veldgronden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Geteekend.
van Heeckeren van Twickel, G. van Wijngaarden, G. Fabius, Gerh. Westenink, H. Wilmink, E.B.
ten Raa.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokkum en
Herike aan het erve Scholte in 't Hoff op woensdag den 22 july 1800 vijf en dertig ingevolge

publicatie van den verwalter erfmarktenrigter in dato den 11 july 1835.
Present W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assessoren de heeren D. van der Wijck heer van de Klinke en G. van Wijngaarden namens den
huize Stoevelaar.
Verders zijn verschenen G. Scholte namens Zwier Immink, Teunis Hidders, Hendrik Elkink op
Wiemerink, Jan Hendrik Immink namens zijne moeder, Jan Weerds op Poel, Hendrikus Eertink,
Hendrikus Zendman, Jan Scholten, Jan Hendrik Zenkeldam, Berend Hoevink, Derk Knoopers,
Berend Egbers, Jan Hendrik Nijland op Klosters, Gerrit Greven, Harmen Meenderink, Arend Jan
Leunk, H. Bode, Gerrit Leeftink, Arend Jan Snellink op Wennink, Jan Hendrik Lubbers, Derk
Odink op Hoestink, Jan Hendrik Hargeerds, Jan Hesselink, Berend Peusschers, de erven
Hungerink op Weerds, Arend Jan Maarts op Fokker, Harmen Roelvink op Effink, Derk Hesselink
op Rierink, Jan Nijhuis, Jan Arend Elschot, Harmen Vruwink, Albert Sloot, Zwier Meengs op
Dijkink, Jan Ikkink, Harmen Rengerink.
De vergadering werd geopend met de voorlezing der publicatien die door de kosters aan de
kerken te Markelo, Goor en Diepenheim behoorlijk zijn afgelezen, aangeplakt en daarvan
gerelateerd.
Op voorstel van den marktenrigter zijn alle de bij deze vergadering als gewaarden
opgeschrevenen voor dit maal en zonder consequentie voor het vervolg aangenomen.
Vervolgens werden medegedeeld aan de goedsheeren en geerfdens twee missive van den heer
burgemester van Markelo en Goor en met het vidimus alhier geteekend, inhoudende een verzoek
om aan het gemeente bestuur van Markelo de benoodigde grond gratis af te staan tot het bouwen
eener nieuwe school voor de buurschap Stokkum op het veld bij de Hesselink steeg; en om te
willen benoemen eene commissie tot regeling der grenzen tusschen deze markte en de stad Goor.
Waarop besloten is om den verwalter erfmarktenrigter en den heer van Wijngaarden te
autoriseeren, gelijk zij bij deezen geautoriseerd worden, om aan het gemeente bestuur van
Markelo bij de Hesselink steeg af te staan vijf Nederl. roeden veldgrond en zulks door steenen
duidelijk af te scheiden en kenbaar te maken.
Wijders zijn voorn. heeren, benevens Gerrit Hidders namens den heer van der Wijck heer van de
Klinke, gecommitteerd om met het bestuur van Goor in onderhandeling te treden tot regeling der
limites onder verpligting van nader approbatie van hunne verrigting in deze te vragen aan
goedsheeren en geerfdens.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, D. van der Wijck, G. van Wijngaarden, G. Scholten, T. Hidders, H. Elkink, J.H.
Immink, J. Weerds, H. Eertink, H. Zendman, J. Scholten, G. Greven, J.H. Nijland, H. Boode, D.
Hesselink, A.J. Snellink, A.J. Maats, Z. Meengs, Jan Nijhuis, H. Vruwink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering in de markte Stokkum en Herike op
vrijdag den 21 augustus 1835 ingevolge gedane publicatien van den verwalter erfmarktenrigter
dd 8 dezer.
Verschenen de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarktenrigter.
Assess. de heer van Riemsdijk administrateur der domeinen en de heer van Wijngaarden als
voogd der kinderen van wijlen den heer B.H. van der Wijck tot Stoevelaar.
Verders zijn verschenen de heer Thin van Kölen namens den huize Westerflier, Arend Jan
Snellink op Wennink, Jan Hendrik Hargeerds, Berend Peuschers, Hendrik Boode op Koenderink,
Arend Jan Leunk, Harm Roelvink op Effink, Berend Egbers, Jan Hendrik Leunk op Wennink,
Gerrit Greven, Arend Jan Tijink op Rensink, Arend Vruggink, Gt. Willem Krabbenbosch op

Jolink, wed. Letink op Mensink, Tijink namens den heer van der Wijck van de Klinke, Jan
Weerds op Poel, Zwier Meengs op Dijking, Albert Sloot, Hendrikus Eertink, Jan Hendrik
Lubbers, Harmen Rengerink.
Alle voor dit maal als gewaarde aangenomen zonder eenige consequentie voor het vervolg en
onder verpligting om des vereischt hun regt van ware te moeten bewijzen.
De vergadering werd geopend met de voorlezing der publicatien, waaruit volgens relaas der
kosters bleek dat het houden van dezen holtink op twee achtereenvolgende zondagen aan de
kerken te Markelo, Diepen en Goor afgelezen en er dubbelden van aangeplakt zijn geworden.
De heer van Riemsdijk heeft vervolgens een voorstel gedaan om de marktengronden onder de
beregtigden te verdeelen. Na hetzelve overwogen te hebben en na stem opneming is gebleken dat
de meerderheid der gewaarden zwarigheid maakt om tot de verdeeling over te gaan; de heeren
erfmarktenrigter, van Wijngaarden en Tijink hebben verklaard in het gedane voorstel genoegen te
nemen.
Hierop heeft de heer van Riemsdijk gevraagd dat aan het domein voor de erven Scholte in 't Hof,
Mensink en Wolbrink aangewezen en toegedeeld worde het aandeele aan dezelve toekomende in
de gemeene groen-, veld- en vliergronden en ten dien einde eene commissie te benoemen; zulks
ook met meerderheid van stemmen geweigerd zijnde, heeft de heer van Riemsdijk zich
voorbehouden het gebruik van alle middelen regtens om het verlangde aandeel uit de
marktengronden te obtineeren.
De heer erfmarktenrigter werd vervolgens verzocht en geautoriseerd onder belofte van
schadeloosstelling om informatien te nemen opzigtelijk het regt, hetwelk de stad Goor op de Wee
uitoefent.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
v. Heeckeren van Twickel, van Riemsdijk, G. van Wijngaarden, E.B. ten Raa, G. Thin van
Keulen, G. Hidders, J.H. Hargeerds, A.J. Tijink, H. Bode, H. Eertink, B. Peuschers, J. Weerds.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de marke Stokkum en Herike
op dingsdag den 6 september 1836 ingevolge gedane publicatien van den verwalter
erfmarkenrigter dd 27 augustus jl op het erve Scholte in 't Hoff.
Verschenen W. Mellink verwalter erfmarkenrigter.
Assessoren de heer D. van der Wijck van de Klinke, de heer G. van Wijngaarden namens de
erfgen. van den heer van der Wijck van Stoevelaar.
Verder zijn verschenen Arend Jan Snellink op Wennink, Jan Weerds op Poel, Hendr. Bode op
Koenderink, Berend Peuschers, Jan Hendrik Leunk op Wennink, Jan Hendrik Immink, J.H.
Hargeerds, D. Ooink op Hoestink, Arend Jan Tijink, Teunis Hidders, Berend Eertink, Jannes
Egbers, Zwier Immink op Scholten, Arend Jan Leunk, J.H. Hungerink.
De vergadering werd geopend met de voorlezing der publicatien waaruit volgens relaas der
kosters bleek dat het houden van dezen holtink op twee achterenvolgende zondagen aan de
kerken te Markelo, Diepen en Goor afgelezen en er dubbelden van aangeplakt zijn geworden.
Na voorlezing der missive van den heer burgemeester van Markelo dd 24 augustus 1836 welke
voor gezien geteekend is geworden, strekkende om eenig grint en leem in de gemeene
markengronden aan te koopen en te graven tot verbetering van den weg van Markelo naar
Zutphen, is na rijpe overweging met meerderheid van stemmen besloten om gem. aanvraag of
voorstel van der hand te wijzen en wordt zulks bij dezen afgeslagen.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink verw. erfmarktr.

D. van der Wijck, G. van Wijngaarden, A.J. Snellink, J. Weerds, H. Boode, J.H. Leunk, J.H.
Immink, J.H. Hargeerds, D. Odink op Hoestink, A.J. Tijink, T. Hidders, J. Egberts, Z. Immink,
A.J. Leunk.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de marke Stokkum en Herike
op woensdag den 20 december 1837 op het erve Scholte in 't Hof ingevolge publicatien van den
verwalter erfmarkenrigter van den 9 december jl.
Verschenen W. Mellink verwalter erfmarkenrigter.
Assessoren de heer G. van Wijngaarden namens de erfgen. van wijlen den heer van der Wijck
van Stoevelaar en de hr. E.B. ten Raa burgem. van Diepenheim.
Verder zijn verschenen G. Greve, J.H. Leunk op Wennink, Hendrik Bode, B. Egbers, A.J. Leunk,
Zw. Meengs, H. Meenderink, G. Berendsen, J. Kloosters, G. Leeftink, J.H. Hargeerds, Jan
Weerds, H. Leferink, J. Alink, T. Hidders, A. Sloot, J. Egbers, erve Hungerink op Weerds, G.
Tijink namens den heer D. van der Wijck tot de Klinke, J. Ikkink, T. Kloots, D. Oonk op
Hoestink.
Alle voor dit maal als gewaarden aangenomen zonder consequentie voor het vervolg.
De vergadering werd geopend met de voorlezing der publicatien waaruit bleek volgens relaas der
kosters dat het houden van dezen holtink op twee achtereenvolgende zondagen aan de kerken te
Markelo en Diepenheim is afgelezen en daarvan dubbelden zijn aangeplakt geworden.
Na over de besluiten van Zijne Excellentie den Heere Gouverneur in den vorigen Koning
Lodewijk gesproken te hebben, is goedgevonden eene commissie te benoemen bestaande uit den
heer baron van Heeckeren van Twickel als erfmarkenrigter, den heer G. van Wijngaarden, G.
Tijink, A.J. Snellink, Dk. Oonk op Hoestink, Berend Peuschers, den heer Wilmink namens het
domein, A.J. Leunk en J. Ikkink, welke commissie verzocht en geautoriseerd wordt om de
bovengenoemde besluiten nader te overwegen en om binnen den korst mogelijken tijd bij
goedsheeren en geerfden een gemotiveerd rapport uit te brengen over het uitvoerbare,
voordeelige en billijke eener verdeeling dier gen. gronden, met bijvoeging van een concept plan
van verdeeling. Hebbende gen. commissie magt tot substitutie.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink, G. van Wijngaarden, E.B. ten Raa, J.H. Leunk, H. Boode, B. Egbers, A.J. Leunk, Z.
Meengs, G. Hidders, A.J. Snellink, D. Odink, B. Peuschers, J. Ikkink.
Voor copie conform. W. Mellink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op maandag den 5 augustus
1839 op het erf Scholte in 't Hoff in de mark Stokkum en Herike ingevolge gedane publicatien
van den verwalter erfmarkenrigter dd 27 july jl.
Present de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarkenrigter.
Assessoren de heer van Wijngaarden namens den huize Stoevelaar en Jan Hendrik Hungerink.
Bovendien zijn verschenen G. Scholte, G. Hidders namens den heer van der Wijck van de Klinke,
Gerrit Greven, Harmen Roelvink, Albert Sloot, Berend Engbers, de heer van Keulen van 't
Westervlier, H. Bode.
De heer erfmarkenrigter heeft de vergadering doen openen met de voorlezing der publicatien
waaruit bleek dat het houden dezer vergadering op twee achtereenvolgende zondagen aan de
kerken te Diepenheim en Markelo zijn afgelezen en twee dubbelden aangeplakt geworden.
Vervolgens werd de rekening van ontvangst en uitgaaf voor deze mark, na voor gezien geteekend
te zijn, voorgelezen. De heer van Wijngaarden, J.H. Hungerink, G. Hidders en Hoestink werden

verzocht en geautoriseerd om dezelve met de er bij behoorende stukken te examineeren, in orde
zijnde, te sluiten of anders van hun bevind op den eersten holtink er berigt van te geven.
Nadat de heer erfmarkenrigter de presente leden kennis gaf van alle aangewende pogingen om
het goed regt dezer mark op de Whee tegen de stad Goor te handhaven, is goed gevonden om op
den eerstkomenden holting over het verschil met Goor en deszelfs afdoening nader te spreken en
te besluiten; dewijl de heer van Wijngaarden en Hidders verklaarden geene genoegzame
lastgeving te hebben en sommige geerfden gaarne die zaak vooaf nog rijpelijk wilden overwegen.
ZHWGeb. heeft voorts kennis gegeven dat in dit zomer zeer veel grond in het Stokkummerbroek
bedorven is geworden door het steken en maayen van plaggen, turf en schadden; derhalve is de
heer erfmarkenrigter geautoriseerd en verzocht geworden om door alle middelen regtens deze
misbruiken tegen te gaan; insgelijks het vervoeren en verkoopen van klei uit deze mark. Alles
met magt van substitutie en transactie met belofte van schadelooshouding en goedkeuring.
Tevens zal niemand in het Stokkummerbroek tusschen de Schip- en Bolksbeek ganzen mogen
houden; hiertegen zal in regten tot schadevergoeding geprocedeerd worden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
v. Heeckeren van Twickel, G. van Wijngaarden, J.H. Hungerink, G. Thin van Keulen, G.
Scholten, G. Hidders, G. Greven, H. Roelvink, B. Egbers, J. Weerds, J. Egberts, J.H. Immink.
Voor copie conform.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op dingsdag den 27 augustus
1839 in de marke Stokkum en Herike aan het erf Scholte in 't Hoff ingevolge gedane publicatien
van den verwalter erfmarkenrigter dd 17 dezer.
Verschenen de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarkenrigter.
Assessoren de heer baron van der Wijck van de Klinke en de heer van Wijngaarden namens den
huize Stoevelaar.
De heer Wilmink namens het domein, Gt. Greven, Jan Lubbers, H. Elkink op Wiemerink, H.
Wennink, Jan Scholten op Pot, D. Odink op Hoestink, J.H. Hungerink, A.J. Snellink op Wennink,
B. Peuschers, Jan Weerds op Poel, Jan Klosters, A.J. Leunk, J.H. Hargeerds, Teunis Wolberts, de
heer Thin van Keulen, de heer burgemeester Cramer.
De vergadering werd geopend met de voorlezing der publicatien waardoor bleek dat het houden
van dezen holting op twee achtereenvolgende zondagen aan de kerken te Markelo en Diepenheim
is afgelezen en daarvan twee dubbelden zijn aangeplakt geworden.
Na over het eerste punt van uitschrijving om afdoende maatregelen te nemen ter beslissing en
vereffening van het bestaande verschil met Goor over de Wee, breedvoerig gesproken te hebben,
werd door den heer erfmarkenrigter voorgesteld dat het ZHWG. in het belang der marke
voorkomt te zijn, om zich te houden aan de voorgedragene grensscheiding op den holting dd 22
aug. 1826 en op dien voet met Goor te onderhandelen. Daar de vergadering zich met dit voorstel
niet kon vereenigen, heeft de erfmarkenrigter verzocht dat iemand benoemd wierde om zich met
de afdoening dier zaak te belasten, stellende hij zich buiten alle verantwoordelijkheid voor het
nadeel dat voor de marke zal voortvloeyen door de gelegenheid te verzuimen van op boven
gemelden grondslag in der minne met Goor te onderhandelen.
Na verder overleg was men algemeen van gevoelen dat eene scheiding loopende vanaf de
Stoevelaars molen in eene regte lijn op den schoorsteen van Sprokreef eenigzins aannemelijk
zoude zijn.
Op grond van het hiervoren aangevoerde is de heer erfmarkenrigter verzocht met Goor te
onderhandelen of anders de beslissing en regeling van het bestaande geschil aan arbiters of aan de
regtbank van Deventer over te geven, met magt van substitutie, transactie, schadevergoeding en

goedkeuring als naar regten.
Op het verzoek van kerkvoogden van Markelo strekkende om eene bijdrage uit de markenkas te
mogen hebben tot herbouwing van het kerkgebouw, is eenparig besloten om den erfmarkenrigter,
benevens de erfgen. Poel, Hungerink en Jan Ikkink te magtigen, zoo als dezelve bij deze
geauthoriseerd worden, om hetzij publiek of onderhands, sommige hoeken markengrond te
verkoopen, ten einde hieruit te vinden een kapitaal van zes honderd guldens of daarenboven en
zulks aan de kerkvoogden uit te betalen, tevens met magt om de markenwoningen of hutten met
de landerijen te verkoopen en verder zoo te handelen als het meest in het algemeen belang hun
zal voorkomen.
Get. v. Heeckeren van Twickel, D. van der Wijck tot de Klinke, G. van Wijngaarden, J.H.
Hungerink, J. Ikkink, J. Weerds, G. Thin van Keulen, Putman Cramer.
Voor copie conform.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op dingsdag den 5 january 1841
in de mark Stokkum en Herike aan het erf Scholte in 't Hoff ingevolge gedane publicatien van
den verwalter erfmarkenrigter dd 24 december 1840.
Verschenen de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarkenrigter.
De heer burgemeester Cramer, de heer G. Thin van Keulen, Jan Nijhuis, Hilbrink, Jan Vruwink,
Hungerink, Wennink, Mensink, Wolberink, Leunk, Leeftink, Leppink, Peters, Scholte in 't Hof,
Alink, Hesselink, Fokkers, Effink, Wennink, Huisstee, Mensink, Meengs, Ikkink, Gelkink,
Koenderink, Rensink, Kloots, Egbers, Warmsink, Greve, Rierink, de Pot, Dalewijk, Look,
Wiemerink, Wierse, Segbers, Wilbers, ten Tije voor zich zelven en den heer van der Wijck van
de Klinke, Philipsborg, Poel, Eertink, J. Sprokreef namens den huize Stoevelaar.
De vergadering werd geopend met de voorlezing der publicatien waardoor bleek dat het houden
van dezen holting op twee achtereenvolgende zondagen aan de kerken te Markelo en Diepenheim
is afgelezen en daarvan twee dubbelden zijn aangeplakt geworden.
Na over het eerste punt van uitschrijving ten einde nader te handelen over het omtrent de Whee
bestaande geschil met Goor breedvoerig gesproken te hebben, werd door den heer
erfmarkenrigter naar aanleiding eener missive van den heer gouverneur dezer provincie dd 14
december 1840 no 271/277, voorgesteld om eene commissie te benoemen tot beslechting van dit
geschil.
Daar de vergadering zich met dit voorstel konde vereenigen is met algemeene toestemming te
dien einde benoemd de heer erfmarkenrigter, Poel, Wiemerink, Schut en Hungerink, met volmagt
om alles te doen als in het belang der marke dienstig is en ter beeindiging van dat geschil als
noodig geoordeeld wordt, onder toezegging van finale goedkeuring der belanghebbenden; onder
verpligting evenwel om van het door hen in de onderhavige kwestie verrigtte schriftelijk rapport
uit te brengen.
Aangaande het tweede punt om de markgenooten te raadplegen omtrent het al of niet
wenschelijke eener verdeeling is tot geen besluit gekomen en door de vergadering goed gevonden
om dit punt in nadere overweging te nemen.
Get. v. Heeckeren van Twickel, Putman Cramer, G. Thin van Keulen, J. Sprokkereef namens den
huize Stoevelaar, G. Hidders namens den heer van der Wijck van de Klinke, H. Koendrik, A.J.
Tijink, G.H. Kloots, B. Egbers, G. Greven, Mensink, H. Effink, D. Pot, J. Vruwink, J.H.
Hungerink, J. Sprokkereef, G. Wolberink, A.J. Leunk, H.J. Leeftink, Fokkers, A.J. Wennink, D.
Hoesten, J. Ikkink, G. Gelkink, D. Rierink.
Voor copie conform.

Holting of goedsheren en eigenerfdens vergadering gehouden op woensdag den 7 december 1842
in de marke Stokkum en Herike in de school te Stokkum in gevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarkenrigter dd 26 november 1842.
Verschenen de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarkenrigter.
De heer burgemeester van Diepenheim, de heer G. Thin van Keulen, A.H. Boskamp mede
namens den huize Stoevelaar, Jan Nijhuis, J.H. Hungerink, A.J. Leunk, H.J. Leeftink, D. Odink,
Fokkers, H. Roelvink, H. Wolberink, A. Polman, A.J. Wennink, D. Odink, J. Dalwijk, G.H.
Overbeek, G. Berendsen, H. Boode, J. Ikkink, A.J. Tijink, G.H. Kloots, B. Egbers, G. Greven, J.
Oolbrink, D. Hesselink, G. Geerdink, J. Hoevink, B.J. Kevelham, J. Meengs, H. Elkink, Wilbers,
G. Scholten, J. Weerds, J. Schut, G. Hidders.
De heer erfmarkenrigter heeft de vergadering doen openen met de voorlezing der publicatien
waaruit bleek dat het houden van dezen holting op twee achtereenvolgende zondagen aan de
kerken te Diepenheim en Markelo is afgelezen en het dubbel daarvan is aangeplakt geweest.
De punten van beschrijving voor deze vergadering bij de publicatien opgegeven zijn:
1. Om aan te hooren het rapport der commissie tot verificatie der laatste rekening.
2. Om nieuwe gezworens aan te stellen en om naar meer afdoende maatregelen om te zien tot
wering van het wederregtelijk maayen en steken van plaggen en schadden in het Stokkummer
broek.
3. Om te spreken en te delibereren over al hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt.
I. Aangaande het eerste punt is door den heer erfmarkenrigter aan de vergadering medegedeeld,
dat de laatste rekening door de leden der commissie daartoe in de vergadering van den 5 augustus
1839 benoemd (met uitzondering van den heer van Wijngaarden sedert de benoeming overleden),
de laatste rekening en verantwoording hebben geexamineerd, accoord bevonden en gearresteerd,
blijkens hunne verklaring op dezelve gesteld.
Deze mededeeling voor kennisgeving aangenomen zijnde is bepaald dat de rekening als naar
gewoonte in het markenboek zal worden ingeschreven.
II. Tot het tweede punt overgegaan zijnde, heeft de heer erfmarkenrigter betoogd de
noodzakelijkheid om eene betere policie en dagelijks toezigt in de marken daar te stellen ten
einde de veelvuldige misbruiken, zoo door het wederregtelijk steken en maayen van schadden en
plaggen op de groengronden, vooral van het Stokkummer broek, als door het plegen van andere
feitelijkheden, krachtdadig tegen te gaan; menende Zijn Hoogwelgeboren de voornamen oorzaak
dezer veelvuldige misbruiken eensdeels te mogen toeschrijven aan de weinige activiteit der thans
in functie zijnde gezworens en de onverschilligheid en nalatigheid in de vervulling der hun
opgedragen pligten en ander deels aan het gemis van eene buitengewone surveillance in de
marke.
Op grond van een en ander wordt voorgesteld de thans in functie zijnde gezworens te ontslaan, te
bepalen dat er voortaan slechts drie gezworens in Stokkum en twee in Herike zullen fungeren en
om daarna dadelijk tot de benoeming van nieuwe gezworens over te gaan.
Wijders om ter beschikking van den erfmarkenrigter jaarlijks te stellen eene som van f 50 uit de
fondsen der marke ter bestrijding der kosten van zoodanig buitengewoon toezigt en surveillance
in de mark als Zijn Hoogwelgeboren in het belang derzelve zal dienstig oordeelen.
Waarop gedelibereerd zijnde is besloten:
a. om de thans fungerende gezworens van hunne betrekkingen te ontslaan.
b. te bepalen en vast te stellen dat er voor den vervolge zullen zijn drie gezworens voor
Stockum en twee voor Herike.
c. dat dadelijk zal worden overgegaan tot de aanstelling der sub b bedoelde gezworens en
d. dat uit de fondsen der marke jaarlijks eene som van f 50 ter beschikking van den

erfmarkenrigter zal worden gesteld om daaruit te bestrijden de kosten van zoodanig
buitengewoon toezigt en surveillance in de mark als Zijn Hoogwelgeboren nuttig en dienstig zal
achten.
Gedelibereerd zijnde over de keus van geschikte personen om als gezworens sub b en c bedoeld
te worden benoemd, is met eenparigheid van stemmen besloten als zoodanig aan te stellen voor
Stockum Jan Harmen Voorts, Jan Meengs, Jan Hendrik Klein Leugemors op Leppink, voor
Herike Jan Schutte op Eertink, Hendr. Elkink op Wiemering.
III. Voorts is door den erfmarkenrigter de vergadering geinformeerd dat een autentieke lijst der
waartallen in de mark in het archief gevonden is van den jare 1643 waardoor nu veel onzekerheid
deswege is opgeheven, waarom Zijn Hoogwelgeboren dan ook besloten heeft van nu voortaan
geene anderen als gewaarden te erkennen dan die welke op de bedoelde lijst voorkomen,
onverminderd het regt van een ieder welke voldoende mogt kunnen bewijsen daartoe geregtigd te
wezen.
Get. v. Heeckeren van Twickel, G.D. Raedt, G. Thin van Keulen, A.H. Boskamp mede namens
den huize Stoevelaar, Jan Nijhuis, J.H. Hungerink, A.J. Leunk, H.J. Leeftink, D. Odink, Fokers,
H. Roelvink, H. Wolberink, A. Polman, A.J. Wennink, D. Odink, J. Dalwijk, G.H. Overbeek, G.
Berendsen, H. Boode, J. Ikkink, A.J. Tijink, G.H. Kloots, B. Egbers, G. Greven, J. Oolbrink, D.
Hesselink, G. Geerdink, J. Hoevink, B.J. Kevelham, J. Meengs voor de Look, H. Elkink, Wilbers,
G. Scholten, J. Weerds, J. Schut, G. Hidders.
Rekening van ontvangst en uitgaaf voor de mark Stokkum en Herike gehouden door W. Mellink
als verwalter erfmarkenrigter van den 20 augustus 1831 tot den 1 january 1839.
Ontvangst
1832 7 aug. Het weidegeld over 1831
f 177,50
1833 21 jan. Van den heer Fabius en mede gecomm. in mindering der ontvangen
gelden voor aangegraven en verkochte markengronden afrekening
500,sept. Nog van dien heer gecommitteerde in mindering
500,Van den heer baron van Heeckeren van Twickel schutgeld van ganzen
4,nov. Van H.J. Averink het weidegeld over 1833
281,75
dec. Van H. Verbeek idem over 1832
187,65
1834 20 jan. Van den heer Fabius in mindering als boven afrekening
300,aug. Hondeveld 4 jaar interest van f 100 versch. 1 dezer
18,30 nov. Averink het weidegeld over 1834
294,40
Oliedam intrest van f 150 over 1831 en 1832
15,1835 17 jan. Leunk voor nagebrand vee in 1834
40,13 april. Den Heer Fabius het saldo van Zijn WEdG afrekening
209,70
dec. Averink het weidegeld over 1835
295,65
1836 20 jan. Voor nagebrand vee in 1835
22,40
Van Averink het weidegeld over 1836
301,80
1837 maart. Voor nagebrand vee in 1836
20,50
29 aug. Van J. Weerds namens de wed. Koldenberg
40,Averink het weidegeld over 1837
276,20
1838. Voor nagebrand vee in 1837
18,Van Averink het weidegeld in 1838
264,55
Totaal
f 3767,10
Uitgaaf

1831 26 aug. Slot der vorige rekening
1832. Aan Hoogehuis expresseloon naar Markelo, Herike, Stokkum en Diepen
Hargeerds voor het maken van een brugje en duiker lq
9 maand belasting over 1832 voor Stokkum lb
3 maand idem
9 maand belasting over 1832 voor Herike lb
3 maand idem
13 oct. Aan T. Siemerink timmerl. en diensten lq
Interest van 1 sept. 1831 tot jan. 1833 van f 980
1833. Aan Hoogehuis expresseloon lq
12 maand belasting over 1833 pro Stokkum en Herike
Aan Scholte in 't Hoff schutgeld van ganzen l.q
Habercorn expresseloon lq
Hargeerds timmerloon en reparatie lq
Den deurwaarder voor citatien lq
Interest van 1 jan. 1833 tot sept. 1833 van f 480
1834. Aan Hoogehuis expresseloon lq
12 maand belasting over 1834 lq
Aan T. Siemerink timmerl. lq
1835 jan. Aan T. Siemerink verschotten en arbeidsloon lq
Hoogehuis expresseloon en id. lq
maart. Lesger voor een brandijzer lq
juny. De gezworens tractement lq
Voor reparatie aan het schuthok lq
aug. Aan Eertink als gecommitteerde lq
12 maand belasting over 1835 pro Stokkum lq
idem Herike lq
Aan J.H. Hofmeyer tractement als gezworene lq
1836. Aan den heer Steenbergen lq
Hidder als gecommitteerde lq
Hungerink en Hoestink idem lq
12 maand belasting over 1836 pro Stokkum lb
idem Herike lb
Aan T. Siemerink timmerloon lq
Groot Kevelham vrachten lq
Deurw. Nijhuis lq
G. Hoogehuis expresseloon lq
Arbeidsloon lq
Aan Lesger smedeloon lq
Voor registratie eener acte te Almelo lq
1837 maart. Aan Siemerink diensten en verschotten lq
Belasting over 1837 pro Stokkum lb
idem Herike lb
1838. Belasting over 1837 pro Stokkum lb
idem Herike
Aan B.J. ten Peze expresseloon
Den verwalter erfmarkenrigter vacatien en diensten in de jaren 1831-1837

f 980,25
0,80
50,94,83
42,15
49,08
34,86
3,85
65,40
0,95
279,19
6,1,20
5,30,46
16,0,60
269,67
2,50
2,80
3,53
4,50
224,5,50
15,134,33
110,17
5,160,30,60,134,39
110,20
1,85
2,25
3,92
0,55
0,80
1,25
3,31
2,25
134,81
110,62
134,50
110,39
0,56
237,20

Denzelfden 5% van de ontvangst van f 1687,60
Uitgaaf
Ontvangst
De marke blijft schuldig

84,38
f 3877,20
3767,10
f 110,10

Vorenstaande rekening van ontvangst en uitgaaf met de daartoe behoorende justificatoire stukken
en quitancien nagezien, accoord bevonden en goedgekeurd, door ons ondergeteekenden;
blijvende de mark Stokkum en Herike op den 1 january 1800 negen en dertig aan den rendant
schuldig eene som van honderd tien guldens tien cents, welke in de eerstvolgende rekening en
uitgaaf zullen geleden worden.
Weldam den 2 october 1842. Get. G. Hidders, J.H. Hungerink.
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op dingsdag den 24 juny 1845
in de mark Stokkum en Herike op het erve Leppink ingevolge publicatien van den verwalter
erfmarkenrigter dd 13 juny 1845.
Verschenen de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarkenrigter.
Assessoren de heer W. Gotte en de heer G. Thin van Keulen.
De heer D.J. van Doorninck als gemagtigde van het Weeshuis en Groote Gasthuis te Deventer, G.
Hidders voor den heer van der Wijck van de Klinke, A.H. Boskamp namens den huize
Stoevelaar, Jan Nijhuis op Nijhuis, Elschot op Hilbrink, J.H. Hungerink op Hungerink, A.J.
Leunk op Wennink, G. Wolbrink op Wolbrink, Lubbers op Velt, Geert Hoevink, Snellink op
Wennink, H. Bode op Koenderink, Gelkink, Tijink op Rensink, B. Egbers op Egbers, H.
Meenderink op Warnsink, H. Boskamp op Grevink, Oelbrink op de Smitte, Meengs op Loock, H.
Elkink op Wiemerink, A.J. Worsink op Worse, J.H. Immink op Immink, Boskamp op de Plecht,
J. Weerds op Poele, Schut op Eertink.
De heer erfmarkenrigter heeft de vergadering geopend met de voorlezing der publicatien waaruit
bleek dat het houden dezer vergadering op twee achtereenvolgende zondagen aan de kerken te
Diepenheim en Markelo zijn afgelezen en twee dubbelden aangeplakt geworden.
Vervolgens is de rekening en verantwoording ter tafel gebragt. Na voorloopige inzage is besloten
eene commissie te benoemen tot het examineren dier rekening met last om van hunne bevinding
in eene volgende vergadering rapport te doen; inmiddels met magt de rekening in orde
bevindende dezelve te arresteren.
Op voordragt van den heer markenrigter zijn tot deze commissie benoemd de heer W. Gotte, Thin
van Keulen, Boskamp, benevens Hidders, Weerds en Snellink.
Ter sprake gebragt zijnde de wenschelijkheid eenen verdeeling der mark is voorloopig de heer
markenrigter verzocht en geauthoriseerd om onder adsistentie van een landmeter en onder
aanwijzing van eenige deskundige geerfden in de mark de wegen en waterleidingen te doen
traceren, een en ander op de minste kosten te doen maken om te dienen tot voorbereiding tot een
nader te ontwerpen plan tot finale verdeeling der mark.
In plaats van de afgetreden gezworens Meengens en Voorts worden benoemd Jan Hendrik
Hargeerts en Jan Hendrik Hungerink.
Eindelijk is bepaald dat de commissie tot examinatie der rekening tot dat einde zal zamen komen
op den huize Weldam op aanstaande zaterdag den 8 dezer des morgens ten 10 ure.
Niemand iets voor te stellen noch in de holting te behandelen zijnde is de vergadering
gescheiden.
Was geteekend. v. Heeckeren van Twickel.
G. Thin van Keulen, W. Gotte, D.J. van Doorninck, J. Meengs, Jan Nijhuis, J.H. Hungerink, G.

Wolberink, J. Sprokkereef, A.J. Leunk, J.J. Leeftink, G. Hidders, H. Bode, B. Egbers, H.
Boskamp, A.H. Boskamp, H. Elkink, A.J. Worsink, J.H. Immink, J. Schut, J. Weerds.
Op heden den 13 january 1852 is door de belanghebbenden ter inschrijving in het marken
protocol aangeboden een tusschen hen onderhandsch gesloten koopcontract luidende als volgt:
Tusschen ons ondergeteekenden Hendrikus Zendman landbouwer ter eene, en Jan Scholten
tapper en landbouwer ter andere zijde, beiden wonende te Herike gemeente Markelo, is
overeengekomen hetgeen volgt.
Contractant ter eene verkoopt, cedeert en transporteert bij deze onder belofte van vrijwaring voor
alle stoornissen en beletselen hoe ook genaamd, mitsgaders voor al hetgeen waartoe hij volgens
de wet en naar den aard der onderwerpelijke zaak gehouden is, aan contractant ter andere zijde
die zulks accepteerd.
De halve whare van het erve Vrielink in Herike welk erve is gewhard in de gecombineerde
markten van Stokkum en Herike, met alle regten en geregtigheden aan de verkochte helft der
voorzeide whare van het erve Vrielink verbonden, zoodanig als contractant ter eene dezelve heeft
aangekocht van den heer Jannes ten Zijthoff, die dezelve gekocht heeft van den heer Willem
Gotte cum suis bij publieken verkoop den 15 april 1829, ten overstaan van den notaris Jordaan te
Haaksbergen en zoo als het verkochte aan hem toebehoord, zonder daarvan iets uit te zonderen
noch voor te behouden, ten einde den kooper met de gekochte halve whare doe en handele,
daarover beschikke en het genot daarvan hebbe, alles te rekenen vaan heden af als over en van
eene zaak hem in vollen eigendom toebehoorende en zoo als den verkooper het regt heeft of
zoude kunnen hebben.
Deze koop en verkoop is gedaan voor vijftig guldens waarvan de verkooper erkend te zijn
voldaan, deswege kwiteerd en rekwireerd de overschrijving dezer acte, voor zoo veel nodig in de
daartoe bestaande openbare registers ten effecte als regtens.
Ten blijke van al hetwelk deze acte is opgemaakt en over en weder geteekend na lezing te Goor
den zeven en twintigsten november achttien honderd en vijftig.
Get. H. Zendman J. Scholten.
Bovenstaande acte is op verzoek der belanghebbenden overgeschreven om te strekken tot
kennisneming van de daarin vermelde handeling.
De verwalter markenrigter. H. Mulder.

In het boek bevinden zich een aantal losse stukken:
1708.
Lijst met namen en data van gecommitteerden van 1708 tot 1763.
Begonnen 29 mei 1708.
van Coeverden tot Hengelo, heer tot Stoevelaar 29 mei 1708, 12 mei 1710, 12 juny 1715, 26 july
1721, 1 aug 1729, 17 juny 1739, 25 oct 1746
Otto van Hoevel tot Westervlier 29 mei 1708, 12 mei 1710, 12 juny 1715, 11 aug 1719
Bentinck tot Diepenheim, drost van Twenthe 10 mei 1710, 11 aug 1719, 24 july 1721, 17 juny
1739, 15 oct 1736
T. Sloet 12 mei 1710
Jan Ribbius 12 mei 1710
J. Michaelis 12 mei 1710
J. Janssen van der Sluis 12 mei 1710, 12 juny 1715

H. Scharff 12 mei 1710
H. Haak 12 mei 1710, 12 juny 1715
A. Weerts 12 mei 1710
Putman 12 mei 1710
H. Meiling 12 mei 1710
G. ten Dusschatt 12 mei 1710
J. ten Duysschot 1 aug 1729
G. Janss 12 mei 1710
W. Jalink 12 mei 1710, 12 juny 1715, 11 aug 1719
J.A. Sloet tot Warmelo 12 juny 1715, 11 aug 1719, 24 july 1721, 1 aug 1729, 25 oct 1746
H.O.V. Delwigh tot Westervlier 12 juny1715, 11 aug 1719
Arn. Reminck 12 juny 1715, 11 aug 1719
Joh. Remmink 1 aug 1729, 30 sept 1751
Joan van der Sluis 12 juny 1715, 11 aug 1719, 24 july 1721, 17 juny 1739, 25 oct 1746
Sam. Sertorius 17 juny 1715
G. Lukassen pred tot Olst 12 juny 1715
H. Gorkink 12 juny 1715
J.H. Gorkink 17 juny 1739, 30 sept 1751, 6 juny 1753
D.H. Gorkink namens Oldenhof 4 nov 1763
O.E. van Hovell tot Nijenhuis 12 juny 1715, 30 sept 1751
J.P.O.V. Keppel tot Stoevelaar 12 juny 1715, 11 aug 1719, 1 aug 1729, 17 juny 1739
G. van der Sluys 12 juny 1715
J. Bloemendaal 12 juny 1715, 11 aug 1719
J.W. Tickler 11 aug 1719
Johan Marienburgh 11 aug 1719
R.H.V. Patkull tot Posendorf 24 july 1721, 1 aug 1729
J. van Suchtelen 24 july 1721
M. van Wijdenbruk toe Ensink 24 july 1721, 4 nov 1763
R. van Hoevel 1 aug 1729
W. Welmers 1 aug 1729
Wolt. Kuyper 1 aug 1729
Jan Kuippers 25 oct 1746
Gerh. Dumbar namens stad Deventer 17 juny 1739
Egb. Schutte 17 juny 1739
D. van der Wijck 25 oct 1746, 30 sept 1751, 4 nov 1763
P.T. Golts 25 oct 1746
Arn. van Suchtelen prov van Weeshuis te Deventer 25 oct 1746, 30 sept 1751
H.J. Bos verw landrentmr van Twenthe 25 oct 1746, 6 juny 1753, 4 nov 1763
Kl. Kappers namens stad Diepenheim 25 oct 1746
J.H. Beuvink 2 oct 1746, 30 sept 1751
H. van Heek rentmr van baron Monster tot den Souwenberg 2 oct 1746, 30 sept 1751
W. Wevers 2 oct 1746, 30 sept 1751
Gosw. Jolink namens erf Mensink 25 oct 1746, 30 sept 1751, 6 juny 1753
Burg. Wolf 4 nov 1763
Harmen Gelkink 25 oct 1746, 30 sept 1751, 4 nov 1763
Jan Hesselink 25 oct 1746
H. Egbers 25 oct 1746, 4 nov 1763

W. Sloot 25 oct 1746
D. Brinkers 25 oct 1746
G. Berensen 25 oct 1746
Secr. Queisen namens Deventer 30 sept 1751
J.A. Mahony 30 sept 1751
Secr. Pothoff als verw markenrt 30 sept 1751, 6 juny 1753, 4 nov 1763
H. Lindeman 30 sept 1751
Burg. Sprakel 30 sept 1751
Proc. Hulsken namens den heer van Diepenheim 30 sept 1751, 4 nov 1763
Jan Petersen 30 sept 1751
Hendr. Wennink 30 sept 1751, 4 nov 1763
Coenr. ter Swaak namens baron van Hovell ot Weseveld 30 sept 1751, 6 juny 1753, 4 nov 1763
Burg. Dapper 6 juny 1753
Hendr. Gerh. Jordens 6 juny 1753
J.J. Fokkink 6 juny 1753
Zandbergen namens stad Zwol 4 nov 1763
Eertink 4 nov 1763
Rensink 4 nov 1763
S. Cloots 4 nov 1763
Haarjan 4 nov 1763
1765.
Wij Unico Wilhelm Rijks Graeve van en Banner Heer tot Wassenaer en Zuidwijk, Vrijheer van
Obdam en Heere tot Twickel Weldam enz. wegens den huize Weldam, erfmarkenrigter van
Stokkum, Herike en Busbergen, van 't Karspel Goor en van Diepenheim.
Certificeere in en vermids deese dat wij op de vrijwillige afstand van de heer Wolter Pothoff
secretaris der stad Goor hebben aengestelt, ge'authoriseert en gequalificeert sulx doende bij
deesen desselfs zoon doctor Josias Coenraed Pothoff om in onse naem en van onsent wegen te
verwalteren en te exerceeren het markerigters amt over de voors. markten, soo als sulx behoort en
conform de resolutien door markenrigter en goedsheeren respective genomen, deselve ter
executie te stellen en alle disordres de markten te prevenieeren en te doen cesseeren, in 't
bijsonder agt te geven en niet te tolereeren, dat eenige nieuwe getimmertens werden opgeslagen
op gemeene gronden ofte eenige aengravingen soodaene gronden werden gedaan, sullende sulke
getimmertens en aenslagen aenstonds sonder speciaelder last daertoe nodig te hebben amoveeren
en inlijken, het hakken van hout en struikgewas, alsmeede het onbehoorlijk plagge majen en
verdere abuisen tegen te gaen en de respective daertoe staende doen betaelen, voorts te
prevenieeren dat gesworene en boermannen geen onnodige questien moveeren, drinkschulden
maeken ten laste van de markten en wat diergelijke onordentelijkheeden meer sijn.
Wijders alles te doen en te verrigten in deesen het geene tot nut en voordeel van den voors.
markten kan strekken ofte vereischt mogte worden en hetgeen wij erfmarkenrigter selfs present
sijnde souden mogen ofte moeten doen; wordende aen den voorgenoemde verwalter markenrigter
ten dien fine, de aen ons competeerende emolumenten van breuken dewelke mogte voorvallen als
anders, voor desselfs moeite overgelaten en toegelegt, waervan hij niet te min gehouden zal zijn
te houden pertinente aanteekening en deselve aen ons te exhibeeren. Alles onder deese reserve
dat in saeken van belang denselven eerst aen ons daar van kennis zal geeven en volgens onse
goetkeuringe en last daer in alleen mogen handelen.
In waerheids kennisse hebben wij deese acte van authorisatie en substitutie eigenhandig

geteekend.
Actum op den huise Twickel den 27 december 1765.
U.W. Grave van Wassenaer erfmarkenrichter.
1765.
Acte van aanstelling door Unico Willem Grave van Wassenaer van d'heer doctor Josias Coenraet
Pothoff als verwalter markenrichter van Stockum in d' 27 decemb. 1765.
1818.
Mijn Heer den Heer Mellink rentmeester op den huize Twikkelo bij Delden.
Uwe missive van den 9 dezer te Deventer gedagtekend is tot nu toe onbeantwoord gebleven uit
hoofde deeser met had .. te kennen en dus niet wist waar te addresseren, waaromtrend thans door
den heer Sloet bij geelutideerd.
Reeds voor eenigen tijd ben ik door den burgemeester van Diepenheim gesproken over een
different dat er bestond over de grensscheidinge tusschen Goor en Diepenheim, mij te kennen
gevende dat hij zeer wenschte deze zaak buiten proces te houden en daar door toe te verkiezen
arbiters te doen decideren, in welk geval hij mij daartoe verzogt zamen van sijde van Goor tot een
dusdanige beslissing dier zaak inclineerde; verder heb ik daarvan niet gehoord.
Voor en aleer dat in dezen iets te bepalen diende ik vooraf de intentie van wederzijdschen
partijen te weten of men voornemens is van weerszijden iemand te benoemen om als
scheidsmannen dat different buiten regten bij minnelijke schikking te zoeken ter vereffening. Dan
of men de zaak bij wijze van compromis wel gedecideerd hebben, in welk geval partijen het over
de arbiters vooraf zullen moeten eens zijn en vooraf een behoorlijke akte zal moeten worden
opgemaakt. Zo er mogelijkheid is de zaak in der minne bij schikking uit den weg te ruimen,
zoude het verkiezelijkste en het minst kostbaarste zijn en verkiest men daartoe mijne
medewerking, zo lenckvaardig mij op zaterdagmorgen den 28 dezer te Diepenheim te laten
vinden.
In afwagting van uw andwoord heb ik de eer dese mij te tekenen.
Deventer 19 nov. 1818. W.H. Vijfhuis.
1830.
Staat der eigenaren van erven die op den .. september 1830 ten gevolge ter gedane kerkenspraken
te Diepenheim, Goor en Markelo aan den ondergeteekenden zich als gewaarden in Stokkum en
Herike hebben opgegeven.
eigenaar
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no
erf
aangevoerd bewijs
Hendrik Hungerink
Jan Nijhuis
Berend Peusschers

Stokkum
Stokkum
Stokkum

5
7
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Hungerink
Nijhuis
Peusschers

Jan Hdr. Hungerink

Stokkum

22

Weerds

Arend Jan Leunk
Zweer Meengs
Jan Ikkink
Harmen Luttikhedde

Stokkum
Beusbergen
Beusbergen
Herike

23
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Leunk
Dijkink
Ikkink
Keuyers
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koopbrief der stad Zwolle
koopbrief van het Domein
geen koopbrief; vanouds hun
eigendom
Hungerink zegt altoos gecompareerd
heeft en misschien nog wel schrift.
bewijs heeft
koopbrief van het Domein
koopbrief van het Domein
koopbrief van het Domein
1745 koopbrief van erve Eertink afk.

Teunis Hidders

Herike

32

Zwier Immink

Herike

39

wed. Immink

Herike
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Willem Meyer
Herike
Berend Jan Kevelham Herike
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Herike

63

Herike
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Jan Scholten

J.A. van der Meulen Herike

Hidders

1636 koopbrief met div.regten; het
heette toen de Leemgraverie
Scholte
erf vroeger van Stift Utregt gekocht;
echter geen schriftelijk bewijs
Immink
koopbrief van stad Deventer; er
wordt niet gesproken over een ware
Worse
koopbrief van het Domein
Meengs
is gekocht uit erf Look; echter blijkt
geen regt tot een ware
Ouden Pot
heeft geene bewijzen kunnen
produceeren
Nieuwen Pot heeft 2 koopbrieven; echter geen regt
van ware
Kleine Plegt verklaart altijd gewaard te zijn
geweest heeft echter geen schriftelijk
bewijs

Ca 1844.
Er is kennis gegeven door Willem Lubberts, Gerrit Schultink en Mannes Fokkers een weg is
vernietigd waarbij Oolbrink en Hoevink belang hebben. De weg naar Hoevinks gaarden, waar
den doodenboom gestaan heeft, wordt door Hendrik Wolbrink op Snellink en J.H. Overbeek
uitgegraven waardoor de weg op den duur geheel onbruikbaar zal worden gemaakt. De
gezworens Megens en Voorts laten zich weinig aan de algemeene belangen der mark gelegen
liggen.
Oolbrink klaagt over het water uit de Bolkensbeek.
1845.
Ontvangen en overgenomen van Jan Hendrik Hargeerts een oude pergamenten koopacte van
markengrond, benevens eene verduidelijking van dat stuk waarvan de datum onleesbaar is om na
gemaakt gebruik terug te geven.
Weldam 28 juny 1845.
Verwalter markenrigter H. Mulder
(terug gegeven aan Schut den 20 jan. 1853).
1852.
WelEd Heer, den Heere H. Mulder rentmr van Twickel te Delden.
Goor den 13 jan. 1852.
Amice,
Ik neem de vrijheid uw als verw. markenrigter van Stokkum en Herike te verzoeken inliggende
koopacte te willen doen inschrijven in het marken protocol en mij dezelve daarna voorzien van
een bewijs van die inschrijving te willen terug zenden met opgave der kosten welke ik zal
betalen.
Na groeten met achting. Wolt. Jalink.

