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Stukken over het gebruik der gemene gronden.
Resolutie en order om de goedheeren van Markel te helpen handhaven in dato den 25 may
1768.
28 dito hierover aan de markenrigter J. Schutert geschreven en versogt het hierin gem. huisjen
zo verre tegen de markenresolutie strijdig gezet was ten eersten te doen removeren.
Hiervan den 10 juny aan den heere drost van Twenthe door mijn broeder kennis gegeven.
Wel Edele Heer Mijn Hoog Geachte vrient,
De coopman Schuitert in qualiteit als marquenrichter van Markel heeft mij gecommuniceert
een order van sijn Hoog Geb Gestr Mijn Heere den landdroste van het Twenthe waerbij sijn
HGebGestr aen hem als over marquenrichter ter instantie van de heeren van Deventer gelast
soodane efficente middelen in het werk te stellen dat het huisje van Jan Bolink van de
bewuste plaatse geremoveert wierde. Sijn ed. heeft mij meede de weled. heere over hetselve
subject tenderende gecommuniceert, waerop sijn ed geadviseert heb dat de resolutie van de
goetheeren ten … ende werkstellig gemaakt te worden het welke dan door geseide
marquenrichter heeden ook ten overstaan van mons. ter Swaak en mij geschied is, hebbende
zijn ed mij versogt namens hem hier van aen uwed kennisse te geven, het welke niet deeden
de heren hebben te doen.
Wanneer wij heedenmorgen daer kwamen hadt hij selve het alsoo weer afgebroken dat er niet
meerder als het vierkante werk overig was, het welke toen sonder er iets aen te beschadigen
en neder gelegt en een geheel eind van de plaats gebragt is.
Nu sal het de groote vraag weesen waer het te laten, intusschen seker de geheele maerque hem
genegent zijn en men seide daer dat er niemant tegen was als Nijland.
Soo uwed occasie hadt om de heere landdroste kennisse te geven dat dit selve hoog adres
geexecuteert waeren, was dacht mij niet quaad oordeelt het uwed nodig dat namens den
marquenrichter aen hoogmelte heere landdroste geschreven worden, soo versoeke uwed
consideratie ten einde aen sijn ed daer van kennisse geven kan.
Inmiddels neme de ere om de aenhoudendheyd van uwed hier gehonoreerde vriendschap en
aendenken te solliciteren mijnes vaders en mijne … hoogachtinge aen uwed mevrouw veel
gehonoreerde … te versekeren en mij met alle … noeme.
Wel Edele Heer, Mijn Hooggeachte vrient uwed zeer ootmoedige en gehoorsaeme dienaar
J.C. Pothoff.
in haast Goor den 4 may 1768.
Ps. de siekte van mijn peerd heeft mij belet eens over te komen, soo ras hetselve weer
gebruikt kan worden ben ik voornemens de … te komen opwagten.
Extract uit het register der resolutien van de Gedeputeerden van de Staaten van Overijssel.
Deventer den 25 mey 1768.
De heer van Duuren burgermeester der stad Deventer op speciaale aucthorisatie van de heeren
van de magistraat van welgemelde stad, hebbende voorgedragen dat Jan Boelink van de
goedheeren van Markel hadde aangekogt een stukjen lands en dat dezelve tegens de expresse
conditiën van verkopinge op het zelve land een huisjen heeft geset en verzogt dat de verwalter
landrentmeester van Twente H.J. Bos mogte worden aangeschreven om als gedeputeerde van
de goedheeren mede zorge te dragen dat hetzelve huisjen worde geremoveerd.
Is naa voorgaande deliberatie goedgevonden de gemelde verwalter landrentmeester aan te
schrijven en te ordonneren om de resolutien van de goedheeren van Markel te helpen
hanthaven.
G.J.B. van Voerst
Accordeert met het voorschr. register bij absentie des griffiers D. Queysen.

