
RAO Zwolle Statenarchief 3.1 
1750-1764. Inv.nr 3827. Stukken over het gebruik der gemeene gronden van Stokkum en 
Herike. 
 
Register van ongewaarde katers en aangegraven veldgronden in Stokkum en Harke 
geexamineert den 29 en 30 juny 1750. 
 
1752 den 6 en 7 octob. met secret. Pothof en de gezworens van Stokkum de gronden in 
Stokkum opniews bezien en gemeten. 
6 en 9 dito met zijn ed. en de gezworens van Harke de gronden in Harke bezien en gemeten. 
 
1764 den 29 sept met de heer oud-secr. Pothof en mons. ter Swaake in Stokkum rondgevaren 
en met de gezworens de navolgende niews aangemaakte gronden bezien. 
Albert Vruink een niew huisjen dit jaar op de gemeente gezet en daarbij aangegraven een 
hoekjen grond groot 1050 vierkante treden, is omtrent 1 schepel, doet in gelde volgens de 
resolutie van de gezamentlijke goedheeren van den 6 juny 1753 tegen 100 gl het schepel f 
100-0-0. Moet bij provisie betalen vijf en zestig gl of worden aangesproken. 
Willem Peters zedert het vorige rondom aangegraven 1592 vierkante treden of omtrent 1½ 
schepel, beloopt volgens gemelde resolutie in gelde f 150-0-0. 
Willem ter Weele aangegraven een streepje langs zijn kampjen groot 244 vierkante treden en 
op het einde nog een hoekjen van 75 treden, beloopt omtrent 1⅓ spind en in gl f 33-0-0. 
Hesselink een streepje aan den kamp ½ spind en aan het gaardeken bij het bakhuis ½ spind, 
doet in gelde f 25-0-0. 
1765 den 9 may betaalt aan mij hierop f 19-0-0. 
Hendrik Schreurs bij het huis een hoekjen aangemaakt van ¾ spinden een streepjen aan het 
veld van ¼ spind, doet in gelde f 25-0-0. 
Nog aan dezelve geaccordeert zo ver ons aangaat aan het veld aan den kamp een hoek 
veldgrond groot ruim 2 spind f 25-0-0. 
1765 den 9 may door Roelof Paasschers voor Roelof Schreurs aan deze beide parcelen 
betaalt op approbatie der goedheeren met f 42-0-0. 
Jan Kasseberg bij het huisjen aangemaakt ruim 1 spind, beloopt f 25-0-0. 
Gerrit Schottink een streepje aan de kamp lang 102 en breed 2 treden, is ½ spind op f 12-0-
0. 
1765 den 9 may hierop door Gerrit Schottink aan mij betaalt f 9-0-0, versoekt daar mede te 
mogen volstaan. 
Wolter Hesselink aan den kamp aangemaakt 3½ schepel, beloopt f 350-0-0, zoude hierop tot 
de schoole betaalt hebben, volgens koopbrief van den 25 july 1761 deze grond aan Lambert 
Overbeke door de gesworens verkoft aan Lambert Overbeke voor f 65-0-0, extraparatie van 
de schoole. 
Manes Kremers of Hulsbeke aan den kamp aangemaakt een lange strepe van 216 vierkante 
treden en bij het schopjen 54 treden is 1 schepel, doet f 25-0-0. 
1765 den 11 july betaalt hierop aan mij f 10-10-0, versoekt daar mede te mogen volstaan 
omdat volgens zijn zeggen met goedvinden der gesworens heeft aangemaakt omdat de vrugte 
niet goed was. 
Hendrik Kevelham bij de Koekkoeks landen een huis gezet en daar bij aangemaakt een 
grooten kamp land, zedert ongeveer tien jaaren allen ykers opgemaakt groot 13200 vierkante 
treden of 12 schepel land, beloopt in gelde f 1200-0-0, dit publiq te verkopen. 
1766 den 18 jan. dese gepresenteert hier voor te betalen 180 gl. 



Den 23 aug. aan den hr W. Pothof op approbatie der goedheeren hier voor betaalt f 200-0-0 op 
conditie dat als de goedheeren dit niet accordeeren dat dan dit geld uit de gemeene van 
Stokkum aan de heren de Wolf als Haller van dit geld zal gerestitueert worden. 
Jan Hanses tegens de Koekkoeks landen voor ongeveer drie jaar een huisje op de gemeente 
gezet en daarbij aangemaakt een kamp land groot 5166 vierkante treden of 4 schepel 2 ¾ 
spind land, doet in gelde f 468-0-0. 
Nb dit publiq te verkopen en daartoe acte van den heere markenrigter en goedheeren te 
versoeken. 
1766 den 18 jan. dese hiervoor gepresenteerd voor 80 gl en hem gezeid dat hij die bij provisie 
konde betalen tot nadere dispositie der goedheeren. 
Den 3 febr. dese tagtentig gl bij provisie aan de heer Pothof betaalt en deselve aan de 
orlogemakers overgetelt volgens missive van den 16 febr. 1766. 
Krijgsman voor het huis een hoekjen aangemaakt van ½ spind, doet in gelde f 12-0-0. 
1765 den 9 may aen de orologemakers ter Swake en Bakker betaalt van dit geld voor 
rekeninge van Stokkum op het geleverde uurwerk te Markel zeventig gl, door mij uitgetelt. 
Den 11 july betaalt voor aanvragen aan G. Wolbers f 0-8-0. 
Den 12 dito weer gezeten om te ontfangen. 
Den 23 oct. weer gezeten en voor aanreigen van G. Boswinkel bet f 0-19-0. 
1766 den 3 febr. van het geld van Jan Hanssen door de hr Pothof aan de orologemakers bet f 
80-0-0. 
Nb den 6 nov. 1764 voor die van Markel door mij ook op tuinwerk bet 150 gl. 
Den 9 oct. aan G. Wolbers voor aanmaningen bet f 0-12-0. 
G. Wolbers voor aanmaningen f 0-12-0. 
1774 den 9 april aan G. Wolbers voor aanmaningen f 0-6-0. 
1766 den 20 aug. mij bekend gemaakt dat Jan Berends Wolberink een huisjen op de 
gemeene grond in dit voorjaar gezet is tegenover scholte Mensink en dat er een schepel land 
is bij aangegraven; dit zoude met voorkennis van de hr verw. markenrigter zijn geschied. 
Nb deze moet betalen. 
Van het vorenstaande register heb ik ontfangen: 
1766 den 9 may f 19-0-0. 
dito nog f 42-0-0. 
nog f 9-0-0. 
Den 11 july f 10-10-0. Summa f 80-10-0. 
Daarvan reeds uitgetelt f 70-0-0 en komt mij het halve slot der rekeninge ad f 84-1-44 
alsmede mijn vader rekeninge van verschot en salaris tot den 14 july 1770 incluis ad f 91-5-4. 
De hr secr. Pothof heeft hier van ontfangen: 
1766 den 23 aug. van H. Kevelham f 200-0-0. 
Den 3 febr. te voren van J. Hanses f 80-0-0. 
Daartegen betaalt aan de orologimakers f 80-0-0. 
Daarbij komt ook zijn ed rekeninge van verdient salaris. 


