Diverse onderwerpen
1737.
Arent en Jan Kuyper schuldig van verpond. en contrib. van het jaer 1703 tot het jaer 1718 incluys
ad 1 gl en 16 st jaerlijks, bedraagt f 12-16-0.
Van het jaer 1719 tot 1721 incluys ad 1 gl en 11 st 8 penn jaers f 4-14-8
Van het jaer 1722 tot 1736 incluys f 20-5-0 ad 1 gl 7 st jaers van het jaer 1737 f 1-2-8
Totaal f 38-18-0, voor opstuyvers f 1-18-14, somma f 40-16-14
Agenda holtink 6 juni 1753
Resolutie
Heygrond 24, gaerden en groenland 32 geresolv.
Verkoop van aengegravene gronden tot aflossing van 1500 gl cap. en 45 gl bet. voor 't jaer uit
vers. 1 febr. 1753.
Geresolv. te vercopen op saterdag 9 junii 1753.
Schadden steeken, zie resol. van 1 aug. 1729 waar bij ralt verboden op poene van 25 gl, niemand
daer van uitgesondert ved. nog resol. 17 junii 1739.
In Herike
Gesplits erven waer uit 2 uitdriften. Resol. daer tegen, in gelijk geval. Holtink van 1 aug. 1729
den eygenaer moet noemen uit welke van beyden de uitdriften begeerd.
In Stokkum
Is nog niet een ende in zijn land, verdiend geen reflexien.
Hendrik Schreurs een huisje op de gemeente geset 1753.
Klagten tegens de gesworens en setters.
Reekening wed. Coster van Marckel.
Diepenem aengeboden zijn regt te toonen.
9 huisen in Diepenh. klagen over plaggen mayen van eenige Diepenheimer en Pekkedam.
Registers overgeven. Erfgenamen Jan ten Hekhuis moeten moeten reekening doen.
Hr. Buetink aenmanen de dennen te verplanten. Bosch, denne van Beutink tot Diepenh. zie resol.
1739.
Reekeninge.
Van Dam tot Deventer, loco Casper la Moth Leyden rev. f 356-10-0
Van Assen van 1711 tot 1723 ter summa van f 139-15-0
Dentelis de au is 1750 en 1752 f 24-9-0
Wed. de coster van Markel f 340-14-0
Nieue gesworene in Stokkum in Lutkenende in plaets van Scholte en Alink door eenige
boermannen aen Pothof opgegeven Hermen Hungerink van welke de Hendrik Roelofse
Houwboer reedelijk gaere getuignis geeft.
Gerrit Leverink is een van de belhamels in Lutkenende, deeze te verwerpen.
Door de H. Boer opgegeven 1. Alink nog geswore sijnde. 2. Luink behoort Westervlier.
1753.
De bode van Stokkum werd gelast tegens morgen vrijdag den 13 julii ten elf uuren s'morgens te
citeeren op den huise Weldam Jan Leeftink, Gerrit Leeferink, Arent Wolberink, scholte
Menssink, Peterman, en zal voorz. bode ons ter selver tijd relaes doen van zijn wedervaeren.
Actum te Weldam den 12 julii 1753
Graaf van Wassenaer erfmarkenrichter.

1757.
De gesworene van Stokkum werd bij deeze seer ernstelijk en strict verboden onser kooyker in
Stokkum te beswaaren met eenige gemeene boere werken van graaven, weegen maaken en
diergelijke veel meer, denselve wegens nalaetigheyt daer over te verklagen of met eenige
breucken te belasten en indien sij gesworene vermeynen dat gemelte onsen kooyker tot eenige
boere werken verpligt zij, sullen sij alvorens de reedenen die sij daer toe mogten hebben aen ons
voordragen, ten eynde wij dien aengaende sodane ordre konnen stellen als wij sullen oordeelen te
behooren.
Gedaen Twickel den 4 octob. 1757
Wassenaer.
Circa 1784
Letink
Ryrink
Sloot
Nijlant
de Pelswever
de Voshaar
Harmen te Welle
Gatjan
Willem ter Wele
Beltman
Laasjan
Veltbuggel
Krijsman
Venbeke
Schurjan
Schuppe Snijder
Hutten Hendrik
Fakker Anne
Laandeveryenne
Koy Wolter
Kremer 2 gast en twe gast an de Sloese voor desen ses gulden en nu maar 1 guld. en tien stuver.
Dit is het Y merk van Jan Welmers als getuige.
Jan Harmen Landevers
de Puusscher
Jan Berent Wolbrink
Plas Gerrit
Plas Albert
Velt Jan
Ongsman
Kwinte Jan
de Bute
Zwyer Puuscher
Gerrit Hendrik Ziggers als getuige

alle twee jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen
alle twe jaar een hoen

Greven
Holsbek
Kloppert
Wevers
Kroshoop
Meyer
Hilbert
Brinkjan
Kuyper
Kywit
Jan Alink
Hesselink

1 gast rogge en 1 gast boekweyte
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
voor dese vier gast en nu twe
voor desen vier gast en nu twe gast

Sigger
Koyer
Overbeke
Hansses
Fosel Lammert
Schuttink
Welmer
Hutten
Ziel
Gerrit ten Broek

1 gast rogge en 1 gast boekweyte
idem
idem
idem
idem
idem
idem
1 gast rogge
idem
een gans

de Wever
Haarjan
Haar Hendrik
Nijhuys
Voorders
Meengs
Ykkink
Gellekink
Wijmerink
Klodes
Morsman
Koondrink
Rensink
Ebbers
Wannink
Dijkink
Wansink
Smitman
Kappe
Bosman
Naasteman
den Houboer
Gerrit Lodewijk
Trukes
Kusbelt
Jolink
Lubbers
Snellink
Hoevink
Olbrink
Wennink
Hoestink
Mensink
Klosters
Effink
Rengerink

2 gast rogge en 2 gast boekweyte
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
2 gast van het baan
idem
idem
idem
1 gast rogge
idem
idem en 1 gast boekweyte
2 gast en 2 gast boekweyte
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Fakkers
Roelvink
Wannink
Haver
Peters
Luppink
Leeftink
Leunk
Weerdes
Leefferink
Wolberink
Mensink
Vruuwink
Wennink
Hunger

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

1789.
De ondergeteeken bouluyden in de gemeete van Stokhem komen de hooggeagte op het ...
ontmoedigsten te remonstreeren en voor te dragen hoe sij supplianten bedagt sijnde, als dat
eenige jaaren lang veehe onheyten sijn gestoffeert in de gemeente, zij in het maken van de
settingen over de passonneele middelen en het weyden van vreemt vee en den ontfangs van die
pennigen van die hoy gronden die jaarlijks ontfangen worden an het huys van Jan Rolfsen mede
geswoore woonnende in het Westervlier als mede het driven van het vee komende over de
Bolkesbeeke uyt het schependom van Loghem en datter soo vuele vee wordt in gedreven van
vremts komende waar van bij het stuck betaalt word en om deze en meer en andere sijnde
supplianten haar versoek an dese hooggeagte vergadrige dat het mag goed gevonden worden dat
ter twee gekommiteerden mogen benomt worden waar voor de geswoornen haar reckenne mogen
doon van haaren ontfangs en uytgaven van haar adminnistratie gedaan over de gemeente van
Stockhem en supplianten is ock haar versoek als datter veranderige mogt gemaekt woorden van
de gesworen dat den verandert mag worden en de setters op die selfde wyese en dat elke drie jaar
de geswooren en de setters nadien magh vernuyt worden en de schriver en de gemeeten sal
jaarlijke proffiteeren voor sijn schriven jaarlijks twaalf gulden en sijn anderen middelen
vergulden gelijke de ander bouluyden.
Gedaan in Stockhem den 25 augustus 1789.
Roelef Lytink
J.H. Landevers
H. Wolbrink
Jan Hergerdes
Hendrik Snellink
A. Scholte Messink Jan Weevers
Jan Nijhos
G. Plasman
J. Wyvers
Tunues Leferink
Willem Egbers
Jan Kusbelt
D. Weevers
G. Kupper
G. Kremers
Jan Greven
Memorie van eenige boermannen in Stokkum overgegeven op de Holtink den 28 aug 1789.
Wel Edelen Gestr Heer Mijn Heer Zeegers verwalter markenrigter van de boerschap Stokhem.
De ondergeteekenden gesworren en boermannen van de boerschap Stokhem vinden zigh
genoetzaakt om UwEdele de hoognoedige zaaken met veele besprake voor te draagen waarom de
supplianten genootsaakt zijn haar toevlught tot UwEdGestr te neemen en op het aller
ootmoedigsten versoek dat UwEdgestr Heer volgens versoek op den eerst dagh de heeren
eerfgenaamen geliefen voor te draagen het schaadelijk deel van het gemeen beste zoo als hier

koomt te verstaan. Wanseren dat Uw Edelen Gestr Heer den met die heeren eerfgenaemen en het
versoek te moegen verminderen en verbeteren en op een bepaalt getaal gezet worden en wel als
volgt.
Versoeke ten eersten.
Dat geen boer ofte huysman ofte boerenzoon ofte kneght geen andere toebehoerende beesten ofte
troep varken op de Stokhemmer gemeynte te moegen weyden en een bepalde boete daarop mogt
gezet worden, maar dat een boer ofte huysman zijn kneght een ofte twee beesten op de gemeynte
te moegen laeten weyden mag toegestaen worden en dat op de Stokhemmer gemeynte geen
ongebrant vee magh geweydet worden en dat ongebrande vee ofte vremt vee door de geswoorren
voor geschut mogt op gehalt worden en met een bepalde boete te moegen straffen en dat dien van
out Diepenheym ofte de Neegenhuysen genamt bij haar oude recht of als van ouds haare beesten
te moeten laaten branden in de boerschap Stokhem op den dagh van het branden ofte op het
Weldam.
Ten tweeden.
Dat de opgenoemen pennigen van mijn heer overste luitenant van Prehn tot Zwolle het caapitaal
van een duysent gulden jaarlijks intresten van de boerschap Stokhem veertigh gulden zien
verwanven door dat proceses teegen de heer ten Kaatoo predikant tot Markeloo, wensen te
moegen verloest te weesen.
Ten derden.
Dat de verbiesterde posten van mijn heer den richter staande op den naam van mantschutten land
de boerschap Stokhem door UwEdGestr heer door het versoek an de heeren eerfgenaamen ontlast
te worden, maar zoo hier van geen ontlastinge voor de boerschap kan koemen, versoek
UwEdGestr heer en de heeren eerfgenaamen dat de jaarrelijkste betaelinge in eerstgen. gronden
ofte plasien geleght mogt worden en dat dan an die geenen die de post van dat mantschutten tans
toegedeelt, want een memortien van de jaarlijksche betallin gegeven worden, is hier van door de
boerschap in tweenaal betaalt ongeveer de summa f 80.
Ten vierden.
Dat niemant geen nuwen graaven magh angraaven ofte tunrigttinge houden op de boete bepalt en
selfs weer ingesmeeten worden.
Ten viefden.
Dat de Bolkesbeke geruymt magh worden om die reedenen dat die selfve beeke met hout op
veele plassen is toegeslooten en de baadieken ofte beeken wallen naa beneeden koemen of te
saaken zoo dat het waater zien loep niet kan voleyndigen. Waar daan den baadiek moet doen
breeken en het broek met veele waater beloepen wort en voor het vee groot naadel.
Ten sesden.
Dat de eene borschap zo min als de ander in het Stokhemmaer schadden, vlier, turff magh
moedden, ter wiellen dat het een out verbot is en dat daar door vorsten gront wort wegh
genoemen en de aghtste niet kan bekoemen worden en de beesten niet in het vlier kunnen
koemen.
Ten suevenden.
Wat hier meede versoght, dat die van out Diepenheym ofte neegen huysen genaamt in het
schadden steeken en hebben haar peert en zal maagh toegeteet worden en dat van de
gekoemmetierde heeren haar is toegelaaten dat die neegen boerren voor haar sullen hebben te
steeken en te haallen ieder tien vooren, maar nu haere wonders en voor haar selfs te haallen voor
haar goetdunken dat geen out reght is geweest.
Ten aghsten.
Datter door UwEd Gest Heer en door heeren erfgenaamen odders gegeven worden an de

geswoornen dat de geswoorren met die gemeynte de weegen en diekken in het broek te kunnen
laaten maaken en die geene die onwilligh is met een boete te kunnen straffen en dan dat wank
neevens een ander te volbrengen, geene wegen uit gesondert die het ieder sijn naesten ons int
broek te komen moeten passeren.
Ten neegenden.
Wort hier versoght om de resooluytsy te stellen om de voren en het broek te mayen viertien
daagen naa Summeghiel.
Ten tinden.
Dat nieman van Diepenheym ofte van de boerschap Stokhem schadden magh verkoopen an geen
binnen ofte buyten mensen op een sterke boete bepaalt en dat de geswoornen van Diepenheym en
van Stokhem daar naa zullen hebben te zien en te kunnen verbyeden.
Ten eelfden.
Dat het boode ampt niet magh vergeeven worden dan op de minste kosten en voor het best
weesen van de gemeynte dat den boode dan gezet wort zien verdienst bij de huysen te hallen of
waar hem den huysman het selve verdient an wiest en dat den boede van geen boerren land magh
neemen dat den boer verhuert heeft, ter wiellen dat hem den boer van zien plasse betaalt maar
niet na zien welgevallen.
Ten 12den.
En also de deuren van de nieuwe sluise thans wel bij een voet lager sijn als van ouds, waer door
de lage gronden thans veel onder natuurlijker wijse moeten overlopen dat veel schaden voor de
markte veroorsaakt, zo is ons vriendelijk versoek dat de heer erfmarkenrigter met de goedsheeren
het so gelieven te dirigeren dat deselve weer op den ouden peil moge komen.
Diet versoek wort door ons voor het beest weesen van het gemeen gedaan en uyt odders
geteekent.
Garrit Jan Scholte in Hoef, Derk Meegens, Tuennes Wannink, Jan Roelfsen, Hendrik Hoevink,
Harmen Peeters, Harmen Gelkink, Wilm Egbers, Jan Wansink, Toenies Wennink, Jan Lubbers,
Harmen Hoestink, Hendrik Roelvink, Hendrik Wannink, Lammert ten Bos, Harmen Lonck, Gart
Kappen, Jan Bosman, Arent Nasselman.
Wolter Snellink diet uyt odders geschreeven als schrijver vaan de boerschap van Stokhem en
meede geteeken.
25-02-1795.
Vergadering gehouden in de kerk alhier van gecommitteerden uit het vrijheid en gelijkheid
minnend volk van Markelo en het onderhoorige district.
Presentibus wegens Markelo Willem Fokkers, Jan Leuvelink, Gerrit Kraayenzank, Jan Heilersig
wegens Stokkem Jacob Alink, Hendrik Roelvink, Gerrit Lodeweges
wegens 't dorp van Diepenheim of de 9 huizen Gosen ten Haghuys, Jan Bekkedam
Deeze vergadering belegd zijnde hebben zij op 't voorbeeld van de meeste plaatsen deezer
provincie (na dato het volk in de kerk was saam geroepen) de onder regeringe bedankt en tot eene
nieuwe provisioneele regeringe aan het volk voorgesteld de volgende burgers.
uit het dorp Markelo Jan Heilersig, Hendrik Stam, Arend Kloeken, Jan Stegeman
uit Stokkem Jan Hermen Oolbrink, Teunis Woolbrink, Hendrik Snellink, Jan Houwboer
uit het dorp van Diepen Jan Nijhov
welke voorgestelde burgers door 't vergaderde volk wierden goedgekeurd. Waarna door de
representanten de volgende verklaring voor het volk is afgelegd.
Wij beloven en verklaren dat wijder post ons heeden door 't vergaderde volk van Markelo
opgedragen met alle getrouwheid zal bekleeden. En daar van niet afstaan voor dat wij wettig door

't volk zullen ontslagen zijn. En dat wij na alle onze vermogen vrijheid en gelijkheid en de
belangen deezer plaats en volk zullen voorstaan en tragten te bevorderen.
Ten welker oirconde deeze door de onderstaande leeden uyt het committe revolutionair is
ondertekend.
Actum Markelo den 25 febr. 1795 't eerste jaar der Bataavsche vrijheid.
Willem Fockers
Gerryt Krayensank Jaakop Alink met de hand aan de penne
Hendrik Roelvink
Gerryt Loodeweegs
02-06-1795.
Vergadering van gecommitteerdens uyt het quartier van Markelo gehouden in de kerk alhier den
tweden juny 1795.
Presentibus wegens Markelo Willem Fokkers, Gerrit Kraayensank
weegens Stokkum Gerrit Lodeweges, Derk Wevers, loco Jacob Alink
wegens Herke Gerrit Schurink, Hermen Vrielink
Deze vergadering belegd zijnde om de leeden der municipaliteit ter voldoening an de resolutie
van de provisioneele representanten des volks van Overijssel, in dato Deventer den 22 mey 1795
den daar bij omschreven eed te doen afleggen, zijn gecompareerd den volgenden leeden:
wegens Markel Jan Heilerzig, Arent Kloeken, Jan Stegemans, Hendrik Stam
wegens Stokkum Hendrik Snellink, Hendrik Roelvink, Jan Hargeerds, Jan Hermen Oolbrink, Jan
Roelofsen, Teunis Wolberink
wegens Herke Jan Hermen Scholten, Jan Plasman, Hendrik Flipsborg
En hebben dezelve alle voor deeze vergadering den bij voorschreven resolutie gedesigneerden
eed woordelijk in forma gepresteerd en afgelegd.
Ten welken oirconde deeze door onderstaande drie leden hier twe uyt de vergadering
gequalificeerd is getekend op dato als boven.
Was get. Gerryt Kraayensank
Gerryt Loeweges
Garryt Schurynk
Provera coll
copia
Wilh. Jalink verw. rigter
08-10-1795.
Request van eenige boermannen uit Stokkum zich noemende representanten van Stokkum aan
den Heere Erfmarkenrigter Grave van Wassenaer 8 october 1795.
Aan den burger van Wassenaar Twickel Markenrigter van Stokkum.
Geven met verschuldigd respect te kennen de ondergetekende boermannen of representanten van
Stokkum dat er verscheiden disorders in hunne marke gepleegd worden door het steeken van
schadden, aangraaven van gronden, niet ruimen van beeken en waterleidingen, drijven van vhee
in 't broek door die van Diepenheim, etc en dus het algemeene belang vordert, dat ten spoedigsten
een erfgenaamen vergadering worde gehouden, ter .... deese en andere ten nadeele der gemeente
lopende ongeregeldheeden worden gestremt en tekeer gegaan. Dat daarom remonstranten het tans
hunnen pligt hebben gerekend zulks niet alleen ter kennis van uw te brengen maar teffen zeer
instantelijk te versoeken.
Dat gij ten spoedigsten eene erfgenaamen vergadering zult gelieven uit te schrijven en daar toe
bij marginaal appointement tot narigt van remonstranten dag en tijd prefigeeren. 't Welk doende.
Hendrik Snellink
Hendrik Roelvink
Jan Harmen Smitians
dit is het Y mark van Tuenis Wolberink
Het versoek word geaccordeert en de gesubstitueerde verwalter erfmarkenrigter Pothoff gelast
eene erfgenaamen vergadering uyt te schrijven tegen woensdag den 28 deeser maand met

melding der pointen ten requeste gesteld met de naame der onderteekenaars en de publicatie
derzelver tot Markel, Diepenheim en Goor, twee agter een volgende zondage te doen afkondige
als van ouds.
Twickel den 8 october 1795. G. van Wassenaer
31-10-1795.
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap
H. Snellink, Hendrik Roelvink, T. Woolbrink, Jan Hergeerds, Jan Hermen Oolbrink en Jan
Houboer representanten van 't vrij volk van Stokkem zijn van voornemens om op aanstaande
dingsdag den derden november agter middags om twe uur ten huize van den representant Hendrik
Roelvink te vergaderen om een nieuwen schoolmr. te verkiezen, zo worden de ingezeten onder
Stokkem en Beusbergen verzogt om ten zelvden dage en uur zig ook daar ter plaatse te vervoegen
als meede ook die geene welke genegen zijn om schoolmeester van Stokkem zijn om daar dan
haar gaven en bekwaamheden te tonen, zullende niet na gunst maar na de kunst worden
vergadert.
Actum Stokkem den 31 october 1795, 't eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
Voorenstaande inhoud is hier te Markelo op zondag den 1 november 1795 gepublyceerd.
Actum den 9 nov. 1795
H. Warmelink schoolmr.
24-11-1795.
Vraagartikelen om daar op ter instantie van G. Pennink als proc. fiscaal van Twenthe na
voorgegane citatie, erinnering van de straffe des meineeds gerigtelijk onder ede te horen:
1. Janna Olberink, meid bij Snellink
2. den Heuboer
3. Hoevink
4. Gerrit Mors
5. Teunis Wannink
6. Herman Leuink
7. Snellink
Getuigen ouderdom en verwantschap te vragen.
Ad 1 zegt eerste get. Janna Oolberink ongeveer 22 jaaren oud en tot producent onverwant te zijn.
Tweede get. den Heuboer verklaard omtrend 66 jaaren oud en tot producent onverwant te zijn.
Derde get. de boer Hoevink verklaard ongeveer 55 jaar oud en tot producent bij zijn weeten niet
verwant te zijn.
Vierde get. Gerrit Mors verklaard om de 40 jaaren oud en tot producent onverwant te zijn.
Vijfde get. Teunis Wannink verklaard wel 68 jaaren oud en tot producent niet verwant te zijn.
Zesde get. verklaard oud te zijn 5 of 36 jaar en onverwant tot producent.
Zevende get. de boer Snellink verklaard ongeveer 45 jaar oud en tot producent onverwant te zijn.
Eerste getuige op de 8 volgende artikelen alleen te vragen.
Is getuige niet op de laastleden Borculosche markt geweest die gehouden is den 10 dezer maand
november ?
Ad 2 verklaard eerste get. heden veertien dagen op de Borculosche markt geweest te zijn.
Is getuige niet daar na toe gegaan in gezelschap van veele andere persoonen ?
Ad 3 verklaard eerste get. daar met twee anderen te zijn na toe gegaan.
Wie waaren die persoonen, dezelve alle zo veel aan getuige bekent met naame te noemen ?
Ad 4 verklaard eerste get. daar na te zijn toe gegaan met Teunis Wennink zijn dogter en de meid
van Hoestink.

Is toen niet door getuige en die met haar waren een Franschman ontmoet die haar bonjour zeide ?
Ad 5 verklaard eerste get. dat haar in het terug koomen een Franschman ontmoet is die tegen haar
sprak; dog dat zij niet verstaan konde wat hij zeide.
Is die Franschman niet met drek of kluiten gesmeten en door wie is zulks geschied ?
Ad 6 verklaard eerste get. neen dat dien Franschman geen molest is aangedaan.
Heeft getuige met haar gezelschap toen ook niet gezien den Heuboer en is die niet uitgescholden
geworden voor een afgezette patriot ?
Ad 7 verklaard get. dat zij toen ook niet gezien heeft den Heuboer maar wel gehoord te hebben
dat er kort bij 't huis van Houwboer geroepen wierd afgezette patriot.
Wie heeft dat schelden gedaan dezelve met naame te noemen ?
Ad 8 verklaard get. dat Hoestinks zoon zulks gedaan heeft.
Is gem. Heuboer daar ...... zijn er toen door het voorz. geselschap oranje liedjes gezongen en wie
heeft dat zingen gedaan ?
Ad 9 verklaard get. dat als gezegd den Houwboer niet gezien heeft, maar gehoord te hebben dat
er oranje liedjes gezongen wierden door de zoon van Hoestink.
Tweede getuige op den volgende artikel te vraagen ?
Heeft getuige op den 10 deezer maand, zijnde geweest de dag der Borculosche markt, niet een
gezelschap van Stokkumer volk gezien ?
Ad 10 verklaard tweede get. wel op den gevraagden dag een ...... gezien, maar niet te weeten
welke omdat die niet konde kennen.
Wie heeft get. daar van gekent, dezelve alle met name te noemen ?
Ad 11 verklaard get. geen een.
Heeft toen dat gezelschap getuige uitgescholden voor een afgezette patriot en wie heeft dat
gedaan ?
Ad 12 verklaard get. dat er een agter aan gaande zeide vervloekten patriot zonder dat hij iemand
noemde en zonder dat get. deezen persoon kende.
Heeft get. toen ook gehoord dat dit gezelschap oranje liedjes zong en wie waren het die zulks
deeden ?
Ad 13 verklaard get. dat denzelven persoon geroepen heeft orange zal bloeyen, maar dat hij hem
als gezegd niet kende.
3e, 4e, 5e, 6e en 7e getuige te vragen op de drie volgende artikelen.
Zijn niet getuigen er bij geweest toen de boeren in Stokkum bij Hoevink een schoolmeester
verkoren en hoe lang is dit ongeveer geleden ?
Ad 14 verklaard derde get. dat hij er bij is geweest toen de boeren in Stokkum een schoolmeester
verkooren, 't welk zo hij meend geweest is zaturdag agt dagen geleden.
Vierde get. verklaard er bij te zijn geweest aan Hoevink in Stokkum toen de boeren aldaar een
schoolmeester verkooren, 't welk agt of op zijn hoogst 14 dagen geleden is.
Vijfde get. verklaard er bij te zijn geweest toen de boeren in Stokkum bij Hoevink een
schoolmeester verkooren 't welk zo hem dunkt nog geen 14 dagen geleden is.
Zesde get. verklaard bij het gevraagde geweest te zijn 't welk zaturdag agt dagen geleden is, zo
hij niet beter weet.
Zevende get. verklaard neen.
Is toen aldaar door Slig Derk niet gezegd dat zij Mors Gerrit niet moesten kiesen, maar dat zij een
prinseman moesten hebben en hebben getuigen dat zeggen gehoord ?
Ad 15 verklaard derde get. het gevraagde niet gehoord te hebben.
Vierde get. verklaard van 't gevraagde niet anders gehoord te hebben als dat Sligt Derk zeide, dat
zij geen patriotsche schoolmeester moesten hebben.

Vijfde get. zegt niet gehoord te hebben dat Sligt Derk gezegt heeft dat zij een prinseman moesten
hebben en Mors Gerrit niet moesten kiesen.
Zesde get. verklaard het gevraagde niet gehoord te hebben.
Zevende get. verklaard er niet present te zijn geweest en dus de gezegdens van Sligt Derk niet te
hebben kunnen hooren.
Wie waaren daar bij, nog meer buiten getuigen, tegenwoordig ?
Ad 16 verklaard 3de get. dat er op die vergadering geweest zijn Harmen Leunk, Jan Wansink,
Teunis Ikkink, Arent Jan Oolberink, Jan Lubbers senior, Harmen Rengerink, Lammert Fokkers,
Gerrit Effink, Harmen Hoestink, Haar Jan, Baas Harmen en menige anderen uit de boerschap, die
hij alle zo spoedig niet weet te noemen.
Vierde get. verklaard dat er verscheiden zijn geweest, als den Heuboer, Teunis Wannink, Harmen
Leunk, Jan Wansink, Willem Egbers, Jan Hesselink, Gerrit Effink, de Kremer uit Stokkum, Jan
Lubbers, Sligt Gerrit Jan, Foesel Hendrik, Jan Mensink of Heetkamp en meer anderen die hij niet
weet.
Vijfde get. verklaard dat daar veelen zijn geweest als Wansink, Willem Egbers, Teunis Ikkink,
Mors Gerrit, Klossert, Stoevebelt en meer anderen die hij alle niet weet te noemen.
Zesde get. verklaard dat er laast de geheele gemeente is geweest als de Weert, Scholte in 't Hof,
Jan Alink, Kremer, Lubbers, Oolberink, Gerrit Effink, de Renger, de Fokker en meer anderen.
Zevende get. weet het gevraagde niet.
Laatste getuige op de twee volgende artikelen alleen te vragen.
Heeft niet onlangs de schoolmeester Jan Harmen Landewerts aan getuige gezegt dat het niet lang
zou duren of de Pruisen zouden komen ?
Ad 17 verklaard 7e get. dat ongeveer een agt of veertien dagen voor Jacoby Jan Harmen
Landewers tegen get. gezegt heeft, het zouw geen veertien dagen duuren of de Pruissen zouwden
koomen.
Waaren daar bij ook meer persoonen tegenwoordig en wie waaren dezelve ?
Ad 18 verklaard 7e get. dat er toen geen meer persoonen bij tegenwoordig waaren, maar dat
Arent Jan Oolberink en Hoevink er een entjen af waaren, wetende hij echter niet of die zulks
gehoord hebben.
Ik Wilh. Jalink en verw. rigter van Kedingen certificeere hier mede dat voor mij en assessoren
M.B. Naamer en Harmannus van de Sagekuile op de gedane citatien in indicio erschenen zijn de
in 't hoofd deezes vermelde seven getuigen en dat dezelve na erinnering van de zwaare meineeds
straffe op voorenstaande vraag artikelen onder plegtigen eede hebben gedeponeerd zo als onder
elk deselver staat geregistreerd.
Des ten oirconde heb ik verw. rigter voorn. deeze gegeven onder mijn hand en zegel.
Actum Goor den 24 nov. 1795
Wilh. Jalink verw. rigter
04-12-1795.
Vraagartikelen om daar op ter instantie van G. Pennink als proc. fiscaal van Twenthe na
voorgegaane citatie, erinnering van de straffe des meineeds, gerigtelijk onder eede te hooren:
1. Den ouden Heuboer
2. J.H. Brinkers
3. Wevers
4. Arent Jan Oolberink
Getuigen ouderdom en verwantschap te vragen.
Ad 1 verklaard eerste get. den ouden Heuboer bijna 66 jaaren oud en tot producent onverwant te
zijn.

Tweede get. J.H. Brinkers verklaard ongeveer 30 jaaren oud en tot producent onverwant te zijn.
Derde get. Jan Wevers verklaard al in de 50 jaaren oud en tot producent onverwant te zijn.
Vierde get. Arent Jan Oolberink verklaard om de 36 jaaren oud en tot producent onverwant te
zijn.
Drie eerste get. te vragen: zijn getuigen niet voor eenigen tijd in Stokkum bij Hoevink geweest
toen men aldaar een schoolmeester van Stokkum wilde verkiesen of verkoor ?
Ad 2 verklaard eerste get. voor eenigen tijd in Stokkum bij Hoevink te zijn geweest, toen men
aldaar een schoolmeester van Stokkum wilde verkiesen.
Tweede get. verklaard aldaar geweest te zijn ter gevraagder tijd.
Derde get. verklaard dat voor eenigen tijd in Stokkum bij Hoevink is geweest toen men aldaar
een schoolmeester van Stokkum wilde verkiesen.
Was aldaar ook niet present Slig-Derk, de gewesene bode van Stokkum ?
Ad 3 verklaard eerste get. dat aldaar ook present was Slig-Derk de gewesene bode van Stokkum.
Tweede get. verklaard dat aldaar ook present was Slig-Derk de gewesen bode van Stokkum.
Derde get. verklaard van 't gevraagde niet te weeten.
Hebben getuige niet gehoord van J.H. Landewers zelver of van anderen dat hij J.H. Landewers
gezegd heeft, dat wel haast de Pruissen zouden koomen, of dat het veranderen zou, of diergelijke
woorden ?
Ad 6 verklaard eerste get. neen.
Tweede get. verklaard neen.
Derde get. verklaard neen.
4de get. alleen te ongen.
Heeft getuige deezen zomer niet omtrend St. Jacob in het hooy gearbeid op het Kreyenfeld en
was daar omstreeks niet op een tijd dat getuige daar kort bij was, Jan Harmen Landewers en den
boer Snellink ?
Ad 7 verklaard vierde get. dat in deesen zoomer om St. Jacob op het Kraayenveld in het hooy
heeft gearbeid en dat daar omstreeks ook wel heeft zien heen vaaren de boer Snellink als ook wel
Jan Harmen Landewers, welke laatste hem wel in 't hooy geholpen heeft.
Getuige heeft dan ook zeer wel gehoord dat J.H. Landeweerds des tijdes aan Snellink of andere
lieden zeide, dat wel haast de Pruissen zouwden koomen of diergelijke woorden ?
Ad 8 verklaard vierde get. neen, daar heb ik niets van gehoord.
Ik Wilh. Jalink en verw. rigter van Kedingen certificeere hier mede, dat voor mij en assessoren
Gerrit ten Zijthof en M. van de Sagekuile, ingevolge door twe afgegaane citatien, persoonlijk in
den gerigte erschenen zijn, de in 't hoofd deezes vermelde vier getuigen en dat dezelve, na
erinnering van de zwaare meineeds straffe op voorenstaande vraagen, onder eede deponeerd
hebben involgen als onder dezelve staat geregistreerd.
In kennisse van waarheid hebbe deeze gegeven onder mijn hand en zegel.
Actum Goor den 4 dec. 1795.
Wilh. Jalink verw. rigter
1795.
Request van de municipaliteitsleden van Markelo uyt de buuschap Stokkem tegen den Heere
Grave van Wassenaer erfmarktenrigter en gecommiteerde van Stokkem.
Aan de provisioneel representanten van 't volk van Overijssel.
De ondergetekende leeden van de municipaliteit van Markelo uyt de buerschap Stokkem vinden
zig genooddrongen u lieden te moeten voordragen dat zij op 24 febr 1795 provisioneel en op den
2 juny daar aan volgende zijn gecontinueerd beedigd als representanten en municipaliteits leden
van Markelo uyt de boerschap Stokkum zoals te zien is sub A en B.

Dat zij bij nog na deeze aanstelling geen voorschrift of ordre hebben ontfangen, dus ook niet in
staat waren naukeurig te bepalen wat in eigentlijk hunne functien bestonden, dog het goed
vertrouwen leerde hun dat de aanstelling van municipaliteit geen bloot verschijnzel konde zijn,
maar een weezentlijk algemeen nut moest ten doel hebben. En dan dicteerde hun het gezond
verstand dat hun pligt was.
Alle disordres, knevelarij, heerschzugtige of wettelooze bedrijven in hunnen kring voorvallende
te keer te gaan. En de tegenswoordige provisioneele republikeinsche constitutie in gevolg hunnen
eed te handhaven en niet te dulden dat dezelve door eenigen vloed, van wie het ook zij, worde
tegen gegaan; of dat door hunne onverschilligheid het aristoerntisch en erfelijk bestier (in welke
takken het ook zij), zo niet provisioneel uytgeroeid, ten minsten ook niet provisioneel worden
gemest en aangekweekt, uyt dit beginzel burgers beschouwen de remonstranten hunne
municipaliteits pligten.
En u lieder eer het vertrouwen dat zij in u stellen, duld niet dat zij hier in zouden dwalen. Immers
zo zij al dwalen zal men hun niet kunnen betwisten dat zij ter goeder trouw dwaalen.
Dit vooraf gegaan zijnde moeten zij uwe attentie een ogenblik doen stil staan op de gesteldheid
hunner huyshoudinge en de handelingen door hun verrigt.
Weet dan dat den burger Wassenaar wegens het goed Weldam marktenrigter is, dat de eigenaren
wel eer goedsheren genaamd tot waarnemen der markten zaaken gecommitteerd hadden den
burger Bentink van Diepenheim, van der Sluys tot Westervlier, den verwalter landrentmeester
van Twenthe en van der Wijk van Stoevelaar. Dat deze tot gezworens hadden meest huurlieden
en meyers van hun, dat de voornaamste verrigtingen deezer bestierders zo ver die opentlijk aan
den dag gelegd zijn en zij dus weeten kunnen bestaan in het aanmaken en opwerpen van markten
gronden ten hunnen privativen vordeele. Zo heeft den burger Wassenaar in 't beste van het
Stokkemer Broek een vlakte hooyland aangemaakt die ver over de duyzend gulden waard is. Hij
heeft door de gemeente een dijk na dat hooyland laten maaken en het houd der markte
geimployeerd tot bruggen in dien dijk. Den timmerman die de bruggen gemaakt heeft, heeft zig
voor zijn arbeidsloon een kamp land toegeeigend die bij de tien schepel land is. En een twede
kamp lands even zo groot heeft hij in weerwil van hunne tegenkanting en inlijking thans zig weer
ten nutte gemaakt. Wel is waar dat bij markten rezolutie deezen dijk en bruggen geaccordeerd en
bestemd was voor het vhee dat na het broek word gedreven, maar het is teffens waar en
oogenschijnlijk dat dien dijk niet verder gemaakt en onderhouden word als tot aan gemelde
hooyland en dat van de beesten die verder na het broek moeten gedreven worden nu en dan eene
blijft vastzitten en verongelukt is.
Den burger Bentink heeft zig insgelijks van een groot gedeelte groenland bediend. En den burger
van der Sluys heeft zig met een twintig schepel bouwland of veldgrond laten vergenoegen. De
gezworens meest creatieven en afhangelingen van deeze eigenaren durfden zig daar niet tegen
verzetten, profiteerden mede van den tijd en verkogten (quasy) op approbatie overal telkens, als
zij maar gelegenheid daar toe hadden de markten gronden zonder aanzien van eens anders
schaden of belang. De eigengeerfde boeren en andere geringe ingezeten mogten klagen,
schreeuwen en tieren, het was alles den Moriaan geschuurd. En geen wonder want zij die haar
moesten beschermen waren de overtreders en de overige de slaaven van dezelve. Van der Wijk
van Stoevelaar was de eenigste die zig aan geen aangraving van belang heeft schuldig gemaakt en
ofschoon de grootsten eigenaar van Herke mede gecommitteerde, woonde hij zelden de
comparitien etc bij. En om op zijn eigen beurs een gevolmagtigde in de commissie te zenden,
wierd hem afgeslagen ofschoon anderen die op de beurs van de markte zouden ...........
provisionele volksrepresentanten die geen vreemdelingen in Jeruzalem zijt, niet te vertellen wat
in die tijd den verachtelijken boer vermogt.

Toen eindelijk door het staal onzer France broederen de verkwikkende aangename vrijheidszon
begon op te dagen, vloogen de slaaven der heerschzugt in hunne schuylhoeken, niet anders
verwagtende dan eenne geduchte wraak van de zijde der mishandelde patryotten.
De ondergetekenden uyt de weinige republykeins gezinde verkooren zijnde tot municipaliteits
leeden en ziende dat de gezworen hunne posten verlieten, in alles lieten vlotten en drijven,
begreepen niet alleen als representanten van de belangens hunner medeburgeren, waaronder veele
eigengeerfde maar ook als eigengeerfde boeren zelve verpligt te zijn, alle die binnen jaar en dag
aangegraven gronden weder in te lijken en alzo het recht der markte te bevaaren.
Over de uitzitting der belastingen van die middelen welke het volk in redemptien heeft, wierd
algemeen geklaagd. En men verdagt deze heren en hunne schrijver van eene slegte administratie,
de ondergetekenden oordeelden het althans hunnen post te zijn, hier na onderzoek te doen en
verzochten ten dien einde de registers; deeze wierden hun in 't eerst geweigerd (want de verder
van hand was al vroeg op om hier troebel water te maaken), dog na eenige dagen beter bernden,
bragten zij dezelve met eene verklaring van 77 ingezeten hierbij sub C den ondergetekenden
vatteden nu hun werk met blijdschap aan. En begonnen met de zetting der lasten op een meer
egalen voet te brengen en den overtolligen vertering daar bij plaats hebbende zo veel doenlijk te
besnoujen zonder egter in dit alles eenigen zwijmel van wraakzucht te betoonen.
Ook bevonden zij zig in een tijstip dat het schoolampt vacant was en zij nu eens gelegenheid
hadden hunne kinderen eenen breden en geschikten onderwijzer te bezorgen. Een zeegen die zij
als een der kostbaarsten vrugten dezer revolutie aanmerkten. En hoe zij hier van dagten gebruyk
te maaken kund gij uyt bijgaande publycatie sub D leezen. Kortom alles scheen zig in hunne
buurschap tot vrede, eensgezindheid en ware patriottisme te schikken.
Maar burgers ! De oranje en nog meer gehaaste aristocratische factie die in onze boezem wroet,
zou zich al te ongelijk zijn. Zo zij burgerlijke edelen pogingen ongehinderd liet voorgaan naulijks
bespeurden zij de edelmoedige behandelingen die ten hunnen opzigte plaats had of zij speelden
hunne oude rol; door eenige weinigen wierden de aangravingen, zo het scheen met opzet,
vernieuwd en telkens nadat de ondergetekenden die hadden ingeworpen, wederom ingemaakt. Dit
ging zo ver dat zij zig genoodzaakt vonden erfgenamen vergadering te verzoeken, deeze wierd op
den 28 october 1795 gehouden.
Zij lieten hunne belangens door haren verw. richter in bescheidene termen opstellen en gaven die
op die vergadering over. Maar in plaats van voor hunne moeite en vigylantie bedankt te worden
wierden integendeel alle hunne daaden afgekeurd en zij niet minder als vrindelijk ontfangen.
De oude afgegane gezworens niet alleen, maar ook de zetters van volksbelasting met hunnen
bode wierden door den markten rigter den burger Wassenaar wederom aangesteld sub E, de
ondergetekenden buyten alle functies gezet en als het ware gecasseerd. Dit had ten gevolge dat
deeze afzetting van de nieuwe en aanstelling van de oude als een behaalde tryumph van de oranje
parthij op den patriot door het grootst gedeelte ............. Dit had ten gevolge dat de gehele
buurschap Stokkem wederom in eene hatelijke partijschap ontvlamde en de weinige
republykeinsgezinden overal veracht, bespot, mishandeld en tot deezer uur het leven aller bitterst
word gemaakt. Ten blijke hier van zouden de ondergetekenden een menigte wandaden kunnen
ophalen, ja zelvs ontfangen wonden kunnen tonen die hun hier door zijn toegebragt, dog wijl zij
niet zonder bewijs willen poseren beroepen zij zig slegts op de condschap hier bij sub F.
De aanstelling van een schoolmeester wierd nu niet door hun maar op covocatie van de oude
gezworens bij den boer Hoevink gedaan. Alwaar die illustre vergadering geopend wierd door den
gewonen zendeling, den afgezetten bode Slig Derk dien in den jare 1787 alle pogingen heeft
aangewend om den braven predicant ten Cate en andere patriotten te Markelo te doen plunderen.
Deeze booswigt vermaande de vergadering dat zij vooral moesten toezien een prinsman en geen

patriot tot schoolmeester te kiezen; gelijk zij dit dan ook door het verkiezen van Jan Hermen
Landeweerts trouw zijn nagekomen. Deeze dien behalve zijn diepen onkunden bekend staat voor
een mensch van een hatig en onverstandig caracter, die zig altoos als een eerste orange klant
gedistingneerd heeft en in weerwil van alles goeds na eene contra revolutie reikhalsd. Ziet de
condschap sub G.
Deezen is verkoozen door den markten rigter en gecommitteerden geapprobeerd en na den ouden
sleur door den bekenden predicant Westenberg te Delden. Geexamineerd en zekerlijk met vollen
lof bekwaam geoordeeld.
Dezen burgers zal onze jongelingen tot republykeinen formeeren ! En dit geschiede in het eerste
jaar der Bataavsche vrijheid.
De ondergetekenden zouden aan het vertrouwen dat zij aan u provisioneele
volksvertegenwoordigers verschuldigd zijn te kort doen. Zij zouden uwe eer, uwe
vaderlandsliefde, uwe herhaalde verklaringen moeten in twijffel trekken indien zij de
onbevoegdheid dezer handelwijze breedvoerig wilden betogen.
Immers het is zonneklaar. Dat zo zij al niet als municipaliteits lieden egter dan nog altoos als
eigengeerfden geintresseerden bevoegd waren de eigendunkelijke en onregtveerdiger
aangravingen der markte gronden als meede hunne eigendom zijnde, te keer te gaan. Dat het
reguleren der omzettingen der personeele lasten die niet de grondeigenaar of wel eer
goedsheeren, maar het volk in redemptie hebben, een zaak is die geen markten rigter iets raakt.
En dat denzelven met alle zijnen grondeigenaren onbevoegd is, eenige bestierders of zetters aan
of af te zetten.
Dat den schrijver der registers van die middelen, als meede den bode, niet door de
grondeigenaren maar door het volk betaald wordende ook alleen door het volk of hunne
representanten, de municipaliteits lieden kunnen aan en afgesteld worden. Dat den schoolmeester
niet door de grondeigenaren maar door de provincie en 't volk betaald wordende, ook het alleen
bevoegd is, zodanigen aan te stellen. Immers zo lange en ter tijd toe dat door de wetgevende magt
het geheele schoolweezen onder toezigt en directie van brave en kundige mannen zal zijn
gereguleerd en op een republykeinschen voet gebragt. Wij weeten dat het onredelijk zoude zijn
van u lieden te vergaren eenig vermindering van lasten of eenig voordeelig genot als vrugten
eener pas ontlookenen vrijheid. Neen, zij beseffen zer wel dat er nog zware opofferingen moeten
voorafgaan voor en al eer gij in staat zijt het schip van staat, bij zulk een hooggaande zee in een
veilige haaven te brengen. Het eenigste dat redelijke en braaven burgeren voor hunne
opofferingen van de verwachten, het eenigste dat zij vragen en onder eerbied met recht van uw
begeeren mogen bestaat in een gegrond vooruytzicht op herstel van order en voorspoed. Dit
vooruitzicht geevd gij het volk door het neemen van zodane cordate maatregelen waaruyt een
ieder kan zien dat zo zeer als gij de oogmerken en bedrijven van een laage wraakzucht wilt te
keer gaan, zo streng en onverbiddelijk gij ook die geene straft, die de vrugten van zulk een
gezegende revolutie zoeken te bederven.
Dat gij met wortel en tak zoekt uyt te rukken alle zodanige erffelijke inrigtingen die de goede
ordere stremmen. En het grondig herstel van vrijheid en betaamlijke gelijkheid hinderen en tegen
gaan. Dat vermits de jeugd een kostbaar eigendom van den staat is, gij niet moet toelaten. Dat dit
dierbaar juweel van den staat door ongewasschen handen word bemorst en dat ons het
schoolweezen niet provisioneel worden overgelaten aan menschen die de constitutie op de
gronden van vrijheid en gelijkheid in hun hert verfouyen en zulks door daaden te kennen geeven
dat deeze hunne creaturen niet kunnen gebruyken om de teederen en zwakke gemoederen onzer
jeugd met de schaadelijkste beginzelen van laagheid, dweepzucht en slaavernij te verpesten.
Op deeze beginselen neemen zij ondergetekenden de vrijheid bij uw lieden door haren

gecommitteerden met vertrouwen voor te doen stellen.
Eerstens dat in gevolge uwen gedeclareerden wil alle erffelijke ampten en bedieningen zijnde
afgeschaft, ook diensvolgens het ampt of bedieninge erfmarken richter mag verklaard worden te
zijn afgeschaft.
Tweedens dat zij in hunne functien als municipalyteitsleeden moogen worden gemaintineerd en
dien ten gevolge het maaken van de registers en al hetgeen de omzetting der middelen die het
volk in redemptie heeft met den aankleve van dien, aan hunne directie mag worden overgelaaten.
En dat de oude zetters mogen worden gelast om aan hun ten dien einde de registers over te
geeven.
Derdens dat den nieuws aangestelden schoolmeester Jan Hermen Landeweerts niet mag worden
geadmitteerd maar in deszelvs plaats een ander bekwaam en republykeins gezinden
schoolmeester mag worden aangesteld. En dat in delyberatie over dit hun verzoek mogen worden
geexcuseerd alle zodane lieden die ervmarken rigterschappen sustineren te hebben.
Hendrik Snellink
Jan Haabor Jan Harmen Olbrink
Hendrik Roelvink
Dit is 't mark Y van Tuenis Wolberink
ca 1795.
De ondergetekende is van oordeel dat vermits door het volk vermeint word, dat er in het stuk van
finantien een slegte huishoudinge in het algemeen heeft plaats gehad en dus ook deeze
verdenking op Stokkum kan gelegt worden en dus zoo wel het algemeen belang, als de eer en
goede naam der voorgaande bestierderen vordert. Dat de administratie van de publique zaaken
worde ondstogt. Dat om dit oudslach te doen aan de nieuw aangestelde buurmeestren de
zetzeduls of registers moeten worden uitgereikt.
Dat zoo wel den geweesen schrijver Wolter Snellink als de oude buurmeestren of zetteren of
gemeenslieden daarmede niets te doen moeten hebben en zich van alles moeten onthouden.
Dat in het vervolg de zetting moet geschieden door de thans aangestelde buurmeestren en dat
door de gemeente van Stokkum daar nog kunnen worden bijgevoegt ses leeden door hun met
meerderheid van stemmen te kiesen als zetteren of gemeenslieden. En dat deeze ses (nae de
gedaanen eed) met de overige eenen schrijver kunnen kiesen die zij vermeinden het best te zijn,
mits deezen schrijver een onpartijdig persoon en aan de gemeente aangenaam is en ook doende
den eed overeenkomstig de tegenswoordige ordre van zaaken.
Dat zal in allen deezen als brave vreedsame burgers met alle inschikkelijkheid moeten gedragen
en als broeders en leeden van een en dezelfde huishouding de handen in een slaan ter bevordering
van hun algemeen belang en zal te zamen verzetten tegen alle ondrukking en onregtvaardigheid
in het bester van zaaken plaats hebbende zonder aanzien van persoon, hetzij groot of klein.
J.B. Auffmorth
ca 1795.
Diet zien de naamen van de vergaaderinge van de boerschap Stokhem.
Jan Krooshoop
Jan Ziggers
Lammert Fakkers
Jan Meyers
Harmen Rengerink
Gart Effink
Velt Hendrik
Jan Lubbers
Jan Hendr. Welmers
Janna Schuttink
Gart Plasman
Jan Hendr. Joelink
Jan H. Plasman
Jan ten Daame
Sligt Derk
Jan Hungerink
Jan H. Overbeke
Jan Mensink
Jan Niehuis
Beerent Lanvers
Lammert Overbeke
Gart Vruwink
Jan H. Landevers
Derk Hanses

Beerent Wennink
Haar Jan
Jan Weevers
Tuenis Leefferink
Mannis Kiwit
Jan Voordes
Harmen Lonck
Roelof Leiftink
Jan Luppink
Jan Allink
Gart ter Weele
Jan Beltman
Gart Hulsbeke
Jan Vennebeke
Jan Bosman
Arent Nasselman
Arent Wiemerink
Sloot Lammert

Jan Kreemers
Arent Jan Olbrink
Arent Mensink
Beerent Rierink
Jan Paaschers
Harmen Weerders
Toenis Ikkink
Jan Rensink
Toenis Wannink
Gart Jan Haaver
Jan Greeven
Beerent Schrur
Gart Kappen
Tuennis Bueten
Beerent Morsman
Vos Hendrik
Jan Endemans
Hendrik Wannink

Hendrik Hoevink
Tuennis Wennink
Harmen Hoestink
Harmen Leetink
Hendrikes Koeyers
Sweer Meegers
Harmen Gelkink
Willem Eebbers
Harmen Peeters
Gart Koenderink
Jan Wansink
Jan Diekink
Jan Kloppers
Jan Kusbelt
Jan Schrurs
Jan Nielant
Jan Hesselink

04-12-1795.
Ik ondergetekende bode van den representanten van Stokkem, relatere hier mede dat ik mij op
ordre van gemelde representanten heb begeven ten huyze van Hendrik Hoevink in Stokkem en
denzelven uyt ordre van de representanten verboden, om niet op woensdag den 2 dec. de tellingen
van de beesten te doen, maar er meede te wagten tot dat de representanten er een dag toe zouden
bepaalen, om zoals van ouds gebruykelijk met die van Markelo gelijk te tellen. Waarop door
gem. Hendrik Hoevink wierd geantwoord dat zij uyt ordre van de graven van Twikkel op
woensdag den 2 dec. met de tellingen wilden voortgaan.
Actum Stokkem den 4 dec. 1795.
Jan Leuvelink
Aanschrijving over het maaken der wegen.
De ondergetekende doet mits deezen de municipaliteits leden van Markel, Stokkum en Harke
aanschrijven dat binnen den tijd van agt dagen na dato deezes alle wegen, straaten en bruggen
onder hunne respective districten gehoorende, repareeren en in een onberispelijken staat brengen
op de boete van tien goudguldens; zullende in de aanstaande week een dag tot den gemeene
schouwe bepaald worden.
Markelo den 18 mey 1796 Wilh. Jalink
Nb. die van Markelo gelieven deeze na lectuure na Stokkum en die van Stokkum aan Harke te
versenden.
24-05-1796.
Relateere ik onderrigter van Goor en Markel, dat op gisteren namens de representanten van
Stokkum, na gegeven kennis en verkregen permissie van 't gerigte, mij hebbe vervoegd bij Jan
Harmen Landewers in Stokkum om binnen vier en twintig uur gerigtelijke copie te vragen van
zodane geschrift als hij aan de gemeente bij gelegentheid van het maaken der wegen had
voorgelesen, waarop hij mij antwoorde hetzelve te hebben overgegeven aan Gerrit Jan Sligmans
bij wien ik mij daar op vervoegd hebbe, die zeide daar van aan de gezwoorens te willen kennis
geven.

Goor den 24 Mey 1796.

M. van de Sagekuile

03-07-1796.
Opsteel van den gemeenen diek die den Koeymans diek genamt wort.
Verklaaren wij onder geteekende door een versoek aan de heeren eerfgenaamen om een nuwen
alle gemeenen diek door de gemeenten van Stokhem op te graaven tot een groet voordel van het
alle gemeen om den nuwen diek voor ons besweesen van onse vee ter bedrijven en te bevaaren
waar voor een jeder het gevoegelijkste van het gemeente paase koemt en naa de opgraaving den
soogenamden alle gemeenden Koeymans diek an de gemeente van Stokhem bey parken ofte
treeden is indeilt om den diek in staat of bruykbaar te houden voor om beeste voordel en door het
verkreegen kontsent van de heeren eerfgenaamen een bruggejen daar in van het gemeen te
moegen maaken voor het waater ofte leyden soo dat den algemennen Koeymans diek voor en van
de gemente is opgegraaven om te zien een alle gemennen diek maar voor niemant besonder
gepaaseert voor ongeveer voor 25 of 26 27 jaaren.
Actum Stokhem den julyus 1796.
Hendrik Hoevink
Gerryt Jan Slygman
Hendrykus Koeyrs
Jan Hsselyink
Arent Jan Olbrink
Lamert Sloot
Jan Harmen Landevers
Hendryk Jan Syggers
Jan Hendrinck Overbeek
Harmen Leetink
Jan Hendryk Wellemers
Hendryk Wannyk
Derk Hansees
Hendryk Avereke
Berend Landever
Berent Schttink
Jan Lubbers
Lammert Fakkers
Hermen Hoestenk
Harmen Rengerink
Jan Kremers
Aan de Provisioneele Representanten van het volk van Overijssel of derselver ordinaris
Gedeputeerden.
Geeft eerbiedig te kennen Carel George van Wassenaer Twickel in qualiteit als markenrigter van
Stokkem, dat gij lieden bij appoinctement in dato Campen den 27 mey 1796 hebt gelieven te
stellen in handen van markenrigter en gecommitteerde van Stokkem twee requesten van de sig
noemende municipaliteit van Markelo uit de boerschap Stokkum om daar op te berigten voor of
op de vier weken na dato, alles besloten in een paquet onder cachet van de provincie en
geaddresseert aan de suppl. op Twickel, alwaar dat paquet gekomen is den eersten of tweden dag
van juny. Dat de suppl. destijds na Holland was vertrokken tot verrigting zijner particuliere
affaires.
Dat men dat paquet van Twickel na S-Hage versonden heeft dog welke aldaar gekomen is na het
vertrek van den suppl. uit S-Hage na Amsterdam en over Zwol na Twickel. Dat het dus weder
heeft moeten versonden worden na het Twickel en dus eerst voor korte dagen in handen van hem
suppl. is gekomen, dat deselve nu in de onmogelijkheid is om op den bepaalden tijd het berigt te
kunnen inleveren, weshalven deselve zig keert tot uwlieden met eerbiedig versoek dat van hem
vergund worde een prolongatie van vier weken om aam uwlieder appoinctement van 27 mey
1796 in deesen te voldoen ofte wel zodanig termijn als gij lieden goed zult vinden te bepalen.
T welk doende. G. van Wassenaer
Is goedgevonden het versoek ten requeste gedaan te accorderen gelijk het zelve geaccordeerd
word mids desen en word dien ten gevolge de gelibelleerde termijn voor den tijd van vier weken
geprolongeerd.
Campen den 4 july 1796.
A. Polieret Ter ordonnantie van de gedep. bij absentie der griffier
J. Westenberg

1796.
Aan de representanten van 't volk van Overijssel, burgers.
Het is u overbekend hoe den ondergetekende uyt makende de municipaliteit van Markelo of wel
hunne medeleden uyt Stokkem en Herke, op alle mogelijke wijze in het uytoeffenen hunner
officien worden tekeer gegaan. Immers niet lang geleden hebben zij ter dezer vergadering bij een
ampel adres of propositie an u verslag gedaan met dringende instantien, om in hunne
welmenende pogingen door u te worden gemaintineerd. Dan hier op hebben zij tot heden
vrugteloos gewagt hunne partije vaart inmiddels voort alles aan te wenden wat tot spijt, hoon en
smaad van den onderget. kan worden uytgedagt.
Tot een staaltje strekt weder het volgende: voor eenigen dagen ontfangen de ondergetek. den
bijgaande order tot het maken der weegen, zij zonden hunnen bode uyt om den gemeente daar toe
op te roepen tegen gisteren morgen ten negen uur; de onderget. begaven zig ter bestemder plaats,
het volk aan 't werk willende zetten, wierd hun toegevoegd gij hebt hier niets te zeggen.
Den bekenden antipatriot Jan Hermen Landeweerts, onlangs regen wil en dank tot schoolmr in
Stokkem aangesteld, kwam met een geschrift te voorschijn getekend Wassenaar. Houdende
achtervolgens voorlezing, door deezen orange schreeuwer, dat de oude gezworens, bij name daar
in genoemd nevens hunnen bode, wierden gequalificeerd om de wegen ten genoegen van de
rigter van Kedingen te maken.
De onderget. moesten alzo weder met beschaamde kaken tot groot genoegen der orange partij
afdeinzen.
Verzoekende copie van het hun voorgelezen geschrift het welk hun wierd geweigerd en zij
schoon bij nadere summatie gerigtelijk hebben doen eisschen niet mogen erlangen.
De gewesen gezworens van Herke ook dit voetspoor volgende, zijn zelvs zo ver gegaan dat zij
het volk tot het maken der wegen hebben opgeroepen en zevs de onderget. door hunnen gewezen
bode hebben doen anzeggen, om heden met hun kar en paarden te komen boerwerken.
Alle zaken die tegens de goede ordre en policie strijden en door ware vaderlanders met geene
onverschilligen ogen kunnen worden aangezien. Zij insteren derhalven nog door deezen ten
ernstigsten dat staande deeze vergadering op hunne reeds gediende en spetieaal deeze voordragt
zodanig worden geresolveerd en gedisponeerd als gij tot maintien van eed en pligt als volks
vertegenwoordigers zult bevinden te behooren.
J.H. Scholten H. Roelvink J.H. Smitians J. Heylersigh
Ca 1800.
Hooggeboren Heer en Graaf erfmarkenrigter van de markte Stokkum en Busbergen.
De ondergetekenden alle boermannen en ingesetenen van dezelven markte kunnen niet langer
draalen, maar willen en moeten in de eerste plaats uwhooggeboren in qualiteit als bovengemelt,
onder het oog brengen dat daar er vanouds en vervolgens altijt een zekere order en bepaling in de
markt heeft plaats gehad, waar de ingeseeten zig na hebben moeten schikken, gelijk uit
aantekeningen en resolutien van vroegere markenvergaderingen of holtingen wel zal kunnen
geblijken en dezelven in verscheiden opzigten van langsamer hand door al te veele toegeventheid
al meer en meer overtreeden is en en dat het daar thans zo mede gestelt is, dat zo daar geen paal
of perk aan gesteld word, onze schoonen gemeente weldra geheel ten prooi mede van
onberegtigden en vreemden zal worden; intusschen doen de ingeseten mede hun best om
dezelven te bedeveeren, zo met schadden, plaggen, houd hakken, aangraven en op andere
manieren meer.
Daar wel eer de hoogtens of horsten in ons broek hebben gedient bij onguur weer tot beschutting
voor het vhee, daar derselver opgaanden eiken bomen en kreupelhoud als hulsxen en de verdere

hooygronden tot een goede weiden dienden voor hetzelven, wanneer de laagtens onder water
stonden, gelijk thans nog het geval is, zo zijn dezelven nu bijna alle bedorven door het
weghouwen zo van groot als kleinhoud, het steeken van schadden en het maaien van plaggen en
het vhee van beschutzel en voedzel daar door beroofd; ook worden op sommige plaatsen de laage
gronden die van te voren alleen tot weiden van het vhee moesten dienen nu ook afgeplagget, alles
tot grote prejuditie of nadeel van de ingeseten in 't gemeen. Zodat wanneer er geen verandering
ten besten van denzelve komt, de gemeente wel ras geheel en al ten prooi van iederen een, zo
ingeseten als vreemden zal zijn, waar dezelver ook gans overdreeven word met een meenigte van
vhee als koebeesten, paarden, veulens en wat diens meer is van buiten, ja daar word thans tegens
alle gedanen verbod nog geplagget en brandstoffen mede door vreemden na buiten uitgevoert en
meerder ongeregeltheeden gepleegt.
Weshalven wij bij uw hooggeboren als onze markrigter in de eerste plaats ons beklag komen
maaken met vriendelijk en teffens instantelijk versoek, dat uw hoogwelgeboren na uwen wijzen
raaden, hoe eerder hoe beter, gelieve werk stellig te maaken, dat er weder een geregelde order in
de gemeente komen en dat de van buiten inkomenden mogen geweet worden, ja dat een iedereen
zijn goed regt weer mooge genieten.
Het wel doende,
Toenes Wennynk
Arent Jan Olbrink
Bernt Wennynck
Jan Hoestynk
Tunnis Ikkink
Arnt Jan Fakkers
Jan van de Haar
Jan Lubbers
Berent Jan Leppink
Jan Hendrik Wansink
Jan Peusschers
Jan Hergerds
Gerrit Effink
Willem Naaselman
Jan Dijkink
B. Egbers
Tonis Leeferink
Gerrit Koenderink
Engbert Bosman
Garrit Vruwink
Tonies Wolberink
Jan Voodes
Arent Mensnk
Jan Wevers
Wolter Koymans
Harmen Rengerink
Hendryk Jan Syggers
Jan Krooshoop
Jan Nijmeiyers
Roelof Leeftink
Hendrik Roelvink
Jan Leuvelink
12-07-1801.
Mijn Heer de Graaf erfmarkriegter.
Wij hebben verlieden bij mijnheer of rentmeester op het Wiekkl geweest over het schutten van de
schaapen. En hebben doen gesprooken van Mannes Luettikhedde of Koelmans genaamt dat het
Plasjan zoude verkogt worden en dat het huis op erfgenamen grond staad. En indien daar niet
tegen gedaan en word zoude zekerlijk die grond mede verkogt worden. Daarom verzoeken wij
van u eerbiedig dat gij zulkes mogt beletten indin het kan geschieden. En mijnheer rentmeester
heeft doen geseid dat wij voor de verkopinge zouden bekent maaken. En de verkopinge zal zijn
anstande zaterdag zijnde den 18 julius des voor de mieddags om 11 uren te Goor bij Harmans van
de Zagekoele.
En dit geschreven namens mijn meede konvrateren.
Den 12 juli 1801.
J.H. Scholten
06-02-1812.
Opgaaf der grootte van de gemeene marktengrond.
Die van mij ondergeteekende op ordre van zijne exellentie de heer Grave van Wassenaer
opgenomene gemeene marken velden zijn groot:
1. Die mark van Stockum 1786 midden

2. Die mark van Herkem
1665 midden
3. Die mark 't Carspel Goor 705 midden
Die midde is 300 Rhijnl. vierkante ruthen berekend.
Delden den 6 februar 1812.
A. Grimm geometer
1814.
De heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar, van der Sluis tot Westerflier en J. Warmelink te
Marculo debent aan dr. A. Sandberg voor salaris en verschot met een totaal bedrag van f 10-9-0.
15-06-1820.
Den heer Melling rentmr. van den huyze Twickelo te Goor.
Wel Edele Heer
Ik heb de eer uw nevens te zenden eene rekening van den heer Sandberg ten laste Markelo en de
vereenigde marken van Stokkum en Herike. Zoude het zijn dan zoude ik zeer gaarne deze geringe
bagatel bij gelegendheid van de aanstaand staten vergadering aan gemelde heer voldoen.
Deze is van zoo eene geringe importantie dat het mij toeschijnd dat Veldlek zien met den heer
markenrichter van Markelo zoude kunnen verstaan, niet twijfelende of de beide marken zullen
daar in genoegen nemen, welke in allen geval wanneer en vermoedelijk daar in geen genoegen
word zouden kunnen geredresseert worden.
Ik neem bij deze gelegendheid aan de uwedele te herinneren dan alnog tegens de conventie met
Elssen dat Marten Verdriet steeds nog op de Brandemaet ten laste van die marke moet komen, het
allezints billijk is dat de heer markenrichter van Elssen denzelven aanneemt en voor hem zorgt.
Zoude deze heerschap zeer verplichten wanneer Veldlek bij gem. heer markenrichter daarop
gelieve aan te dringen.
Ik heb de eer met de meeste achting te zien. (zints 14 dagen heb ik last van mijnen ogen, het
meent mij het licht uit te gaan).
Stoevelaar den 15 juny 1820 B.H. van der Wijck
16-08-1820.
Den heer Melling rentmeester van de huyzen Twickelo en Weldam te Goor.
Wel Edel Geboren Heer
Ik verneem van den heer markenrichter van Markelo een holting heeft uitgeschreven welke
binnen weinige dagen zal gehouden worden. Ik neem hierom de vrijheid uwedele te herinneren
wegens de aan uwedele gezonden rekening van de heer A. Sandberg met vriendelijke sollicitatie
zich gelieve te converteren met de heer ten Zijthof, ten einde met deze gelegendheid aan te
houden holting te Markelo, deze met naemens waardige bagatel in vergetelheid te brengen.
Weshalven zal ligtelijk beseffen dat het voor mij zeer onaangenaam is den heer Sandberg bij
voorkomende gelegendheid en te moeten zeggen dat men in onze marken nog gene resolutie
genomen heeft om dezelve te voldoen. De bagatel is waarlijk te gering om die nog langer anvald
aan te laten.
Ik heb aan de heer markenrichter Zijthof geschreven hetzelfde verhael gedaan en zijn weledelgeb.
tevens gemeld dat ik de rekening in kwestie aan weledele gezonden met herhael dat de beide
heeren markenrichters hier in geliefden overeen te komen.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar den 16 augustus 1820.
B.H. van der Wijck

04-05-1821.
Wel Edel Geboren Heer, den heer W. Melling markenrigter van Stokkum en Herike te Twickkel.
Wel Edel Geboren Heer
Gister namiddag is de bode van Herike mij komen rapporteren dat Willem Lusebelt en Heijink
beide geweigerd hadden de vrugting in de beek te verbeteren, tevens dat het open vak zoo groot
was dat er een wagen door kon, dat zij ook niet gezind waren deswegens boete te betalen. Heijink
had daar echter bij gevoegd dat als Lusebelt vrugten wilde hij het dan ook zoude doen.
Des namiddags zijn bij mij komen klagen Arend Jan Wolberink op Meyer en Krooshoop dat
hunne beesten ten onregte waren geschut door den veldwagter, aangezien hij die aan de andere
zijde had laten ophalen en zij daar drie getuigen van zouden bijbrengen. Zij hadden zich
vervoegd bij de heer Gotte die men naar mij verwezen had, maar hun tevens had gezegd dat ieder
zijn land moest bevrugten, leidende zij daaruit af dat zij geene boete schuldig waren. Ik heb hun
gezegd dat den weg van regten voor hun open stond en zij in dit geval den veldwagter voor het
vredegeregt konden laten dagvaarden dat het vanzelve sprak; dat ik niet in deeze konde
decideren. Dat ik er niet te min de veldwagter aan zoude onderhouden, dat ik het meer eens met
hun konde worden dat Lusebelt en Heijink verantwoordelijk konden worden gesteld. Zoo als zij
sustineerden voor hunne nalatigheid maar als hier den weeg regtens moest ingeslagen worden en
ik van een en ander resultaten zoude kennis geven.
Ik acht het noodzakelijk uwedele deze per bode te zenden, deels wegens prudence en verdere
ongeregeldheden te verbuigen, deels op dat uwedele zelve van de bode den toedragt van zaken
zoude kunnen vernemen, hebbende juist de zoon van de bode bevolen dezes de veldwagter
vergezeld en is dus oor en ooggetuige van alles. Ten aanvullende heb ik mij nog heden morgen
begeven tot de bode en hem stellig afgevraagd of hij zeker was dat de paal van de slagboom door
Schurink wel goedt in de midde van de beek was geplaatst. Hij heeft mij geantwoord dat de
veldwagter het zulks verzekerd had.
Tenzij er middelen van contreinte bij het marken rigterschap (mij onbekend) aanwezig mogten
zijn, zie ik niet dat iets anders aanblijft dan die onwilligers van het vrede geregt te doen
dagvaarden. Wij zullen geen nutt hebben voordat de baten eensdugtig de wet zullen hebben
gestoken. Deze dagvaarding zal daar wel deels bestaan te geschieden.
Ik vermeen aan ter zijden dat Kooyer in Herike ook wederom aan het aangraven is geweest, ik zal
hier van oculaire inspectie nemen en hem bij onwilligheid laten dagvaarden, die kan ik daar in
meynen kwaliteit als gecommitteerde.
Indien ik het maar eenigzints kan uitbaeken zal ik nog heden zeker gaan. Zien of de paal veel uyt
het midden is, de midden geplaatst is en bij gebrekes van dien midden dadelijk schrijven.
Ik heb de eer met de meeste achting te zien.
Stoevelaar den 4 mey 1821. B.H. van der Wijck
Ik heb de eer op uw ed hr te resoriteeren dat ik het marktenboek zal nazien opzigtelijk het
betrachten der weilanden aan de Heriker Meenen en zal uw ed overmorgen van het Weldam
verder berigten.
Inmiddels heb ik den marktenbode verzogt om Heyink en Luzebelt dien morgen bij mij op
Weldam te bestellen, want zoo als uw ed met regt opmerkt, dat soort van menschen moet in den
tengel gehouden worden. Ik denk niet dat zij zich beroepen zullen op de thans nog bestaande wet
op het hoeden van zijn eigen vee.

06-03-1823.
Den heer W. Melling rentmr van den huyze Twickelo te Twickelo.
Wel Edel Geb. Heer
Ik heb de eer uw ed hier nevens te zenden de door mij opgemaakte kwitantie in gevolge
overeenkomst. Voorts heb ik de eer te melden dat ik met de gezworens Scholte Wiemerink en
Hekhuis de Brandehorst heb opgenomen en dezelve grosso mode bevonden groot te zijn vier
mudden gezaai, zijnde dezelve echter niet afgetreden omdat dit door de papperigheid van den
grond kwalijk geschieden kon; de groengrond daar bij aangegraven vermeenden wij almede op
het gezigt ongeveer groot te zijn een half dagwerk. Men was eenparig van gevoelen dat een en
ander ... zoude kunnen renderen. Voorts waren wij almede eenparig van gevoelen dat om de
resterende f 200 te vinden en geen onschadelijker deel voor den markenstand zoude kunnen
gevonden worden tevens van waarde, als een gedeelte van de Meen gelegen in een hoek langs
Broek Gerrits woning en land. Bij den scheidpaal van deze markte in Elssen en agter den kamp
behorende tot het Sprokkenreef. Drie dagdeelen zullen daartoe waarschijnlijk voldoende zijn. Dit
gedeelte is thans geheel onder water, zoo dat gem. aftreding konde plaats hebben. Ik geloof dat
tot het bovenverm. met geene mogelijkheid iets beter kan worden uitgedagt.
Ik heb uw ed mondeling kennis gegeven dat ik op den 18 febr. jl vergezeld van de gezworens
Scholte en Hekhuis de telgen door den hr Kosters en mijn broeder op den Heriker Brink gepoot,
heb opgenomen, benevens het door dezen en geenen aangegraven land; dan Koyer sustineerde
dat zijne aangraving verjaard en meer dan 40 jaren tijds geleden was en dus dit door de
gezworens voormeld was ontkend; 't welk dan een punt van onderzoek op den aanstaanden
holting moet opkomen.
Wij hebben het aangegravene bij het Wolter getaxeerd op 2
spind landt
dat van den molenaar Bethman op
1
sp
van den Koldendijk op
1
sp
van Ensink bij den Koldenberg op
½ sp
bij de Hofte mijn belangende nog niet binnen gegraven op ½ sp
Uit hoofde van het slegte weer heb ik met de heer Gotte niet kunnen spreken over het bezorgen
van weduwe van Berend Leeftink en hare drie kinderen. Ik verneem van Scholte dat zij thans
begint te sustineren dat zij negen jaren op de Brandehorst gewoont hebbende, recht zoude hebben
om aldaar te kunnen blijven en dat Markelo in den armenstaat aangaven zouden zien dat deze
zaak die wending name, waarschijnlijk zal dan dit ook een point van deliberatie opleveren.
Ik zal waarschijnlijk deze avond gelegendheid hebben om daar over met den heer Gotte te
spreken. Scholte heeft mij tevens kennis gegeven dat Boomkamp opnieuw aanspraak maakt op de
hut die hij nu zeven jaar geleden door zijne veroordeeling tot het spinhuis heeft moeten verlaten.
Thans uw ed bewust door H. Koldenberg bewoond. Voordien dezen geheel eenlopend is zal deze
kwestie wel los lopen.
Eindelijk deint dan .... ontvangen heb van den hr. Kosters. Zijn ed weet zich niet te herinneren
hoeveel telgen daar zijn ed op den Heriker Brink gepoot waren. Het kan wel zijn dat er thans
meer stonden als voor dezen maar daar stierven er ook. Met zijn ed nu op uw missiven kwam
zoude zijn ed daarna zien en die wegnemen vooral als die ten nadeel van anderen moeten
geplaatst zijn. Voorts wilde zijn ed wel betalen de waarde van het aangegravene bij het Wolters
en ik zoude dit maar laten taxeren. Het moest toch maar een klein hoekje zijn en 't was slechte
grond.
Dan de eiken telgen ook al sterfelijk zijn en dan als zij dood zijn dat zij dan hebben opgehouden
te leven is eene waarheid bezwaarlijk te ontkennen, des niet te min ben ik van gevoelen dat zijn
ed vrij wat beter dus van zich stipt aan de plaatsen te voren geoccupeerd te houden en daar dan

verdere beslommeringen voor te komen, als zich zelven beoordelingen toe te passen en het
menschelijk verstand in beweeging te brengen. Ik heb aan zijn ed voorzigtig geschreven dat ik
niet geloofde dat er kwestie zouden gevallen zijn, naa zeer de opinies in dezen verschillende
waren, wanneer zijn ed zich stipt aan het getal en de plaatsen te voren geoccupeerd, gehouden
had.
Ik vinde thans zwarigheid aan deze missive op mijn eigen naam te beantwoorden.
Ik heb de eer met de meeste achting te zien.
Stoevelaar den 6 maart 1823.
B.H. van der Wijck
23-05-1823.
Wel Edel Geb. Heer
Ik heb de eer uw ed door deze namens de kommissie te communiceren dat op zaterdag den 17
mey l.l. de berugte Brandehorst, uitgezondert een gedeelte waarop Berendiene Tjoonk wed.
Arend Leftink haar verblijf zoude houden in een weg voor mijne zoogenaamde Morssinks mate,
welke ten meesten voordeele voor de verkoop na haar zijde is verlegd met een binnenweg van
daar de Filipsburgen aangegravene lage land, zijnde een gedeelte van de Wee, aan den meest
biedenden notarieel is verkogt en wel op voorwaarden dat de betaalde kooppeningen niet zullen
behoeven te worden uitbetaald mids onder verband, niet alleen van het aangekogte van gezegde
Brandehorst, maar daarboven een genoegzaam onbezwaard eigendom, te verenten tegens vijf ten
honderd jaarlijks, zullende ingaan met den eersten september dezes jaars.
De verkoping is geschied bij opbod, zijnde Harmen Thijink boerman en eigenaar in het Elssener
Broek koper voor de somma van vierhonderd en vijftig guldens.
Het resterende onverkogte van meergem. Brandehorst, benevens het aangegravene van het lage
land naar de zijde van het Verdriet tot een verblijf van gem. weduwe bestemd, zal nog ongeveer
groot zijn een mudde gezaai.
Ik heb het niet raadzaam gevonden en de heer Sloet was die ook met mij eens dat wij ons niet
anders behoorden in te laten met de verkoop der landerijen behorende tot een hutten van Teunis
Lodeweges en Teunis Olidam om dat zij te zeer worden geprotegeerd door ons mede lid Eertink,
waar door dan een voorstel is aangenoming waar bij echter de heer Sloet niet present was, maar
onder uitdrukkelijke voorwaarde van approbatie van den heer markenrichter dat Lodeweges voor
zijn land aan de markte zoude betalen hondert tien guldens en Olidam honderd en dertig guldens.
Zoo dat behalven het aangegravene, dat van weinig beduident is, de som ter bestrijding van het
beloofde jaargeld voor den schaalverandering in Herike gevonden zoude zijn, als beloopende een
en ander op eene totale somma van zeshonderd en negentig guldens.
Alvorens dat uw weled zich vind met bovengem. Lodeweges en Olidam zal het noodzakelijk zijn
dat wij ons .... naar dien Eertink mij gezegd heeft dat die menschen alleen dit aanbod deden om
niet voor huttelieden geboekt te staan, dat zij anders niet verplicht als verjaard zijnde, tot den
aankoop en het alzoo als gevonden geld moest beschouwd worden en zij niet hoopte dat men van
die lieden meer vorderen zoude.
Ik geloof dat zich Scholte een weinig onvoorzigtig heeft uitgelaten; hij heeft toch maar alleen
gezegd dat Lodeweges reeds meer had aangeboden. Uw weled weet zelve het best hoe wij met
die lieden in de .. staan en wanneer uwed dit maar in gauw in acht neemt dan kan ik ook niet zien
dat eene anderen volstrekt noodzakelijk zij, in allen geval geloof ik dat spoedig deze zaak te
termineren onze zaak zal zijn.
Verkiest uwed echter eene ...labele ... dan gelieft mij maar een dag te bepalen als uwed eens te
goet magh komen.
Ik verneem van te zijden dat de burgem. van Goor zich het aangegravene van Bethman tusschen

zijn huis en den Koldendijk langs den Postweg aanmatigd.
Naar onthand heb ik uw ed bereids kennis gegeven van het door mij en Eertink, benevens de
gezworens Scholte en Arend Schurink, geinspecteerde en afgetreden aangegraven land;
zekerheids halven heb ik de eer de onderstaande lijst daar van hier bij te voegen.
Bij het erve Wolter voor de hr Koster
2
spind heidegrond
de molenaar Bethman
1
spind van de voormalige Postweg
bij den Koldendijk voor Lantink
1
spind van idem
bij den Koldenberg voor Ensink
¼
spind heidegrond
bij de Hofte voor mij
1¼
spind idem
bij de Kooie voor Kooyer
2
spind groengrond
voor de Scheper
1
spind heidegrond
voor Trukes en Veltman
¼
spind idem
Ik heb bereids gemeld dat ik van ter zijden vernomen heb de hr burgemeester van Goor wegens
Bethman daar op aanspraak maakt van waar echter die scheid genomen word, betuig ik niet te
begrijpen.
Ik heb voor mij 1/4 spind hoger gesteld als het getaxeerd is, om dat het mij zelve voorkomt te
laag te zijn gesteld; de streep gronds agter een plaatsje tot aan de communale weg naar Rijssen
zoude daar onder begrepen zijn. Uw ed bij gelegendheid kan uw zelve eens zien, ik begeer geene
aanmerkingen voor zoo een bagatel.
Ik geloof niet dat Kooyer wegens onze aanslag zich met reden beklagen kan, alle die het
aangegravene gekeerd hebben zeggen dat het groengrond is geweest en men niet gelooft dat hij
lieden zal vinden die onder eede zullen verklaren dat zijn aangravinge verjaard zoude zijn. Mij is
hier van niets bewust, zoo dat ik nog voor nog tegen daar van spreken kan.
Den 26 dezer zal ik met de gezworens het wederom binnengegravene inlijken bij Ikking in
Beusbergen.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar den 23 mey 1823. B.H. van der Wijck.
20-08-1823.
Den heer W. Melling rentmeester van den huyze Twickel te Twickel.
Wel Edel Geboren Heer
Menigvuldige bezigheden vergezeld van den tegenswoordigen drukken tijd hebben mij doen
verstrekken eene kennisgeving welke hoe zeer met van nadrukkelijke .... echter had behoren te
geschieden en welke vertraging ik verdenk aan gem. omstandigheden wel te willen attribueren.
Ik heb uw ed ter zijner tijd kennis gegeven dat de Brandehorst bij notariele veiling heeft mogen
renderen eene somma van f 441,-. Thans heb ik de eer namens de commissie te melden dat wij
den 29 july jl aan Teunis Oliedam het plaatsje genaamt Gat Jan (kennelijk bij den Hollenberger
Vlier gelegen) hebben verkocht voor eene somma van eenhonderd en vijftig guldens, zoo dat de
somma ter bestrijding van de beloofde markten bijdrage aan den schoolonderwijzer Pieter Colson
Aberson, daar door gevonden zijnde, de commissie alzoo aan haren opgelegden last heeft
voldaan.
Wij hadden beide Teunis Lodeweges en Teunis Oliedam opgeroepen om aan hun naar hun lieder
verlangen hunne tot dus verre gebruikte marktengrond te verkopen, dat de eerstvermelde
verschijnende met zijn ega, had zoo veele aanmerkingen en zoo veele bedenkingen dat de
commissie met geene mogelijkheid die konde toestemmen, waarom dan ook na een gesteld
ultimatum met hem afgebroken werd en waarna het accoord met Oliedam in tegenswoordigheid
en met behoorlijke goedkeuring zijner moeder en twee zusters, waar door dan tevens alle verdere

zwarigheden uit den weg geruimd zijnde, het accoord op volgende wijs notarieel getroffen is.
Teunis Oliedam dan heeft dit plaatsje als voorm. voor eenhonderd en vijftig guldens
aangenomen, zullende de kooppenningen onder verband van het plaatsje daar in berusten en aan
uwedgeb in kwaliteit van markenrigter jaarlijks tegen vijf ten honderd verpent worden, aanvang
nemende met den dag van aankoop als voormeld, daarboven is aan hen toegestaan een streep
gronds (markten) ten westen zijner plaats om en bij groot twee a drie en een halve schepel lands,
meest slechte en hoge grond, welke dadelijk na dit getroffen accoord door Eertink en mij is
uitgekielspit.
Lodeweges is naderhand eenigzints bijgedraaid maar wij hebben de tijd met dezen, kunnende hij
met geene mogelijkheid de geringste aanspraak op verjaring maken.
Bij gelegendheid kunnen wij dus eens nader daar over spreken. Inmiddels heb ik de eer mij met
de meeste achting te noemen.
Stoevelaar den 20 augustus 1823.
B.H. van der Wijck
05-10-1823.
Wel Edel Geb Heer
Van ter zijden vernomen hebbende dat het geld voor de Brandehorst en het verkogte plaatsjen
Gadjan door den heer Jaling moet ontvangen zijn, heb ik mij begeven naar gemelde plaatsjes ten
einde in het zekere daar van onderrigt te worden en heeft mij den eigenaar Olidam verzekerd dat
hij op vier guldens en eenige stuivers na (hij wist het zo net niet te bepalen) zijne schuld wegens
aankoop van dit plaatsje had voldaan.
Ik had ook gehoord dat Philipsburg zoude hebben aanbetaald; om mij deswegens het te
verrekenen begaf ik mij nu eenige dagen geleden naar Goor om daar aan met den heer Jalink
zelven te spreken, daar zijn weled naar Zutphen zijnde, heb ik zijn ... daar aan per missive een
versoek om mij deswegens te clucideren. Aangezien zoo lang dit geld niet behoorlijk belegt
zijnde het geld aan de schoolonderwijzer van Herike jaarlijks ... ten laste bleef van die boerschap;
reden waarom ik zijn weled versogt, naar dien de termijn van betaling verlopen was, de
verschuldigde penningen in te vorderen en mij den ontvanger te willen accorderen.
Geen antwoord hier op ontvangen hebbende en heeden morgen Scholte ontmoetende versogt ik
hem bij de hr Jalink aan te gaan en zien te informeeren naar den staat dezer zaken.
Heden namiddag daarop komt Eertink mij hier aanspreken verklarende dat men aan 't algemeen
geheel eengezind was om andermaal het beloofde aan mr Aberson an te betalen, reden waarom
hij van oordeel was om zoo spoedig mogelijk het plaatsje Koldendijk aan Lodeweges, die hem
gisteren nog gezegd had dat hij er wel hondert en vijfentwintig guldens voor geven wilde, om te
zetten, voegende daar bij daar men vooral daarmede niet meer dralen omdat het gevonden geld
was, dat daar dan ook gecommitteerdens konden betaald worden.
Verder met hem sprekende vernam ik dat ook Filipsborg op weinig na zijn schuld betaald zoude
hebben en daar de heer Jalink gezegd had dat wij in de aanstaande week het geld van Zijvelde
konden ontvangen.
Voorts meen ik ... reeds kennis gegeven te hebben dat Filipsborg bij de Brandehorst een stukje
lands heeft aangegraven van de weg dat hij er een geheele nieuwe sloot omheen heeft gegraven
en den weg tusschen de Brandehorst en de beek, zoodanig heeft benadeeld dat er de passage door
belemmerd word.
Voorts meen ik uwed berigt te hebben dat Filipsburg zijn aandeel van de Brandehorst ten nadeele
van mijnen weg daarop ... en de weduwe van Leetink heeft vergroot. Ten dezen opzichte heeft hij
zich vervoegd niet bij gecommitteerden maar bij de gezworens van Herike die wel genegen
zouden zijn onder eede te bevestigen dat het hem tot zoo verre was toegekend. Ik acht het alzoo

nodig om den heer Sloet te versoeken om hier van oculaire inspectie te nemen.
Eertink was destijds naar Rissen en geene der gezworens compareerden of namen akte. Om
welke reden ik dan met de heer Sloet overeen kwam om een getuige en wel de zwager van
(Arent) Schurink te versoeken om daar bij te adsisteren. Wij begaven ons dan met G. Leeftink
zwager voorm. derwaards. Ik toonde de gemaakte en wederom gevulde gaten aan waar van de
grond los en die daarvan vast bevonden werd. De heet Sloet ging in zijn eenigheid de aangraving
na om te zien of aldaar ook eenige gaten indien te vinden waren, waarna zijn uwed ons dit
communiceerde, zeggende er niets gevonden te hebben; daarop gingen wij gezamentlijk den
omtrek na en van den vak niets.
De heer Sloet daarom zeide wel niet onder eede bepaaldelijk het dan ons afgeperkte te dienen
staven, maar zich echter zeer wel meende te herinneren dat de scheid zoo was als de aanwezige
gaten aan dat des te meer om dat een dier gaten kort aan den zijde van den markt van de beek nog
aanwezig was en bezijden was laten liggen.
Leeftink verklaarde in onze tegenwoordigheid dat hij vernomen had direkt na dat die scheid door
gecommitteerdens en gezworens was gemaakt, dat dezelve zouden lopen op de spik in mijne
mate dat dan wel zo was.
Wij zijn daarop overeengekomen dat het aangegravene aan de vernieuwde sloot wederom zoude
ingelijkt worden en dat ik overeenkomstig de aanwezige gaten en bevondene indieces het ter
hoogte van de Brandehorst zoude uitkiel spitten, zoo als ik dat dan ook gedaan heb. Daarop
kwam Filipsburg opdagen verklarende met eede te willen bekragtigen en dat dan de gezworens
ook wel wilden doen, dat de scheid zoo was als hij de aangraving had gedaan. Op de vraag
waarom hij zich bij de gezworens had geadviseerd en niet bij gecommitteerden om den scheid te
vernemen en of hij voor den verkoop de scheid niet zelve nagezien had, was zijn antwoord dat ik
mij destijds niet wel had bevonden en hij daarom zich vervoegd had bij gezworens ten einde
zeker te zijn hoe ver hij gaan mogt. Versoekende eindelijk dit weinige te mogen behouden
aangezien hij den Horst duur genoeg had aangeslagen en hij zelve het van den weg aangegravene
wederom zoude inlijken. Ik heb hem daarop geantwoord dat voorbehouden regt ik met uwed wel
wilde spreken of hij het aangegravene tegens betaling zoude kunnen houden, waarop hij dan
zeide niets tegen te hebben als het niet anders zijn kan.
Dan heeft de eigenaar van den niewen Gat (ik herinner mij zijne naam niet) almede zijne aan hem
toe erkende veldgrond (bereids is aldaar) gelegen naast de Postweg ook daar bij een streeps
gronds aangegraven op mijne remarques des wegens zeide hij dit geschied was met voorkennis of
verwilliging van de heer Gotte, dat mij echter zeer twijfelagtig voorkomt. Ik meen mij te
herinneren dat wij een streep voor de aanhoging van de Postweg voorbedagtelijk hebben laten
blijven. Maar wanneer eens zeker bepaald zij welk eene rigting de Steenweg neme. Zal
namentlijk op Markelo op den Pot en dit streepje gronds tot verbetering van de tegenswoordige
weg niet meer nodig moeten zijn, dan dunkt mij zoude die streep gronds dus aan de weg tegens
betaling kunnen worden toegestaan.
Ik heb uwed nu reeds eenige tijd geleden aangegeven een lijst van aangegraven grond als van de
heer Koster aan mij geaccordeerde bij de Hofte aan den eigenaar van den Koldenberg, Kooier en
anderen. Dit een en ander zoude behoren afgedaan te worden, waar van eenige schulden zouden
kunnen betaald worden, waar bij dan zoude kunnen gevoegd worden het aangegravene bij de
Brandehorst wanneer men voordeelen zal daar toe te kunnen verstaan.
Telkens word geinpahineerd door Eertink begerende dat de gecommitteerdens bijeen zouden
komen en met elkander over een te komen hoe veel wij zouden genieten van onze commissie. Ik
heb hem geantwoord dat ik nog te goed hebbende bij de markte, ik ook nu nog geene rekening
konde inleveren.

Ik wenschte dat deze zaak mogt worden getermineerd naar dien ik daarvoor gedanig
remonstrantich geniet waarvan mij zegt dat van wegens de heer Jaling onderrigt geworden. En
wordt diens eindelijk dan het plaatsjen de Koldendijk bij den Philipsborg nog niet is verjaard.
Als Kooyer in opositie komt zeggende getuigen te kunnen bijbrengen dat zijne aangraving
verjaard is. Ik geloof dat wij dan tegendeel van getuigen zullen kunnen staven. Kortom prolable
geloof ik dat het niet ondienstig zoude zijn dat wij ons over dien en meer andere zaken
aboucheren ..., maar een dag gelieve te bepalen dan zal ik bij uwed komen op het Weldam, maar
liefst op een zondag omdat ik thans wat geasserteerd ben. Wanneer uwed aanstaande zondag den
9e dezer .. viert dan verzoeke mij zulks maar te laten weten en mij een uur te willen bepalen. Ik
geloof dat dit het best zal zijn omdat men met zien tweeen meer weet kan afdoen en het
zoodoende kunnen beoordeelen wat uwed in kwaliteit van markenrichter zoude moeten worden
gedaan. Indien uwed de zondag niet moet conneniceren dan geliefe maar een andere dag te
bepalen. Maar ik moet uwed preveniceren dat ik elken dag als gecommitteerde van het gemeente
bestuur door den heeren verwalters en ontvangers kan opgeroepen worden om schatters te
benoemen. Alleen deze requesten uitgezondert ben ik haaren dienst.
Intusschen verblijven met de meeste achting.
Stoevelaar den 5 october 1823.
B.H. van der Wijck
02-12-1823.
Den Heer W. Melling rentmr van den Heer van Twikkel en Weldam, markenrichter van Stokkum
op den huize Weldam.
Wel Edele Heer
Uw Wel Edel Geb geeerde van den 20 november j.l. is mij met de daar bij gevoegde erkentenis
van ontvang van vierhonderd en fijftig guldens voor het provenu van de notarieel verkochte
Brandehorst benevens eene nota van schuld ten laste de buurdschap Herike wel geworden. Ik
verneem heden bericht van Eertink dat Olidam zijne verschuldigde penningen wegens aankoop
van het plaatsje Gat Jan van deze markte jaarlijks verkiest te verenten zoo dat van nu finaal de
jaarlijkschen geaccordeerde toelage voor Herike aan meester Alberson gevonden en afgedaan
zoude zijn.
Niet te min nu eenige weken geleden heeft mij gem. Olidam in tegenswoordigheid van mijnen
bouwknegt gezegt dat hij die niet verkoos, naardien de bedongene vijf ten hondert voor hem te
hoog zoude aankomen en dat hij ook bereids zijne schuld op vier guldens na welke hij nog
dezelfde week zoude aanreiken, aan den hr Jalink betaald had. Ik meen mij te herinneren dat
Eertink destijds ook daar van zeide bewust te zijn, maar ik kan daar op zoo vast niet staan.
Ik zal mij dan deswegens bij de man zelve informeren en uwed in uw kwaliteit van markenrichter
als gecommitteerde in deze zaak nader rapport doen.
Op al die praatjes kan men weinig klaar maken; men moet hier nagels met hoofden slaan en zal ik
daarom er ook met den heer Jalink over spreken en dat wij voor uitvlugten mogen gedekt blijven.
Intusschen spreekt het mijns inziens van zelve dat de vrienden van den termijn van betaling het
de gereserveerde betaling moeten verenten of aan zuiveren.
Ik neem de vrijheid uwed te herinneren dat tijdens uwed laatsten markten afrekening in 1822
wanneer uwed de heeren Gotte en Sloet voordroeg om uwed rekening te examineren uwed op
mijn verzoek geen zwarigheid maakte om mij een afschrift daar van te zullen zenden opdat ik
zelve er eene kopie van konde maken. Zeer aangenaam zoude het mij dan zijn dat uewed mij die
geliefde te zenden belovende ik die aan uwed den volgende dag te zullen retourneren. Daarna zal
ik de eer hebben mijne gevoelens te melden nopens de aan mij gezondene notulen.
Eertink, Scholte en Schurink bouwman op Hekhuis hebben mij heden avond gezegd dat

Lodeweges voor zijn plaatsje wilde geven eene somma van f 150, mids daar bij word toegestaan
ongeveer drie schepels gezaai marktengrond. De tegenwoordige eigenaar van den Ouden Pot
zoude genegen zijn het opgegravene bij dit plaatsje voor f 42 te willen aannemen. Na ... also
mede voor de kleine aangegravene Hekhuis waarvan ik uwed verslag heb gedaan f 24 daar bij
gerekend het weide geld voor dit lopende jaar dat Veldhuis nog niet zeide ontvangen heeft. Met
de aangraving van den Nieuwen Pot bij den Potdijk te zamen niet veel beneden de f 300 zullen
renderen en welligt wel geheel of iets daar boven, wanneer wegens verdere aangraving bij de
verkochte Brandehorst konde worden geconvenieerd.
Ik heb de eer mij met de meeste achting te noemen.
Stoevelaar den 2 dec 1823. B.H. van der Wijck
04-04-1824.
Wel Edel Geboren Heer
Den Heer W. Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike op de huyze Twickel.
Nauwelijks had ik de ingeslotene geexpedieert om dezelve op morgen met de Enschedeer wagen
aan uwed te verzenden of vervoegden zich bij mij G. Greven, Brerend Ebbers, Arend Jan Thijink
op Rensink, Jan Hendrik Wennink, de zoon van de wed. Leeftink, Hendrik Leferink en Harmen
Roelvink op Effink om hunne klagten te vernieuwen wegens vreemde ganzen, welke het
Stokkummer Broek geheel vernielden. Na eenige woordenwisselingen werd men van gevoelen
dat alle bemoeyingen onnut zouden zijn, zoo lang er geene andere gezworens worden aangesteld;
te meer wijl Dijking wenschte om van zijn post ontslagen te worden, t welk hij hen verzogt had
van aan mij te zeggen. Men klaagde algemeen van de inactiviteit der gezworens zijnde het
verlangen dat de gezworens op den holtink zich zouden verbinden van hun plicht getrouwelijk te
zullen waarnemen en versogt men mij uw ed uit te nodigen om ten einde voormeld zoo spoedig
mogelijk een holtink te willen uitschrijven. Uwed verzoek ik dan de eer heb voor deze namens
hen te doen.
Naardien ik gaarne uwed zoude spreken over Heriker zaken, zoo zal het mij aangenaam zijn
wanneer uw ed mij een keer, t zij te Goor of op het Weldam daar toe gelieven te bepalen.
Ik heb de eer met alle achting te zijn.
Stoevelaar den 4 april 1824. B.H. van der Wijck
In antwoord op uw schrijven van den 4 en 5 dezer heb ik de eer te melden dat ik Schurink
gevraagt heb of hij gek word met van mij betaling te vragen van zoo eene onredelijk gestelde
rekening die ik hem terug gegeven heb met f 5 voor een jaar als gezworen; hij beweerde dat uwed
hem gezegt had van dat werk niet voor niets te moeten doen, waarop ik hem geantwoord heb dat
zijne rekening loopende over gedaan werk tot bekoming van een fonds voor den
schoolonderwijzer, hij er zich mede bij uw ed diende te vervoegen en dat ik uwed zijnde,
hierover met uwed zou spreken.
Wat Eertink aangaat, op zijne rekening heb ik hem posten aangewezen waarvoor hij niet mogt
declareeren, hij heeft mij tevens gezegd dat hij zich niet met f 1 per dag zou contenteeren, nadat
ik hem vorige quittantie getoond had, van andere geerfdens waarvan sommige zelfs minder
gedeclareerd hadden, hij beriep zich hierop f 1-10 die de Scholte genoten had. Om boven gen.
reden heb ik hem bij uwed gerentoyeerd, hem zeggende dat ik zonder uwed gesproken te hebben
hierin niet kon doen. Bijzonder aangenaam zal het mij zijn uwed in den loop dezer of volgende
week te kunnen spreken, ik zal de vrijheid nemen uwed vooraf van dag te proponeeren. Zulks zou
eerder geschied zijn zo eene langdurige ongesteldheid het mij niet belet had. Heden heb ik den
schoolonderwijzer te Herike den toelage ad f 15 voorgeschoten. Ik heb van den geprojecteerden
koop van Lodeweges geene andere informatie dan de voorlopige van uwed, doch in de voorige

week zijn mijn boeren uit Stokkum wezen klagen over de ganzen.
Over een en ander uwed hoopende te spreken, zoo verblijf ik met hoogachting. Hoogwelgeboren
Heer.
Twickel den 6 april 1824.
05-04-1824.
Den Heer W. Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike op den huize Twikkel.
Wel Edel Geboren Heer
Eenige dagen geleden kwam Arend Schurink gezworen van Herike mij spreken over eene
rekening van hem ten laste dezer markte. Men had hem (zeide hij) gezegd dat hij ook zijne
rekening maar moet inleveren. Maar nimmer eene rekening van dien aard opgemaakt hebbende
inval onbewust hoe wel hij billijk in rekening zoude kunnen brengen, had hij zich vervoegd bij
Scholte die hem gezegd had dat hij voor een loop een gulden rekende, dat hij daarop zijne
rekening in dier voegen aan uwed had aangegeven. Dan dat uwed hem (de rekening ingezien
hebbende) gevraagd had of hij ook was waarom hij zoo als alle deden ook geen daalder rekende ?
Dat hij zich bij mij konde vervoegen en als ik er mee tevreden was dat hij dan voor een loop van
uwed een daalder zoude ontvangen.
Ik heb hem geantwoord als dat hij van uwed een daalder voor een loop konde erlangen, hij gek
zoude zijn als hij die niet aannam, dat aannemen voor hem geen bezwaar konde opleveren dan
wat mij belangde, ik van gevoelen was dat voor een zaakje na de loop een gulden zelfs wel veel
te hoog gerekend zoude zijn en ik mij daarover niet konde uitlaten.
Hij zelve scheen er de gek mee te scheren zeggende dat Eertink voor een loop van zijn huis naar
Stoevelaar een daalder rekende. Eertink heeft mij nu reeds een geruime tijd geleden zijn rekening
vertoond. Ik zag die vlugtig in en een daalder voor een loop bemetende gaf ik die zonder verder
naziens wederom over te meer omdat ik tevens van hem vernam dat uwed hem die zoude
voldoen, zoodra er maar geld was. Ik had toch met een zwint gezien dat het papier van boven tot
beneden vol loupies was. Of deze belofte van uwed aanleiding gegeven hebben dat de
gecommitteerde Eertink geen kwartier geeft en dat hij een ieder zoude aansporen om meer aan te
graven (zoo als ik van ter zijden vernomen heb), ten einde er maar geld in cassa zoude komen
wens ik niet te vermoeden. Ik heb de eer uwed hier van, zonder mij eenige remarques, noch ter
eener, noch ter andere zijde, te weerlaven kennis te geven.
Tevens heb ik de eer (hier mede naar 't schijnd in verband) uwed te berigten, dat het bepaald
schijnd te zijn hoe veel Lodeweges namentlijk f 150 voor het daar bij nog aan te graven zal
betalen. Dit aan te gravene is door Eertink uitgekuild kracht uyt onder approbatie van mij, terwijl
die zaak naar waarheid is beslischt zoo als ik bereids ondervonden heb. Kort daar moet geld zijn
en zoo spoedig mogelijk of ik zorg dat zoo veel markten gronds nauwelijks zal te vinden zijn dat
niet met lopen kan worden ingehaald. Het spoed hier na het bespottelijke. Met de Brandehorst
had men nauwelijks gedaan of vernieuwde ongeregeldheden grijpen stand en ook niet zal men dit
... des noden te verbiedigen of zich andersmaal naar den ... te eender dat den markten hier weinig
voordeels zoude aanbrengen. Ik kan mij niet verbeelden dat gezworens wiens bijzijn men een
ogenblik tot een geregelden loop behoeft, iets anders dan een billijke schadeloosstelling van
besteede tijd te vorderen hebben.
Voorts heb ik de eer uwed kennis te geven dat nu eenige tijd geleden mij eenige Stokkumers
hebben komen klagen over veelvuldige uitheemsche ganzen op het broek, zeggende dat Kooyer
die niets voor de zelfs ... Ik heb hun geantwoord dat zij mij daarover nader konden spreken
zondags de kerk uitgaande en ik tot hun dienst gereed was. Daar van is verder niets gekomen.
Dijking daar bij present zijnde en hem daarover onder vier ogen sprekende, erkende dat het grof

met de ganzen liep. Op mijne aanbeveling van in zijne qualiteit de markten resoluties te doen
eerbiedigen, antwoorde hij dat hij dan van den morgen tot den avond in het broek behoorde te
zijn en zoo heel licht een goed pak slaag zoude kunnen erlangen. Hij bejaard zijnde verlangende
wens om van zijnen post ontslagen te worden. Ik verzocht hem zoo veel mogelijk met de overige
gezworens een wakend oog te houden, dat hij gaan dan zoude en hebbe ik verders desweegens
mij vernomen of .. van eene schriftelijke aanklagte die ik gevorderd heb hier van oorzaak zij, wist
ik niet maar wel dat ik van mijne zijde weer te gerecruteerd te zijn.
Eindelijk heb ik de eer uwed te communiceren dat ik mij per missive dd 20 dec. des voorledenen
jaars aan wijlen burgemr versoek heb verrigd met vriendelijke uitnodiging om een
marktenscheiding te confereren, dat deze missive onbeantwoord is gebleven, maar dat ik hier
over met de heer Gotte sprekende, wij overeengekomen zijn om een gunstige jaargetij af te
wagten ten einde de nodige inspectie te kunnen doen.
Ik met de eer met alle achting te zijn.
Stoevelaar den 5 april 1824. B.H. van der Wijck
18-04-1824.
Den Heer W. Melling markerigter van Stokkem en Herike op de huyze Twikkel.
Wel Edele Geboren Heer
In de grootsten haast heb ik de eer te berichten dat door mij weldane rekening wegens
marktendiensten ingevolge uwed aanschrijving hierbij gevoegd vermoede ik dat wegens gegeven
orders nopens de gansen in het Stokkemer broek het onnodig zal zijn om uwed te berigten nopens
het nadeel dat die van Herike zouden lijden bij aldien de ganzen eerst na St Jacop in het broek
mogten gedreven worden. Indien dit niet te min daar uwed verlangt word zoo verzoeke mij zulks
te doen weten.
Intusschen bedanke voor de voldoening en heb ik de eer met de meeste achting te zien.
Stoevelaar den 18 april 1824.
B.H. van der Wijck
Hoog Welgeboren Heer
Moge uwed verzoeken om de schouwe in de Heriker Meene dit voorjaar te willen doen; ik heb
den gezworene Scholte gelast uwed zulks verkiezende om uwed bij het doen derzelve te
assisteeren.
Met volkomen hoogachting verblijve.
Twickel 16 april 1824.
Hoog welgeboren heer uwe gehoorzame dienaar W. Mellink
28-04-1824.
Wel Edele Geb Heer
Ingevolge uwen uitnodiging heb ik op gisteren den 27 dezes met en benevens Zwier Scholten en
de bode van Herike de schouw gedaan in de Heriker Meene en heb ik daar alle betuiningen in
behoorlijke order en de hekken gesloten bevonden. Uitgezondert de wering van Willem Heuten
bouwman op het erve Schurink in de beek bij de Assche, die wij daarmede bezig vonden terwijl
die aan de eene zijde ter competentie van den B.. op de zoogenaamde Luizebeld, wiens naam als
onlangs nieuw gekomen ons onbekend is, benevens Jan Hendrik Heyink welke deze wering in
gemeenschap aangaat, geheel onaangeroerd bevonden. Ik heb daarop namens uwed vermelde
Willem Heuten gelast om tegens morgen (heden) zijne wering in volkomene order te hebben en
de twee overigen hier van te verwittigen, hun elks 10 st voor eene dubbele schouw opleggende,
met aanbeveling dat bij aldien als dan de wering niet in orde en schouwbaar door mij bevonden
word is, uwed daar van zoude kennis geven en zij de volle boete zouden betalen. Dien ten
gevolge heb ik mij heden avond vergezeld van Zwiers en de bode andermaal derwaards begeven

en bevonden dat de wering van Heuten geheel bespottelijk en onvoldoende werd bevonden,
zijnde de middenpaal van het hek, niet in het midden van de beek geplaatst waardoor de
betuiningen aan de andere zijde, welke anders wel gemaakt, een zeer ruime plaats voor het open
laat. Ik heb dan de bode gelast zig naar meergem. Heuten te begeven en hem doen gelasten van
dadelijk hunne gezamentlijke wering in eenen schouwbaren staat te brengen en hen
verantwoordelijk gesteld voor de schade die hunne onwilligheid zoude waarmaken, hem tevens
laten weten dat hij in de boeten vervallen was ik uwed hier van zoude berigten, zoo als ik de eer
heb bij deze te doen. Deze wering in de beek voorm. is van dien aard dat zij volstrekt
gezamentlijk behoord te geschieden en is van groot belang voor weering van vreemd vee.
Voorts heb ik de eer uwed kennis te geven dat ik ten einde afweging van zaken te bevorderen
geoordeeld heb, met Lodeweges te moeten toegeven naardien den regten weg volkomen besloten
was, hij moet dat discutabelen f 150 voor zijnen kamp betalen.
Teunis Oliedam heeft zich eindelijk eens verklaard dat hij de kooppenningen op zijn land naar het
koopcontract wilde verenten. Hij is die halven der interessen verschuldigd van den dag van
aankoop. Naar mijne gedagten zal Filipsborg voor de Brandehorst van den dag van aankoop tot
de tijd dat hij dezelve heeft betaald behoren aan te zuiveren. Ik herinner mij toch niet volkomen
de koopconditien dit specterende. Ik heb aan dezen schriftelijk de volgende boodschap door de
bode van Herike laten doen:
"De ondergetekende B.H. van der Wijck in zijne kwaliteit van gecommitteerde der markten
Stokkum en Herike, ten einde alle eigendunkelijke aangravingen te keer te gaan en desnoods in
regten daarvoor op te treden. Ontbied den marktenbode van Herike G. Schurink om zich te
begeven naar Jan Harmen Filipsburg als koper en eigenaar van den zoogenaamden Brandehorst
en hem daar overgave van deze in het vriendelijke te vermanen van de wilkeurige en op eigene
authoriteit aangegraven grond als het eigendom van gezamentlijke goedsheren en efgenamen
dezer markte, bij gemelde Brandehorst zelve en zonder eenige kosten aan de markte te
veroorsaken wederom in te lijken of dezelve aan meergemelde markte tegens betaling te
vergoeden. Zullende echter in allen geval het van den weg langs de beeke aangegravene wederom
moeten worden ingelijkt. Wanneer na veertien dagen tijds na dagtekening deze, hier aan op de
een of andere wijze niet mogt worden voldaan, zal de ondergetekende zich genootdrongen vinden
om tegens de Jan Harmen Filipsburg in regten op te treden. Herike den 26 april 1824".
Hij heeft aan de bode tot antwoord gegeven dat hij niet wist wat hij hier in doen zoude. Zoo dat
dezen ons waarschijnlijk zal afwagten. Hij zal het denkelijk op mijnen voorbedongen weg
houden die hij aanmerkelijk heeft uitgezet. Hij word hierin door G. Scholte en Arend Schurink
gesterkt, hoe zeer door de heer Sloet geene de mindste indices voor die rigting, maar veel voor
mijne sustinue gevonden is. In allen geval staat duidelijk in de koopcondities dat die weg voor
mij is voorbehouden en gevoegelijk moet ik op zijn minst genomen passeren kunnen zonder eens
anders land te raken en wel met eene ordentelijke passage. Ook maakt hem dit niet bevoegd om
eigene authorisatie aan te graven en de gemene passage zoodanig te besnoeyen dat die nauwelijks
bruikbaar is.
Middens tot efficasiente middelen over te gaan zoude het mij aangenaam zijn die zaak met uwed
te beresonneren, namentlijk of wij tot insmijting zouden overgaan of de regterlijke authoriteit
binnen roepen. Ik zal uwed over een en ander nader schrijven.
Inmiddels heb ik de eer mij met de meeste achting te noemen.
Stoevelaar den 28 april 1824.
B.H. van der Wijck

29-05-1824.
Den heer Melling fungerend markerichter te Twikkel.
Wel Edel Geb Heer
Het is mij bericht dat ik morgen namiddag van huis moet en alzoo niet mogelijk om uwed te
ontvangen. Maar dinsdag aanstaande moet ik mij naar Delden begeven ten einde de
kiesvergadering bij te wonen, wanneer het uwed als dan mogt convenieren zouden wij gevoeglijk
over een en andere zaken kunnen spreken. Ik zal dan mijn knegt bij uwed zenden om te vernemen
of uwed zich te hier bevind of wanneer anders eene .. zoude voegen.
Bij deze gelegendheid heb ik de eer tevens te melden dat de weg van den Pot na Markelo
gemaakt is en ik order gegeven heb om eene gestopte afwatering aldaar wederom te openen.
Dezen weg is thans in een zeer goeden staat en hebben wij daar deze .. een duiker uitgeweddert.
Ik heb de eer met alle achting te zijn.
Stoevelaar 29 mey 1824.
B.H. van der Wijck
28-06-1824.
Den Heer Melling fungerend markenrigter op het Wickel.
Wel Edel Geboren Heer
Ik heb de eer uwed te melden dat ik mij woensdag den 30 dezer vergezeld van Scholte begeven
heb nae de Assche ende aldaar gemaakte bevondene schadden in stukken heb laten slaan en dat ik
den dag daar aan volgende almede vergezeld van Scholte benevens de bode Reins en Kobbe het
aangegravene van Kooyer bij zijnen kamp langs de Herikerweg naar Rijssen, welke ik
aanmerkelijk besnoeid vond, heb laten inlijken. Ik heb gem. twee inlijkers beloofd dat zij
hiervoor van wegens de markte voldoening zouden erlangen. Van daar begaven wij ons naar de
Brandehorst met oogmerk om ook aldaar het van den weg afgenomene wederom in te lijken,
maar ik bevond dat men er op zoo eene brutale wijs was te werk gegaan, dat ik aan de vrouw van
Mattena declareerde er niet aan wilde doen en ik er uwed in qualiteit van markenrichter er kennis
aan geven zoude. Zeer aangenaam zoude het mij daar boven zijn dat uwed zeker deze aangraving
en al hetgeen daar uw ed bewust is voorgevallen, in ogenschouw neemt. Ik meen uwed bereids
kennis gegeven te hebben dat de weg van den Pot naar Markelo behoorlijk door die van Herike is
gerepareerd.
Voorts dient dan het wel zeker noodzakelijk zal worden om paal en perk te stellen op het plaggen
maayen en dekplaggen steken in het veen. Scholte is hier van de voornaamste oorzaak; dezen is
begonnen met zoo veele dekplaggen te steken als hij voor het dekken van zijne nieuw gemaakte
schuur nodig had, echter thans daar mede geheel bedaakt is. Ik wierd hier van niets gewaar als na
dat Scholte het steken van dekplaggen wilde tegen gaan waarmede natuurlijke wijze den spot
gedreven werd.
Ik heb den veldwagter vermaand om een wakend oog te houden op het vervoeren van dekplaggen
en schadden naar Goor en twijfel niet of hij zal hier op acht geven.
Ik heb uwed des gelijken ... kennis gegeven dat ik met de hr Gotte overeengekomen was om een
bekwame tijd af te wagten ten einde de scheiding tusschen ons en gemelde stad te inspecteren;
dien ten gevolge herinnerde ik zulks zijn edelachtb. hij onze laasten gemeenteraad en zoude dan
daar van werk gemaakt worden.
Mijn vrouw zoude gaarne de tuinen van Twickel eens zien en daar uw ed mij zulks vriendelijk
hebt aangeboden, zouden wij daarvan gaarne gebruik maken, waarom ik dan de vrijheid neem
een bezoek op aanstaande zondag namiddag voor te staan. Wanneer uwed zulks niet mogt voegen
versoeke mij zulks te melden anders kortheids halve zullen wij het daar voor houden dat zulks
geaccepteerd word.

Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar den 28 juny 1824.
B.H. van der Wijck
04-07-1824.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike te Twickelo.
Wel Edel Geboren Heer
Het is mij leed mijne vrouw zich geheel niet wel bevindende wij door dan verhinderd worden
uwed op heden te komen bezoeken. Ik heb tot het uiterste toe gewagt in de hoop van beterschap
maar zulks niet meer vermoedende haast ik mij deze af te zenden. Na mijn retour van Zwolle
zoude ons een gunstiger tijd daartoe zeer aangenaam zijn.
Ik heb uwed bereids kennis gegeven van het verdegaand misbruik van plaggen en schadden
steken op de Wee en hier over zoude ik weder gaarn met uwed gesproken hebben. Volgens
rapporten worden er daar boven van wed. St... te Goor verkocht en zoude zeker bekend ... zich
niet ontzien bij nachte alles weg te halen. Hier op word thans gevisiteerd.
Voor eenige dagen ontmoete Gerrit Leeftink op het Hekhuis Harmen Nijhuis met een beladen kar
van plaggen. Na eenige woordewisselingen hierover zoude Gerrit Oliedam werkbaas op Weldam
gezegd hebben dat hem dit aandringen en op de vraag van gem. Hekhuis of hij dan daartoe recht
hadde, zoude hij geantwoord hebben: maak maar voort want er is onweer aan de lucht. Ik geloof
dat het goed zal zijn dat uwed het plaggen steken voortaan verbied.
Het is ook wel geweest en ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar 4 july 1824.
B.H. van der Wijck
17-09-1824.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herke te Twikelo.
Wel Edel Geboren Heer
Ik herinner mij niet wel of ik uwed kennis heb gegeven dat ik den 24 augustus in Stokkum de
Letinks stege in bruikbare staat heb gebragt, zoo neen heb de eer zulks bij deze te doen.
Thans behoord gemeld te worden dat onze commissie tot scheiding met Goor, bestaande in de
heer Gotte en mijn persoon waarbij wij hebben genomen uit Stokkum de Hunger en uit Herike
Gerrit Poel en de gezworen Scholte en wegens Goor burgemr. Laupman, C. ten Zijthoff, van
Kalker en de gewezen vrederegter ten Zijthoff, een voorlopige bijeenkomst hebben gehad op
woensdag den 15 dezer aan het molenaarhuis van Bethman ten einde voormeld. Ik proponeerde
ten einde alle onaangenaamheden van wederzijdsen pretentien te vermijden, daar de heren van
Goor gelievden op te geven hoe veel of hoe groot een stuk lands zij voor scheiding zouden
begeren. Dit wierd gequoteerd, waarop dan de heer Gotte aanmerkte dat wij dan alzoo afgedaan
hadden en wij hunne voordragt zouden afwagten. Men verkoos echter eens ... te gaan en in plaats
voorwaards maakte men eene achterwaardsen wending. Het zoogenaamde Groote Slag werd in
tween gedeeld, vervolgens begaf men zig naar het Mosterd Hek. De heer van Kalker beweerde
dat de wal dezer visscherij eenen kadijk was welke bij vakken door de Goorschen burger
onderhouden werd. Ik nam hierop de vrijheid aan te merken dat deze visscherij en wal op meer
lange jaren een eigendom van Stoevelaar geweest was, welke verkogt zijnde. Thans dat eigendom
van Bennink was en deze bewering kant nog wal raakt, naardien de burgem. van Goor mij te
overvloedig bekend, zich daar nimmer mede bemoeid hadden en een paticulier eigendom was.
Men ontkende niet, men erkende niet maar het moet toch het gevolg erlangen dat hier van verder
geene redeneerd en men wettigde het nog voorwaards hoe een paaltje dat de scheid van Herike en
Goor was. Men ging dan derwaards en ik ging alleen van mijn persoon vergezeld ... uytzoeken
naar een paal daar ik wel wil dat er geen stond. Ik zog eindelijk de vrienden als in een ...

vergaderd en begaf mij derwaards en ziet de vrienden staande rondsom het paaltje. Ik vroeg of dit
het paaltje zoude zijn, ja dat was het. Ik zeide dit is het paaltje van de oude Mercurius, die tot een
point de ... voor de zaal op Stoevelaar gemaakt daar gestaan heeft en ik mij niet kan begrijpen dat
dit paaltje voor een scheidpaal genomen werd aangezien geheel geen wel .. dat dit paaltje het
Merkurius paaltje was. Zelfs de heeren weten daarvan niet maar dit was het scheid paaltje waar
aan zich de vrinden zelven en van dit paaltje liep de scheid op het uiterste eind van de Mosterd
visscherij.
Nu werd het dan tijd dat onze scheid en pretentie op te geven zoo als ik dat met de heer Gotte
overeenkwam. Ik zeide dan dat onze wederzijdschen meningen te veel uit een liepen en wij van
gevoelen waren dat de ... een eigendom van Herike was en de stad Goor daarvan alleen eene
schadevergoeding voor het regt van medeweide compenteerde. Voorts dat de scheid moet
genomen worden van den steen bij de Pasmansbrug op een steen in het Scherpenseel welke laakte
op de steen in eene weide van het Sprakengereef. De heer Gotte proponeerde eene nadere
bijeenkomst over 14 dagen en men van weerszijden behoorde toe te geven, dat het anders te
vermoeden was dat er niets van komen zoude. Ik zeide dat die tijd te kort gesteld was. Men kwam
dan eindelijk overeen dat ik met uwed eene nadere bijeenkomst zoude aanleggen en ik den hr
burgemr Laupman eenige dagen te voren daar van zoude verwittigen; dus onbepaald hebben wij
verders geene woordewisselingen gehad en zijn zoo harmonieus van elkander gescheiden.
Zie daar dan de staat der pretentie welke ik naar waarheid niet vermeld had. De heren van Goor
wilden echter als van ouds gaarn in gemeenschap leven en hoe waren mijne bueren opgetogen
over alles mondeling nadien.
Voorleden zondag 8 dagen en ook dien zondag was ons voornemen uwed te komen bezoeken;
beide dagen werd mijne vrouw ziekelijk, wanneer nu aanstaande zondag mijn vrouw wel moet
zijn, zal het ons aangenaam zijn van uwed uitnodiging te presteren, maar wanneer zij wederom
door ongesteldheid mogt verhindert worden, dan zal ik de eer hebben namiddag te komen ten
einde onder vier ogen (waarvan uwed de noodzakelijkheid zal gevoelen) hier over te spreken. Ik
vlij mij echter dat mijn vrouw van de partij zal kunnen zijn.
Inmiddels heb ik de eer met alle achting te zijn.
Stoevelaar den 17 sept 1826.
B.H. van der Wijck
Indien uwed belet mogt hebben versoeke een letter die antwoord of ook aan Laupman waar
dagelijks gelegendheid is, anders zal ik er het voor naar den zaak mijn voorstel agreerd. Ik heb
hiervan geen copie gehouden.
22-10-1824.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkem en Herike te Twikkelo.
Wel Edel Geboren Heer
Ik heb de eer uwed kennis te geven dat ik op versoek van de heer Tering namens de commissie
voor deze markte heb toegestaan dat de beek langs den Holtdijk en onzen Elsener scheid word
uitgegraven voor het transport van steenen als mede om een grup van de Heriker school langs de
Vlierweg uitwaterende in gemelde beek tot aanvoer van water, uit te diepen.
Ik heb om de presente veroorzaakt door het aannaderend winterseisoen en het ontwijfelbaar
voordeel van onze markte, zoo daar bevordering van afwatering, als mede voor het schouwen
dezer beek welke ten laste onzere markt is, niet genetiteerd mij overzienende dat uwed en
eigenerfdens zeer te voelen zullen zijn, dat deze afwatering zoo goedkoop, namentlijk voor een
vriendelijke dank voor vergunning is hersteld.
Bij deze neem ik ook de vrijheid te herinneren onze afspraak om hier te komen jagen en het
provenue hier op te peuzelen; mijn vrouw vraagt eene ter propositie hier bij een versoek aan

uwed heb aan uw echtgenote om mede van de partij te willen zijn.
Indien andere omstandigheden daar ten gunstig, zal het ons aangenaam zijn om van den best
voegende dag geinteresseerd te mogen worden, alleen dient dan de liefhebbers nu dagelijks nog
plauderen en een al te lang jagen den dag zoude zoek maken, waarom herstel andienstig zoude
worden. Ik weet niet of de heer Kapitein een nimrod is, indien zijn weled ... wat het pas en ons
met een bezoek gelieft te vereeren, zoude mij zeer aangenaam.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar den 22 october 1824.
B.H. van der Wijck
18-02-1825.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkem en Herike te Twickel.
Wel Edel Geboren Heer
Ik heb met Scholte gesproken over 't verkoopen van leem in den Herikerberg. De vrienden waren
niet wederom bij hem geweest echter twijfelde hij niet of zouden wederom komen. Hij meende
gehoord te hebben dat zij in Elssen f 100 voor een morgen lands gegeven hadden, 't welk
naderhand zeer netjes wederom was toegelijkt geworden, waardoor dan ook geheel schadeloos
het land in zijn ouden doen gebleven was. Hij twijfelde niet of boven die 100 zoude wel eenige
beneficie extra betaald zijn.
Mijns inziens zoude het zeer goed zijn dat uwed het voorstel op den aanstaanden holting deed, of
bij aldien om leem gevraagd word, men die verkopen zoude, ja dan neen. Konden wij zoo veel
bijeenzamelen dat men voor een verblijf van een meester konde zorgen. Zoude wel wenschelijk
zijn voor ongehuwde kan het zoo, als het maar voor een gehuwd persoon, zoude er in allen geval
behoren gezorgd te worden; waarom dan wanneer men het schoolwezen ter horte neemt, hier aan
zoo veel mogelijk behoord gedagt te worden. Wij zullen dat beter eens worden als men den
vriend die wij heden zagen. Scholte wilde dien weg ook wel in, vonde echter eenige wat of de
verkoop van die leem wel uitsluitend Stokkem en Herike zoude verblijven. Mij dunkt dit zonder
eenige bedenking.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar 18 febr. 1825.
B.H. van der Wijck
17-04-1825.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike te Twikkel.
Wel Edel Geboren Heer
Dadelijk na de ontvang van uwed eerste missive ontbood ik Lodeweges ten einde zijne markten
schuld in orde te brengen.
Ik had mij verbeeld dat ik eenvoudig borg zoude zijn voor de som van f 200 welke Lodeweges
zoude verstrekken om den aankoop van zijnen kamp door negotiatie aan de markte te voldoen.
Dat naardien dienkamp meer dan het dubbel deze som waard is, maak ik geene zwarigheid om
deze som van f 200 tegen hypotheek voor mijne rekening te nemen en uwed daar te bevrijden van
meer zulke geringe menschen in relatie te zijn.
Ten einde van mijne zijde dat zeker te zijn, zond ik dadelijk bij de ontvang van uwed concept,
Lodeweges met de zake bij den heer Jalink ten einde dit regelmatig in order te brengen.
Nagenoeg gelijktijdig met uwed laasten ontving ik twee erkentenissen door ons wederzijds te
tekenen. De heer Jalink meld mij wel per geleidende dat voor mijne ... gezorgd is en dat mij de
hypotheek geworden zal zoodra zijn ed die van Almelo zal terug ontvangen, maar ik die in deze
zaak geen het mindste belang heb, wensch te doen dat prolable gewaarborgd te zijn alvorens ik
mij engageer in deze zaak welke in belang voor mij geheel vreemd is. Zoodra ik dan de

hypotheek van de heer Jalink zal ontvangen hebben, zal ik uwed dadelijk mijne erkentenis daar
geworden.
Belangende uwed verzoek van opgaaf de aangegraven markten gronden zal ik na retour van
Zwolle de gezworens van Stokkum bijeenroepen en uwed deswegens berigten. Nopens die van
Herike heb ik uwed bereids opgave gedaan. De aanmerkingen van Scholte op den laatste holtink
zouden hier wel eenige veranderingen kunnen veroorzaken.
Deze man is begonnen met een huis op marktengrond te bouwen op eigen gezag, daarna er bij
aangegraven, vervolgens is hij bij mij gekomen op uwed aanbeveling, volgens zijn zeggen dat als
ik er niets tegen had, hij dan een schuurtje naast vermelde huis zoude kunnen zetten. Ik heb hen
geantwoord dat ik er niets tegen had personeel. Hij is dan doorgegaan en het met dekplaggen
leidekt, daarna al wederom gaat hij rondtom die schuur op eigen gezag aangraven. Geen wonder
dat die man verwaand word en onbeschaamd genoeg was van mij wegens aangraving verwijting
te doen, daar nogthans hij zelve in tegenswoordigheid van de Heriker gezworens een vernieuwing
van een sloot geheel buiten mijne order gedaan heeft afgetreden en gezamentlijk tegens betaling
toe erkend. Maar ook nog deze begonnen vernieuwing of aangraving ligt er nog in den zelfden
staat, hebbende ik volstrekt verboden voor legale toestemming daarvan gebruik te maken. Ik
vermeende dan buiten eenige colange te zijn. Evenwel wat er buiten mijn weten nog is
aangegraven of een stukie sloots vernieuwd, kwalijk 1/4 spind gezaai waarop dan rogge gestaan
heeft. Zoodra ik het wat ruimer zal hebben in den arbeid zal ik dit laten aflijken, hoe zeer het voor
en weging reeds verjaard is. Maar hoe nu met anderen en met de heer Scholte zelve. Hier voor bij
gelegendheid eene probable uitspraak zal mij aangenaam zijn.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar 17 april 1825.
B.H. van der Wijck
18-08-1825.
Den Heer Melling fung. markenrigter van Stokkum em Herike op den huize Twickel.
Wel Edel Geb Heer
Ik heb de eer uwed door deze kennis te geven dat ik voor boete van ganzen van Stokkum heb
ontvangen f 13-70 en van Herike f 2-10, dus te samen f 15-80. Ik moet echter hierbij aanmerken
dat veele verkozen hebben niet te betalen of onder voorwendsel dat zij alleen hun beregtigd getal
ganzen hielden en alzoo niets verschuldigt waren of kortelijk het compliment wederom. Om deze
opgelegde boetens regtens te vorderen schijnd dat geene termen zijn; deels wijl zij bij markten
resolutie niet alzoo zijn opgelegd, deels als wijl in allen geval dergelijk eene resolutie welligt
daar uit gedeputeerd allezins zoude hebben behoren gewettigd te zijn.
Om welke reden ik het billijk en ook loyaal van onze zijde zoude vinden, den welwillenden
daarvoor niet te straffen en alzoo dit ontvangen geld wederom te geven en dergelijk eene nadere
markten resolutie te nemen en dezelve op de een of andere wijze te secureren. Gevende in
overweging met versoek om over de gelden vermeld te willen disponeren. Voorts dient gemeld te
worden dat in het aanstaande jaar de gemeente van Markelo, Goor, Diepenheim en Rijssen van 's
landswege zullen opgemeten worden en dat alzoo terecht op de scheiding met Goor en
Diepenheim zal behoren te worden gedagt; waarom ik dan de vrijheid neem uwed te versoeken
van uwed archiven na te zien, naardien bij den erfmarkenrigter notoir de grensscheidingen
moeten berusten en zal het voeglijk zijn dat wij ons daarover bij eene gunstige gelegendheid
aboucheren.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar 18 august. 1825.
B.H. van der Wijck
Hoogwelgeb heer

In antwoord op uw missive van den 18 dezer neem ik de vrijheid uwed te herinneren dat door mij
voor ongeveer drie jaren aan uwed en den heer Gotte ter hand zijn gestelt de beide markten
boeken.
22-12-1825.
Den Heer W. Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike op den huize Twikkel.
Wel Edel Geboren Heer
Hedenmiddag is bij mij geweest Eertink en den bewoners van den Ouden Pot welken laatsten (nb
fam Holstege) nu aanstaande mey dat plaatsje moet verlaten, versoekende den zelven door
eerstgem. ondersteund om op zijne naasten of wel naast het aangegravene van Lookman (meende
althans naast de aan uwed bekende en geaccordeerde hoek gronds bij den Ouden Pot) een hoek
gronds te mogen aangraven. De man is arm en heeft het huis vol kinders, zijnde zijne vrouw nog
onlangs van twee kinders bevallen in welken opzichte dan beschouwd, hij medelijden waardig is.
Volgens Eertink hebben de lieden in den omtrek er niets tegen dat hem aldaar een hoek gronds
worde toegestaan. Wat mij belangt hebbe is ook niets tegen en wanneer uwed dit dan ook gelieft
te vergunnen en mij deswegens te authoriseren, dan zal ik met en benevens de gezworens van
Herike en die van Stokkum hem een stuk lands laten aftreden. In welk geval ik dan ook versoek
min of meer de groote te willen opgeven of modificeren.
Van onze ganzen expeditie berust mij nog het geld volgens boetens. Ik heb uwed daarvan mijnen
gevoelen medegedeelt, namentlijk dat mijns inziens de onwillige breukelingen in regten zouden
behoren vervolgd te worden of dat de goedwilligen de voldane boetens zouden behoren te
worden gerestitueerd. Zo aangenaam zal het mij zijn hier aan uwed geerde rescriptie te mogen
erlangen.
Ik heb tevens de eer te melden dat ik mij gewoonlijk twee malen naar Hungerink begeven heb om
hem uit te nodigen, van aan mij op te geven de schade door Baneman en Heideman veroorzaakt,
ten einde beide in regten te vervolgen; dat het hoe zeer hij er op aandrang dat de zelve die schade
zoude begroten op zeven g.guld naar marktenregt, hij bij mij komen zoude om aan die zaak ten
fine voormeld te spreken, hij echter niet gekomen is en dat deze zaak tot op heden onaangeroerd
is gebleven.
Eindelijk neem ik de vrijheid uwed te herinneren dat ik aan uwed een plan voor restauratie van
een schoolgebouw voor Herike gezonden heb in de mening dat dit schoolgebouw door
marktengrond zoude verbeterd worden; dan naardien dit op den jongsten holtink is afgeslagen en
dus deze verbetering op een andere wijs zal behoren gevonden te worden, zoo zoude het mij zeer
aangenaam zijn dat vermelde plan of bestek meebrengen dezes terug te mogen erlangen, naardien
daarop thans zal behoren te worden geattendeerd.
Ik heb de eer mij met alle achting te noemen.
Stoevelaar den 22 dec 1825.
B.H. van der Wijck
Ps gem. Potman zal uwed deze zelve komen overhandigen.
12-02-1826.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike te Twickel.
Wel Edel Geboren Heer
Ik heb de eer uwed in kwaliteit van markenrigter te berigten dat Hermanus Wevers een stuk
veldgrond had uitgestoken tusschen Plasman en Wennink en Haargeerds, dat ik hem door den
deurwaarder namens uwed in kwaliteit van markenrigter en mij als gecommitteerde der markte
heb laten aanzeggen om dit werk te staken; dat mij daar aan voldaan hebbende, nu komt
versoeken om een stukje veldgrond 't zij aan de Haar of bij Beltman ter zijner keus.

De gezworens Hungerink en Wennink welke hem vergezelden, daarover gecontaleerd hebbende,
zeiden daar niets tegen te hebben vermenende ook dat daartegen zich niemand oponeren zoude.
Weshalven wanneer uwed er ook niets tegen had dat men hem als dan drie schepels uiterlijk een
mudde lands zoude aftreden. Ik voor mij heb er ook niets tegen en Vruwink, die almede present
was om mij een brief van mevr. van 't Ovelaar te overhandigen (houdende versoek om de
eerstvoorm. uitsteking tegen te gaan) zeide namens zijne gemelde landsvrouwe er ook in toe te
staan. Zoo dat ik in dezen uwed mening en rescriptie zal afwagten, versoekende bij
medevergunning mij de treden op te geven voor een mudde lands, minder komt toch wat al te
karig voor vooral wanneer zijn huisje daar in begrepen zal zijn, waarover uwed welmenens
versoeke.
Voords heb ik de eer al mede te berigten dat ik dingsdag den 7 dezer vergezeld van de gezworens
Scholte en Wiemerink voor den bewoner van den Ouden Pot (zijn naam wil mij niet bijvallen)
heb laten uittreden 100 schreden in de lengte en 80 in de breedte veldgrond, belendende bij het
aangegravene aldaar aan uwed bekend.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar den 12 febr. 1826.
B.H. van der Wijck
Hoogwelgeboren Heer
Ofschoon mijne Hoog Geb vele zwarigheden ziet in het toelaten van hutten op de
marktengronden, zoo wil de Hoog Geb zich evenwel conformeeren met uwed propositie ten
opzigten van Wevers, derhalve neem ik de vrijheid van uwed te solliciteren om hem eene
geschikte plaats, die tot geene bijzonder nadeel is, te willen aanwijzen. Mag ik uwed herinneren
aan het te maken huurcontract met den nieuwen bewooner van de Brandehorst.
Delden 16 february 1826.
14-03-1826.
Den Heer W. Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike te Twickel.
Wel Edel Geboren Heer
Ik was in eenen gerusten hoop ten aanzien onze Stokkumer zaken, mij verbeeldende dat alles ten
genoegen ware geschikt, wanneer ik hedenmorgen van de heer Sloet ontvanger der registratie en
domeinen een vezoek ontving van hr Wevers elders te plaatsen, aangezien dit ter prejudici strekte
van den ervenWolberink en Loinck. Ik heb zijn hoogwelgeb daarop geantwoord met melding dat
ik uwed daar van zoude kennis geven en ik inmiddels order zoude geven van met bouwen van het
huisje te staken.
Mijn voornemen was uwed van een en ander copie te zenden en mij daar mede hedenavond te
occupereren. Wanneer gem. Wevers mij komt verzoeken om daar mede te willen presseren, hij
vergezeld van de gezworens zich naar het Twickel wilde begeven, ten einde deze zaak te
bespoedigen en te termineren, aangezien de tijd voor hem om een aanvraag van ontginning te
maken hem zeer waard was. Gezworens zullen uwed van alles onderrigten agtende het billijk
deze man niet op te houden waarom ik uwed nader schrijven zal afwagten. Kortelijk evenwel
komt het mij voor dat het belang op dat stukje niets waardige opend wat ons gezogt is. Of om die
ellendige zaak een holting zal benodigt zijn weet ik niet, de gezworens kunnen dit met uwed
overleggen. Genoeg deze niets beduidende zaak maakt van mij wat ...
Ik heb de eer met achting te zijn.
Stoevelaar 14 maart 1826.
B.H. van der Wijck

01-08-1826.
Den Heer Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike te Goor.
Wel Edel Geboren Heer
Gisteren is bij mij geweest Scholte en heeft mij bij wijze van discussie gecommuniceert dat op
morgen en dus heden uwed in kwaliteit van markenrigter met en benevens de heeren Gotte en ten
Raa de marktenscheid tusschen Goor en Diepenheim zouden regelen ten huyze van den Heer van
Delden, dat hij ook aldaar ontboden was om te compareren als hij gerequireerd werdt. Dezen was
nauwlijks weg of ik zag van verren uit de buurdschap Herike iemand aankomen den welken bij
kennismaking was de Heer van Delden van het Seldam. Zijn ed gaf in de ruimte op van zijne
menschlievendheid en mij daar ook voor aanziende, twijfelde zijn ed niet of ik zoude ook gaarn
aan geringe lieden werk verschaffen, nu ja ! Kort zijn ed was zints eenige tijd adsistent van den hr
Barneveld en deed den voorslag om klei te mogen graven op den Heriker Berg. Zijn ed scheen in
den eersten opslag zeer moderaat in het vragen, slechts 1 a 1½ spind lands was al wat er begeerd
werdt. Zijn ed had maar 200 van nodig welke echter in eenen asem er 400 werden en om het
transport wille schein zijn, echter daar op de plaats zelve eene tichelarij te willen aanleggen om
die 2 a 4 te bakken. Zijn ed gaf bod op van mijne magt, het hing van mij alleen af. Terwijl ik zijn
ed tot de hr markenrigter verwees, aangezien mijne magt niet verder ging dan lopende zaken.
Voorst of zijn ed zich aan de heer Gotte konde adresseren ? Ik antwoorde in substantie in
kwaliteit van goedsheeren ja ! Maar dat wij in zijn weledelgeb kwaliteit van burgemr van Goor
op onze hoede zouden zijn. Hierop vroeg ik hoeveel zijn ed voornemens was te geven voor de
kley ? Het antwoord was 5½ of 5¼ st. voor herinner ik mij niet al te veel. Voorst of zijn ed zich
zoude kunnen adresseren aan uwed in kwaliteit van markenrigter ? Ik antwoorde ja ! mids zonder
eenige verbinding aan mijne zijde, waarop wij dan van elkander scheiden, terwijl de Heer van
Delden wat zijn wellicht gaande naar Herike waarschijnlijk naar de Scholte terug liep, 't was in
den twedonkeren.
Ik vermoede dat de markte weinig van al die menschlievendheid zoude profiteren. De Scholte
zoude waarschijnlijk veel met den buit kunnen gaan en de 100 derdens wat extenderen, zoo als
zijn ed ook eigene authoriteit de aangraving van Potman heeft geextendeert en geheel veranderd
waar van ik uwed bereids gesproken heb.
Roelof Leeftink bij den Philipsburg graaft blauwe klei voor de Goorschen voor 54 't voer, deze is
daar dan reeds zoo vermindert dat die moeylijk meer te vinden is. Wanneer nu de kley op
markten kosten moet uitgegraven worden, hoeveel beneficie zoude dezelve dan hebben, terwijl
de kley vervlogen zoude zijn. Maar gesteld op zijn fraaist dat de Heer van Delden op zijn
onkosten de kley laat graven wie zal dan de wagt houden ? Scholte ja is geloof ik dat hij wel
wagtmr. zoude willen zijn maar of de markte bij dat wagtmeesterschap veel opsteken zoude,
komt mij zeer twijfelagtig voor.
Ik neem de vrijheid uwed deze aanmerkingen te maken met vriendelijk versoek dat uwed op
deszelfs naeder gelieve te zijn waarvan ik mij versekerd houde, want de Heeren van Delden zijn
slimme menschen die niet schijnen los te laten.
Eenige reisdagen naar Zwolle en naar Deventer hebben mij eene zware galkoorts op het lijf
gehaald, deze kwam geheel onverwagts, welke gelijktijdig met naam kritis verschijnende mij in
een half etmaal onbedenkelijk, uwed daar zitten nog kwade stoffen welke gelost mijn verder
spoedig in ... zal brengen.
Ik heb de eer uwed van mijne achting te zijn.
Stoevelaar 1 august 1826.
B.H. van der Wijck

12-08-1826.
Aan Goedtheren en Erfgenamen van de merkte Stokkum en Herke.
De ondergetekenden gebroeders A. en H. van Delden voornemens zijnde in de naarbijheyd van
Goor metselsteen te laten tiggelen en daar toe de leem in overvloed gevonden wordende in het
veld bij het zoogenaamde Imminkshek aan de helling van Herker berg en genegen zijnde een
gedeelte van gemeld veld ter groote van een a twee schepel lands, daar toe te ontgraven onder
aanbieding van de leemkuylen wederom digt te maken en de grond behoorlijk te zullen laten
plameren.
Zoo neemen zij de vrijheyd zig in deze tot goedheren en erfgenaamen dezer merkte te wenden
met verzoek de nodige vergunning tot het graven van leem hun lieden te willen accorderen en de
som te bepalen waar voor zij lieden 1 a 2 schepel lands des goedvindende onder bovengemelde
conditien ter aangewezene plaatse zouden kunnen ontgraven.
Welk doende, Goor 12 aug 1826.
A. v. Delden
H. van Delden
22-08-1826.
Holting of Goedsheeren en Eigengeerfdens vergadering gehouden in de marke Stokkum en
Herike op dingsdag den 22 augustus 1826 aan het erve Scholte in het Hoff, ingevolge gedane
publicatie van den verwalter erfmarkenrigter.
W. Mellink verwalter erfmarkenrigter.
Assessoren de heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar en W. Gotte.
Verders zijn verschenen de heer J.W. Schutte, G. Scholten, H. Hungerink, J.H. Leunk op
Wennink, Gt. Greven, H. Meenderink op Wansink, H. Roelvink op Effing, J.H. van Heek namens
Vinkers en B. Egbers.
De verwalter erfmarkenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der publicatien uit
welke volgens relaas der custors gebleken is, dat het houden van dezen holting op twee
achtereenvolgende zondagen aan de kerken te Markelo en Diepen is afgelezen en daarvan twee
dubbelden zijn aangeplakt. Vervolgens heeft hij kennis gegeven dat de heer Lith, landmeter
belast met het werk van het kadaster, voor het ambt Markelo en de stad Goor van den
burgemeester van Goor en hem verlangt heeft om te weten in hoeverre die stad in het ambt
Markelo en de markte Stokkum en Herike onder die stad grondeigenaren zijn. Dat, om daaraan te
kunnen voldoen voorschr. heer burgemeester 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
gemeentepaal Goor nr 4 en Markelo nr 16, staande op het Slag in eene regte lijn op den
schoorsteen van het huis van de mulder Bethman en van daar 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 verkiezende te kunnen op- en afgraven, blijvende het
opruimen der waterleidingen zoo als vanouds ten laste deser mark, dewijl ze dienen tot
afwatering der Harkermeen. Dit alles onder wederzijdsche reserve van de goedkeuring van
goedsheeren en geerfdens deser mark en van den raad der stad Goor.
Hierop heeft de heer Gotte, alhier als goedsheer present, en in zijne qualiteit als burgemeester van
Goor verklaard dat de gemeenteraad der stad Goor in de hiervoren gemelde scheiding heeft
gedifficulteerd. Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden den heer verwalter erfmarkenrigter
Mellink en de goedsheeren B.H. van der Wijck, J.W. Schutte en J.H. van Heeck bij dezen te
benoemen en te autoriseren om ingeval het vereischt wordt, tot het finaal termineren der
kwestieuse grensscheiding tusschen Goor en deze mark, ten dien einde te benoemen eenen

arbieter met magt op denzelven en na eigen goedvinding en zonder daartoe nader approbatie
nodig te hebben, al datgeen te doen en alle processen verbaal van grensscheiding te teekenen als
hij goed en raadzaam zal oordeelen onder belofte van restitutie en vrijwaring als naar regten.
Ingelijks is goedgekeurd en de tot regeling der verponding op verlangen van gemelde heer
landmeter gemaakte scheiding tusschen Stokkum en Herike, onverminderd het wederzijds eener
geldend regt van de eene boerschap in de andere en de wederzijdsche verpligting om in de
onderlinge lusten en lasten te deelen en zal voormelde scheiding, na met het vidimus dezer
vergadering geteekend te zijn, in het markten protocol geinsereerd worden.
Het verzoek van de Heeren van Delden om eenige kleigrond in de mark aan te koopen is met
meerderheid van stemmen afgeslagen.
Waarmede deze vergadering gescheiden is.
Get. W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Gotte, J.W. Schutte, J.H. van Heeck, G. Scholten, H.
Hungerink, J.H. Leunk, G. Greven, B. Egbers.
02-02-1827.
Den Heer W. Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike Huis te Goor.
Wel Edel Geboren Heer
Heden avond om 8 uren ontving ik uwed missive op gisteren den 1 febr gedateerd om op morgen
den 3e aan uwed op te geven de grootte van het gedeelte van de Brandehorst dat door Berendiene
Tyoonk met haren echtgenoot van de markte in gebruik heeft, daarvan de belending op te geven
opdat gene prejudici ten aanzien mijnen weg daarvan naar mijne mate in het Elsenerbroek
gelegen, veroorzaakt worde en eindelijk om aan uwed op te geven de huurspenningen welke gem.
bewoners voor dat land van de markte jaarlijks zouden behoren te geven.
Zoo heb ik dan de eer voorlopig aan te merken dat het mij geheel onmogelijk is om in zoo eenen
kort vergunden tijd belangende de grootte, daar aan te kunnen voldoen en wel omdat naar
onthand van de heer burgem Gotte op eenen avond ten zijnen, daar ons wel niet dichtelijk maar
toch hoop zoude gegeven zijn, aan deze echtgenoten om een stukje laag land erbij te zullen
voegen, indien, maar wel indien, mij geheel ontgaan is. Dan dat gem. bewoner zich aan die
verantwoordelijkheid niet gespaard hebben en eigener authoriteit aan het aangraven zijnde
gegaan, heb ik hun zulks verboden met last van wederinlijking. Daaraan hebben zij wel niet
voldaan, edoch hebben zij het verder binnengraven gestaakt. Zoo begrijpt uwed van zelve dat aan
uwed begeerte van opgaaf van grootheid voor een huurcedul, zoo lang dit vermelde indien nog
aanwezig is niet voldaan kan worden, dan alleen van het wettige aanwezige naar raming. En zoo
naar onthand denk ik dat het land dat zij thans van de Brandshorst occuperen, kwalijk drie
schepels gezaai zal bedragen; waarim ik dan hetzelve naar raming billijk op tien spind lands
zoude begroten. Dit lands stukje belend zich ten oosten de scheidings sloot tusschen Herike en
Elssen, ten westen de beek (de Nieuwe meen ik genaamd), ten zuiden mijnen uitweg behorende
tot de Morssinks en Leunks maten gelegen in het Elsener Broek en voor langs den scheidsloot
voorm. tusschen Herike en Elssen en eindelijk ten noorden het lage land tusschen gem.
scheidsloot en beek gelegen.
Deze mijnen uitweg is zoo zeer door gem. bewoner beperkt dat zonder gevaar van omvallen van
een wagen met hooi beladen door den sloot die het land den kant van de Brandehorst beperkt of
scheid van het resterende van dien markt niet te passeren is; waarom ik billijk versoek dat die
weg van den sloot voormeld moge steld worden bij huurcontract op acht voeten Rijnlands. Dan
nog hebben zij hun hut of schuurtje zoodanig op het eind geplaatst dat zij mij nagenoeg het
opkomen hebben belemmerd; waarom ook hier in zal behoren te worden voorzien door een
gedeelte daar van af te breken dat van een zodanig gebouwde zeer gemakkelijk geschieden kan

en behoord omdat zij hunne hut verplaatst hebben zonder op mijn regt acht te geven of liever die
daar door hebben willen verdringen.
Wat de huur belangt zoo meen ik dat dezelve door ons toen gesteld is op een rijksdaler, dan daar
uwed ook de heer Gotte op uwen jaren beter geheugen hebben als ik, zo neem ik de vrijheid ook
in allen geval mij op uwed goeddunken te refereren. Het voornaamste is het eigendom te
secureren.
Eindelijk neem ik nog de vrijheid aan te merken dat als het uwed goedvinden ware geweest om
mij een goede veertien dagen van uwed voornemen te verwittigen dat ik dan zoude geproponeerd
hebben om beide ook Potman (meen ik) in eens geheel af te doen om zoo uwe mogelijke hoogst
benodigde bezuiniging te bevorderen en heb ik eindelijk de eer hier bij te voegen twee zegels
voor deze huurceduls bestemd en door mij betaald.
Over andere onderwerpen zal ik de eer hebben nader te schrijven, verblijvende ik inmiddels met
de meeste consideratie.
B.H. van der Wijck
25-04-1827.
Ik heb de eer uwed de rigtige ontvang te accorderen van:
1. Een extract der resolutie waarbij is geauthoriseerd om de wilkeurige aangravingen tegen te
kunnen gaan.
2. Copie der op heden 26 april j.l. genomen resolutie.
3. Een ander voor de markten bode van Herike om dezelve te doen bezorgen.
Wat de eerste belangt den inhout daarvan was mij wel bekend en had ik deswegens verwart eene
nadere resolutie omdat ik naar copie aan uwed gezonden en door uwed goedgekeurd aan den hr
van der Sluis geschreven heb van zijn ed aangraving om gem. reden, aan den heer markenrigter
kennis te zullen geven en nader goedvinden in te wagten, alvorens tot eene dadelijke inlijking,
zoo als ten aanzien van meest alle anderen heeft plaats gehad, over te gaan. Zoo dat zal ik mij
zelven gelijk blijven deze nadere retractie ik zal moeten inwagten, waarom ik dan ook zal wagten
om het andermaal opgegravene te voren (den 2 voorm) ingelijkt, wederom in te lijken.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn.
Stoevelaar den 24 april 1827.
B.H. van der Wijck
Versoeke verschoning van 't halve vel 't is een ongeluk.
23-05-1827.
Wel Edel Geboren Heer
Toen ik op den holtink of marktenvergadering van 17 juny 1822 door uwed geboren zonder
eenige voorkennis en dus zeer onverwagt werd voorgedragen om gaande markten zaken en meer
speciaal alle wederregtelijke aangravingen in kwaliteit van gecommitteerde der markte tegen te
gaan en daar toe door de geerfdens werd benoemd, heb ik deze commissie voorwaardelijk
aangenomen en daarbij bedongen om de verkiezende daarvoor te mogen bedanken.
Overeenkomstig dan dit mijn beding om redens mij daartoe bewegende, heb ik de eer uwed
geboren in uwed geboren kwaliteit van markenrigter te melden dat ik voor deze commissie bij
deze bedank.
Ik heb de eer hierbij te voegen twee zegels voor huurcontracten bestemd, namentlijk voor
Hendrik Jan Holstege en Hendrika Potmans ehelieden, benevens Roelof Sprokkereef en
Berendina Senkeldam ehelieden; maar welke huurcontracten kennelijk door mij in kwaliteit van
gecommitteerde niet konden gesloten worden, aangezien geene dezer contractanten (wederzijds
althans) niet kunnen schrijven dit notarieel en door uwed geboren zelve in kwaliteit voorm. zal

behoren te geschieden.
Ik heb nog de eer ter kennis van uwed geboren te brengen dat ik den kamp van H.J. Holstege bij
den Potdijk gelegen, heb laten aftreden en bevonden dat derzelfs oostzijde is 67, de noordzijde
142, de westzijde 136 en eindelijk de zuidzijde 76 treden; dat dezelve aan de noordzijde door
geen sloot of iets anders is beperkt.
Wat belangt den kamp van Roelof Sprokereef of wel Berendina Senkeldam, gelegen aan de
noordzijde van de zoogenaamde Brandehorst, geloof ik dat dezelve een minder dan drie schepels
land voluit groot zal zijn.
Ik heb de eer uwed van mijne achting te versoeken en te verblijven.
Stoevelaar den 23 mey 1827.
B.H. van der Wijck
Ps. Greve heeft mij gezegd dat wanneer hij uwed geboren gesproken had over het aangraven en
het aanleggen van een broekweg van de heer van der Sluis, hij aan uwed geboren te kennen had
gegeven dat als die zijn aangraven daar ging, dat dan alle zouden aangraven, uwed gezegd had
dan ook voor de gravinne te zullen aangraven.
Uwed geboren zal zich wel kunnen herinneren dat de heer Gotte tijdens onze jongste markten
vergadering zeer gepresseerd op een scheiding tusschen Herike en Goor, naardien men of van
wegens het gouvernement of van wegens de heeren landmeters, althans ten behoeve van het
cadaster, eene vergadering van gecommitteerden noodzakelijk achten, ten einde tot een vereischt
worden scheiding te geraken.
Na eene vergadering van gemeente raden op den 22 dezer heb ik daarop, zoals wij Twentekers
zeggen, het op den bren geslagen, maar het werd niet opgemerkt of zouden alle naderen nog niet
in werking zijn gebragt of eindelijk zoude zijn uwed geboren dubbele relaties hier het
welvoeglijk stilzwijgen aan zijn uwed geboren hebben opgelegd ? Quel des trois contiendrait le
veritable et at de la questions ! Maar laten wij hier geene abutive gevolgtrekking maken, want ik
voor mij heb liever dat zijn uwed geboren het redelijk belang voor beiden opvat; dan dat zijn
uwed geboren zich zoude absenteren. In dit geval zoude ik denken ik ontveins het niet, den geest
niet te min is over al om en tegenwoordig.
Arnhem den 20 juny 1827.
Aan den heer ontvanger der Domeinen te Goor.
Ik inviteer uwed omtrent de volgende pointen het nodig ondersoek te doen en mij het resultaat
daarvan mede te deelen.
A. Door wie is het weidegeld voor de mark Stokkumerbroek bepaald en hoedanig geschied de
verantwoording daarvan ?
B. Tot welk nut moet een dijk of weg van het Westervlier naar Markelo strekken en waaruit
proflueerd den verpligting den meyers om deze dijk te helpen daarstellen ?
C. Wat is de origine der vastenavonds hoenders ?
Voorts acht ik het van belang dat ten spoedigste wegens de Stokkumer mark de vereischte
rekening en verantwoording word gedaan.
Waarom ik de eer heb uwed uit te nodigen hierop bij de markenrigter aan te dringen en mij van
den bepaalde dag kennis te geeven. Ik moet temeer hierop aandringen daar ik gaarne bij de
liquidatie met de hofhorige meyers ook alle markenrekeningen geliquideert zag.
De administrative der Domeinen in het eerste ressort.
Was get. van Riemsdijk

06-07-1827.
Aan den heer Ontvanger der Domeinen te Goor.
Op de door uwed aan mij mede gedeelde missive van de heer administratieve der domeinen in het
ressort no 79/233 heb ik de eer te berigten dat het weigeld hetgeen jaarlijks in Stokkumerbroek
volgens markten resolutie dd 6 october 1819 van de paarden en beesten betaald wordt dient ter
voldoening en betaling der grondlast van de gemeene gronden en van dese uitgang en de ....
verantwoord wordt.
De nieuwe gemeente weg van Markelo op Westeflier is aangelegd door den heer burgemeester
van Markelo in het algemeen belang der ingesetenen om te Gelselar, Geester, Borculo etc te
kunnen komen.
De rekeningen voor de markten, zooals Stokkum en Herike onder andere over welke de Gravine
van Wassenaer Vrouwe van Twickel, het marktenrigterschap uitoefent kunnen des benoodigd
elke week gedaan worden.
De Marktenrigter.
Twickel 6 july 1827.
Den heer Sloet
Ik heb de eer uwed nevens ... te land en ... der vastenavonds hoenders berichten deze zijn sedert
onheugelijke jaren betaald geworden.
6 july 1827.
Markelo den 17 aug. 1828.
Mijn Heer W. Mellink verw. erfmarkten rigter van Stokkum en Herike reziderende op den huize
Twikkel.
Wel Edele Heer
Na dat ik uwed in de maand july op den huize Weldam heb gesproken en uwed mij met een
rekentje betreffende de markten van Stokkum en Markelo naar C. ten Zijthof hebt verwezen. Zoo
is het bij dezen dat ik uwed ter kennis breng dat die heer mij geweigerd heeft hetzelve te voldoen,
terwijl hij al een en andermaal voor betaald had en dat het dus nu aan u beurt was en meer
praatjes die ik niet heb onthouden.
Intusschen is mijn zeer vriendelijk verzoek dat uwed de goedheid hebt om hetgeen mij volgens
inliggende gekwiteerde rekentje competeerd aan dezen uit te tellen, die wel in de gelegenheid is
hetzelve mij ter hand te stellen.
Waarmede ik de eer heb na heilwensch met de meeste achting te teekenen. Wel Edele Heer.
Uwed dienaar Gt Boskamp
27-08-1828.
Wanneer ik mijne gedagte vestige op een leem reglement dat vermeen ik overal ... tot nog toe is
mij niet bijgevallen om tevens onder en tevens het wettig gebruik niet zindelijk te zijn.
Schatte geniet eene groote eer hij heeft wanorde gestigt, heeft met de zijnen dat aan het eind
zijner ondeugende bedrijven ten minsten 800 voeren leem nodig begroot op 15 st per voer voor f
600 in zijn nest gesleept, betaald daar voor f 50 en zoude dan nog zoo veel genieten daarboven,
dat nagenoeg ook deze waren verd...
Dan hierbij blijft het niet, behalven mij dan men niet aandorst of aanwilde, niet tegenstaande men
mij als de haan op een toorn ziet prijken en hoe zeer ik getragt heb om mede in het gedrag te
komen ten einde de waarheid op zijne vaargrond te plaatsen, zijn de boeren die niet konden
spreken civiel of correctioneel (wat weet ik niet) gedagvaart en gesententieerd in een zaak die een
gesustineerd eigendom nae averegts ook belangende was.

Per slot en zoo als het inderdaad is zijn zij die zich wederregtelijk met gemeen eigendom tegoed
vatiteerde markten gewoonte daar alle zonder listige aanslagen bij nagt begonnen en bij dage wel
eind zien, hebben verrijkt in het gelijk gesteld en zij die naar markten regt geleefd hebben, zonder
dat men de lust bekroop van ook maar toe te tasten, maar wel integendeel de jongste markten
order hebben getentineerd, zonder voor eenen cents iets wederregtelijks geraken te hebben
gestraft, met eene restitutie bezwaard waartoe zij geen regt hebben en daarboven een gezwoorn in
zijn functie bezwaard.
27 augustus 1828.
B.H. van der Wijck
10-05-1830.
De erfmarken rigter der markte Markelo op eene erfgenamen vergaderinge versogt en
gecommiteerd zig te vervoegen op eene goedsheeren en geerfdens vergadering van den markte
Stokkum en Herike en aldaar voor te dragen dat den markte van Markelo jaarlijks voor huyshuere
van de vroedvrouw betaald dertig gulden en daar ed. de bijde markten bediend; om te
proponeeren of het niet billijk zoude bevonden worden om dien kosten zamen te dragen voor
jeder markte vijftien gulden, versoekende dat de vergadering van Stokkum en Herike hier over
willen delibereren en resolveren.
Den 10 may 1830.
De erfmarken rigter der markte Markelo C. ten Zijthoff
09-08-1830.
Aan het marktebestuur van Stokkum en Herike.
Aan den heer markterigter en gezworens der markte Stokkum en Herike.
Geven met schuldigen eerbied te kennen wij ondergeteekenden inwoners van de buurschap
Stokkum en Beusbergen gemeente Markelo dat wij sedert meer dan twee jaren op de plaatsen
waar het ons geoorloofd is uit hoofde van gedurige overstroomingen, geene schadden of
brandstoffen hebben kunnen verzamelen. Waardoor wij in groote ongelegenheid geraakten te
meer wijl velen onzer niet vermogend genoeg waren, de dure brandstoffen in de strenge winters
van elders te kunnen koopen om onze woningen daardoor behoorlijk te verwarmen, ten einde ons
tegen de nijpende koude te beveiligen.
Vooronderstellende dat er in onze markte overvloed van veen of moerasgronden zijn, geschikt
om uitgemodderd te worden zonder dat daardoor aan den weidegrond eenige schade wordt
toegebragt; voor al indien zulks geschiedt onder het opzigte onzer gezworens en deze manier van
brandmaken niet dan in tijden van overstrooming geduld wierde.
En daar er op dezen oogenblik weder geen vooruitzigt is om op de gewone wijze brandstoffen te
bekomen daar de vlieren nog met water overdekt zijn, zoo nemen wij de vrijheid ons tot het
bestuur onzer markte te wenden met de voordragt dat ons door de gezworens ieder naar zijne
behoefte eene geschikte plaats in deze markte moge worden aangewezen, waaruit wij voor dit
jaar de benoodigde brandstoffen kunnen bekomen om alzoo bevrijd te zijn van het aankoop en
derzelve.
Het welk doende, Stokkum den 9 aug. 1830
J.H. Oolbrink
A. Nijkamp
G.J. Vedders
J.H. Nijland
Jan Morsman
T. Kloots
J. Ikkink
G. Berensen
B. Egbers
A.J. Tijink
H. Boode
G. Greven
H. Meendrink
J. Meengs
H. Leeferink
J.H. Leunk
G. Wolberik
J. Nijhues
G. Leefrink
B. Peusschers
A. Sloot

J. Vreman
S. Snellink
D. Hesselink
J.H. Lubbers
G. Willink
J. Daalwijk

H. Rengerink
J. Hesselink
G. Snellink
G.H. Krabbenbos
J. Hoestink

H. Roelvink
G.H. Daalwijk
A.J. Snellink
G.H. Sligman
W. Kevelham

21-06-1832.
De Wel Edele Heeren G. Fabius en G. van Wijngaarden.
Wel Edele Heeren
Vermits na onderscheidene gevoerde procedures bij het Hoog geregtshof te 's Hage het principe
dat de goedsheeren en erfgenamen zijn pro indiviso gezamentlijke erfgenamen der
markengronden in hunne respective marken gelegen, is aangenomen en zij dan ten gevolge ook
eigenaren waren dier gronden, welke gemeenlijk door verarmde opgezetenen eener marke nadat
zij van hunne erven of katersteden gedelegeerd waren, werden aangesmeten soms met, soms
zonder permissie van de goedsheeren of den markenrigter, zoo dienden wij om de eerste vraag bij
u geeerde missive van 26 mei j.l. geopperd, of sommige of allen zoogenaamde erfgenamen
kotters eenig regt van prevereptie met grond zouden kunnen voorwenden ? te beantwoorden, te
onderzoeken of zoodanige markenkotters ten tijde der occupatie dier markengronden in die
marke alwaar zij zich neergezet en gevestigd hebben, gewaard waren dan niet. Dewijl zij in het
eerste geval als medeeigenaren dier gronden waarvan zij een gedeelte hadden geoccupeerd, niet
tegen hun zelven of tegen hunnen titel van eigendom konden proviteren, maar alleen in het laatste
geval als ongewaarden den door hun geoccupeerden grond door de langdurige possessie langer
dan het derde eener eeuw in eigendom konden verkrijgen. Omdat volgens het voormalig landregt
van Overijssel (in het onderhavig geval de basis van decisie) d II en X art 1 alle reeele actien
binnen dien tijd precaireteren. Indien evenwel aan zijde der goedsheeren kan bewesen worden dat
de markenkotters die eigendommen precair tot wederopzeggens toe, het zij gratis, het zij tegen
betaling van pacht hebben verkregen en gebruikt, dan vervalt hun regt van verjaring. Wanneer de
goedsheeren zich op deze precaire grat.. concessie, of op het betalen van pacht beroepen, dan
moeten zij van dit een of ander bewijs produceren en dit bewijs valt al zeer moogelijk te voeren
uit hoofde der concessien veelal verbaal zijn verleend geworden en de pachten bij monde zullen
zijn ingegaan en omdat indien die markenkotters inde daad pacht hebben betaald, de kwitantien
dezer pacht onder hun zijn berustende ende aanteekeningen van betaalde pachten bij den
markenrigter, indien dezelve aanwezig mogten zijn, mijns inziens niet voldoende zijn tot bewijs
dezer betalingen met dat gevolg dat de goedsheeren en cas van proces en deeling van eede
zouden kunnen en moeten stellen met de bezitters der markenplaatsen dat zij pacht hebben
betaald. Wat de tweede en derde vragen betreffen, ik houde het daarvoor dat cadastrale
reglementen en werkzaamheden waar bij eigendommen van abusivelijk op den naam van B
worden geplaatst niet kunnen geven noch nemen aan en van het regt van eigendom. Terwijl
eindelijk ten vierde met insertie van het geen ad pri.. is aangevoerd, zij die door hun eigen bezit
en zij hun regt hebben ontleend langer dan een derde gedeelte eener eeuw gerust hebben
gepossedeerd, zich op het regt van prevereptie valide kunnen beroepen. Ik geloof dat het der
heerlijk is voor het belang der goedsheeren indien zij de bezetters bij wijze van convenant kunnen
persuaderen tot onderhandsche koop van de marke der plaatsen.
Hiermede heb ik de eer mij met achting te noemen.
Almelo den 21 juny 1832. Uw Edele Dienaar. Was get. J.H. Warnaars.

Klenke den 11 november 1839.
Wel Edelen Heer Mijn Heer W. Millink rentmeester op den huize Twikkel te Delden prov
Overijssel.
Wel Edele Heer
Den 4 dezer heb ik het verlangde gelikeerde afgesonden soals deze over Koevorden, terwijl van
direct te Assen op de post te besorgen de woensdaagsche en ... bode moet afwagten. Bij de
tegenswoordige zekere maar duure posterij twijfelde ik niet of het zal ontvangen zijn. Zo niet
zendt mij een tweede en ik zal het bij ontvangst tekenen. Gisteren heb ik uwed laatste ontvangen.
Bij uwed is het aangenamer de ... voor bij het huis. So uwed niet mogt gelesen hebben J.C.J van
den Bosch de Koninglijke Wurtenbergsche school van land huis houd ... zal het eene aangenaeme
lectuur wezen.
Verders heb ik met alle hoogachting te zijn.
Uwed zeer willige dienaar D. van der Wijck.
1841.
Contract grint graven Heriker berg onder Markelo.
Te bepalen dat de grond waaruit de grind wordt gegraven weder behoorlijk zal moeten gelijkt en
zulks naar den loop van het terrein en voorts zoodanig dat de kanten schuin worden bijgewerkt
met geene mindere docering dan van 1 op 3. Dat er niet geene kronkels zal mogen worden
gegraven doch altijd uit vierkante of langwerpig verk. hoeken en in alle gevalle van geene
mindere breedte dan van eene rijnl. roede, zullende bij de opmeting ook alle breedten dewelke
minder dan eene roede mogten wezen voor eene volle roede worden gerekend.
Dat er van de vierkante rijnl. roede grond waaruit gegraven wordt zal worden betaald 40 cents en
alzoo van de 600 roeden of de morgen.
Zullende er zoo diep mogen worden gegraven als er grind te vinden is.
Voor de mark Stokkum en Herike is ontvangen van den aannemer der grindweg van Goor naar
Zutphen.
Voor uitgegraven grind op den Herikerberg
1841 23 maart voor 368 roeden a 40 ct
147,20
22 july voor 178 roeden
71,20
18 september voor 460 roeden
184,1842 7 maart voor 125 roeden
50,38
31 maart voor 88 roeden
35,52
______
f 488,30
Voor uitgegraven grond van de horsten in het Stokkumer Broek
1842 31 maart voor 250 roeden a 40 ct
100,27 aug voor 38 roeden
15,20
______
f 115,20
Zamen
f 603,50
15-06-1842.
Op last van den Hoog Wel Geb Heer Baron van Heeckeren Twickel heb ik ondergeteekende
gesworen landmeter opgemeten.
1. Een hoek vergraven grond in het Stokkumer Broek onder de gemeente Markelo ten zuiden

van den grindweg gelegen, groot bevonden 27 roeden 45 ellen.
2. Een hoek aldaar ten noorden van voornoemde weg aan de zoogen. Munnekes Horst gelegen,
groot 13 roeden 50 ellen.
Te zamen veertig roeden vijf en negentig ellen of twee honderd acht en tachtig Rijnlandsche
roeden.
Aldus opgemaakt te Vorden den 15 juny 1842.
J.W. Mellink gesw. landmeter
15-08-1848.
Het graven van grind op de Heriker berg in de mark van Stokkum en Herike tegen vijftig cents de
vierkante Rhijnlandsche roede wordt aan Meerdam toegestaan onder de navolgende
voorwaarden.
1. Dat hij Meerdam zich verbindt stiptelijk te zullen blijven binnen de grenzen die hem van
wege den markenrigter zullen worden aangewesen.
2. Dat de betaling zal geschieden dadelijk na de telkene toewijzing op het terrein van ieder
perceel en voor dat met graven van grind begonnen wordt.
3. Alle eenmaal met goedkeuring van de contractant aan denzelven toegewezen grond, hetzij
daar grind zit of niet, zal voluit aan den markenrigter betaald worden.
4. Alle vergraven grond, kuilen of putten zullen weder behoorlijk en net digt gemaakt moeten
worden met de daaruit gegraven grond in dier voege dat de zwarte grond boven op blijft en zal
geen meerder nieuwe grond tot het graven van grind aan Meerdam worden toegewezen, zoolang
niet telkens de oude gaten en putten op bovengezegde manier zijn digt gemaakt.
Contractant ten anderen zijds verbindt zich deze conditien stiptelijk te zullen nakomen bij
gebreke waarvan het graven van grind dadelijk zal worden gestaakt. Dit contract is van beide
zijden ten allen tijde opzegbaar waartoe een schriftelijke kennisgeving voldoende is. Kan dan
Wegereef het aanwijzen aan den burgemeester Gotte.
15 aug 1848 D.vd W.
p.s. Men zoude met den aannemer van de grintweg een contract kunnen maken zoo dat vroeger
met Meerdam en ook alzoo de prijs bepalen, indien ook Schut mede dat de prijs daarvoor
voldoende is; dit kan Giesbert dan ook tegelijk met hem bepraten en ook Gerrit daarover hooren.
31-08-1848.
Den opzigter Hellekate Twickel.
Het grind graven mag niet geschieden voor dat een contract gemaakt en geteekend zij, waarbij
tevens eene bepaling moet gemaakt worden ten opzigte van de tijd van betaling en dat ook het
contract ieder oogenblik opzegbaar is. Indien de rentemeester niet wel genoeg is, dan moet
Holling hiervoor zorgen. Ik wenschte wel te bepalen dat de grind betaald moet worden telkens
wanneer zulks begeerd worde, terwijl bij niet nakoming der gestelde bepalingen het contract als
van zelver vervalt zonder dat de aannemer zich kunne onttrekken aan de prompte voldoening der
genoten grind. Het vervoeren der modder van de vijvers bij Berghuis keur ik wel goed.
Daarna Giesbert moet aan Gerrit Wegereef aanwijzen waar de heer burgemeester eenig grintzand
mag weghalen op den Heriker berg om daarmede de weg naar de pastorie te verbeteren. Giesbert
moet ook daarbij roepen den gezworen in de mark Schut en met dezen overleggen dat het tot
minste nadeel zij van de mark.

De ondergeteekenden J.D.C. Baron van Heeckeren van Twickel wonende op den huize Twickel
in de gemeente Ambt Delden als erfmarkenrigter der mark van Stokkum en Herike ter eene, en
J.H. te Meerman metselaar wonende te Goor, verklaren hiermede het navolgende contract te
hebben aangegaan en gesloten:
Contractant ter eene zijde verbindt zich tot het aanwijzen van grond op den Herikerberg in de
mark van Stokkum en Herike aan contractant ter andere zijde tot het graven van grind en verbindt
zich contractant ter andere zijde voor de met zijne goedkeuring aan hem aangewezen grond aan
contractant ter eene zijde te zullen betalen de som van vijftig cents voor elke vierkante
Rijnlandsche roede oppervlakte. En zulks voorts onder de navolgende voorwaarden.
1. Dat contractant ter andere zijde bij het graven van grind stiptelijk zal moeten blijven binnen
de hem aangewezen grenzen.
2. Dat alle eenmaal aan contractant ter andere zijde toe of aangewezen en door den zelven
aangenomen grond tot het graven van grind, hetzij die er zit of niet, voluit door denzelven aan
contractant ter eene zijde tegen den hierboven bepaalden prijs zal moeten betaald worden.
3. Dat de betaling zal geschieden telkens dadelijk na de toe of aanwijzing op het terrein van
ieder perceel en voor dat met het graven van grind wordt begonnen.
4. Dat alle kuilen of putten weder behoorlijk en net digt gemaakt zullen moeten worden met de
daaruit gegraven grond in dier voege dat de zwarte grond boven op blijft.
5. Dat geen meerder nieuwe grond tot het graven van grind aan contractant ter andere zijde zal
worden aan of toegewezen, zoolang niet telkens de oude gaten of putten op boven gezegde
manier zijn digt gemaakt.
6. Dat indien contractant ter andere zijde aan zijn verpligtingen krachtens dit contract niet mogt
voldoen, het graven van grind dadelijk zal moeten worden gestaakt en deze overeenkomst
daardoor regtens zal zijn ontbonden, zonder dat eene en inora stelling zal behoeven te
geschieden.
7. Dat dit contract ten allen tijde van beide zijde zal kunnen worden opgezegd waartoe een
schriftelijke kennisgeving voldoende zal zijn.
Waarvan acte in duplo opgemaakt en door partijen geteekend.
09-1848.
De ondergeteekenden Hubartus Mulder, rentmeester van den huize Twickel wonende te Delden,
in kwaliteit van verwalter erfmarkenrigter der Mark Stokkum en Herike, ter eene zijde en Gradus
Mulder onderbaas standplaats Hengelo ter andere zijde, verklaren hiermede het navolgende
contract te hebben aangegaan.
Contractant ter eene zijde permitteert aan dien ter andere zijde, het graven van grind op den
Herikerberg in de gemelde mark van Stokkum en Herike op zoodanige plaatsen aldaar als nader
door of vanwege hem zullen worden aangewezen en verbindt zich contractant ter andere zijde
voor die ten zijnen koste te graven grind te betalen de som van vijftig cents (f 0,50) voor iedere
kubieke el. En zulks voorts onder de volgende voorwaarden.
1. Contractant ter andere zijde zal bij het graven van grind stiptelijk binnen de hem
aangewezene gronden moeten blijven.
2. De grind zal niet vervoerd mogen worden voor dat dezelve vanwege contractant ter eene
zijde zal gemeten zijn.
3. Iedere partij grind zal dadelijk na bovengenoemde meting betaald moeten worden en voor
deszelfs vervoer.
4. Alle kuilen of putten zullen weder behoorlijk en net digt gemaakt moeten worden met de
daaruit gegraven grond in dier voege dat de zwarte grond boven blijft.

5. Geen nieuwe plaatsen tot het graven van grind zullen worden aangewezen zoo lang niet
telkens de oude gaten of putten op bovengezegde manier zijn digt gemaakt.
6. Dit contract zal ten allen tijde van beide zijden kunnen worden opgezegd waartoe eene
schriftelijke kennisgeving voldoende zal zijn.
7. Indien contractant ter andere zijde aan zijne verpligtingen krachtens dit contract niet mogt
voldoen, zal het graven van grind dadelijk moeten worden gestaakt en den overeenkomst
daardoor regtens zijn ontbonden.
Aldus opgemaakt en geteekend den september 1800 achtenveertig.
H. Mulder
G. Mulder

