Holtingresoluties
Betreft hoofdzakelijk aankondigingen van markevergaderingen.
24-07-1729.
De hoogh welgeb. heer Ripperda tot Weldam en Olidam en erfmarkenrighter van Stokkume en
Herrike doet mits desen alle ingesetenen van voorschr. markte bekent maken vermits de
noetsaekeliheit van saaken vereyst datter een holtink in de voorschr. markt van Stokkume en
Herrike gehouden worde over verscheyden saaken van de markten, soo word daer toe aengesteld
maendagh den 1sten augusti aenstaende des morgens om negen uiren en wort bij desen allen
bouluiden en meyeren van Stokkume en Herrike aengeseght bij pene van een tonne bier hare
landheeren hier van in tijeden kennisse te geven ten fine deselve op dagh en tijed voorschr. haar
in Stokkume ten gewoondeliken plaats mogen laten vinden om te helpen resolveren en
concluderen wat ten meesten dijenste van behoeren, dogh elk op sijn eygen kosten.
Weldam den 24 july 1729.
M.C.G.W.V. Ripperda erfmarkenrigter
Gepubliceert den 24 julius door mij E.J. Ursinus custos en schoolmeester tot Diepenheim 1729.
idem door G.J. Gorckinck custos tot Marckel.
1729.
Poincten waerover de gesworens van Stukkum versoeken dat heer erfmarkenrigter op den holtink
mag voordragen.
1. Alsoo van jaar tot jaar haer gemeente in Stukkum door het schadden steken wort bedorven,
versoeken sij dat ingevolge voorgaende resolutien sulx magh belet worden dat het carspel van
Dijpenheym las hebbende daer omtrent geen recht ook haer sulx belet magh worden.
2. Dat Harke als contingent jaar 2 gulden tot het bewaeren van de nije sluise als van outs
gebruikelijk magh bevolen worden te betalen als ook mede Markele.
3. Dat sij gesworens de bouman van Wijdenbroek de beeste in 't jaar 1728 affgeschut tot die
deselve onder borghtogh heeft weergelost, alsoo hij voorgeeft gewaert te weesen 't welk noghtans
bij Ensink leit als ook mede van Roloff Schipbeeke die sijn peert heeft verburgh door Harm
Schrunder hebbende ook geen reght in.
Oosterkamp die ook pretendeert regh weyden door gesworens een peert uyt en door hem
verburgh.
4. Dat ter verscheyden ongewaerden in de markte die de gesworens oordelen dat tot laste van
mark iets moghten contribueren.
5. Dat de schutters van Dijpenheim in Carspel voor Goor buiten haer gereghtigh onderstaen van
verscheydene te schutten alles tegen voorgaende resolutien van de markt.
Vice versa gesamenderhand sullen moeten doen en niet separaat.
Voorgedragen sijnde dat Ensink ... was twe uitdriften hadde gemaakt, word door de resp.
erfgenamen verstaan dat de heer Wijdenbrugge sal moeten nomineren uit welke de uitdrift
begeerd.
Voorts zijn tot gecommitteerdens genomineerd en aangesteld de heer drost van de Twente en
Haaxbergen, de heer Patkul tot Sourenburg, de heer Keppel tot Stoevelaar, de heer Coeverden tot
Wekdam, de heer Heuvel tot Nijenhuis, wordende de heren van Deventer als niet present geweest
sijnde versogt om dit den heren mede een gecommitteerde te nomineren; dewelke versogt worden

om het vorder nodige te redresseren.
Eindelijk worden de gesworens gecontenteerd sullende in plaatse van Gesink uit het dorp
Diepenheim tot gesworen aangesteld onderscholte Kagelink.
M.C.G.W.V. Ripperda erfmarkenrigter.
W. Benting, J.A. Sloet, Keppel, Pattkull tot Sourendorp, A.D. van Coeverden, Jacob ten
Dusschot, R. van Hoevell, Willem Welmers, Joan Reminck, Wolter Cuyper.
06-06-1739.
De HoogWelgebooren Heer van Ripperda tot Weldam en erfmarkenrigter van Stokkum en
Herrike doed door de aen allen ingesetenen van voorschr. markte bekend maeken omdat de
nootsaekelijkheyd van saeken vereyst, datter een holtink in de voorschr. markte van Stokkum en
Herrike gehouden worde om verscheyde saeken van de markte af te doen, soo word daertoe bij
desen aengestelt woensdag den 17 juny aenstaende des morgens om 9 uiren ende word door
deesen allen bauluiden en meyeren van Stokkum en Herrike aengesegt bij de boete van een tonne
bier, haer landheeren hiervan in tijde kennisse te geven ten fine dieselve op dag en tijd voorschr.
haer in Stokkum ter gewoonelijke plaets mogen laeten vinden om te helpen resolveeren en
concludeeren wat ten meesten dienste van voorschr. markten sal bevonden worden te behooren,
edog elk op sijn eygen kosten.
Act. Weldam den 6 juny 1739.
M.C.G.W.V. Ripperda erfmarkenrigter
Den inhoud deses den 7 en 14 juny tot Goor te publiceeren.
15-10-1746.
De Hoog Welgebooren Heer van Ripperda tot Weldam erfmarkenrigter van Stokkum en Herrike
doet door desen allen ingesetenen van voorschr. markte bekend maken om dat de
noodsaeklijkheyd van saeken vereyst, datter een holtink in de voorschr. markte van Stokkum en
Herrike gehouden worde wegens verscheyde saeken van de markte, soo word daertoe bij desen
aengestelt dingsdag den 25 deses maendts des morgens om negen uiren ende word door desen
allen bauluyden en meyeren van Stokkum en Herrike aengesegt bij de boete van eene tonne bier,
haeren landheeren hiervan in tijde kennis to geven ten fine deselve op dag en tijd voorschr. haer
in Stokkum ter gewoonelijke plaetse mogen laeten vinden om te helpen resolveren en
concluderen wat ten meesten dienste van voorschr. markte sall bevonden worden te behooren,
edog elk op sijn eygen kosten.
Actum Weldam den 15 octobris 1746.
M.C.G.W.V. Ripperda erfmarkenrigter
Gepuibliceert den 16 en den 23sten octobr. 1746 door mijn E.J. Ursinus custos tot Diepenheim.
idem den inhoud dezes alhier in de kerke van Markel van mij op den 16 en den 23 october
gepublyceert A. D. Quack.
16-09-1751.
Wij Unico Wilhelm Grave van Wassenaer, Baender Heere tot Wassenaer en Zuyderwijck, Heere
van Obdam, Twickel, Weldam, Olidam etc, erfmarkenrigter der markte Stokkum, Busbergen en
Hericke etc, doen bij deesen bekent maeken dat op donderdag sullende sijn den 30 deeser maend
septemb. 1751 des voormiddaegs omtrent 9 uuren in voorz. markte ten huise van de Scholte in 't
Hoff eenen holtink en markengerigte sal gehouden worden.
Weshalven alle goetheeren en eigenaren van gemelde markte bij deesen geconvoceert ende
versogt worden op voorz. tijd en plaetse sig te laeten vinden, om te delibereeren en te helpen

resolveeren over sodane saeken als ten meesten voordeele der markte sullen strekken en
geproponeert staen te worden en opdat niemand hier van onkundig blijven moge, so worden alle
meyeren en ingeseetenen deeser markte gelast hiervan daetelijk aen haere goedheeren kennis
tegeeven en van deese haere notificatie schriftelijk bewijs op den holtingsdag in te leeveren bij de
boete van een halve tonne bier.
Actum op den huise Twickel den 16 septemb. 1751.
W. Graev van Wassenaer.
Den inhout deeses alhier in de kerke van Markel 2 zondagen gepubliceerd door mijn A.D. Quack
custos.
Overgeeven op den holtink 6 junii 1753 en daar over geresolv.
Memorie van beswaar voor de ondergetekende ingesetenen van de markte van Stokkum uit
welken hoofde deselve vermeynen prejudici en nadeel te lijden.
1. Weegens verkopinge van een menigte schaddens aan uitheemschen waardoor de
ondergetekende seer geprejudiceert en benadeelt worden en dus de gemeene marken gronden in
korte jaaren ten eenenmaal geruineert en bedorven sullen worden. Gelijk meede de menigvuldige
weydinge van vreemt vhee in het Stokkumer broek, versoekende dat den heere markenrigter en
heeren erfgenamen daer in willen gelieven te voorsien.
2. Dat vermeynen meede seer belast en beswaart te zijn in het omslaen van de personeele
middelen dat versoeken om de geswoorens moge opgelegt worden om bij provisie van een jaar
drie a vier herwaerts reekeninge te mogen doen en dat vervolgens de omgeslagen registeren van
voorschreven middelen meede mogen gestelt worden in handen van den heere markenrigter ten
einde de remonstranten daervan visie en openinge mogen hebben.
3. Dat in den Lutken eynde van Stokkum andere geswoorens moge benoemt en angestelt
worden welke met meerder eerenst en nadruk de gemeente moge mainteneren en voorstaen.
Dit zijn de namen van de versoekende boermannen.
Gerryt Lefrerynk, Arent Wolberink, Jan Leeftink, Arent Lunk, Albert Peters, Jan Mensink,
Hermen Wevers, Hendr. Wennink, Hermen Hungerink, Hendr. Nijhuys, Haar Hendr., Haar Jan,
Gerrit Leefrink.
Deese volgende uitheemschen hebben verklaart aan de gesworens van Stokkum voor het steeken
van schadden betaalt te hebben volgens haer hanttekeninge.
Haar Gerrit
f 1-10-0
Philip Lemmerman
1-10-0
Jan Bekenkamp
2-0-0
de weduwe Geesken ten Haghuis
2-10-0
Engbert Krebbers
0-10-0
Teunis Swerinck
0-11-0
en nog meer andere de welke desnoots meede sullen kunnen aengetoont worden.
Uytheemsen
Wolter Hunterslagh betaalt sjaarlijks voor weidegelt an de geswooren van Stokkum f 2-10-0
Hermen Ruerslagh betaalt sjaarlijks voor weidegelt f 6-5-0
Broek Evert betaalt sjaarlijks voor weidegelt f 2-10-0
Camphuysen betaalt sjaarlijks voor weidegelt f 2-10-0
Aen mij overhandigt door boermannen van Lutke ende in Stokk. 1753.
16-05-1753.
Wij Unico Wilhelm Grave van Wassenaer, Baenderheere tot Wassenaer en Zuyderwijck, Heere

van Obdam, Twickel, Weldam, Olidam etc, erfmarkenrigter der markte Stokkum, Busbergen en
Hericke etc., doen bij deesen bekent maeken dat op woensdag sullende sijn den 6 juny aenstaende
1753 des voormiddaegs omtrent 9 uuren in voorz. markte, ten huise van de Scholte in 't Hoff een
holtink en markengerigte sal gehouden worden.
Weshalven alle goedheeren en eigenaeren van gemelde markte bij deesen geconvoceert en
versogt worden op voorz. tijt en plaetse sig te laeten vinden om te delibereeren en te helpen
resolveeren over sodaene saeken als ten meesten voordeele der markte sullen strekken en
geproponeert staen te worden en op dat niemand hier van onkundig blijven moge, soo worden
alle meyeren en ingeseetenen deeser markte gelast hier van datelijk aen haere goetheeren kennis
te geeven en van deese haere notificatie schriftelijk bewijs op den holtingsdag in te leeveren bij
de boete van een halve tonne bier.
Actum op den huise Twickel den 16 may 1753.
W. Grave van Wassenaer.
Den inhoud deeses alhier aan de kerke van Markel twee agtereen volgende zondagen
gepublyceert door mij A.D. Quack, custos en schoolmeester in Markel.
Markelo den 4den juny 1753.
05-09-1777.
Alsoo het noodsaakelijk is dat over de buurschapen van Stokkum, Beusebergen, Harke ende
Negenhuisen een holtink en erfgenamen vergaederinge gehouden word, te meer omdat de
gecommitteerde goedsheeren alnu haar rapport over het verschil tusschen Stokkum en die van
Diepenheim over het brand maken tegens de geseide Negenhuisen of oud-Diepenheim en verdere
saken bij den laasten holtink commmissoriaal gemaakt voor soo verre die hebben kunnen
examineeren, dient overgebragt en geexamineert te worden, soo is het dat Sijne Excellentie
Mijnen Heere Jacob Johan Rijks Grave en Banner Heer van en tot Wassenaer, Heere van het
Weldam, Oliedam etc, erfmarkenrichter van voorschr. marke tot het houden van dien holtink mits
desen vast stelt ende bepaalt op dingsdag soo weesen sal den 23sten deser maand september 1777
des morgens om elf uuren en werden alle boulieden en meyeren mist desen gelast bij pene van
een halve tonne bier hier van in tijd aan hunne respective landheren kennisse te geven ten einde
op dag en uur voorschr. sig aan het erve en huis Scholte in het Hoff in Stokkum mogen laten
vinden om onder haer andere saken dese marke rakende en over voorschr. in te komen rapport te
helpen delibereren en verders resolveren en concluderen wat ten meesten diensten van voorschr.
marke sal bevonden worden te behooren.
En ten einde dese nae vereisch strekken moge sal, sulks twee agter een volgende sondagen
worden gepubliceert en daarvan gerelateert.
Actum Goor den 5 september 1777.
Ter ordonnantie van Sijne Execellentie J.G. Pothoff.
Deze is hier te Markel op zondagen den 7den en 14den september 1777 ter gewone tijd en plaats
gepubliceerd. A. Kwack custos.
ca 1789.
[Meimerse?], voor Rolf Lijftink bouman wonnende in de boorschap Stockhem koomt klagende
an dese hoog geagh vergaderinge te remonstreeren en voor te dragen hoe hij voor drie jaren
geleden heeft an gegraven bij of an sijn hoylant in het Stockemer broek soo ongeveert een half
dagwaark van de gemeete, heeft an gegraven met dat ogen merck om te betalen an de gemeete als
de tacksati geschyeder over de angegravenne gronden die in de gemeente sijn an gesmeeten, maer
de geswoore van Stockhem hebben kunnen goed vinden sonder de markrigter of de goets heren

daar in te kennen het selve an graven weer in te somtteren, het welke sin ongehoorde saeken is,
soo is den [suptyant?] te grade geworden om sig daar in te wenden tot dese hoog geagte
vergaderinge met versoek dat de gesworne van Stockem mogen gevendeneert worden omdat in
gesmeetne van den [suptyant?] weer te ontruimen.
Welke doende.
Rolf Lijfink.
14-08-1789.
Also het de noodzaaklijkheid vorderd dat er een holtink en ervgenaame vergaderinge gehouden
worde over de buurschappen Stokkum, Busbergen, Herrike ende Negenhuizen, etc.
Soo is het dat Zijne Excellentie den Heere Carel George Rijks Grave en Baender Heere van
Wassenaer en Zuydwijk, Heere van Obdam, Twickel, Weldam, Olijdam, etc, erfmarkenrichter
van voorz. markte bij deezen doet bekend maaken dat op vrijdagh aanstaande zullende zijn den
28sten augusty 1789 des voordemiddags om elf uuren in voorz. markte ten huize van den Scholte
in 't Hoff een holtink en ervgenaame vergadering zal gehouden worden.
Weshalven alle goedheeren en eygenaaren van gemelte markte bij deezen geconvoceert en
verzogt werden op voorschr. tijd en plaatze zig te laaten vinden om te delibereren en te helpen
resolveeren over sodane zaaken als ten meesten voordeele der markte zullen bevonden worden te
behooren en geproponeert staan te worden.
En op dat niemand hier van onkundig blijven mooge, zoo worden alle meyerlieden en ingeseten
dezer marke die zulks mogten aangaan bij deezen gelast hier van aan hunne goedheeren in tijds
kennisse te geeven op pone van een tonne bier.
En sal deeze twee agter een volgende zondagen werden gepubliceert en daar van gerelateert zo en
in dier voegen als behoord.
Actum Lage den 14 augustus 1789.
Ter ordtie. H. Zegers.
Deze is hier te Markel twe agtereen volgende zondagen namentlijk op den 13de en 23 august
1789 gepubliceerd. A. Kwack schoolmr.
12-10-1795.
Vermits Hendrik Snellink, Jan Roelvink, Jan Harmen Smitjans en Teunis Wolberink hun aen Zijn
Excellentie den Heere Grave van Wassenaer, Heere van Twikkel, Dubbelink, Weldam, etc, als
erfmarkenrichter van de marke Stokkum, Beuseberg en Harke of bij requeste hebben
geaddresseert klagende dat er veel disordres in die marke door het steeken van schadden,
aengraven van gronden, niet ruimen van de beeken en waterleydingen, drieven van vhee in het
broek door die van Diepenheim gepleegt worden.
Versoekende dat er ten spoedigsten een erfgenamen vergaderinge mogte uit geschreven worden
om de lopende ongeregeltheeden te stremmen.
Zoo is 't dat welgemelte heere erfmarkenrichter tot het houden van den holting en erfgenamen
vergaderinge mits deezen is stellende op woensdag, zoo weesen zal den 28sten deezes maand
october 1795, ten huise van Scholte in 't Hof in Stokkum des morgens om tien uiren.
Weshalven alle goedsheeren en erfgenamen van gemelte marke bij deezen worden geconvoceert
en versogt op voorschr. tijd en plaatse sig te laaten vinden om over gemelte poincten te
delibereren en te helpen resolveeren wat ten meesten nutte der marke zal bevonden worden te
behooren.
En op dat niemand hier van onkundig blijven moge zal deeze twee agter een volgende zondagen
tot Markel, Diepenheim en Goor worden gepubliceert, geaffigeert en daer van gerelateert,

wordende de meyerlieden en ingesetenen gelast hier van datelijk aen haare goedsheeren kennisse
te geven en van haare gedane notificatie op den holtingsdag schriftelijk bewijs in te leveren bij de
boete van een halve tonne bier als van ouds.
Goor den 12 october 1795.
J.G. Pothoff.
Voorenstaande inhoud is hier te Markelo twe agter een volgende zondagen afgeleezen en een
gelijkluidende aangeplakt.
Actum den 27 october 1795. H. Warmelink schoolmr.
07-09-1805.
Alzoo in den voorledenen jaare een holtink of erfgenaamen vergadering in de markte Stokkum en
Harke gehouden is en daar bij bepaald zijnde dat de ondergeteekende gesubstitueerde verwalter
markenrichter gehouden zoude zijn in den volgende jaare wederom een erfgenaamen vergadering
uit te schrijven ten einde als dan de aangestelde gecommitteerden van haare verrigtingen aan de
goedsheeren verslag zouden doen.
Zoo is het dat ik ondergeteekende gesubstitueerde verwalter markenrichter alle goedsheeren en
eygengeerfdens van gedagte marken bij deezen convoceere tegens vrijdag den 20 deezer maand
september des morgens om tien uuren ten huize van Scholte in t Hoff in Stokkum, ten einde als
dan het rapport van voorschr. gecommitteerden te kunnen hooren en wijders delibereeren en
concludeeren zoo als dan ten meeste nutte van gemelde marken zullen dienstig oordeelen.
Wordende de meyeren en huurlieden gelast hier van tijdig aan hunne landheeren kennis te geeven
op de boete daar toe staande.
En zal deeze te Diepenheim en Marculo twee volgende zondagen worden gepubliceerd,
geaffigeerd en daar van worden gerelateerd.
Des ten oirconde hebbe deeze geteekent.
Goor den 7 september 1805.
W. Hulsken gesubst. verw. rigter.
Den inhoud dezes is hier te Markelo twe agter een volgende zondagen gepublyceerd.
Markelo den 18 september 1805. W. Warmelink.
19-09-1807.
Alzoo het de noodzaakelijkheid vordert dat er in de markte Stokkum wederom een schoolmeester
worde aangesteld en daar toe een erfgenaamen vergadering worde gehouden.
Zoo is het dat ik ondergeteekende verw. markenrichter van gemelde markten Stokkum en Harke
alle de goedsheeren en geerfdens van gemelde markten bij deezen convoceere tegens dingsdag
den 29 deezer maand september des morgens om tien uur ten huize van de Scholte in 't Hoff in
Stokkum ten einde als dan een schoolmeester aan te stellen, als meede te beslissen het verschil
tusschen die van Stokkum en Harke over het schadden steeken in het vlier en voorts over alle
andere marken zaaken te resolveeren en concludeeren als ten meeste nutte der markten zal
bevonden worden te behooren.
Wordende de meyers en huurlieden wel ernstig gelast hier van tijdig aan hunne landheeren kennis
te geven op de boete daar toe staande.
En zal deeze te Markelo en Diepenheim twee volgende zondagen worden gepubliceert,
geaffigeert en daar van worden gerelateert.
Des ten oirconde hebbe deeze geteekent.
Goor den 19 september 1807.
W. Hulsken. Verw. M. rigter.

Voorenstaande inhoud is door mij ondergeschrevene op zondag den 20 en 27 sept. 1807 alhier te
Markelo gepubliceerd en het dubbeld dezer geaffigeerd.
J.H. Kloeke custos.
28-11-1807.
De ondergeteekende gesubstitueerde verwalter markenrichter van de boerschap Stokkum doet bij
deezen bekend maaken dat bij resolutie van den heere landdrost van Overijssel en assessoren het
beroep van den onlangs beroepenen schoolmeester voor onwettig is verklaard en
ondergeteekende gelast tot het beroepen van eenen anderen schoolmeester een vergadering van
goedsheeren en geerfdens op nieuw uit te schrijven.
Zoo is het dat daar toe de dag bepaale op vrijdag, zoo weezen zal den 11 der aanstaande maand
december, des morgens om tien uuren ten huize van Scholte in 't Hoff in Stokkum.
Wordende alle meyers en huurlieden gelast hier van tijdig aan hunne landheeren kennis te geven
op de boete daar toe van ouds staande.
En zal deeze te Markelo en Diepenheim twee volgende zondagen worden gepubliceerd,
geaffigeert en daar van worden gerelateerd.
Des ten oirconde hebbe deeze geteekent.
Goor den 28 november 1807.
W. Hulsken. Gesubst. verw. markenrigter.
Voorenstaande inhoud is door mij ondergeschrevene alhier te Markelo op zondag den 29 nov. en
den 6 decemb. 1807 gepubliceerd en het dubbeld deezer geaffigeerd.
J.H. Kloeke custos.
Holtink gehouden in Stokkum den 10 mey 1808 ten huize van Scholte in 't Hoff.
Gesubst. verw. markenrigter W. Hulsken.
Ass. T. Munting als gevolmagtiger van den hr. van der Wijk tot Stoevelaer en H. Snellink.
Presente goedsheren en eigen geerfdens J.H. Scholten, Berend Wennink, Tonis Wennink, Berend
Egberts, Haerjan, Jan Haergeerds, Jan Wevers, Jan Hoestink, G. Effink, Albert Hilbers, Jan
Weerds, Jan Peusschers, Plas Jan Hendrik, Hendr. Hungerink, Harmen Peters, Harmen Letink
namens Mensink, Jan Kremer, Jannes Cuiper en B. Bannink burgermeesteren van Diepenheim.
Den heer van de Wijk tot Stoevelaer bij requeste aan den heere Grave van Wassenaer tot Twikkel
als erfmarkenrigter van Stokkum en Harke gepresenteerd hebbende en daer bij versogt een
goedsheren vergadering uit te schrijven en te bepaelen dat Tones Lodeweges welk een hut of
huisjen op den markten van heer requesten erve werd opgeslagen datelijk ten van weer te
verweyderen en de opgesmeten en aengegraeven grond in te leyken so als dit weer in ander uit
geen requeste die haer woordelijk zal worden voorgelesen met den verderen rechteren.
Zijn er verders door den hr. Munting als gevolmagtigde van den hr. van der Wijk voorgedragen.
Veerders proponeren de gezamelijke goedsheeren en eygengeerfdens (uitgezonderd H. Snellink
welke bij de propositie van den heer van Stoevelaar voegd), dat zij zig voegen bij de propositie
van W. Hulsken als gevolmagtigde can C. Zoetters en hetzelve voor rekening van den heer van
Stoevelaar en alle die geene welke zig bij zijn Hoogwelgeb. Gestr. voegen, overlaat om gemelde
hut of huisjen te demoveeren als wilde daar aan geen part of deel hebbende en proponeeren dat
het zelve zoo lange zal blijven staan tot zoo lange de oude lieden dit gezet hebbende in leeven
zijnde en als dan hetzelve zal weeder vernietigd worden.
Op het voorstaande propositie van den heer Hulsken als volmaght van den heer Soeters meent
den gerequesteerde van den heer van Stoevelaar aan dat geen stemmen van eigengeerfden kan
aannemen, die niet door haar ondergetekende haar gevoelen hebben opgegeven.

Den heer van Stoevelaar aggeert in desen niet als particulier maar als marktgenoot en goedsheer
en om de reghten van de marke te mentioneeren, verklaart dat hij heer van Stoevelaar nooyt
ennige hinder heeft toegebraght in de waarneminge van de volmaghten of caspels geswoeren van
Harke maar integendeel de caspels geswoeren altijt tot haar pleght heeft angemaand en dus alle
verzuym in desen voor haar rekening en verantwoordinge zulen zijn en dus reserveert den heer
van Stoevelaar in desen aan de opneminge van stemmen door blijken van ondertekening.
Versoekende copia van het geresolveerde.
Actum in Harke den 10 mey 1808.
T. Muntingh voor den heer van Stoevelaar.
W. Hulsken als gevolmagtigde van C. Zoeters ... bij zijn vorige gezegdens in deel verwagten dus
die geene welke zij ... voegen dit geresolveerde met ... zullen tekenen.
W. Hulsken namens den hr Grave van Wassenaer en als zelve van C. Zoeters.
Toenis Wennynck, B. Egbers, dit is Y merk van Haer Jan zelfs getrokken, Jan Hergerds, Jan
Wevers, dit is het Y merk van Albert Hilbers zelfs getrokken, Harmen Letink.
De heer T. Munting sustineert namens zijn principaal de heer van Stoevelaar dat de hutte van
Tonis Loodeweges staande in de markte Herike dat dezelve zal spoedig afgebroken worden en de
aangegraven gronden ingelijkt en zullen lijk gemaakt worden ingevolge de resolutie genoomen
alhier op de erfgenaame vergadering den 20 september 1805.
Pr. W. Hulsken als gevolmagtigde van C. Zoetters eigenaar van erve Klooster declareert bij
deezen dat het de proposietie of voorstel door den heer Munting als gevolmagtigde van de heer
van Stoevelaar, geen genoegen neemd maar daar tegens protesteert om reeden ten eersten dat den
heer van Stoevelaar het plaastjen den Koldendijk aan deezen Tonis Loodeweegens verhuurd heeft
zonder vooraf daar van kennis te geven aan de gezwoorens van Herike of het gerigte zoo als zij
verpligt waren dit te doen.
2. Dat wanneer iemand den tijd van een jaar en een dag gewoond heeft en als dan tot den armen
staad vervald en geen onderhoud kan bekoomen, als dan die markt verpligt is zoo iemand een
plaats in de gemeente aan te wijzen waarop een hut op te slaan en wel nb op den naasten van zoo
daninge eigenaar welke hem doet deloseeren of vertrekken, dat te meer deezen Tonis
Loodeweges welke geen verblijf konde bekoomen zig bij request aan destijds landdrost aan de
gezwoorens van Herike gelast heeft hem een plaatsjen aan te wijzen welke hem deze plaast
hebben aangeweezen om zig aldaar neer te zetten, heeft hij meerder gronden heeft aangegraven
laast zulks ter beslissing van deze vergadering over.
08-07-1809.
Alzoo het de noodzaakelijkheid vordert dat er een goedsheeren ofte erfgenaamen vergadering
over de markten Stokkum en Harke wegens het vernieuwen of verbeteren der school in de laatst
gemelde en wegens het aanstellen van een schoolmeester in de eerstgemelde Stokkum als over
andere marken zaaken gehouden worde.
Zoo is het dat ik ondergeteekende gesubstitueerde markenrichter van gemelde markten bij deezen
ten voorschr. einde alle goedsheeren en eigengeerfdens convoceere tegens woensdag den 26
deezer maand des morgens om tien uur ten huize van Scholte in 't Hoff te Stokkum, ten einde als
dan over gezeide zaaken als over alle anderen, zoo ten meesten nutte des markten zullen
oordeelen te behooren, te resolveeren en concludeeren.
Wordende de meyers en huurlieden gerequireert hier van tijdig aan hunne landheeren kennis te
geven op de boete daar toe van ouds staande.
En zal deeze te Marculo en Diepenheim twee volgende zondagen worden gepubliceert,
geaffigeert en daar van gerelateert worden.

Des ten oirkonde hebbe deeze geteekend.
Goor den 8 van hooymaand 1809.
W. Hulsken. verw. m. rigter.
Bovenstaande inhoud is door mij ondergetekenden op zondag den 9 en 16 van hooimaand 1809
gepubliceerd en dubbeld deze geaffigeerd.
J.H. Kloeke custos.
05-05-1810.
Alzoo op de laatste erfgenaamen vergadering in de boerschap Stokkum in het laatst des
afgeloopen jaars 1809 gehouden beslooten is een goedsheeren vergadering in deezen voorjaare
wederom te houden ten einde over het vernieuwen of verbeteren der schoolen in de boerschappen
Stokkum en Harke te delibereeren.
Zoo is het dat ik ondergeteekende verw. markenrichter van Stokkum en Harke bij deezen de
goedsheeren en eigengeerfdens doe convoceeren tegens dingsdag, zoo weezen zal den 15 deezer,
des morgens om tien uuren ten huize van Scholte in 't Hoff in Stokkum ten einde als dan een plan
te beraamen tot verbetering of vernieuwing der schoolen, voorts tot goedmaaking der kosten het
zij uit aangegraven grond ofte anderzints en voorts meede tot afbetaaling der schulden zoo
gemelde markte heeft en wijders alles te doen wat ten meesten nutte zal bevonden worden te
behooren.
Wordende de meyers en huurlieden gelast hier van tijdig aan hunne landheeren kennis te geven
op de boete daar toe staande.
En zal deeze twee volgende zondagen te Markelo en Diepenheim worden gepubliceert,
geaffigeert en daar worden gerelateert.
Des ten oirkonde hebbe deeze geteekent.
Goor den 5 van bloeimaand 1810.
W. Hulsken. Verw. m. rigter.
Bovenstaande inhoud is door mij onderget. alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen
gepubliceerd en een dubbeld dezer geaffigeerd.
J.H. Kloeke custos.
28-07-1810.
De ondergeteekende gesubstitueerde verwalter markenrichter van Stokkum en Harke ontvangen
hebbende een bestek van Zijne Majesteit Koning van Holland, daarbij gelast zijnde om de
goedsheeren en geerfdens dier markte op te roepen ten einde over het verdeelen, het zij van de
geheele of gedeeltelijke markengronden, te delibereeren en daartoe een commissie tot het
ontwerpen van een plan op welke wijze zulks best zoude kunnen gevonden worden te beraamen.
Zoo is het dat daar toe de dag bepaale op vrijdag den 10 van oogstmaand des morgens om tien
uuren bij Scholte in het Hoff in Stokkum waartegen alle goedsheeren en geerfdens bij deezen doe
convoceeren ten einde alsdan over voorschr. besluit te delibereeren hetgeen ten meeste nutte der
markte zal bevonden worden te behooren, wordende de meyeren en huurlieden gelast hier van
tijdig aan hunne landheeren kennis te geven op de boete daar toe staande.
En zal deeze twee volgende zondagen te Markelo en Diepenheim worden gepubliceerd,
geaffigeert en daar van worden gerelateerd.
Des ten oirkonde hebbe deeze geteekend.
Goor den 28 van hooymaand 1810.
W. Hulsken. Verw. m. rigter.
Bovenstaande inhoud is alhier te Markelo op zondag den 29 van hooimaand en den 5 van

oogstmaand gepubliceerd en een dubbeld dezer geaffigeerd zulks de zuivere oprechte waarheid te
zijn certificeere hier mede.
J.H. Kloeke custos.

