
Holtingresoluties 
 
Betreft hoofdzakelijk aankondigingen van markevergaderingen. 
 
08-07-1815. 
De ondergeteekende erfmarkenrigter van de marke Stokkum doet hier mede te deelen dat er op 
donderdag den dertienden july aanstaande des morgens half elf eene goedsheeren of 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff in 
Stokkum. 
Ten einde het rapport na te zien van den aangestelde heeren gecommitteerden gedaan op dato den 
17 october 1800 en veertien. 
1.  Omme ingekomen rekeningen betreffende deze marke te examineren en ingeval accoord 
bevonden wordende, middelen tot derzelve voldoening te beramen. 
2.  Om onderzoek te doen in hoe verre twee hutten op de grenzen van Harke en Elze op de grond 
van deze marke staan. 
3.  Om een concept plan te formeren over het steken van brand, houwen van hout en steken van 
plaggen, het ruimen der beeken en togtslooten in deze marke tot derzelver verbetering. 
Wijders om de lijst te examineren van alle stemgeregtigde geerfdens in deze marke opgemaakt 
uit de oude markenboeken. 
Om het te overgeven bestek van den koster van Marculo, tot omangeling van den kerkhof aldaar 
met een nieuw hekwerk, na te zien. 
Verders om de jaarlijksche vergoeding aan de markenbooden, voor hunne gedane en te doene 
diensten in de marke, te bepalen. 
En om hierover te delibereren en te concluderen als ten meeste nutte van deze marke dienstig zal 
worden geoordeeld. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde marke bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd te ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen. 
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.    
En zal deze te Marculo en Diepenheim op twee achter een volgende zondagen worden afgelezen 
en een dubbeld daarvan worden geaffegeerd en gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete als daartoe staande volgens marken wetten. 
Den 8 juny 1800 vijftien. 
van Heeckeren tot Kell. 
Gezien door ons burgemeester van Goor W. Götte. 
 
12-04-1817. 
Den ondergetekende W. Mellink verwalter markenrichter van de marke Stokum en Herike doet 
hier mede te weten dat er op maandag den 28 april 1817 smorgens om elf uur door den heere 
erfmarkenrigter eene goedsheeren of eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden 
op het erve Scholte in 't Hoff in Stokum. 
Om de noodige middelen te bepalen tot vinding der gelden om de schulden ten laste dezer markte 
af te doen. 
Wijders om aan te hooren het concept plan van heeren gecommitteerden tot verbetering dezer 
markte. En om hierover, met hetgeen verders nog zal ter tafel gebragt worden, te delibereren en te 
resolveren. 



Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde marke bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkanderen te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. 
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Diepen en Marculo aan beide de kerken op twee agter en volgende zondagen 
worden afgeleezen en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hier van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 12 april 1800 zeventien. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij burgemeester van Goor W. Götte. 
Binnenstaande inhoud is alhier twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd. 
Markelo den 29 april 1817. 
J. Warmelink koster. 
 
04-12-1817. 
Den ondergetekende W. Mellink verwalter markenrichter van de marke Stokum en Herike doet 
hier mede te weten dat er op woensdag den 17 december 1817 smorgens om tien uur door den 
heere erfmarkenrigter eene goedsheeren of eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden 
gehouden op het erve Scholte in 't Hoff in Stokum. 
Om de goedsheeren en geerfdens kennis te geven van eene ontvangene memorie van J.H. 
Scholten schoolmeester van Herike waarin hij bedankt voor de school in Herike ten einde dan 
verders te delibereren en te resolveren over de middelen om die schoolmeesters plaats ten 
spoedigsten weder te doen vervullen met inachtneming der thans bestaande reglementen op het 
schoolwezen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde marke bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkanderen te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. 
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Diepen en Marculo aan de kerken op twee agter en volgende zondagen worden 
afgeleezen en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hier van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 4 december 1800 zeventien. 
W. Mellink. 
Den inhoud van binnenstaande alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen 
gepubliceerd en een gelijk houdende geaffegeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
16-12-1817. 
De ondergetekende B.H. van der Wijck voor deszelfs broeder den heere D. van der Wijck toe de 
Klenke verklaard door deze dat hij om voor zijn gem. broeder op den holting morgen den 17 
dezer bij Scholte in 't Hof wegens de verenigde markte van Stokkum en Herike door een 
kerkenspraak bekend gemaakt te verschijnen, te delibereren en deszelfs stemmen voor de erven 
Plasman zamen gestelt uit de erven Rikerdink en Segbertink, Philipsburg en Theyink of den 
Groten Plecht uit te brengen benoemd heeft, brengen dezes Gerrit Hidders bouwman op erve 
Thijink voorm.; versoekende den heer markenrichter of deszelfs gequalificeerde en 



stemgeregtigden hem in die qualiteit voor gem. zijn broeder te willen erkennen. 
Stoevelaar 16 december 1817. 
B.H. van der Wijck. 
 
16-12-1817. 
De ondergetekende B.H. van der Wijck verklaard door deze dat hij om voor hem op den holting 
morgen den 17 dezer bij Scholte in 't Hof wegens de vereenigde markte van Stokkum en Herike 
door een kerkenspraak bekend gemaakt te verschijnen, te delibereren en zijne stemmen voor den 
huyze Stoevelaer en de erven Stoevelman, Morssink, Slot en Warmelo uit te brengen, benoemd 
heeft brengen dezes Derk Knopers bouwman op het erve Stoevelman; versoekende den heere 
markenrichter of deszelfs gequalificeerde en stemgeregtigden hem in die qualiteit te willen 
erkennen. 
Stoevelaar 16 december 1817. 
B.H. van der Wijck. 
 
16-01-1818. 
Den ondergetekende W. Mellink verwalter markenrichter van de marke Stokum en Herike doet 
hier mede te weten dat er op donderdag den 29 january smorgens om tien uur door den heere 
erfmarkenrigter eene goedsheeren of eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden 
op het erve Scholte in 't Hoff in Stokum. 
Ten einde aan te hooren het voorstel van den verw. erfmarkenrigter en heeren 
mede-gecommitteerden om middelen te beramen om voor het vervolg aan de schoolmeesters in 
de boerschappen Stokum en Herike geschikte wooningen en eenig land te bezorgen, gelijk mede 
om eenige nadere bepalingen over de in deze markte willekeurig gedane aangravingen te maken. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde marke bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkanderen te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. 
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Diepenheim en Marculo aan beide de kerken op twee agter en volgende zondagen 
worden afgeleezen en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hier van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 16 january 1800 achttien. 
W. Mellink. 
Den inhoud van binnenstaande alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen 
gepubliceerd en een gelijk houdende geaffegeerd. 
Jan Warmelink koster. 
 
06-08-1818. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike doet hiermede te weten 
dat er op maandag den 17 augustus 1818 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff. 
Om goedsheeren en erfgenamen kennis te geven van en te besluiten over een request van H. 
Kollenberg inhoudende om tegen redelijke pacht het thans verlaten stukje lands gebruikt geweest 
zijnde door Jan Boomkamp bij den Philipsburg gelegen in huur aan te nemen, ook om te 
resolveren hoe te handelen tegen dewelke personen welke tegen de bepalingen van den verwalter 
erfmarkenrigter en gecommitteerden laten de laken in dit jaar in het Hollenberger vlier brand 



gemaakt hebben. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 6 august 1818. 
W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een gelijkluidende 
geaffegeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
1818. 
Markenrechter van de vereenigde markte van Stokkum en Herike. 
Geeft zeer eerbiedig te kennen de ondergetekende Hendrik Koldenberg dat aan hem de katestede 
den Koldenberg in deeze markte geleegen en tans door hem bewoond wordende om te verlaaten 
door den teegenswoordigen eigenaar tegens Petri 1819 opgezet zijnde naar vrugtelooze pogingen 
om een ander verblijf voor hem en zijne vrouw met nog vier jonge kinderen, waarvan de oudste 
slechts acht jaar en het jongste nog maar twe jaar oud te erlangen daar door voor hem, vrouw en 
vermelde kinderen in eene bittre ongeleegendhied is geraakt en in deze zijne ongelukkige 
toestand te rade is geworden, van zich te wenden tot uwedwelgeb. met zeer ootmoedig verzoek 
dat uedele en goedsheeren behagen moge dat an hem ter bebouwinge moge toegestaan worden 
het tans verlaaten stukje lands bij den Phlipsburg geleegen en tot onderhoud van Jan Boomkamp 
thans kennelijk in het tuchthuis te Zwolle gedetineerd, tot onderhoud goedgunstelijk 
geaccordeerd. 
En naardien hij zich zeer ongarn tot den behoeftigen staad zoude zien gebragt, verbind hij zich bij 
deezen om an deze markte daar voor een reedelijk pacht te geeven. 
Verzoekende uweedele gunstige voordragt bij goedsheeren en veel vermoogende voorspraak. 
T welk doende, H. Koldenberg. 
 
06-11-1818. 
De ondergetekende verwalter erfmarkenrichter der marke Stokkum en Herike doet hier mede te 
weten dat er op woensdag den 7 novemb. 1818 smorgens om tien uur eene goedsheeren of 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff in 
Stokkum. 
Om aan goedsheeren en erfgenamen voor te lezen een extract uit het verbaal van het verhandelde 
bij schout en assessoren der gemeente Markelo dd 5 octob. jl over het leggen van een bruggetje 
en twee duikers in den zoogenaamden Rosendommer dijk, half ten laste der markte Markelo. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde markte bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om 
zoodanig met elkanderen te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behoren, alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Diepenheim en Markelo op twee achter een volgende zondagen worden afgelezen, 
een dubbeld daar van geaffigeerd en daar op gerelateerd. 



Alle meyerlieden worden gelast hier van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 6 novemb. 1818. 
W. Mellink. 
Den inhoud dezes alhier te Markelo twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een 
gelijkluidend geaffigeerd. 
Jan Warmelink koster. 
 
18-11-1818. 
Vidimus op heden ter vergadering van erfgenamen den 18 novbr. 1818. W. Mellink 
Weledele heer en vriend, 
Daar ik heeden morgen belet worden op de erfgenaame vergadering in Stokkum te compareren, 
verzoeke ik uwed presente heeren en verdere geerfden voor te stellen dat daar men thans bezig is 
de Schipbeek behoorlijk te verbreeden en uit te diepen en reeds gedeeltelijk tegen het 
Stokkummer broek is uitgediept dat het water zich nu altoos behoorlijk uit het broek kan 
ontlasten, als nu de waterlijdingen van het broek aan de einden daar het water zich in de beek 
ontlast, wat meer uitgediept worden en duikers in dezelve worden gelegt met een deur of klep aan 
dezelve, die met het rijzen van het water in de beek toe gaat en met het vallen van het water zich 
dan van zelfs uit het broek ontlast, dit zoude aldan heilzaam zijn voor de ingezeten van de markt 
van Stokkum. 
Hoevele niet of uwed en de overige respective leeden van de vergadering zullen gunstig 
accorderen dat er duikers worden gelegt en daar middelen dadelijk toe beraamen tot zo ieder 
noodzaakelijks. 
Mijne complimenten verzocht te hebben mede aan de heeren zo tekene nog met achting. 
Uwe dienstige dienaar H. van der Sluis. 
Westervlier den 18 november 1818. 
 
04-02-1819. 
De ondergetekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Harke doet hier meede te weten 
dat er op dingsdag den 16 february 1819 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden aan het erve Scholte in het Hoff om 
te hooren voorleezen en na te zien de reekening van gedanen ontfangst en uitgaaf voor deze 
markte tot op dato dezes en om vervolgens aanstonds te delibereeren en te resolveeren ten einde 
het nadeelig slot ten laste der markte af te betalen, zoo ook de loopende schuld over dit jaar. 
Waarom bij dezen alle goedsheeren en eigengeerfdens worden verzogt en geconvoceerd ter 
voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om zoodanig met 
elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. 
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Diepenheim en Marculo aan de kerken op twee achter eenvolgende zondagen 
worden afgelezen en daar van een dubbeld geaffigeerd en vervolgens gerelateerd. 
Alle meyerlieden wordt gelast hier van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 4 february 1819. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd, een gelijk luidende 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 



15-02-1819. 
De ondergetekende ontvanger der Registratie Domeinen etc te Goor verklaard bij dezen te 
qualificeeren den heer Wolter Jalink ten einde bij den op den 16 dezer bepaalde vergadering van 
goedsheeren en erfgenamen der markte Stokkum gehouden zullende worden op het erve Scholte 
in 't Hof aldaar, desselfs persoon te representeeren en belangen waar te neemen onder belofte van 
goedkeuring, schadeloosstelling, etc. 
Gedaan te Goor den 15 february 1819. W. Mellink. 
 
25-09-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den 6 october 1819 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff. 
Om te hooren het rapport van den verwa;ter erfmarktenrigter en gecommitteerden, te spreken en 
besluiten te nemen over het register der in deze markte aangegravene en opgenomene gemeene 
gronden, het welk zal voorgeleezen worden. Zoo ook een register dier marktengronden door 
hutten wooners gecultiveerd en om te bepalen hoeveel huur zij sjaars voor het mudde gezaais dier 
grond aan goedsheeren en erfgenamen zullen betalen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 25 septbr. 1819. W. Mellink. 
Op zondag den 26 sept. en 3 octob. 1819 gepubliceerd aan de kerk te Markelo en daarvan een 
dubbeld geaffigeerd. 
Gedaan en gerelateerd door mij. J. Warmelink koster. 
 
28-11-1820. 
Staat of restantlijst voor Stokum en Herike van debiteuren welke hun verschuldigde voor 
aangegravene marktengronden niet betaald hebben. 
nr  naam  bedrag    restant aanmerking 
5    G.J. Dresens 48-13-0   48-13-0 wil na het aftr. eener akkerweg niet betalen zoo als  
      het op het register staat doch niet volgens de  
      treeding en bijzijn van Zijthoff 
7    Potman  42-12-8   42-12-8 neemt aan het in te lijken 
8    J. Morsman 63-0-0     31-10-0 Arend Holtsteeg en J.H. Koelers willen met eede  
      verklaren dat het 30 tot 40 jr binnen is 
11  Koel Gt.  27-15-0   27-15-0 zou dood arm zijn 
13  J.W. Schutte 97-15-0   62-0-0 de 176 r. uitgeb. veltgr. ad f 22 blijven gemeen 
21  G. Peters  17-7-8    17-7-8 zegt niets met de markt te doen te hebben 
30  wed. A. Leeftink 29-15-0   29-15-0 is dood arm 
35  wed. Bartels 18-10-0   10-0-0 zegt hier op vanouds reeds f 10 bet. te hebben 
42  J. Beldman 17-2-8    11-13-12 G. Leeftink, B. Scholten, A. Wolbrink, M.   
      Vlogtman en H. Overbeek verklaren dat de 50 r.  



      meer dan 33 jr binnen is 
47  J. Wilgerink 7-17-8     7-17-8 
50  A. Molenbrug 10-5-0     10-5-0 14 d. uitst. is nieuws getreden, zou nu gr. zijn 20 r.  
      en niet 72 r. 
67  H. Leuverink 251-5-0   251-5-0 deze grond is zeer slecht en verzoekt derhalve die  
      tegen veld te betalen 
73  de hr van Sluis 41-10-0   25-2-8 de 201 r. nieuws uitgebaakt blijft gemeen 
77  A. Peterman 99-17-8   99-17-8 verkiest die grond publiek te doen verkoopen 
78  A. Brinkers 206-10-0  76-10-0 utv. alzoo door het timmeren van den verkogten beld 
      dat land in waarde verminderd zou zijn 
82  J. Willink  180-15-0 180-15-0 utv. 
83  Snellink  212-0-0   112-9-8 betaalt binnen 14 d. 
84  H. Keuyer  86-11-4   55-17-8 de veldkamp 55-17-8 zou zijn vader aan de   
      Kooidijksbrug verdiend hebben 
86  J. Bekkers  110-10-0  55-10-0 14 d. uitst. 
90  H. Zentman 31-17-8   12-10-0 de bleek gr. 100 r. zou na zeggen van getuigen meer 
      dan 40 jr opgegraven zijn 
92  G. Huiskes 19-7-8     19-7-8 Egb. Nijhuis en J. Eertink willen beedigen het over  
      de 35 jr binnen is 
57  H. Overbeek 26-12-8   26-12-8 
Restant    f 1175-8-4 
Aldus opgemaakt uit het register door mij W. Mellink verw. erfmarkt. richter van Stokum en 
Herike. 
Goor den 28 november 1820. 
 
17-11-1820. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op zaturdag den 2 december 1820 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff. 
Om eerstelijk te delibereeren en te resolveeren over eene missive van den heer schout van 
Markelo dd 14 dezer betreffende den afkoop der belasting op de vlieren in deze markte voor den 
tijd van zes jaren; en ten tweeden over een rapport van verwalter erfmarktenrigter en 
gecommitteerdens rakende sommige aangegravene marktengronden waarvan de betaling 
moeilijkheden ondervindt. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 17 november 1820. W. Mellink. 
Op zondag den 19 en 26 nov. 1820 gepubliceerd aan de kerk te Markelo en daarvan een dubbeld 
geaffigeerd. 
Gedaan en gerelateerd door mij. J. Warmelink koster. 
 



02-1821. 
Vidimus ter vergadering van erfgenamen in Stokum en Herike den 7 maart 1821. 
Aan Wel Edele Heeren marktenrigter, gekommitteerden, goedsheeren en eigengeerfdens der 
markte van de buurschap Stokkum en Herike. 
De ondergeteekende Harmen Kooyer mr timmerman wonende in de buurschap Stokkum nr 62 
neemt bij dezen de vrijheid met eerbiedt aan de gemelde heeren in vergadering voor te dragen dat 
een kampjen veldgrond, den Fokkerskamp genaamd, door de toenmalige erfmarktenrigter en 
gekommitteerden aan zijn vader Jan Hendrik Kooyers of Overbeek in den jare 1780 is 
aangewezen en toegestaan om te liquideeren tegen een door hem in gegeven specifike rekening 
ter somma van zeven en veertig guldens wegens verdienste en bijgeleverde materialen aan den 
brug op den Kooimansdijk in het Stokkummer broek zonder dat aan dezelve daarvan schriftelijke 
toestemming of overdragt is uitgereikt; echter biedt zich de ondergeteekende bij dezen aan om de 
waarheid van het bovengemelde met getuigen te bewijzen en des gevorderd met solemnele eede 
te bevestigen. 
En brengt wijders aan deze vergadering ter kennis dat gemelde kampjen veldgrond en den 
voorleden zomer 1820 door de heer marktenrigter en gekommitteerden op nieuw is gemeten en 
aanmaning van betaling aan hem is gedaan. 
Daar de ondergeteekende door dezen verklaard dat het gemelde kampjen door deszelfs vader en 
hem sedert den jare 1780 en dus bijna 40 jaren is in gebruik geweest en daar reeds op een 
erfgenamen vergadering alhier is besloten om gronden die over de 30 jaren in gebruik geweest 
waren geene betaling meer kan gevorderd worden en daar meerder gronden in den zelfder tijd 
zijn aangegraven ook onbetaald zijn gebleven. Wijders brengt den supliant ter kennis dat in den 
jare 1818 door den heer marktenrigter aan hem eene rekening is voldaan ter sum van f 341 die hij 
aan den voormaligen marktenrigter W. Hulsken in 1808 al had ingegeven welke hem mondeling 
aan hem heeft belooft terwijl er hem geene penningen voor hem ... intrest van gemelde f 341 
heeft beloofd en toegezegd. 
Verzoekende dat de wel edele heeren en leden deze vergadering volgens regt en billijkheid van 
anderen aan hem mag worden toegestaan en de beloofde intresse van het kapitaal f 341 voor den 
tijd van 10 jaren aan hem mag worden ter hand gesteld. 
Het welk verzoekende uwed verpligtende dienaar JH Koyers. 
 
23-02-1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den 7 maart 1821 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff. 
Om te spreken en te besluiten: 
1.  over een bestek voor eene nieuwe brug in den Kooidijk na 't broek. 
2.  over een request van J. Lenfers en vrouw strekkende om aangewezen te hebben eene plaats in 
deze markte voor hun verblijf. 
3.  over eene memorie van den timmerman H. Keuyer ten betooge van deszelfs eigendom op den 
aangegeravenen veldkamp en inhoudende verzoek om 10 jaar rentebetaling voor de aan hem in 
1818 betaalde f 341. 
4.  om te disponeeren over f 42 betaald door sommigen tot schadevergoeding voor het bederven 
van gronden in het Stokumer broek. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 



bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 23 february 1821. W. Mellink. 
Op zondag den 25 febr. en 4 maart 1821 gepubliceerd aan de kerk te Markelo en daarvan een 
dubbeld geaffigeerd. 
Gedaan en gerelateerd door mij. J. Warmelink koster. 
 
19-06-1821. 
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen van Stokum en Herike den 3 july 1821. 
Aan den heer verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike. 
Markelo, den 19 juny 1821. 
Door de commissie uit de markte van Markelo en den heer Willink eigenaar van de Wippert, 
verzogt zijnde eene inteekening te openen ten einde te beproeven of men door vrijwillige 
bijdragen genoegzame penningen zoude kunnen verkrijgen tot het leggen van drie bruggen te 
weten: 
Een over de Schipbeek aan den Markelschen dijk, een over de Bolksbeek bij den Buiswaard op 
den weg naar Deventer en een bij den Nieuwentap op den weg naar Zutphen, ten einde hier door 
de communicatie van Twenthe over Markelo met Deventer, Zutphen en verdere Geldersche 
steden en plaatsen te verbeteren, welke drie bruggen volgens de daar van gemaakte berekening te 
zamen f 1400 zouden kosten en waartoe de markte van Markelo en den heer Willink 
bovengemeld, aanzienlijk zullen contribueren terwijl door het bestuur dezer gemeente voor de 
verbetering der wegen, zoo verre zulks dit schoutambt betreft, al mede zal gezorgd worden. 
Gaarne voldeed ik aan bovengemeld verzoek en heb ten dien einde reeds aan de belanghebbende 
plaatselijke besturen inteekeningslijsten verzonden. 
En aangezien de verbetering van opgemelde passage mede tot groot gerief van de markte van 
Stokkum en Herike strekt, zoo twijffel ik niet of goedsheeren en geerfdens zullen het nut hiervan 
volkomen gevoelen en gaarne ter bereiking van dit plan het hunne willen bijdragen. 
Waarom ik dan bij deze de vrijheid neem uwed uit te nodigen tot het provoceren van eene 
goedsheeren en erfgenamen vergadering ten einde door dezelve worde bepaald het bedrag dat 
men vanwege deze markte tot het fonds van meergemelde drie bruggen zoude willen 
contribueren. Als mede dat door dezelve eene commissie worde genomineerd om namens de 
markte met die van Markelo en verdere belanghebbende besturen de concept te kunnen handelen. 
Ik twijffel niet of uwed zult in dezen gaarne met den vereischten spoed medewerken en mij het 
resultaat zoo spoedig mogelijk wel willen doen kennen. 
De schout van Markelo W. Götte. 
 
24-06-1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 3 july 1821 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff. 
Om te raadplegen en te besluiten over eene bij hem ingekomene missieve van den heer schout 
van Markelo dd 19 juny 1821 hoofdzakelijk tendeerende dat door deze markte meede met 
naburige markte en plaatse mag gecontribueerd worden tot een fonds om drie bruggen te leggen 
over de Schip- en Bolksbeek, ter verbetering der communicatie van Twenthe na Zutphen en 



Deventer. 
En om te benoemen eene commissie die belast zal worden met het formeeren eens plans om op 
de minst kostbaarste wijs het Stokumer broek en beeken, wallen of kadijken te leggen. 
 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 24 juny 1821. W. Mellink. 
Op zondag den 25 juny en 1 july 1821 gepubliceerd aan de geref. kerk te Markelo en daarvan een 
dubbeld geaffigeerd. 
Gedaan en gerelateerd door mij. Jan Warmelink koster. 
 
01-07-1821. 
Aan den heer Melling markenrigter der vereenigde markte van Stokkum en Herike.  
Naardien de gewoone jaarlijksche vergadering der Staten dezer provintie op den 2den dezer 
aanvang nemende mij belet om op de markten vergadering door uwed uitgeschreven op den 3 
daaraan volgende te pareeseren en dezelve is strekkende: 
1.  om eene commissie te benoemen tot het formeren van een plan om onze broeklanden te 
bekadijken. 
2.  om over de bijdragen dezer markte tot het leggen van drie bruggen als een over de Schipbeek 
en twee over de Bolksbeek te convenieren met de markte Markelo en verdere meer of mindere 
belanghebbenden. 
Zoo heb ik de eer uwed door deze te melden dat ik over deze twee vermelde pointen met den heer 
Götte eenstemmig denkende wegens de nuttigheid van beide deze voorstellen; ik mij met zijn 
weledele uit te brengen advis in de nu aanstaande markten vergadering conformeren, zoo als ik 
mij ook wijders zal conformeren met zijn weledele int geen verder ter tafel mogt worden gebragt. 
Terwijl ik dan de nu aanstaande markten vergadering niet zal kunnen bijwonen en gevolgelijk 
geene mondelinge voorstellen kan doen, zoo neem ik de vrijheid door deze aan uwed en de 
geerfdens dezer vereenigde markte te proponeren om met de steden Diepenheim en Goor wegens 
het regt van de eerste en het regt van medeweide van de laatste in het minnelijke door 
wederzijdsche te benoemen commisssarissen of gecommitteerden een overeenkomst tot scheiding 
te vinden en te effectueren. 
Ik twijfel geensints mijn heer de markenrigter of geerfdens zullen dit mijn voorstel appronveren. 
Maar ingeval hier in komende aanstaande vergadering mogt worden gedifficulteerd omdat 
hetzelve geen point van uitschrijving bevat, zoo verzoeke dat gemelde mijn voorstel bij de eerste 
gelegendheid aan de erfgenamen dezer vereenigde markte ter deliberatie moge worden gebragt. 
B.H. van der Wijck. 
 
Markelo den 2 july 1821. 
Wel Edele Heer, 
Daar ik op morgen de holtink in Stokkum niet kan bijwonen zoo is deze diende ik mij namens het 
erve Vinkers in Herike conformeer met de uit te brengen stem van de schout van Markelo en aan 



wie ik versogt hebbe voor gemelde erve zijn stem uit te brengen. 
Waarmede ik de eer heb met hoogachting te zijn. 
Wel Edelen Heer, uwed dienaar J.H. van Heek. 
 
02-07-1821. 
Daar ik denkelijk ook den 3 july op de goedsheeren vergadering zuld komen verzoeke deswegen 
ook de belangens namens het Westervlier voor den ondergteekende waar te nemen betreffende 
dezer vergadering. 
Westervlier den 2 july 1821.  H. van der Sluis. 
 
10-11-1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op vrijdag den 30 november 1821 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff. 
Ten einde te delibereeren en te resolveeren over een voorstel van den verwalter erfmarktenrigter 
opzigtelijk het houden van ganzen op de gemeene gronden in deze markte en om eene commissie 
te benoemen die met de stad Diepenheim in schikking zal kunnen treden over den afstand van het 
regt van gem. plaats in deze markte en ter regeling der grenzen tusschen Herike en de stad Goor. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 10 november 1821. W. Mellink. 
Op zondag den 11 en 18 nov. en den 25sten 1821 gepubliceerd aan de kerk te Markelo en 
daarvan een dubbeld geaffigeerd. 
Gedaan en gerelateerd door mij. Jan Warmelink koster. 
 
10-02-1822. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op zaturdag den 23 februar 1822 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Scholte in 't Hoff. 
Om na te zien en in cas van welbevinding te sluiten de rekening van ontvangst en uitgaaf voor 
deze markte gedaan door den verwalter erfmarktenrigter over 1819, 1820, 1821, tot february 
1822 en om te delibereeren en te besluiten hoe te handelen tegen sommige hutten bewooners 
welke weigeren met den verwalter erfmarktenrigter ter point fiduis aan te gaan van de door hun 
binnengegravene marktengrond. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Marculo en Diepenheim aan de kerken op twee achter een volgende zondagen 
worden afgelezen een dubbeld daarvan geaffegeerd en daarvan gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 



geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 10 february 1822. W. Mellink. 
Op zondag den 10 en 17 febr. 1822 gepubliceerd aan de kerk te Markelo en daarvan een dubbeld 
geaffigeerd. 
Gedaan en gerelateerd door mij. J. Warmelink koster. 
 
06-06-1822. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op maandag den zeventienden juny 1822 smorgens om 10 uur eenen holtink of 
goedsheeren en eigengeerfden vergadering zal worden gehouden aan het erve Scholte in 't Hoff. 
Ten einde den verw. erfm. richter te autoriseeren van in regten te kunnen treden tegen Arend 
Horstman en Wolter en Lammert Filipsborg welke op eigen gezag eigendunkelijk op 
marktengrond van goedsheeren en geerfden dezer markte twee hutten of huisjes opgeslagen 
hebben om van hen de ontruiming dier grond te erlangen en om in vervolg van tijd te kunnen 
procederen tegen een iegelijk die op eigen autoriteit sommige marktengrond binnen of opgraaft 
of op zoodanige grond een hut of huisje opslaat. 
Waarom alle goedsheeren en geerfdens der voorzeide markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd een ieder op zijn eigen kosten te willen zamen komen om zoodanig met elkander te 
delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles bij verlies van stem der 
uitblijvende voor deze keer. 
En op dat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan de beide kerken te Markelo en 
Diepenheim op twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, vervolgens aangeplakt en 
hiervan door de custors op een dubbeld worden gerelateerd om te kunnen strekken na behooren. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 6 juny 1822. W. Mellink. 
De inhoud dezes op twee achterenvolgende zondagen gepubliceerd te Markelo door mij J. 
Warmelink koster. 
 
14-03-1823. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op vrijdag den 28 maart 1823 smorgens om 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfden vergadering of holtink zal worden gehouden aan het erve Scholte in 't Hoff. 
Om te delibereeren en te besluiten over den verkoop van den zoogenaamden Brandehorst zijnde 
marktengrond en van eenige andere gemeene grond. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschrevene tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepenheim aan de beide kerken op twee achtereenvolgende zondagen 
worden afgeleezen en ervan door de custors worden op gerelateerd, vervolgens een dubbeld 
aangeplakt.  
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twikkel den 14 maart 1823. W. Mellink. 
Bovenstaande inhoud alhier te Markelo twee achterenvolgende zondagen gepubliceerd en een 
gelijkluidende geaffigeerd. 



J. Warmelink koster. 
 
19-02-1825. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 1 maart 1825 smorgens 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff. 
Om te delibereeren en te resolveeren over eene bij hem ontvangene missive van den heer schout 
van Markelo den voorslag inhoudende om het onderhoud van de schoolen in Stokum en Herike 
voor rekening der markte in het vervolg te nemen en wijders of bij voorkomende gelegenheid 
men met voordeel eenige gemeene grond op den Heriker berg zou kunnen overgegeven worden 
aan des verkiezende om er leem of klei voor eenen bepaalden tijd uit te kunnen steken. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 19 febr. 1825. W. Mellink. 
Bovenstaande alhier te Markelo op twe agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
11-06-1825. 
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen van Stokum en Herike den 22 juny 
1825. 
Aan den verwalter erfmarktenrigter, goedsheeren en geerfdens der markte Stokkum en Herike. 
Aangezien de ondergeteekende wel geneegen zoude zijn om een gedeelte heigrond (tot uitgraven 
van klei), geleegen onder de markten van Stokkum en Herike te willen kopen, verzoekt aan 
goedsheeren en geerfdens in vermelde markten om bij de eerste vergadering t gedane voorstel in 
overweeging te willen neemen en bij goedkeuring den ondergeteekende prijs te vragen voor de te 
vergraven heigrond. 
Goor den 11 juny 1825. Wm. Langeveld. 
 
10-06-1825. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den 22 juny 1825 smorgens 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff. 
Om te overwegen en te besluiten of de aangegravene marktengronden opgenomen en op een 
register gebragt door den HWG heer van der Wijck als gecommitteerde en door de gezworens 
tegen billijken prijs aan de aangravers kunnen verkogt worden. 
Over een request van den schoolmeester in Stokum inhoudende verzoek om eene nieuwe 
wooning en vermeerdering van inkomen. 
Om te benoemen eene commissie om bij te woonen het op handen zijnde vergelijkend examen ter 
vervulling der vacante schoolmeesters plaats in Herike en om verders te verrigten hetgeen ter 
dien einde zal moeten gedaan worden. 
Om te overwegen en te besluiten over een schriftelijk verzoek van den heer W. Langeveld om 



eenige heigrond te koopen tot uitgraven van klei. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 10 juny 1825. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een dubbeld 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
12-08-1826. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 22 augustus 1826 smorgens 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff. 
Om goed- of af te keuren eerstelijk de gemaakte limietscheiding tusschen deze markte en de stad 
Goor en in de tweede plaats die tusschen de boerschappen Stokum en Herike, onverminderd 
echter het evengeldend wederzijds regt over en weer in elke boerschap. 
Eindelijk om te besluiten op een request van A. en H. van Delden te Goor strekkende om twee 
schepel lands kleigrond op den Harkerberg kort bij Imminkshek aan te koopen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 12 augustus 1826. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een gelijkluidende 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
14-04-1827. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 24 april 1827 smorgens elf uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff. 
Om ter voldoening aan een schriftlijk verzoek van eenige gezworens dezer markte te delibereeren 
en te resolveeren over het al of niet houden in het vervolg van ganzen in het Stokumer broek en 
overige marktengronden. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 



En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 14 april 1827. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een dubbeld 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
28-03-1828. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 8 april 1828 smorgens 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hoff. 
Om na te zien en af te horen de rekening van ontvangst en uitgaaf voor deze markte van february 
1822 tot 1 january dezes jaars. 
Om over een voorstel van den verwalter marktenrigter te besluiten strekkende om gedurende dit 
jaar het houden van ganzen in het Stokkummerbroek tusschen de Bolks- en Schipbeek evenals in 
1827 te verbieden als ook op de weide genaamd de Whee. 
Bepalingen te maken tegen het willekeurige ongeregeld graven van klei of leem op den Heriker 
berg en uit andere gemeene gronden. 
Om te resolveeren over een schriftelijk verzoek van J. Immink, zoo voor zich als qualiteit van 
toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen H. Immink, om leem op den berg en in 
het gemeene veld te kunnen graven tot het bakken van steenen, verlangende anders hun aandeel 
van de marktengrond. 
Om kennis te nemen van eene briefwisseling tusschen den heer burgemeester van Markelo en den 
heere erfmarktenrigter dezer markte over de gifte van f 600 uit de markte tot het opbouwen eener 
school in Herike. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 28 maart 1828. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo twee keer afgelezen en een dubbeld geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
03-04-1828. 
Ik ondergetekende Egbert Coster ben niet van voornemens om op dingsdag den 8 dezer de markte 
vergadering bij te wonen van Steukkem en Herrike, maar ben er niet tegen dat Gt. Scholten 
toegestaan word om op de Herke berg een hoek grond te kopen om cley uyt te graven. 
Almelo den 3 april 1828. 
Van Wissink en Wolters Egbert Coster eygenaar. 
 
03-04-1828. 



Aan den heer W. Götte te Goor. 
Markelo den 3 april 1828. 
Mijn Heer, 
Uit hoofde van onpasselijkheid vinde ik mij buiten staat de goedsheren en erfgenamen 
vergadering op den 8 dezer maand in Stokkum gehouden worden, bij te wonen, zoo is deze 
diendende voor mijn aldaar te compareren en deze vergadering voor mijn namens het erve 
Vinkers in Harke te stemmen en dat gene te verrigten wat ik zelven zoude kunnen of moeten 
doen, met belofte van goedkeuring. 
Waarmede verblijve met achting. 
UEd dienaar J.H. van Heek.  
 
27-04-1830. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op maandag den 10 mei 1830 smorgens om tien uren eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Overmits in aangrenzende boerschappen het houden van ganzen op de broeklanden verboden is, 
om te delibereeren en te resolveeren hoedanig met de ganzen in het vervolg in deze markte zal 
gehandeld worden. 
Wijders om andere gezworens, in plaats van vier die als zoodanig bedankt hebben, aan te stellen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 27 april 1830. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een dubbeld 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
24-07-1830. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op maandag den 9 augustus 1830 smorgens om tien uren eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Daar vele ingezetenen der markte zich niet ontzien van (ongeacht de marken resolutien) veen of 
modder uit de vlieren te graven en in sommige groengronden schadden te steken, om hierover te 
delibereeren en daaromtrent de benodigde resolutien te nemen en bepalingen te maken. 
Ten einde middelen te beramen om eenen Gerrit Jan Deurnink die eigendunkelijk op 
marktengrond eene hut heeft gezet te doen verhuizen. 
Om een voorstel te overwegen betrekkelijk de verdeeling der marktengronden en daarover te 
besluiten. 
Van in plaats van wijlen den heere van der Wijck tot Stoevelaar iemand te committeeren tot het 
regelen der grenzen tusschen deze markte en Goor. 
Om te resolveeren op eene aanvraag van den hoogwelgeb heer G.L. van der Wijck om een 
hoekjen marktengrond aan te kopen. 



Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 24 july 1830. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een dubbeld 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
12-08-1831. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den 24 augustus 1831 smorgens om tien uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Om te hooren voorlezen en te onderzoeken de rekening van ontvangst en uitgaaf voor de markte 
gedaan door den verw. mark. richter van maart 1828 tot augustus 1831. 
Om middelen te beramen tot afdoening der marktenschuld.  
Wijders om eenige gezworens aan te stellen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 12 augustus 1831. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd, gerelateerd en 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
01-11-1832. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede te 
weten dat er op maandag den 12 november 1832 smorgens om tien uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
En zulks om aan goedsheeren en geerfdens dezer markte mede te deelen eene missive van de 
heeren Fabius, van Wijngaarden, Hungerink, Hidders en Oding, gecommitteerden tot vereffening 
der marktenschulden, inhoudende dat sommige erfgenamen, kotters of hutten wooners, regt van 
eigendom door verjaring op de door hen van de markte in gebruik hebbende gronden vermeenen 
te hebben, weshalve zij verlangen geinformeerd te worden hoe in deze zaak te moeten handelen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 



En zal deze te Markelo en Diepenheim aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 1 november 1832. v. Heeckeren van Twickel. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een dubbeld 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
01-06-1833. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den twaalfden juny 1833 smorgens om tien uren eene goedsheeren 
en eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Om middelen te beramen tot betaling der aanzienlijk verhoogde grondlast van de 
marktengronden. 
Om te delibereren en te besluiten over eene aanvraag van den heer administrateur der domeinen 
om aan weerzijden van den straatweg aan het domein eene breedte van vier ellen van het gemene 
veld af te staan, ten einde beplant te worden. 
Eindelijk om een te doen voorstel te overwegen strekkende onm de marktengrond te verdeelen. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepenheim aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 1 juny 1833. W. Mellink. 
Deze op zondag den 2 en 9 aan de kerk te Markelo afgelezen en daarvan gerelateerd. 
 
10-06-1833. 
Den ondergetekenden stelt bij dezen aan tot zijnen gevolmagtigde wegens het erve de Kleine 
Plegt onder Herike gelegen, om op aanstaande woensdag zijnde den 12 juny dezes jaars zijne 
belangens op de marken vergadering waar te nemen die te Stokkum bij de Scholte in 't Hof zal 
gehouden worden. 
Den 10 juny 1833.  J.A. van der Muelen. 
 
11-07-1835. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag 22 july 1835 smorgens om tien uren eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Om te delibereeren over een verzoek van het gemeente bestuur van Markelo aan goedsheeren en 
erfgenamen dezer markte om aan gem. bestuur de benoodigde grond tot het bouwen eener nieuwe 
school voor de buurtschap Stokkum gratis af te staan op het veld bij de zoogenaamde Hesselink 
steeg. 
Wijders om naar aanleiding eener missive van den heer burgemeester van Goor eenen commissie 
te benoemen tot regeling der grenzen tusschen deze markte en Goor. 



Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 11 july 1835. W. Mellink. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een dubbeld 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
08-08-1835. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op vrijdag den 21 augustus 1835 smorgens om elf uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Om aan te hooren en verder te besluiten omtrend een voorstel van de administratie der domeinen 
strekkende tot verdeeling der marktengronden. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo, Diepen en Goor aan de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten. 
Twickel den 8 augustus 1835. W. Mellink. 
Gepubliceerd op zondagen den 9 augustus en den 16 augustus 35 en daarna aangeplakt aan de 
kerk te Markelo. 
G. Benthem. 
 
27-08-1836. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 6 september 1836 des voormiddags om tien uur eene 
goedsheeren en eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte 
in 't Hof. 
Om te spreken over eene missive van het gemeente bestuur van Markelo waarin verzocht wordt 
om in de velden van de marke Stokkum en Herike eenig grind en klei of leem tot verbetering van 
den weg van Markelo naar Zutphen te mogen graven en over den prijs die voor eene kubieke el 
grind en voor eene kubieke el klei of leem zal verlangd worden. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo, Diepen en Goor aan de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 



Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete bij marken wetten bepaald. 
Twickel den 27 augustus 1836. W. Mellink. 
Afgelezen op zondagen den 28 aug. en den 4 september en daarna aangeplakt. 
G. Benthem. 
 
09-12-1837. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den 20 december 1837 des voormiddags om tien uur eene 
goedsheeren en eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte 
in 't Hof. 
Om naar aanleiding van een besluit van den heer Gouverneur van Overijssel dd 27 septemb. jl, 
inhoudende bepalingen ter bevordering van het ontginnen van woeste gronden met elkander te 
raadplegen over de geheele of gedeeltelijke opheffing der gemeenschap door middel van geheele 
of stuksgewijze verdeeling of verkoop der woeste gronden. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan de kerken op twee agter een volgende zondagen worden 
afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven. 
Twickel den 9 decbr. 1837. W. Mellink. 
Geaffig. en gepublic. te Markelo op zondagen den 10 en 17 dec. 1837. 
G. Benthem. 
 
27-07-1839. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op maandag den 5 aug. 1839 smorgens elf uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Om te hooren voorlezen en te onderteekenen de rekening van ontfang en uitgaaf van den 
verwalter erfmarkenrigter voor deze marke gaande van 1 january 1832 tot den 1 january dezes 
jaars. 
Wijders om geinformeerd te worden van al hetgeen door den heer erfmarkenrigter is aangewend 
tot handhaving van het regt dezer marke op de Wee tegen Goor en te resolveren over hetgeen in 
deze zaak verder zal moeten gedaan worden. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan de kerken op twee agter een volgende zondagen worden 
afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markenwetten. 
Twickel den 27 july 1839. W. Mellink. 
Gepubliceerd den 20 july en den 4 augustus 39 daarna geaffigeerd. 



G. Benthem. 
 
17-08-1839. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 27 augustus 1839 des voormiddags om tien uur eene goedsheeren 
en eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Ten einde afdoende maatregelen te nemen omtrend het verschil over de Wee tusschen Stockum 
en Herike en Goor. 
Wijders om te spreken over eene bijdrage tot verbouwing der kerk te Markelo. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan de kerken op twee agter een volgende zondagen worden 
afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op boete bij markenwetten bepaald. 
Twickel den 17 augustus 1839. W. Mellink. 
Gepubliceerd en geaffigeerd te Markelo op zondagen den 18 en 25 augustus. 
G. Benthem. 
 
24-12-1840. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 5 january 1841 des voormiddags om tien uur eene goedsheeren 
en eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Scholte in 't Hof. 
Ten einde nader te handelen over het omtrent de Whee bestaande geschil tusschen deze marke en 
de stad Goor; zoomede de markgenooten raadplegen omtrent het al of niet wenschelijke eener 
verdeeling. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan de kerken op twee agter een volgende zondagen worden 
afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op boete bij markenwetten bepaald. 
Twickel den 24 december 1840. W. Mellink. 
 
26-11-1842. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op woensdag den 7 december 1842 des voormiddags om tien uur eene 
goedsheeren en eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden in de school te 
Stokkum. 
Om aan te hooren het rapport van de commissie ter verificatie der laatste rekening. 
Om nieuwe gezworens aan te stellen en naar meer afdoende middelen om te zien tot weering van 
het wederregtelijk maayen en steken van plaggen en schadden in het Stokkummer broek. 
Om te spreken en te delibereren over hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt. 



Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepen aan de kerken op twee agter een volgende zondagen worden 
afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op boete bij markenwetten bepaald. 
Twickel den 26 november 1842. H. Mulder. 
Gepublic. op den 27 nov. en den 4 dec. 1842. 
G. Benthem. 
 
13-06-1845. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hiermede 
te weten dat er op dingsdag den 24 juny 1845 des voormiddags om tien uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Leppink in Stokkum. 
Om de laatste rekening en verantwoording der mark aan te hooren en op te neemen. 
Om te spreken en te delibereren over hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der voornoemde markt bij dezen worden verzogt en 
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen om 
zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren. Alles 
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Markelo en Diepenheim aan de kerken op twee agter een volgende zondagen 
worden afgelezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op boete bij markenwetten bepaald. 
Twickel den 13 juny 1845. H. Mulder. 
Afgelezen op zondagen den 15 en 22 juny 1845. 
G. Benthem. 


