Markezaken-opbranden vee
Mark Stokkum en Herike opbranden van vee.
24-04-1751.
Het word mits desen bekendt gemaekt dat die geene die geregtiget sijn veulens te mogen weyden
in het Stokkumer Broek, dieselve moeten laten opbranden saturdag sullende wesen den 1 may des
morgens precis om 10 uiren te Stokkum ter gewooner plaatse en dat naederhand geene
opbrandinge meer sall geschieden.
Wordende verders een yegelijk gewaerschouwt geen huls, waekelen of vaeren in het Stokkumer
Broek te houwen bij poene van vijf gold gulden te verbeuren bij die geene die aengetoont kunnen
worden sulks gedaen te hebben.
Nog word een jegelijk gewaerschout de dijkwallen aen de agterste beeke suffisant en goed te
maeken dat door derselver overstroominge geen schade geschiede, sullende daerover de schouw
gedaen worden dingsdag den 4 may waernae sig een jeder kan reguleren.
Actum Weldam den 24 april 1751.
J.H. Brass
21-03-1783.
Word hier mede van wegens den heer richter Zegers in qualiteit als verwalter markenrichter van
Stokkum en verdere buurschappen bekend gemaakt dat de opbrandinge der peerden, beesten en
veulens soo in deesen jaer in den Stokkumer gemeente weyden sollen ingevolge marken
resolutien sullen worden opgebrand en wel op woensdag den 26 deeser maand maart 1783.
Sullende dan in Beusebergen des morgens om agt uiren daer meede een begin gemaakt worden
ten huyse van Groot Wannink alwaer de ingesetene van Beusebergen haare beesten, peerden en
veulens ten dien einde kunnen brengen.
Voorts dien selver morgen om tien uire in den Brinkereinde ten huise van de Kojer alwaer de
ingesetenen van den Brinkeinde haer vee kunnen brengen.
Voorts dieselve woensdag des agtermiddags om een uiren in de Luttikkeneinde ten huize van
Scholte in't Hof alwaer de ingesetenen van Harke en die van den Luttikkeneinde ter voorschr
einde met haer paerden, beesten en veulens kunnen komen.
En dan laastelijk dienselven agtermiddag om vier uiren in het Westervlier ten huize van Jan
Roelofsen alwaer de beesten, paerden en veulens gehorende in het Westervlier sullen opgebrand
worden.
Het zijn paerden, beesten of veulens in het broek en gemeente te brengen en te weyden die niet
opgebrand zijn, als sullende deselve geschut en daer mede nae marken resolutien gehandeld
worden.
Ook sal een ieder sig hebben te wagten om meerder gansen in het broek te brengen als haer
ingevolge marken resolutie vrij staat en sig te onthouden om vreemde en andermans gansen op te
schutten en op haer naam in het broek te brengen op de boete als bij goedsheeren en erfgenamen
resolutie bepaald is.
Sullende almede een ieder sig hebben te wagten om eenig huls en eykenhoud te houwen of vaarle
te majen op de boete daertegens gestatueerd.
Eindelijk sal een iegelijk zijn beeken, wal of kadijken in een goede en onberispelijke staat als van
ouds hebben te brengen en schouwvrij te maken en wel voor of op den 25 deese maand maert, als
sullende aenstonds nae den 25 maert de schouwe gedaen worden en de gebrekige nae marken

resolutie gehandeld worden.
Goor den 21 maart 1783.
J.C. Pothoff
Deze is hier te Markel op gewone tijd en plaats gepubliceerd op 1 april 1783 door mij A. Kwack
custos.
10-03-1787.
Word mits deesen bekend gemaakt dat de opbrandinge der paerden, beesten en veulens der geene
welke daertoe gerechtigd zijn, zoo van deese jaare in de Stokkumer gemeente en broek sullen
weyden, als van ouds wederom sullen opgebrand worden en wel op vrijdag aenstaende zoo
weesen zal den 16 deeser maand maert ten huise van de Kojer in Stokkum, zoo als voormaals
gebruikelijk is geweest des morgens om negen uiren waer ter plaatse de ingeseten van Harke,
Stokkum, Beuseberge, Westervlier en andere gerechtigde ten voorschr. einde haer vee binnen
brengen.
En vermits de ondervindinge doed zien dat de knegten der ingesetenen verscheiden beesten in het
Stokkumerbroek brengen en daerdoor de weyde zeer benadeeld, dat zij er voortijds maer eene of
uiterlijk twee door de selve in het broek geduld zijn, soo sullen dehalve geen meer dan uiterlijk
twee beesten in dat broek mogen ter weyde brengen, sullende daertegen doende deselve
opgehaald, geschut en als niet vreemd vee gehandeld worden, hetwelke ook nae marken resolutie
zal plaats hebben met het vee, hetwelke onopgebrand in de Stokkumerbroek zal bevonden
worden.
Doordien het broek almede door de menigte gansen zeer bedorven word en het vee daardoor
minder weyde vind, zoo word een ieder gewaarschouwd sig exactelijk te gedragen nae het
convenant daer voor gemaakt, te weeten dat een volle gewaerde maer alleen vier oude gansen
met hun jongen, een drieling een halv erve twee en een cater maer eene in het broek zal mogen
brengen en op de boete bij dat convenant bepaald van vijf gulden en vijf st., halv ten profite van
den armen; sullende sig al verder een ieder hebben te wagten om andermans gansen op te
schutten en haer naam in het broek te brengen, sullende op dit alles markenreg agt geven en tegen
die geene welke hiertegen doen mogte nae rechten gehandeld worden.
Ook zal een ieder sig moeten onthouden eenige huls of eykenhout te houwen of vaarle in het
broek majen op de boete daertegens bij marke resolutie gestatueerd.
En eindelijk zal een ieder zijn beekenwal of kadijk in een goede en onberispelijke staat als
vanouds hebben te brengen en wel voor den 25 deeser lopende maand maert, ten einde daerover
aenstonds de schouw zal gedaen en tegens de gebrekige nae marken resolutien gehandeld
worden.
Goor den 10 maert 1787.
J.C. Pothoff
Deze is hier te Markel op zondag den 11 maart 1787 ter gewone tijd en plaats gepubliceert door
Adolf Kwack custos
02-04-1791.
Word hier mede bekent gemaakt dat de opbrandinge der paerden, beesten en veulens zoo van
deesen jaere in het Stokkemerbroek en gemeente werden hollen, als vanouds ingevolge marken
resolutie wederom sal gedaen worden en wel op saterdag aenstaande zullende wesen den 9 april
deeses jaers 1791. Zullende in Beuseberge des smorgens om agt uiren ten huise van Groot
Wannink daer mede een begin gemaakt worden, also nae de ingesetenen van Beuseberge haere
beesten, paerden en veulens kunnen brengen.

Voords dienselven morgen om tien uiren in den Brinkeinde ten huise van Kojer, alwaer de
ingesetenen van den Brinkeinde haer vee sullen kunnen brengen.
Voorts des agtermiddags om twee uiren in den Luttikkeneinde ten huise van de Scholte in het
Hof alwaer de ingesetenen van Harke en die van den Luttikkeneinde met haere paerden, beesten
en veulens kunnen komen.
En eindelijk des agtermiddags om vier uiren in het Westervlier ten huise van Jan Roelofsen,
alwaer de beesten, paerden en veulens gehorende in het Westervlier sullen opgebrand worden.
Wordende verders een ieder gewaerschouwt geen vee, hetzij paerden, beesten of veulens in het
Stokkumerbroek en gemeente te brengen die niet opgebrand zijn, als sullende deselve geschut en
daermede nae marken resolutie gehandelt worden.
Ook zal een ieder sig hebben te onthouden om meerder gansen in het broek te brengen als haer
nae marken resolutie vrij staat, of vreemde en andermans gansen op te schutten en op haer naem
in het broek te brengen op de boetes als bij goedsheeren en erfgenamen resolutie is bepaalt.
Sullende almede een ieder sig hebben te wagten om eenigen huls en eykenhout te houwen of
varel te majen op de boete daertegens gestatueert.
En eindelijk zal een ieder zijn beekenwal, of kadijk in een goede en onberispelijke staat hebben te
brengen als vanouds, als sullende daer over op maendag den 11 april nogmaels de schouw gedaen
en de gebreckigen nae marken resolutie geboetet worden.
Goor den 2 april 1791.
J.C. Pothoff
Deze is hier op zondag den 3 april 1791 op den gewonen tijd en plaats gepubliceert. Markel den 4
april 1791 A. Kwak coster.
Van het branden daar beesten van de borschap Stokhem op den 24 maart 1796.
Een lyeste van het opbranden der beesten op den 24 maart 1796 van alle de geene die ziegh
gewilligh naa de odders van zien Hoegh W.G.B. heer graaff van Wassenaar als eerff maarken
righter van de boerschap Stokhem en na de kerkenspraake zigh hebben gedraagen.
Beerent Wennink
Jan Beltman
Haag Jan
Jan Nielandt
Harmen Baases
Gart Kappen
Harmen Weerdes
Jan Bosman
Arent Naasselman
Harmen Lonck
Jan Roelofsen
Roelof Lieftink
Jan Hesselink
Jan Luppink
Hendrik Wannink
Jan Ziggers
Harmen Peeters
Lammert Fakkers
Gart Jan Haaver
Harmen Rengerink
Jan Allink
Gart Effink
weeduwe Schuttink
Toenis Meegens
Broek Garrit
Toenis Ikkink
Gart Brunshors
Harmen Gelkink
Jan ten Daamen
Jan Rensink
Gart Jan Slighmans
Wielm Egbers
Gart Bungelaars
Harmen Koeyiers
Gart Koenderink
Jan Mensink
Toenis Wannink
Beerent Landevers
Jan Greeven
Jan Lubbers

Jan Wansink
Jan Harmen Landevers
Jan Diekkink
Jan Kreemers
Derk Weevers
H. Hoevink
Beerent Morsman
A. Jan Olbrink
Gart Klootes
Toenis Wennink
Arent Wiemerink
Harmen Hoestink
Jan Endeman
Gart Leetink
Gart Kreemers
Beerent Rirink
Wolter Snellink
Hendrikes Koeyiers
Jan Voerdes
Diet blijk van goedtwilligheyt zin 60 in getal.
Heyr volgen de aghter gebleeven die zigh met haare vee niet gepreesentert hebben onder welke
noch veele goetwilligers zien die haare beesten het brantmark van ouder noch kunnen vertoenen.
Jan Trukes als boede
Haar Geerdes Jan
Tuenis Wolbrink
Hendrik Roelvink
Hendrik Snellink
Jan Harmen Smitjans
Diet zin de reepreedistanten teegenstanders van tellen en branden.
Jan Krooshoop
Jan Meyiers
Velt Hendrik
Jan H. Plasman
Jan Hungerink
Albert Hilbers
Jan Niehuys
Gart Vruwink
Arent Mensink
Jan H. Brinkers
Gart Kuypers
Tuenis Leefferink
Jan H. Joelink
Maanis Kiwit
Jan Paaschers
Beerent Schrurs
Hutten Jaacop
Lammert Sloot
Jan Hendrik Welmers
Derk Hansses
Jan Kloppers
Jan Vennebeke
de Buete
Van diet ondergetal zien naa onse goetdunken de halfscheyt noch wel gewilligers denkelijk dat
haare beesten het oude brandtmark hebben.
18-03-1797.
Word hier meede bekent gemaakt dat de opbrandinge der paarde, beesten en veulens zoo deezen
jaare in het Stokkemer Broek en gemeente weyden zullen als vanouds, ingevolge marken
resolutien weederom zullen worden opgebrand en wel op woensdag eerstkomende, zoo weesen
zal den 22 maert deezes jaers 1797. Zullende op gezeide woensdag des smorgens om agt uiren
daer meede een begin gemaakt worden in Beuseberge en wel ten huise van Groot Wannink
alwaer de ingesetenen van Beuseberge haer paerden, beesten en veulens ten dien einde kunnen
brengen.
Voorts dienselven morgen om tien uiren in den Brinkeinde ten huise van de Kojer alwaer de
ingesetenen van den Brinkeinde met haer vhee kunnen komen.
Vervolgens des agtermiddaags om een uiren in den Luttikkeneinde ten huise van Scholte in't Hof
alwaer die van Harke en de inwoonders van den Luttikkeneinde teneinde voorschreven met haer
vhee kunnen komen.

En laastelijk dien selven dag om drie uiren in het Westervlier ten huise van Jan Roelofsen alwaer
de paerden, beesten en veulens gehorende in het Westervlier en de Negenhuisen zullen
opgebrand worden.
Wordende een ieder gewaerschout geen vhee, hetzij beesten, paerden of veulens in het broek of
gemeente te brengen die niet opgebrand zijn, als zullende deselve geschut en daermede nae
marken resolutien gehandelt worden.
Ook zal een ieder zig hebben te wagten om meer gansen in het broek te brengen als haar
ingevolge marken resolutie gepermitteert is en zig onthouden om vreemde en andermans gansen
op te schutten en in het broek te brengen op de boete als bij goedsheeren en erfgenamen resolutie
is bepaalt.
Zullende zig almeede een ieder hebben te onthouden eenige huls of eykenhout te houwen of
vaerele te maayen op de boete als daer tegens gestatueert is.
Eindelijk zal een ieder zijn bekenwal of kadijke in een goede en onberispelijke staat als van ouds
hebben te brengen op of voor den 25 deezer lopende maand maert 1797, waernae terstonds de
schouw daerover zal gedaan worden en de gebrekige nae marken resolutie gehandelt worden.
Goor den 18 maert 1797.
J.C. Pothoff
Voorenstaanden inhoud is hier te Markelo op zondag den 19 Meert 1797 gepubliceerd. Markelo
20 mrt. 1797. H. Warmelink schoolmr., waarvoor ontfangen f 0-6-0.
30-03-1804.
Word hier mede bekent gemaakt dat de opbrandinge der paarden, beesten en veulens zoo in desen
jaare in Stokkumer Broek en gemeente weyden sullen als van ouds, ingevolge marken resolutien
wederom sullen worden opgebrand en wel op vrijdag eerstkomende, zoo weesen sal den 6 aprill
deeses jaers 1804.
Sullende op gesegde vrijdag des smorgens om 8 uir daar mede een begin gemaakt worden en wel
ten huise van Groot Wannink, alwaar de ingeseten van Beusebergen hunne paarden, beesten en
veulens ten dien einde kunnen brengen.
Voorts dienselven morgen om 10 uuren in den Brinkeinde ten huize van de Kooyer alwaar de
ingeseten met haar vhee kunnen komen.
Vervolgens des agtermiddags om een uir in den Luttikereinde ten huize van de Scholte int Hof
alwaar die van Harke en inwoonders van den Luttikereinde ten einde voorschreven kunnen
koomen.
En laastelijk dienselven dag om drie uire des agtermiddaags in het Westervlier ten huize van Jan
Roelofsen alwaar de paarden, beesten en veulens gehorende in het Westervlier en Negenhuizen
sullen opgebrand worden.
Wordende een ieder gewaarschut geen vhee, hetzij paarden, beesten of veulens in het broek of
gemeente te brengen en te weyden die niet opgebrand zijn, als zullende dezelve geschut en haar
mede naar marken resolutien gehandelt worden.
Ook sal een ieder sig hebben te wagten om meer gansen in het broek te brengen als haar
ingevolge marken resolutien gepermitteerd is en sig onthouden om vreemde of andermans gansen
op te schutten en in het broek te brengen op de boete als bij goedsheeren en erfgenaamen
resolutie is bepaald.
Zullende sig alsmeede een ieder hebben te onthouden eenige huls of eykenhout te houwen of
vaarle te maayen op de boete als daar tegens gestipuleert is.
Als meede ook voortaan geen modder in het vlier of andere vergravinge aldaar te doen, ofte te
mogen maaken als strekkende niet alleen tot merkelijke prajuditie en nadeel der vheeweiderije en

plaggemat, maar ook omdat sulx door markenrichter en goedsheeren op eene boete daartoe
staande mede finaal verboden is geworden.
Eyndelijk zullen ieder zijnen bekenwal of kadijken in een goede en onberispelijke staat als van
ouds, hebben te brengen en wel voor dat de schouw daarover gedaan word, welke sal geschieden
op zaterdag den 7 april 1804 en de gebrekige naar marken resolutien behandelt worden.
Actum Lage den 30 maart 1804. H. Zegers
Vorenstaande inhoud is hier op zondag den 1 april 1804 afgeleezen. Actum Markelo 5 april 1804.
H. Warmelink custos.
22-04-1813.
De ondergeteekende waarnemende de functie van erfmarkenrichter der marke Stokkum en Harke
doet te weeten aan alle rechthebbenden om in het Stokkummer Broek vee ter weide te drijven, dat
zij daartoe op maandag den 3 mey 1813 ideren zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om
daarna in het broek ter weide te kunnen drijven en wel des maandagmorgen om 8 uur op Groot
Wannink in Buisbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte
in't Hoff in de Luttike Ende en om 4 uur bij Jan Roelfsen in het Westervlier. Wordende een ider
die vee in het Stokkummer Broek ter weide wil drijven, gelast hier aan te voldoen en teevens ten
ernstigsten gwaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eygendom te koomen, alzoo
men komt te ontwaarden dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorde,
men volgens de wet tegens het weiden van vreemd vee op eens anderens gronden in rechten zal
treden.
Een ider word almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te senden, alzo
hetzelve geschut zal worden en volgens markenwetten beboet met twee goldguldens telkens door
de gezwoorens die daartoe alle weeken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijn beeken, walle of cadijk in een behoorlijken
schauwbaaren staad binnen agt dagen na de afkonding deeze te brengen op een boete van vier
goldguldens.
Niemand zal eenige plaggen, schadden op de horsten in het Stokkummer Broek steeken of holte
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezwooren hierop
nauwkeurig agt geven en aan den markenrichter de overtreeders kenbaar maken om te kunnen
worden beboet.
Eyndelijk worden de gezwoorens gelast om ider in zijn vierel op een door hun te bepaalen dag
binnen agt dagen alle de drijfwegen in het broek behoorlijk op te maaken, de hier aan niet
voldoende mij op te geven om volgens resolutien daartegen te handelen.
En op dat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee agter een volgende
zondagen aan de kerken te Diepenheim en Markelo worden afgeleezen. Een dubbeld aangeplakt
en daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken naa behooren.
Twickel den 22 april 1813.
H. Brill
08-07-1813.
Den ondergeteekende waarneemende de functie van erfmarkenrichter der marke Stokkum en
Harke doet te weeten aan alle en een igelijk om geene schadden of plaggen in de groengronden
deezer markt te steeken, nog te daar uit te haalen op de boeten volgens de marken reesolutien
daarteegen van tien goldguldens bepaald.
Wordende den gezwoerens gelast om hier op ten nauwkeurigsten te letten en aan mij des zulken
die sich aan het steeken van plaggen in de groengronden schuldig maaken, schriftelijk acht geven

om daar naa te kunnen laaten boeten volgens de wetten.
En op dat niemand onkunde kan voorwenden zal deeze op twee agter een volgende zondagen aan
beide kerken te Diepenheim en Markelo worden afgeleesen en een dubbelt aangeplakt en daarvan
door den koster gerelateerd en te kunnen strekken naa behooren.
Twickel den 8 july 1813.
05-04-1816.
De ondergeteekende verwalter markenrigter van Stokkum en Harke doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumer Broek vee te weide te drijven; dat zij daartoe op dingsdag den
16 april 1816 ieder in sijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des dingsdags morgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in
de Luttike Ende en om 4 uur bij Jan Roelofsen in't Westerflier. Wordende een ieder die vee in het
Stokkumer Broek ter weide wel drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen; alzoo men
ontwakende dat er vee voor eigendom opgegegeven zijnde en een ander toebehorende, men
volgens de wet tegens het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te senden; alzoo
hetzelve geschut zal worden en volgens marken wetten beboet met twee goldguldens telkens door
de gezworens die daartoe alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijn beekenwalle of cadijk in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na de afkondiging dezer te brengen op eene boete van vier
goldguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen op de horsten in het Stokkumer Broek steeken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verw. markenrigter de overtreders kenbaar maken om te
kunnen worden beboet.
Eindelijk worden de gezworens gelast om ieder in zijn virel op een door hen te bepalen dag
binnen acht dagen alle drijfwegen in het broek behoorlijk op te maken; de het aan niet voldoende
op te geven aan den ondergeteekende om volgens resolutien daartegen te handelen.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de kerken te Diepenheim en Marculo worden afgelezen, een dubbeld aangeplakt en
daarvan door de kostes gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 5 april 1816. W. Mellink
De laatste publicatie door de vrouw van de bode in Stokkum alhier afgehaald, is niet betaald.
Welke gelijk dese tweemaal is afgekondigt, een dubbelt aangeplakt en relaas, te samen jura f
0-16-0.
Den inhoud dezes is alhier te Markelo op twee agter een volgende zondagen gepubliceerd en een
gelijkluidende geaffegeerd, waarvoor en voor deze relatie te zaam ontvangen 8 st. Markelo 16
april 1816. Jan Warmelink koster.
28-03-1817.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokumer Broek vee ter weide te drijven, dat zij daartoe op dingsdag den
8 april 1817 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des dingsdagsmorgens om 8 uur aan Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in de

Lutteke Ende en om 4 uur bij Jan Roelofsen in't Westerflier. Wordende een ieder die vee in het
Stokumer Broek ter weide wil drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen; alzoo men
ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehorende, men volgens
de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden; alzoo het
zelve geschiet zal worden en volgens markenwetten beboet met twee goldguldens telkens voor de
gezworens, die daartoe alle weken op het broek zullen rondgaan.
Over het behoorlijk in orde brengen en opmaken van de beekenwallen en cadijken met de
drijfwegen in het broek zal nader den dag gepubliceerd worden waarop men die zal schouwen.
Niemand zal eenige schadden en plaggen op de horsten in het Stokkumer Broek steken of hout
kappen op de boeten volgens de daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop naauwkeurig
acht geven en aan den verwalter erfmarkenrichter de overtreders kenbaar maken om te kunnen
worden beboet.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de kerken te Diepenheim en Markulo worden afgelezen, een dubbeld aangeplakt en
daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken na behoren.
Twickel den 28 maart 1817. W. Mellink
Den inhoud dezes is hier op zijn tijd gepublyceerd en aangeplakt. Markulo den 12 april 1817. H.
Warmelink geb. Kwack bij abcentie van mijn man.
27-03-1818.
De ondergeteekende verwalter markenrigter van Stokkum en Harke doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumer Broek vee ter weide te drijven, dat zij daartoe op maandag
den 6 april 1818 ieder in zijn virel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des maandagmorgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hoff in
de Luttike Ende en om 4 uur bij Jan Roelofsen in het Westerflier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkumer Broek te weide wil drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen, alzoo men
ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende men volgens
de wet tegens het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve geschut zal worden en volgens markenwetten beboet met twee goldguldens telkens door
de gezworens die daartoe alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijn beekenwallen ofte cadijk in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na de afkondiging dezer te bezorgen op eene boete van vier
goldguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkumer Broek op de horsten steken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verw. markenrigter de overtreders kenbaar maken om te
kunnen worden beboet.
Eindelijk worden de gezworens gelast om ieder in zijn virel op een door hun te bepalene dag
binnen acht dagen alle drijfwegen in het broek behoorlijk op te maken; de hier aan niet voldoende
aan den ondergetekenden op te geven om volgens resolutien daartegen te handelen.
En op dat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de kerken te Diepenheim en Marculo worden afgelezen, een dubbeld aangeplakt en

daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 27 maart 1818. W. Mellink
Den inhoud dezes alhier te Markelo twee agter een volgende zondagen gepubliceerd en een
gelijkluidende geaffigeerd, de jura ontfangen. Markelo den 8 april 1818. J. Warmelink koster.
26-03-1819.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokumer broek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op zaturdag den
10 april 1819 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des zaturdags morgens om 8 uur bij Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hoff in
den Lutteken Ende en om 4 uur bij Jan Roelofsen in het Westerflier. Wordende een ieder die vee
in het Stokumer broek ter weide wil drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen. Alzoo men
ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehorende men volgens
de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden. Alzoo
hetzelve geschut zal worden en volgens markten wetten beboet met twee goudguldens telkens
door de gezworens die daar toe alle weken eens op het broek zullen rontgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijn beekenwal ofte kadijk in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na de afkondiging dezer te bezorgen op eene boete van vier
goudguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokumer broek op de horsten steken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders kenbaar maken om
te kunnen worden beboet.
Eindelijk worden de gezworens gelast om ieder in zijn vierel op den door hun te bepalenen dag
binnen acht dagen alle drijfwegen in het broek behoorlijk op te maken. De hier aan niet
voldoende aan den ondergeteekenden op te geven om volgens resolutien daartegen te handelen.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de kerken te Diepenheim en Marculo worden afgelezen, een dubbeld aangeplakt en
daarvan door de custers gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 26 maart 1819. W. Mellink
Den inhoud dezes alhier te Markelo twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een
gelijkluidende geaffigeerd. Markelo den 5 april 1819. Jan Warmelink koster.
01-04-1820.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumer broek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op vrijdag den
14 april 1820 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des .... (leeg) morgens om 8 uur bij Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hoff in
den Lutteken Ende en om 4 uur bij Jan Roelofsen in het Westerflier. Wordende een ieder die vee
in het Stokkumer broek ter weide wil drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen. Alzoo men
ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehorende men volgens
de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.

Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden. Alzoo
hetzelve geschut zal worden en volgens markten wetten beboet met twee goudguldens telkens
door de gezworens die daar toe alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijn beekenwallen ofte kadijk in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na de afkondiging dezer te bezorgen op eene boete van vier
goudguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkemer broek op de horsten steken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders kenbaar maken om
te kunnen worden beboet.
Eindelijk worden de gezworens gelast om ieder in zijn vierel op den door hun te bepalenen dag
binnen acht dagen alle drijfwegen in het broek behoorlijk op te maken. De hier aan niet
voldoende aan den ondergeteekende op te geven om volgens resolutien daartegen te handelen.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de kerken te Diepenheim en Marculo worden afgelezen, een dubbeld aangeplakt en
daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken na behoren.
Twickel den 1 april 1820. W. Mellink
09-04-1824.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumer Broek vee ter weide te brengen; dat zij daartoe op woensdag
den 21 april ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des woensdagmorgen 8 uur op Groot Wannink in Beusbergen,
om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om een uur bij Scholte in't Hof in de Luttiker
Ende en om 4 uure bij J. Roelofsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in het
Stokkumerbroek ter weide wil drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen; alzoo men
ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehorende, men volgens
de wet tegens het weiden van vreemd vee op eens anders gronden en regten zal treden.
Een ieder wordt als mede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en volgens de marktenwetten geboet met twee goudguldens telkens
door de gezworens die daartoe alle weken eens op het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beekenwallen of kadijken in eenen behorigen
schouwbaren staat binnen agt dagen na heden te bezorgen op eene boete van vier goudguldens.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig agt geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hunne vierel voor den .... alle drijfwegen na het
broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weilanden in de Heriker Meenen worden
herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op te vruchten of te sluiten, hetwelk
benevens de beekenwallen en broekwegen op vrijdag den 23 april 1824 door of vanwegen aan
verwalter erfmarkenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de geref. kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een dubbeld
aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behoren.
Twickel den 9 april 1824. W. Mellink
Gezien bij mij Schout van Markelo W. Götte

Den inhoud dezes alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen afgelezen en een idem
geaffigeerd. J. Warmelink koster.
01-04-1826.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokum en Herike doet te weeten aan alle
regthebbende om in het Stokumer Broek vee ter weide te brengen; dat zij daartoe op dingsdag
den 11 april 1826 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek
ter weide te kunnen drijven en wel des dingsdaags morgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokum in den brink, om een uur bij Scholte in't Hoff in
de Luttiker Ende en om 4 uure bij Jan Roelfsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokumerbroek ter weide wil drijven gelast hier aan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen; alzoo men
ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehorende, men volgens
de wet tegens het weiden van vreemd vee op eens anders gronden en regten zal treden.
Een ieder wordt als mede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en volgens de marktenwetten geboet met twee goudguldens telkens
door de gezworens die daartoe alle weken eens op het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beekenwallen of kadijken in eenen behorigen
schouwbaren staat binnen agt dagen na heden te bezorgen op eene boete van vier goudguldens en
om de weilanden langs de Bolksbeek voor het uitdrijven van het vee in het broek secuur op te
vrugten.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig agt geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hunne vierel voor den elfden dezer alle
drijfwegen na het broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weilanden in de Heriker
Meenen worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op te vrugten en af te
sluiten, hetwelk benevens de beekenwallen en broekwegen op vrijdag den 14 april eerstkomende
door of vanwegen aan verwalter erfmarkenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de geref. kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een dubbeld
aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behoren.
Twickel den 1 april 1826. W. Mellink.
Gezien bij mij Schout van Markelo W. Götte
Den inhoud dezes alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen afgelezen en een idem
geaffigeerd. J. Warmelink koster.
12-04-1827.
De ondergetekende verwalter erfmarkenrigter van Stokum en Herike doet te weeten aan alle
regthebbende om in het Stokumer broek vee ter weide te drijven; dat zij daartoe op maandag den
23 deser maand ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des maandags morgens om acht uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om tien uur bij de Kooyer in Stokum in den brink, om een uur bij Scholte in 't Hoff
in de Luttiker Ende en om vier uur bij Jan Roelofsen in het Westerflier. Wordende en ieder die
vee in het Stokumer broek ter weide wil drijven gelast hieraan te voldoen en tevens ten
ernstigsten gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom te komen; alzoo men
ontwaarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende, men

volgens de wet tegen het houden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal worden geschut en volgens markenwetten beboet met twee goudguldens telkens aan
de gezworens te betalen die ten dien einde alle wetten eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beken, wallen of kadijken in eenen behoorigen
schouwbaren staat te brengen voor den 23 dezer op een boete van vier goudguldens.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokumer broek op de horsten steken of hout
kappen op de boete volgens de wet daartegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en de overtreders aan den verwalter marktenrigter kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 23 dezer alle drijfwegen na
het broek behoorlijk op te maken; de eigenaren de weilanden in den Heriker meene worden
herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorigen op te vrugten en af te sluiten,
hetwelk benevens de beeken, wallen en broekwegen op de 21 dezer, zijnde zaterdag door of
vanwegen den verwalter markenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee agter en volgende zondagen
aan de Geref. kerken te Goor, Markelo en Diepenheim afgelezen, een dubbeld aangeplakt en
daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 12 april 1827. W. Mellink
Gezien W. Götte burgem.
Deze alhier te Markelo twe agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en idem geaffigeerd. J.
Warmelink koster.
20-03-1828.
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op dingsdag
den 1 april 1828 ieder in hun vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des dingsdag morgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in
den Luttikerende en om 4 uur bij Roelofsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in het
Stokkumerbroek ter weide wil drijven gelast hier te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende,
men volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal
treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en daar tegen in regten geprocedeerd door de gezworens die daartoe
alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beeken, wallen of kadijken in eenen behoorigen
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen op eene boete van vier goudguldens
en om de weidelanden langs de Bolksbeek voor het uitdrijven van het vee in het broek secuur op
te vrugten.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steeken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daar tegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarktenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 1 dezer alle drijfwegen naar
het broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weidelanden in de Heriker meenen worden
herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op vrugten en af te sluiten, hetwelk
benevens de beeken, wallen en broekwegen op donderdag den 3 april 1828 door of vanwegen den

verwalter erfmarktenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 20 maart 1828. W. Mellink
03-04-1829.
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op woensdag
den 15 april 1829 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek
ter weide te kunnen drijven en wel des woensdags morgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in
den Luttikerende en om 4 uur bij J. Roelofsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkumerbroek ter weide wil drijven gelast hier te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende,
men volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal
treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en daar tegen in regten geprocedeerd door de gezworens die daartoe
alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beeken, wallen of kadijken in eenen behoorigen
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen op eene boete van vier goudguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steeken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daar tegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarktenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 16 dezer alle drijfwegen
naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weidelanden in de Heriker meenen
worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op vrugten en af te sluiten,
hetwelk benevens de beeken, wallen en broekwegen op donderdag den 16 april 1829 door of
vanwegen den verwalter erfmarktenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 3 april 1829. W. Mellink
Gezien W. Götte burgemeester.
09-04-1830.
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op maandag
den 9 april 1830 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des maandags morgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in
den Luttikerende en om 4 uur bij J. Roelofsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkumerbroek ter weide wil drijven gelast hier te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende,
men volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal
treden.

Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en daar tegen in regten geprocedeerd door de gezworens die daartoe
alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beeken, wallen of kadijken in eenen behoorigen
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen op eene boete van vier goudguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steeken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daar tegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarktenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 26 april 1830 alle
drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weidelanden in de Heriker
meenen worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op vrugten en af te
sluiten, hetwelk benevens de beeken, wallen en broekwegen op maandag den 26 april 1830 door
of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 9 april 1830. W. Mellink
Gezien W. Götte burgemeester.
04-1833.
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op dingsdag
den 30 april 1833 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek
ter weide te kunnen drijven en wel des dingsdags morgens om 8 uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in
den Luttikerende en om 4 uur bij J. Roelofsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkumerbroek ter weide wil drijven gelast hier te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende,
men volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal
treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en daar tegen in regten geprocedeerd door de gezworens die daartoe
alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beeken, wallen of kadijken in eenen behoorigen
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen op eene boete van vier goudguldens.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steeken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daar tegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarktenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 6 mei 1833 alle drijfwegen
naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weidelanden in de Heriker meenen
worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op vrugten en af te sluiten,
hetwelk benevens de beeken, wallen en broekwegen op dingsdag den 6 mei 1833 door of
vanwegen den verwalter erfmarktenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den april 1833. W. Mellink

14-03-1835.
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbende om in het Stokkumerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op vrijdag den
27 maart 1835 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des vrijdags morgens om 8 uur op Groot Wannink in Beusbergen,
om 10 uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om 1 uur bij Scholte in't Hof in den
Luttikerende en om 4 uur bij J. Roelofsen in het Westervlier. Wordende een ieder die vee in het
Stokkumerbroek ter weide wil drijven gelast hier te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander toebehoorende,
men volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal
treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en daar tegen in regten geprocedeerd door de gezworens die daartoe
alle weken eens op het broek zullen rondgaan.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beeken, wallen of kadijken in eenen behoorigen
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen.
Niemand zal eenige schadden en plaggen in het Stokkumerbroek op de horsten steeken of hout
kappen op de boeten volgens de wet daar tegen bepaald en zullen de gezworens hierop
naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarktenrigter de overtreders kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 30 dezer alle drijfwegen
naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaren der weidelanden in de Heriker meenen
worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorig op vrugten en af te sluiten,
hetwelk benevens de beeken, wallen en broekwegen door of van den verwalter erfmarktenrigter
zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achter een volgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de custors gerelateerd om te kunnen strekken na behooren.
Twickel den 14 maart 1835. W. Mellink
25-03-1836.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daar toe op dingsdag
den 5 april 1836 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des dingsdags morgens om agt uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om tien uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om een uur bij Scholte in't Hof
in den Luttikerende en om vier uur bij J. Roelofsen in Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan wettig eigendom te komen, alzoo men ontwarende dat
er vee voor eigendom opgegegven zijnde en een ander toebehoorende, volgens de wet tegen het
weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en er mede volgens de wetten gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne bekenwallen of kadijken in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummerbroek op de horsten steken of hout
kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeerd worden en zullen de

gezworens hierop naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders
kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den elfden april 1836 alle
drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. Den eigenaren der weilanden in den Heriker
meen wordt herinnerd om ook voor dien tijd hunne percelen behoorlijk op te vruchten of te
sluiten, hetwelk benevens de bekenwallen en broekwegen op donderdag den 14 dezer maand
door of vanwege den verwalter erfmarkenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achterenvolgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de costers gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 25 maart 1836. W. Mellink
Gepubliceerd op zondagh den 27 maart en den 3 april 1836 en daarna geaffigeerd. G. Benthem
18-03-1837.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daar toe op dingsdag
den 28 maart 1837 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek
ter weide te kunnen drijven en wel des dingsdags morgens om agt uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om tien uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om een uur bij Scholte in't Hof
in den Luttikerende en om vier uur bij J. Roelofsen in Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan wettig eigendom te komen, alzoo men ontwarende dat
er vee voor eigendom opgegegven zijnde en een ander toebehoorende, volgens de wet tegen het
weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en er mede volgens de wetten gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne bekenwallen of kadijken in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummerbroek op de horsten steken of hout
kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeerd worden en zullen de
gezworens hierop naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders
kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 31 dezer alle drijfwegen
naar het broek behoorlijk op te maken. Den eigenaren der weilanden in den Heriker meen wordt
herinnerd om ook voor dien tijd hunne percelen behoorlijk op te vruchten of te sluiten, hetwelk
benevens de bekenwallen en broekwegen door of vanwege den verwalter erfmarkenrigter zal
nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achterenvolgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de costers gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 18 maart 1837. W. Mellink
14-04-1838.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daar toe op maandag
den 23 april 1838 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek

ter weide te kunnen drijven en wel des maandags morgens om agt uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om tien uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om een uur bij Scholte in't Hof
in den Luttikerende en om vier uur bij J. Roelofsen in Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan wettig eigendom te komen, alzoo men ontwarende dat
er vee voor eigendom opgegegven zijnde en een ander toebehoorende, volgens de wet tegen het
weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en er mede volgens de wetten gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne bekenwallen of kadijken in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummerbroek op de horsten steken of hout
kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeerd worden en zullen de
gezworens hierop naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders
kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 30 april 1838 alle
drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. Den eigenaren der weilanden in den Heriker
meen wordt herinnerd om ook voor dien tijd hunne percelen behoorlijk op te vruchten of te
sluiten, hetwelk benevens de bekenwallen en broekwegen op maandag den 30 april 1838 door of
vanwege den verwalter erfmarkenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achterenvolgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de costers gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 14 april 1838. W. Mellink
04-04-1839.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummerbroek vee ter weide te brengen, dat zij daar toe op maandag
den 15 april 1839 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek
ter weide te kunnen drijven en wel des maandags morgens om agt uur op Groot Wannink in
Beusbergen, om tien uur bij de Kooyer in Stokkum in den brink, om een uur bij Scholte in't Hof
in den Luttikerende en om vier uur bij J. Roelofsen in Westervlier. Wordende een ieder die vee in
het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te voldoen en tevens ten ernstigsten
gewaarschuwd om met geen ander vee dan wettig eigendom te komen, alzoo men ontwarende dat
er vee voor eigendom opgegegven zijnde en een ander toebehoorende, volgens de wet tegen het
weiden van vreemd vee op eens anders gronden in regten zal treden.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en er mede volgens de wetten gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne bekenwallen of kadijken in eenen behoorlijken
schouwbaren staat binnen acht dagen na heden te bezorgen.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummerbroek op de horsten steken of hout
kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeerd worden en zullen de
gezworens hierop naauwkeurig acht geven en aan den verwalter erfmarkenrigter de overtreders
kenbaar maken.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elks in hun vierel voor den 15 april 1839 alle

drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. Den eigenaren der weilanden in den Heriker
meen wordt herinnerd om ook voor dien tijd hunne percelen behoorlijk op te vruchten of te
sluiten, hetwelk benevens de bekenwallen en broekwegen op maandag den 15 april 1839 door of
vanwege den verwalter erfmarkenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achterenvolgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen, een
dubbeld aangeplakt en daarvan door de costers gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 4 april 1839. W. Mellink
24-04-1844.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike brengt hiermede ter
kennisse van de belanghebbenden dat voor dit jaar alleen het vee uit Herike en Beusbergen op de
gewone wijze zal worden opgebrand om op een gedeelte van het Stokkummer broek ter weide te
kunnen brengen en dat dit opbranden deze keer geschieden zal op woensdag den 1 mei 1844 des
morgens ten acht ure op Groot Wannink in Beusbergen.
Verder dat het vee uit Stokkum op hooger last wegens de besmetting der longziekte dit jaar
afgezonderd van het overige vee zal worden gehouden.
Wordende een ieder die vee in het Stokkummer broek ter weide wil drijven, gelast tijdelijk aan
deze en de gewone markenbepalingen te voldoen op straffe van, bij overtreding, in regten te
worden vervolgd.
Een ieder wordt gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo hetzelve zal
geschut worden en er mede volgens de wetten worden gehandeld waartoe de gezworens telkens
het broek rondgaan zullen.
Ook wordt een ieder aangemaand zijne bekenwallen of kadijken in een behoorlijken
schouwbaren staat te brengen binnen acht dagen na heden.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummer broek op de horsten steeken of hout
kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeert worden. De gezworens
zullen hierop naauwkeurig acht geven en de overtreders aan den erfmarkenrigter bekend maken.
Niemand zal ganzen in het Stokkumerbroek mogen weiden waarop de gezworens almede zullen
letten.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elk in hun vierel binnen 14 dagen alle drijfwegen naar
het broek behoorlijk op te maken. De eigenaars der weilanden in den Heriker Meen worden
herinnerd om ook voor dien tijd hunne percelen behoorlijk op te vruchten of af te sluiten, hetwelk
benevens de beekenwallen en broekwegen na den gestelden termijn door of vanwege den
markenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
Opdat niemand eenige onkunde zal kunnen voorwenden zal deze op de eerstvolgende zondag aan
de Gereformeerde kerken te Goor, te Markelo en te Diepenheim worden afgelezen en daarvan
door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 24 april 1944. Mulder
29-03-1845.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummer broek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op dingsdag
den 8 april 1845 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des morgens om 8 ure op Groot Wannink in Beusbergen, om 10
ure bij den Kooyer in Stokkum, om een ure bij Leppink en om 4 uur bij het Westerflier.
Wordende een ieder die vee in het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te

voldoen en tevens ten ernstigste gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom
te komen, alzoo niet ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander
toebehoorende, volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee, op een anders gronden in regte
zal trede.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en ermede volgens de wet gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Verder wordt ter kennis van een ieder gebragt ter voorkoming van schade dat het nabranden van
vee niet ander zal geschieden dan tegen betaling van drie guldens voor een paard en een gulden
voor eene koe.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beekenwallen of kadijken in een behoorlijken
schouwbaren staat te brengen binnen 8 dagen na heden.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummer Broek of op de horsten steken of
hout kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeert worden. De
gezworens zullen hierop naauwkeurig acht geven en de overtreders aan den verwalter
erfmarkenrigter bekend maken.
Niemand zal ganzen op het Stokkummerbroek mogen weiden. De gezworens zullen daarop
almede acht geven en de overtreders in regten worden vervolgd.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elk in hun vierel voor den 15 april aanstaande alle
drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaars der weilanden in den Heriker
meen worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorlijk op te vruchten of af te
sluiten, hetwelk benevens de bekenwallen en broekwegen op woensdag den 16 april door of
vanwege den markenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achtereenvolgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen en
daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 29 maart 1845. H. Mulder
24-03-1847.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummer broek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op maandag
den 29 maart 1847 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek
ter weide te kunnen drijven en wel des morgens om 8 uur op Groot Wannink in Beusbergen, om
10 uur bij de Kooyer in Stokkum, om een uur bij Leppink en om 4 uur bij het Westerflier.
Wordende een ieder die vee in het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te
voldoen en tevens ten ernstigste gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom
te komen, alzoo niet ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander
toebehoorende, volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee, op een anders gronden in regte
zal trede.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en ermede volgens de wet gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Verder wordt ter kennis van een ieder gebragt ter voorkoming van schade dat het nabranden van
vee niet ander zal geschieden dan tegen betaling van drie guldens voor een paard en een gulden
voor eene koe.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beekenwallen of kadijken in een behoorlijken
schouwbaren staat te brengen binnen 8 dagen na heden.

Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummer Broek of op de horsten steken of
hout kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeert worden. De
gezworens zullen hierop naauwkeurig acht geven en de overtreders aan den verwalter
erfmarkenrigter bekend maken.
Niemand zal ganzen op het Stokkummerbroek mogen weiden. De gezworens zullen daarop
almede acht geven en de overtreders in regten worden vervolgd.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elk in hun vierel voor den 15 april aanstaande alle
drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaars der weilanden in den Heriker
meen worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorlijk op te vruchten of af te
sluiten, hetwelk benevens de bekenwallen en broekwegen op vrijdag den 16 april door of
vanwege den markenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achtereenvolgende
zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen en
daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 24 maart 1847. Geteekend H. Mulder
29-03-1848.
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike doet te weten aan alle
regthebbenden om in het Stokkummer broek vee ter weide te brengen, dat zij daartoe op maandag
den 3 april 1848 ieder in zijn vierel met hun vee komen ter opbranding om daarna in het broek ter
weide te kunnen drijven en wel des morgens om 8 uur op Groot Wannink in Beusbergen, om 10
uur bij den Kooyer in Stokkum, om een uur bij Leppink en om 4 uur bij het Westerflier.
Wordende een ieder die vee in het Stokkummerbroek ter weide wil drijven gelast hieraan te
voldoen en tevens ten ernstigste gewaarschuwd om met geen ander vee dan zijn wettig eigendom
te komen, alzoo niet ontwarende dat er vee voor eigendom opgegeven zijnde en een ander
toebehoorende, volgens de wet tegen het weiden van vreemd vee, op een anders gronden in regte
zal trede.
Een ieder wordt almede gewaarschuwd om geen onopgebrand vee ter weide te zenden, alzoo
hetzelve zal geschut worden en ermede volgens de wet gehandeld, waartoe de gezworens alle
weken eens op het broek rondgaan zullen.
Verder wordt ter kennis van een ieder gebragt ter voorkoming van schade dat het nabranden van
vee niet ander zal geschieden dan tegen betaling van drie guldens voor een paard en een gulden
voor eene koe.
Ook wordt een ieder aangemaand om zijne beekenwallen of kadijken in een behoorlijken
schouwbaren staat te brengen binnen 8 dagen na heden.
Niemand zal eenige schadden of plaggen in het Stokkummer Broek of op de horsten steken of
hout kappen, zullende tegen hen in regten volgens markenwetten geprocedeert worden. De
gezworens zullen hierop naauwkeurig acht geven en de overtreders aan den verwalter
erfmarkenrigter bekend maken.
Niemand zal ganzen op het Stokkummerbroek mogen weiden. De gezworens zullen daarop
almede acht geven en de overtreders in regten worden vervolgd.
Eindelijk worden de gezworens gelast om elk in hun vierel voor den 15 april aanstaande alle
drijfwegen naar het broek behoorlijk op te maken. De eigenaars der weilanden in den Heriker
meen worden herinnerd om ook voor dien tijd hunne perceelen behoorlijk op te vruchten of af te
sluiten, hetwelk benevens de bekenwallen en broekwegen op vrijdag den 16 april door of
vanwege den markenrigter zal nagezien of geschouwd worden.
En opdat niemand eenige onkunde kunne voorwenden zal deze op twee achtereenvolgende

zondagen aan de Gereformeerde kerken te Goor, Markelo en Diepenheim worden afgelezen en
daarvan door de kosters gerelateerd om te kunnen strekken naar behooren.
Twickel den 29 maart 1848. De verwalter markenrigter H. Mulder
Afgelezen aan de kerk te Markelo op zondag den 2 april 1848. De koster te Markelo G. Benthem

