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Mark Stokkum en Herike 
 
Belasting op den turf 
Reglement voor de belasting op den turf in de irriguliere veenderijen dd 7 maart 1818 nr 65. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Goor den 28 mey 1818. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert bij 
dezen de onderstaande heeren gecommitteerdens en gezworens der voornoemde markte om 
zamen te komen op aanstaande zaterdag den 30 mey 1818 ten einde verdere bepalingen te maken 
om met het gouvernement te kunnen handelen om in umodiatie te brengen de belasting op het 
brandmaken in de vlieren van de markte; zullende de plaats van zamenkomst zijn bij den huize 
Stoevelaer 's morgens om zeven uur. 
De markenbode Sligman wordt gelast deze aan de onderstaande heeren en gezworens te 
vertoonen en te doen teekenen of anders daarvan te relateren. 
W. Mellink. 
Gecommitteerdens den weled heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, den weled heer van der 
Sluis tot Westerflier, den weled heer Götte te Goor, den eigengeerfden Scholte. 
Gezworens Dijkink, Scholte in 't Hof, Oelbrink, Hunger, Wiemerink. 
 
Mei 1818. 
Den heer Götte gecommitteerde van Stokum, 
Ik heb de eer uwed kennis te geven dat op de gecommitteerden vergadering van gister uw mede 
verzogt en geautoriseerd zijn tot hetgeen blijkt uit de hierbij gevoegde copia resolutie met den 
heer van Stoevelaar, ben ik afgesproken om te stellen een concept request aan den heer directeur 
der accijnsen, hetwelk ik insgelijks aan uw toezend met verzoek het te veranderen of te 
vermeerderen na goed dunken. Mede solliciteer dat uwed het met uwe aanmerkingen 
maandagmorgen aan den heer van der Wijck zendt om ZHWG verbeteringen en remarques op dat 
stuk te benoemen. Wijders ben ik zoo vrij uwed te verzoeken om door een beedigde meester in 
orde te doen brengen het vereischte bij art 22 en van art 32 hetwelk ik niet  zou vergen ware het 
niet dat ik te Lage moet zijn en misschien binnenkort na Holland zal gaan. Hoe eerder hoe beter 
dit een en ander in order gemaakt wordt begrijpt uwed volkomen met mij waarom uwed de 
vriendelijkheid gelieft te hebben mij die stukken per post of expresse op Twickel te willen 
zenden. De gezworene Dijkink is best geschikt de ligging der vlieren op te geven. Ik verzoek 
dezen avond de heeren gedeputeerden om de vereischte permissie. 
Twickel den  mey 1818. 
 
Zwolle den 9 juny 1818. 
Aan W. Mellink verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Harke. 
De gouverneur van de provincie Overijssel gelezen het request van W. Mellink, namens de HGeb 
jonkvrouwe M.C. Gravinne van Wassenaer, verwalter erfmarkenrigter van de markte Stokkum en 
Harke, versoekende ter voldoening aan Z.M. besluit van den 7 maart jl en onze publicatie van den 
5 may, permissie voor de ingezetenen van die markten om als van ouds brand te maken in de 
algemeene grond de Ligte Vlieren genaamd. 
Gezien het berigt van de heer burgemeester van Goor is goedgevonden het versoek ter requeste 
gedaan, voor zo veel het zelve berust op onze opgemelde publicatie te accorderen, zullende de 
belanghebbende des niet te min behoren na te lezen de bepaling vervat in het ter requeste 
aangehaalde Koninklijk besluit van 7 maart jl nr 63 en de daarbij vermelde consenten bij de 
administratie der accijnsen op de daar voorgeschrevene wijze behoren te erlangen. 
De gouverneur voornoemd Bentinck. 
 
 
Goor den 11 juny 1818. 



Aan den burgemeester van Diepen, 
Namens den HWG heer baron van Heeckeren tot Kell verwalter erfmarktenrigter van Stokum en 
Herike en als gecommitteerde der voorz. markt, hebben wij de eer uwed in uwe qualiteit kennis te 
geven dat wij ten gevolge van een Koninglijk reglement op de irreguliere veenderijen, 
genoodzaakt zijn geworden de laken staande in het Hallenberger Vlier door middel van een grup 
verder na buiten uit te zetten om de beregtigden in de gelegenheid te stellen hunnen brand voor 
dit jaar te kunnen wennen. Geenzins twijffelden wij of deze mesure zoo nuttig in hare gevolgen 
zoude geobserveerd worden, doch tot onze verwondering hebben ingezetenen uit uwe gemeente 
Diepen als blanco * zich niet ontzien de groengront buiten de gegravene grup zwart te steken en te 
vernielen die de weide der ingezetenen uit dien hoek is, tegen onze bepalingen aan. Wij hebben 
geene de minste intentie om iemand in zijn regt te stooren. Daarom noodigen wij u uit om op den 
4 july 1818 ´s morgens om tien uur in den Engel te Goor eene conferentie met ons te willen 
houden en daar te willen produceren de regten en bewijzen die die van Diepen menen te hebben 
en ook ingevolge uwed gedane belofte het regt van stem op den holtink van den 12 april 1818. 
Van de andere kant zijn wij genegen om alles te doen wat mogelijk is om naburige plaatsen uit 
kostbare procedures te houden, doch wij kunnen niet dulden dat de gemeente voor alle 
beregtigden bedorven wordt. Wij wenschen daarom zeer dat de zaken in der minne door uwed 
zullen geschikt worden. 
Op dezen uwed schriftelijk antwoord verzoekende, verblijven wij met alle achting. 
B.H. van der Wijck, W. Götte. 
* ingevuld uit een lijstje van den veldwagter Hilbrink hetwelk de heer Götte onder zich heeft. 
 
Deventer den 14 augustus 1818. 
Aan den heer Götte schout van Markelo 
nr 179 
2e afd 2e bureau 
omtrent de schadden in het Diepenheimer vlier 
Met den heer accijns inspecteur omstandig gecorrespondeert hebbende zoo omtrent de 
vlierschadden in het Diepenheimer vlier gestoken wordende, als omtrent het absickement hetwelk 
ik dien aangaande met uwed gehad hebbe, zoo heeft zijn ed zich dien aangaande met copielijke 
inzending mijner missive aan den heer dir. deser provincie geaddresseert welke de welmening 
van de heer staatsraad dir. generaal op dat point heeft ingeroepen en wel speciaal hoedanig zoude 
behooren gehandelt te worden in geval door ZHWGeb geoordeelt wierd dat opgemelde vlier 
schadden belast wierden met de schadden welke dit jaar bereids onverimpost mogten gemaakt en 
ingehaald zijn en hierop heeft den heer staatsraad dir. gen. bij resolutie van den 4e dezer nr 116 te 
kennen gegeeven dat ZHGeb voor dit maal in de zaak zal berusten wanneer van alle de 
gestookene en vervoerde schadden eene juiste opgaave worden gedaan en nadat daar voor alsdan 
de nodigde suppletoire consenten en vervoerbiljetten zullen zijn afgegeeven in de impost 
deswegen naar behooren in de schatkist worden aangezuivert. 
Ik heb de eer uwed hiervan te informeeren nadien aan mij is aangeschreeven om hieraan executie 
te geven met verzoek om volgens onze gemeenschappelijke afspraak het uwe zoo veel mogelijk 
bij te draagen, zulx onder uwe gemeente worde agtervolgt en door uwed gevolgelijk de voorn. 
suppletoire verveenings consenten voor de gemeente van Markelo aan het kantoor van Almelo 
worde gevraagd en die vervoersbiljetten voor de bij opneming bevonden vervoerde vlierschadden 
worden afgegeeven, kunnende voorts de geheele massa in een vervoer consent worden 
begreepen. 
De controleur der accijnzen voor arr. te Deventer hr de Suars. 



Deventer den 15 augustus 1818. 
Aan den heer markenrigter van Stokkum onder Diepenheim. 
nr 180 
2e afd 2e bureau 
Vlierschadden van Diepenheim 
Vidimis ter erfgenamen vergadering den 17 aug 1818 W. Mellink. 
Over de vlierschadden van Markelo en Diepenheim onderscheiden reizen met de heeren schouten 
gecorrespondeert hebbende als sustineerende gehouden te zijn de aanvraagen tot consenten tot 
verveening of vervoer dier schadden in gevolge de regt en onzen te behooren worden gevraagd, 
terwijl die heeren door de heeren van der Sluys en Sloet van Warmelo onderrigt wierden dat door 
Gedeputeerde Staaten die schadden voor vrij van import wierden gehouden, mij nog mijne 
onderhorige commisen met de surdeiblauw belast met deeze voorwendingen niet kunnende 
dekken, zoo heb ik de intentie van den heer dir. dezer provincie omtrent dit point gevraagd welke 
de welmening van den heer dir. gen. heeft ingeroepen en wel speciaal hoedanig zoude behooren 
gehandelt te worden ingeval door ZHWGeb geoordeelt wierd, dat opgemelde vlierschadden 
belast wierden met die schadden welke dit jaar bereids onverimpost mogten gemaakt en 
ingehaald zijn en hierop heeft den heer staatsraad dir. gen. bij resolutie van den 4 dezer nr 116 te 
kennen gegeeven dat ZHWgeb voor ditmaal in de zaak zal berusten wanneer van alle der 
gestookene en vervoerde schadden eene limiete opgaave worde gedaan en dat daar voor als dan 
de nodige suppletoire consenten en vervoerbiljetten zullen zijn afgegeeven onder impost 
deswegen naar behooren in de schatkist worde aangezuivert. 
Over een en ander met de opgenoemde schout van Diepenheim gecorrespondeert hebbende, zoo 
is het antwoord van voorn. heer dat hij niet kan ontkennen dat door verscheidene zijne 
ingezeetenen als gewaarden in de markengerigten van Stokkum en Herike vlierschadden zijn 
gestooken, maar nadien onder Diepenheim geene vlieren geleegen zijn, deese zaak hem niet 
aangaat maar aan den markenrigter der opgenoemde markten moet worden bekend gemaakt en 
terwijl bij opgem. heer aan mij word aangeschreven hier aan executie te geeven, zoo hebbe de eer 
uwed mits dezen te inviteeren om op het kantoor van Almelo een suppletoir consent tot 
verveening te ligten voor die vlierschadden welke bereids gestoken zijn, waarna insgelijks door 
uwed een register aan den heer acc inspecteur aan te vragen een vervoer consent zal worden 
afgegeeven voor die kwantiteiten vlierschadden welke vervoerd en bij de opneming door u 
bevonden en aan de schatkist als van de 3e begroting tegens 1¼ cents per ton worden 
verantwoord en aangezuivert, terwijl u uwe gewaardens gelieve te doen bekend maken om in het 
vervolg zig te onthouden van vlierschadden te steeken of vervoeren, zonder voorafgaande 
behoorlijke bij de wetten voorgeschrevene aanvragen, dewijl ik aan de commisen onder mijne 
beheer gesteld hebbe aangeschreeven ten stiptste op de reglementaire bepalingen ten dien opzigte 
te maken. 
De controleur der accijnzen voor arr. te Deventer hr de Suars. 
 
Twickel den 19 aug. 1818. 
Aan den heer Hompe commissaris tot het overnemen der declaratien voor het maken van brand. 
Van den heer de Suars controleur der accijnsen van dit arrondissement den 16 dezer eene missive 
dd 15 aug jl nr 180 2e afd 2e bureau ontvangen hebbende, in mijne qualiteit als marktenrigter van 
Stokum en Harke schoutambt Marculo en ter voldoening aan goedsheeren en erfgenamens 
resolutie der voorn. markte dd 17 dezer betreffende de gestokene schadden in de vlieren van 
voorn. markte waarvan geene aangifte gedaan is, alzoo wij onderrigt werden dat den heer 
directeur der belastingen die schadden voor vrij van impost beschouwde, doch nader gebleken is 



dat den heer inspecteur generaal bij resolutie van den 4e dezer nr 116 dezelve voor belastbaar 
hield, neem ik de vrijheid ten gevolge der bovengem. missive van den heer controleur om op het 
kantoor te Almelo een suppletoir consent tot verveening te doen ligten van die vlierschadden 
welke bereids gestoken zijn en nog in de vlieren staan die een getal van 330 voeren volgens de 
mij gedane opgaaf der geinteresseerdens bedraagt, zijnde een getal van 300 tonnen, 10 ton per 
voer gesteld, om die verders aan de schatkist tegen 1¼ ct per ton als van de derde begrooting te 
verantwoorden. Uwed tevens verzoekende van mij ook af te willen geven een vervoer consent 
voor die 3300 tonnen schadden, zijnde voor den heer controleur bepaald dat de geheele massa in 
een vervoer consent kan worden begrepen. 
Niet wetende of men behalve dat vervoer consent ook nog voor elk geinteresseerde een vervoer 
billet behoeft, neem ik de vrijheid mij daarover bij uwed te informeren. Zoo ja, zal dan dadelijk 
daarom bij uwed doen aanvragen. 
Met alle achting W. Mellink. 
 
Twickel 20 aug. 1818. 
Aan den wel ed heere de Suars controleur der accijnsen in het arrondissement Deventer. 
Ik heb de eer in antwoord op en ter voldoening aan uwed missive van den 15 dezer nr 180 te 
berigten, dat ik tevens ten gevolge der resolutie van goedsheeren en erfgenamen der markten 
Stokum en Herike dd 17 dezer, op het kantoor te Almelo een suppletoir consent ter vervening heb 
doen ligten voor die vlierschadden welke bereids gestoken zijn en in de vlieren staan, beloopende 
een getal van 3300 tonnen, 10 ton per voer gesteld, volgens de mij gedane opgaaf der 
geinteresseerden, waarvoor tegen 1¼ ct per ton aan de schatkist zal moeten betaald worden f 
41,25, voor dit jaar nu zulks in orde zijnde. Het zal in het vervolg echter voor de marktgenooten 
voegzamer zijn om met het gouvernement voor die belasting te accordeeren. Wij hadden ons 
gesteld dat van die schadden onbezwaard zouden blijven. Ik heb de beregtigden doen bekend 
maken van in het vervolg geene schadden zonder consent te steken. 
Met gevoelen van ware achting heb ik de eer te zijn. 
De verw. erfmarktenrigter van Stokum en Herike W. Mellink. 
 
Almelo den 20 aug. 1818. 
Weledelen Heer, 
Ingeslooten bekomt uwed het gevraagde consent van verveening, ofschoon de aanvraag daartoe 
betrekkelijk bij den heer commissaris Knape te Goor had behooren te geschieden, heb ik om geen 
oponthoud te veroorzaken zo vrij geweest uwed een declaratie in blanco in close te doen 
toekomen. Uwed solliciteerende dezelve benevens de borge te willen tekenen en mij die franco te 
doen retourneeren. De consenten tot den vervoer worden bij den heer schout of burgemeester dier 
gemeente waaronder de veenen geleegen zijn, geligt of bij den hr commissaris Knape te Goor. 
Verders zal art 17 van het reglement voor de belastingen op de turf in de irriguliere veenderijen 
dd 7 maart 1818 nr 65 uwed genoegzame opheldering betreffende den vervoer van turf geeven. 
Ik vermeen aan de intentie van uwed te hebben voldaan zo tekene met de meeste achting. 
Uw Ed Dienaar bij absentie van den ontfanger der accijnsen te Almelo Smits. 
 
Twickel den 26 maart 1819. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike om te kunnen voldoen aan de resolutie van 
Z.M. den Koning van den 7 maart 1818 nr 65, maakt bij dezen bekend aan allen en een iegelijk 
beregtigd tot het maken van brand in de vlieren van vorengen. markte, dat hij ten einde een 
consent biljet voor de in dezen jare te stekene schadden en vervolgens het benoodigd getal 



vervoer biljetten te kunnen vragen, zal vaceeren op woensdag den 7 april 1819 van 's morgens 
acht tot 's namiddags twee uur ten huize van den heer Verbeeck te Goor om aan zich door de 
beregtigden te doen opgeven 
1  hunne namen en voornamen 
2  hun beroep 
3  hunne woonplaats en huisnr 
4  het getal der door hen in 1819 benoodigde voeren schadden. 
Tot verder narigt dient dat na dien dag door den ondergeteekenden geene opgaven meer zullen 
aangenomen en daarvoor door hem geen consent, diensvolgens ook geene vervoer billetten 
kunnen gevraagd worden. 
Met herinnering aan de markten resolutien tegen allen verkoop van brand uit de vlieren. 
En zal deze te Diepenheim en Marculo aan beide kerken op twee achter eenvolgende zondagen 
worden gepubliceerd en daarvan een dubbeld geaffegeerd. 
De custors worden verzogt daarvan te relateeren om te kunnen strekken na behooren. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike W. Mellink. 
Gezien bij mij burgemeester van Diepenheim E.B. ten Raa. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes alhier te Markelo twee agter eenvolgende zondagen gepubliceerd en een 
gelijkluidende geaffiegeert. 
Markelo den 5 april 1819 J. Warmelink koster.  
 
Twickel den 27 maart 1819. 
Aan den burgemeester van Diepen. 
Te Almelo heb ik voor 344 voer schadden in de vlieren van Stokum en Harke in 1818 gemaakt 
aan den commissaris Hompe betaald f 47 waarvan ten laste van Diepenheim ingevolge de door 
uwed aan mij gesuppleteerde lijst voor 164 voeren komt f 22-11-0. 
Ik neem de vrijheid uwed hiervoor de billetten gequiteerd te zenden met verzoek mij daarvoor het 
bedrag te willen doen toekomen. Bovendien heb voor mij voor de berekening en het billet voor 
elke voer een stuiver, bedraagt dus te zaam f 26-8-0. 
 
Goor den 28 maart 1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert 
mits dezen de onderstaande heeren gecommitteerdens en gezworens der voorn. markte om zaam 
te willen komen op dingsdag den 30 maart 1819 's morgens om half elf ten huize van den heer 
Verbeeck te Goor om te delibereren en bepalingen te maken over het getal van voeren schadden 
die benoodigd zullen zijn over 1819 voor den boer, den halven boer enz, in deze markte om uit de 
vlieren te steken. Alzoo het van veel belang voor deze markte is dat niemand meer schadden 
steke dan hij voor zijn eigen gebruik noodig heeft. 
De bovengenoemde heeren en gezworens worden verzogt deze na gedane lezing te willen 
teekenen. 
W. Mellink. 
Gecommitteerdens den HoogWGeb heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, den weled heer 
Götte, den geerfden Scholte. 
Gezworens Wiemerink, Dijking, de Hunger, Oelbrink, Scholte in 't Hof, Jan Roelofsen in het 
Westerflier. 
 
 



Goor 30-03-1819. 
Ten gevolge de gedane convocatie van den verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Harike W. 
Mellink dd 28 maart jl, zijn op heden den 30 maart 1819 de ondergeteekende vergaderd om te 
delibereeren over de propositie van den verwalter erfmarktenrigter strekkende om ten naaste bij 
het getal voeren schadden te bepalen, hetwelke door den vollen en den halven boer enz, zulks 
voor zoo veel hij benoodigd is in dezen jare 1819 in de Stokmer en Harker vlieren zal mogen 
gestoken worden, ten einde ingevolge besluit van Z.M. de Koning van den 7 maart 1818 nr 65 
daartoe consent te kunnen vragen, tevens tot wering van allen frauduleusen verkoop van brand uit 
de voorz. vlieren. 
En is besloten dat door den verwalter erfmarktenrigter bij het vragen van consent voor geen 
grooter getal voeren schadden in 1819 te steken zal mogen gevraagd worden, dan om consent tot 
twintig voer voor den vollen boer en voor den kleineren tot twaalf voer en is men na gehoudene 
deliberatie van oordeel geworden dat te rekenen door elkander den beregtigden uit Diepenheim 
aan tien voer schadden voor dit jaar voorraad genoeg zal hebben. 
Gedaan op dag en datum als boven te Goor 
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, G. Scholten, H. Hungerink, Jan Dijkink, A.J. Olbrink, 
Jan Wiemerink, Jan Roelofsen. 
 
Twickel den 9 april 1819. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Harke maakt bij dezen bekend aan alle degene de 
om te voldoen aan de resolutie van Z.M. den Koning dd 7 maart 1818 nr 65 bij hem op den 7 
dezer opgave gedaan hebben, om in dit jaar schadden in de vlieren van voornoemde markte te 
steeken, dat hij daartoe van den ontvanger der accijnsen te Almelo het benoodigd consent 
verkregen heeft. Dienvolgens kan het steeken van schadden in voorzeide vlieren een aanvang 
nemen. Echter onder de verpligtingen en bepalingen vervat in bovenaangehaald Koninglijke 
Besluit. 
En zal deze te Diepenheim en Marculo aan de kerken op twee achtereenvolgende zondagen 
worden afgelezen, daarna geaffigeerd en op een dubbeld gerelateerd. 
De verwalter erfmarktenrigter voornoemd W. Mellink. 
 
Twickel den 9 juny 1819. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike maakt bekend aan een elk van voorzeide 
boerschap die door ziekte of onwetendheid verzuimd hebben bij hem opgave te doen op den 7 
april jl van het voor hen in dit jaar benoodigd getal voeren vlierschadden, dat zij als nog bij dezen 
in staat gesteld worden zulks te kunnen doen en wel op woensdag den 16 juny 1819 des 
voormiddags ten huize van den heer Verbeeck te Goor. 
Nadien dag zal door hem hoegenaamd geene op of aangaaf meer worden aangenomen. En zal 
deze na gedane aflezing te Marculo aan de kerk worden aangeplakt en daarvan door den custor 
op een dubbeld gerelateerd. 
De verw. erfmarktenrigter W. Mellink. 
Gezien door mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes is alhier gepubliceerd en een gelijk luidende geaffigeerd. 
Markelo den 14 juny 1819 Jan Warmelink koster. 
 
Deventer den 19 juny 1819. 
nr 95 
2e afdeeling 



2e bureau 
Vrijdom van schadden. 
Ten gevolge eener gehoudene conferentie van den heer acc inspecteur met de heer controleur der 
veenderijen Fitsingh is het resultaat daarvan dat de veenschadden, welke slegts de begroeyde kant 
bereiken en niet dieper dan een palin gestoken voor dan, de volgens hun ed opinie vrij van de 
belasting gereekend worden, dog dat indien die schadden zoo diep worden gestoken dat zij de 
gedaante van steekturf hebben als den wel degelijk aan de belasting zijn onderworpen met 
kennisgeving deser decisie word geschied en geinereerd dat zulke worde geobserveert in de 
gemeenten van Rijssen, Hellendoorn, Wierden, Markelo en Holten en door de commizen in die 
gemeenten daarop worde geattendeert. 
De controleur der accijzen arr Deventer de Suars. 
 
Twickel den 18 maart 1820. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike, om te kunnen voldoen aan het besluit van 
den Koning van den 7 maart 1818 nr 65, maakt bij dezen bekend aan elke beregtigde tot het 
maken van brand in de vlieren van bovengen. markte, dat hij ten einde een consent billet voor de 
in dezen jare te stekene schadden en vervolgens het benodigde getal vervoer billetten te kunnen 
vragen, zal vaceeren op dingsdag den 28 maart 1820 van 's morgens acht tot 's middags twee uur 
ten huize van den heer Verbeeck te  Goor, om aan zich door de beregtigden te doen opgeven  
1  hunne namen en voornamen 
2  hun beroep 
3  hunne woonplaats en huisnr 
4  het getal der voor hun in 1820 benodigde voeren schadden. 
Tot verder narigt diend dat nadien dag door den ondergetekenden geene opgaven meer zullen 
aangenomen en daar voor door hem geen consent, diensvolgens ook geene vervoer billetten 
kunnen gevraagt worden. Met herinnering aan de markten resolutie tegen allen verkoop van 
brand uit de vlieren. 
En zal deze te Diepenheim en Markelo aan beide kerken op twee achter eenvolgende zondagen 
worden gepubliceerd en daarvan een dubbeld geaffigeerd. 
De custors worden verzogt daar van te relateeren om te kunnen strekken na behoren. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Deze 2 achter eenvolgende zondagen gepubliceerd en geaffigeerd Jan Warmelink koster. 
 
Twickel den 15 april 1820. 
Tot narigt aan de beregtigden in de vlieren van Stokum en Harke dient dat de gene welke mij op 
den 28 maart jl aangaaf gedaan hebben tot het steken van schadden daarmede van heden af 
kunnen beginnen in de van ouds er toe bepaalde plaatsen die tot geene veeweide liggen, met in 
acht neming der verdere bepalingen vervat in het reglement op de irriguliere veenderijen. 
W. Mellink verw. erfm. rigter van Stokum en Herike. 
Gezien W. Götte schout. 
 
Markelo den 14 november 1820. 
nr 290 
Aan den heer verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike. 
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen in de markte Stokkum en Herike den 2 
dec. 1820 W. Mellink. 



Het is bij deze dat ik de vrijheid neem uwed te inviteren tot het provoceren eener vergadering van 
goedsheeren en erfgenamen ten einde door dezelve of uwed of eene commissie werde 
genomineerd om namens de markte te handelen omtrent den afkoop der belasting op de 
veenderijen voor den tijd van zes jaren waartoe zich thans de gelegenheid aanbiedt. 
Deze commissie behoord gemunieerd te zijn met eene voldoende magt om dien aangaande 
nevens mij de daartoe behorende schikkingen te maken en mij in staat te stellen eenen redelijken 
prijs voor den jaarlijkschen afkoop aan de administratie der indirecte belastingen voor te slaan. 
Ik sollicitere dat uwed of zoodane commissie zich op dingsdag den 5 december aanstaande 
voormiddags ten tien uren ten mijnen woonhuize gelieve te sisteren. 
Daar het buiten alle twijffel den wensch der ingezetenen is om zich in het toekomende van lastige 
formaliteiten en gevaren van calanges bevrijd te zien, zoo durf ik mij vleyen dat uwed zich 
gaarne onledig zult houden in dezen met den vereischten spoed mede te werken. 
De schout van Markelo W. Götte. 
 
Twickel 29 nov. 1820. 
Aan den heer controleur van Dedem. 
Ik neem de vrijheid mij te informeeren of uwed deeze aanstelling woensdag te Zwolle brengt, zoo 
ja wilde ik uwed wel solliciteeren den her Götte en mij eenen grooten dienst te doen met ons in 
kennis te brengen met den hr directeur van Dedem, dewijl wij namens de markte Stokkum en 
Herike gecommitteerd zijn om te trachten vrijdom van belasting op de vlierschadden te bekomen, 
waartoe wij tevens uwed gunstige medewerking wilden verzoeken. Zoo uwed er dien dag niet 
mogt zijn wenschten wij gaarne dat voor dien tijd uwed door uw van konde geprevenieerd en toe 
gedeponeerd worden. Want op mijn woord de thans belaste specie is zoo slecht dat dezelve met 
arbeid ruim verdiend is. Dat doet ons met alle reden hoopen dat de poogingen van eenen goeden 
uitslag zullen gevolg worden. 
Get. W. Mellink. 
 
Goor 6 dec. 1820. 
Aan den heer directeur van de in- en uitgaande regten en accijnsen van de provintie Overijssel. 
W. Götte en W. Mellink woonende te Goor nemen de vrijheid van gecommitteerden van de 
goedsheeren en geerfdens der markte Stokkum en Herike schoutambt Markelo, uwed voor te 
dragen dat de schadden welke in de vlieren der markt gestoken worden door de commiesen der 
accijnzen als belastbaar beschouwd en er diensvolgens op gesurveilleerd wordt, het welk zeer 
vele lastige formaliteiten en kosten veroorzaakt, ofschoon zij van gevoelen zijn dat die specie niet 
belast kan worden, alzoo de schadden de belasting niet waard en met den arbeid duur genoeg 
betaald zijn, zoo als men kan zien uit die schadden, waarvan zij de vrijheid nemen hierbij eenige 
der beste en slechtste soorten over te zenden. Gelijk het ook begrepen is geworden in eene 
aanschrijving aan die commiesen gedaan door den controleur voor het arrondissement Deventer 
dd 19 juny 1819 nr 97 2e afd 2e bureau, vrijdom van schadden en zulks ook meermalen aan de 
commiesen voorgedragen. Des niet tegenstaande heeft men dit jaar wederom consent tot het 
steken derzelve moeten vragen. Zij nemen daarom de vrijheid zich bij uwed te addresseeren met 
sollicitatie dat de voorn. vlierschadden vrijgesteld worden van de belasting en zoo den impost 
voor dit jaar nog zal moeten betaald worden dat dan die som gerestitueerd mag worden aan de 
bovengenoemde goedsheeren en erfgenamen, 
Het welk doende get. W. Mellink, W. Götte. 
 
 



Zwolle den 20 december 1820. 
De heeren Mellink en Götte gecommitteerden van de goedsheren en geerfdens der markten 
Stokkum en Herike onder Markelo te Goor. 
Mijn Heeren, 
Den heere directeur der in en uitgaande regten en accijnsen in Overijssel eene gunstige dispositie 
genomen hebbende op het door uwed aan denzelven gepresenteerd rekest omtrent hiet niet 
imposabel verklaren der schadden waarvan eenige monsters zijn overgelegd, dient dezen uwed 
daarvan te informeren met verzoek om dezelve dispositie zouden mogelijk ten burele der directie 
alhier te doen ligten. 
Ik heb de eer te zijn UwEd Dienaar eerste commis bij de directie Kierzer. 
 
Woensdag den 20 december 1820. 
Aan de requistranten, adres van den heer schout van Markelo te Goor. 
nr 2054 
2e afd 
2e bureau 
onderwerp: Stokkummer en Heriker vlierschadden 
Extract uit het register der dispositien van den directeur der in en uitgaande regten en accijnsen in 
Overrijssel. 
De directeur gelezen hebbende eene missive van den inspecteur te Deventer van den 19e dezer nr 
1023 houdende deszelfs berigt op het bij dispositie van den 7 te voren nr 1970 in zijne handen 
gekregen request van de goedsheeren en geerfdens der markten Stokkum en Herike onder 
Markulo, daarbij onder overlegging van eenige schadden in gezegde markten gestoken, 
verzoekende dat dezelve mogen worden verklaard te zijn niet imposabel en voorts dat vrijstelling 
of restitutie van den deswegens verschuldigden of betaalden impost over 1820 mag worden 
verleend. 
In aanmerking nemende dat de overgelegde monsters van de bedoelde schadden blijkbaar zijn 
afgestoken van den bovengrond op eene mindere dikte dan van vier duimen en dat dezelve alzoo 
behoren gerangschikt te worden onder de plaggen of heischalen bedoeld bij art 3 van het 
reglement op de irriguliere veenderijen geearresteerd den 7 maart 1818 nr 65. 
Heeft goedgevonden en verstaan 
1  te verklaren, gelijk verklaard wordt bij dezen, dat de zoogenaamde vlierschadden gestoken 
wordende in de markten van Stokkum en Herike onder de gemeente Markelo niet belastbaar zijn 
mits dat denzelven van den bovengrond op eene mindere dikte als van vier duimen worden 
afgestoken, terwijl dezelve dieper gestoken wordende in allen deele behoren te worden gelijk 
gesteld met den gestoken turf van de 3e begroting bij het steken van welke laatstgemelde soort 
men zich zoo ten aanzien van het vragen van consent als andersints zal behoren te gedragen, 
overeenkomstig de bepalingen vastgesteld bij het reglement op de irreguliere veenderijen 
gearresteerd den 7 maart 1818 nr 65. 
2  des niettemin te declineren en te wijzen van de hand het door de requestranten gedaan verzoek 
tot vrijstelling of restitutie van verschuldigde of bereids betaalden impost wegens de 
vlierschadden in den jare1820 gemaakt, als welke op grond van de gedane aanvrage om consent 
tot verveening beschouwd worden, te zijn gestoken op eene meerdere dikte als waaraan 
vrijstelling van impost verbonden is. 
Afschrift dezes zal op zegel aan de heeren Mellink en Götte te Goor als gecommitteerden van de 
goedsheeren en geerfdens van de markten Stokkum en Herike worden uitgereikt tot informatie. 
Accordeert met voorschr. register de eerste commis bij de directie Kierzer. 



Goor den 2 february 1821. 
De ondergetekende gecommitteerden uit de markte van Stokkum en Herike, als daartoe bij 
markte resolutie dd 2 dec. jl verzogt en gekwalificeerd, om bij de directie der in en uitgaande 
regten en accijnsen der provincie Overijssel de nodige demarches te doen tot verkrijging van 
vrijdom van impost op de schadden in de Stokkummer en Heriker vlieren gestoken wordende. 
Brengen bij deze ter kennisse van goedsheren en erfgenamen in voorz. markten dat zij niets 
onbeproefd hebben gelaten om aan de hun opgedragen last te voldoen en dat zij lieden het 
genoegen hebben te kunnen berigten dat bij dispositie van den heer directeur der in en uitgaande 
regten en accijnsen in Overijssel dd 20 december jl is verstaan en verklaard, dat de vlierschadden 
gestoken wordende in de markte van Stokkum en Herike onder de gemeente Markelo niet 
belastbaar zijn, mits dat dezelven van den bovengrond op eene mindere dikte als van vier duimen 
worden afgestoken, terwijl dezelve dieper gestoken wordende in alle deele behoren te worden 
gelijk gesteld met de gestoken turf van de 3e begroting bij het steken van welk laatstgemelde 
soort men zich, zoo ten aanzien van het vragen van consent als anderzints, zal behoren te 
gedragen overeenkomstig de bepalingen vastgesteld bij het reglement op de irreguliere 
veenderijen gearresteerd den 7 maart 1818 nr 65. 
Dat zij echter niet geslaagd zijn in hun verzoek om teruggave van verschuldigde of bereids 
betaalde impost wegens de vlierschadden in den jare 1820 gemaakt. 
Wordende mitsdien alle de tot het steken van schadden in voornoemde markten berechtigden 
gewaarschuwd van in het vervolg de schadden niet anders dan van de bovengrond in op eene 
mindere dikte als van vier duimen te steken en daar het de berechtigden van veel belang is dat 
hieraan stiptelijk worde voldaan, zoo word ten einde der markte voor schade te behoeden bij deze 
een iegelijk verzogt om de overtreders terstond bij den verwalter erfmarktenrichter aan te geven 
ten einde tegen den zoodanigen overeenkomstig der wet te kunnen procederen. 
En zal deze op de gewone wijze, zoo aan de kerken te Goor, Diepenheim als aan die te Markelo, 
worden gepubliceerd en geaffigeerd en daarvan door de kosters gerelateerd. 
W. Mellink, W. Götte. 
Den inhoud dezes is hier te Markelo den 4 febr. 1821 gepubliceerd en geaffigeerd J. Warmelink 
koster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Staat van de belasting op de schadden in 1818 in de Stokmer en Harker Vlieren gestoken. Door 
den verwalter erfmarktenrigter verschoten, terug te geven door de makers van dien brand voor 
3440 tonnen of 344 voeren betaald f 47-0-0 per voer. 
biljetnr betaalpligtigen   woonplaats getal voeren bedrag 
1  wed. Beernink op Plasman  Harke  3  0-8-4 
2  Wolter Philipsburg   id  3  0-8-4 
3  Roelof Leeftink   id  4  0-11-0 
4  Jan Hendrik Slot   id  4  0-11-0 
5  H. Kollenberg    id  5  0-12-12 
6  B.H. Leuvelink op Veldman  Stokum 4  0-11-0 
7  G. Boskamp    id  2½  0-6-14 
8  H. Crooshoop    id  2  0-5-8 
9  A. J. Wolbrink    id  2  0-5-8 
10  W. Klein Kevelham   Harke  4  0-11-0 
11  H. Zentman    id  2  0-5-8 
12  boer Philipsburg   id  4½  0-12-6 
13  H. Wolters    id  3  0-8-4 
14  A. Schurink op Hekhuis  id  8  1-2-0 
15  Scholte in 't Hoff   Stokum 2  0-5-8 
16  Oelbrink    id  3  0-8-4 
17  A. Knoopers    Harke  4  0-11-0 
18  J. Knoopers    id  3  0-8-4 
19  Timmer Jan    id  2  0-5-8 
20  G. Henderink    id  2  0-5-8 
21  H. Immink    Stokum 3  0-8-4 
22  J. Egbers    Harke  1½  0-4-2 
23  H. Potmans    Stokum 1½  0-4-2 
24  G.J. Blekers    Harke  2  0-5-8 
25  T. Schepers    id  2  0-5-8 
26  J. Karssenberg    id  3  0-8-4 
27  H. Heuteman    id  3  0-8-4 
28  G. Pool    id  2  0-5-8 
29  Wissink    id  4  0-11-0 
30  G.J. Luttikhedde   id  2  0-5-8 
31  H.J. Ziggers    Stokum 1  0-2-12 
32  A. Karssenberg   id  2  0-5-8 
33  G. Leeftink    Harke  2  0-5-8 
34  G.J. Wilbers    id  2  0-5-8 
35  J.H. Zenkeldam   id  2  0-5-8 
36  J.H. Knoopers    id  4  0-11-0 
37  T. Loodeweegs   id  3  0-8-4 
38  wed. Boswinkel   id  2  0-5-8 
39  H. ter Welle    id  1  0-2-12 
40  G. Schreurs    id  1½  0-4-2 
41  H. Megelink    Stokum 2  0-5-8 
42  B.J. Kranenberg   Westerflier 1½  0-4-2 
43  Jacob Alink    id  3  0-8-4 



44  J. Roelefsen    id  3  0-8-4 
45  W. Naselman    id  3  0-8-4 
46  J. Leeftink    Stokum 1½  0-4-2 
47  A.J. Plasman    id  1½  0-4-2 
48  H. Wevers    id  2  0-5-8 
49  J.H. Eertink    Harke  2  0-5-8 
50  W. Schurink    id  2  0-5-8 
51  H. Rheins    id  2  0-5-8 
52  H. Kieten    id  2  0-5-8 
53  M. Tijman    id  ½  0-1-6 
54  G. Wolbrink    Stokum 2  0-5-8 
55  J. Kubben    Harke  1  0-2-12 
56  J. ten Dam    id  1  0-2-12 
57  G.J. Veldhuis    id  3  0-8-4 
58  H.J. Greve    id  5  0-13-12 
59  J.H. Welmers    id  1  0-2-12 
60  H. Nijhuis    id  2  0-5-8 
61  G. Mensink op Geesink  Negenhuizen 6  0-16-8 
62  H. Leussink op Morshuis  id  1  0-2-12 
63  A. Leussink op Slag   id  1  0-2-12 
64  H. Nijhof    id  1½  0-4-2 
65  G. Haghuis    id  2  0-5-8 
66  J.H. Boonk    id  2  0-5-8 
67  G. Mottena    Harke  2  0-5-8 
68  B. Mensink    Stokum 2  0-5-8 
69  B. Leuink    id  2  0-5-8 
70  H. Wolters    Harke  5  0-13-12 
71  Hargeerds    Stokum 3  0-8-4 
Totaal        voeren 344 
Contributie f 46-18-14 
af 5      2-6-14 
Summa f 44-12-0 
Bovenstaande ontvangen door mij W. Mellink verwalter erfmarkenrigter. 
 
Opgaaf van den gestokenen brand in de vlieren van de markten Stokum en Herike welke zich 
alsnog op den 18 augustus 1818 in de vlieren bevindt. 
namen brandmakers  getal voeren naam vlier  boerschap aanmerking 
wed. Beernink op Plasman 3  Harker vlier  Harke  betaald 
Wolter Philipburg  3  Kleine vlier  id  id 
Roelof Leeftink  4  Hollenberger  id  id 
Jan Hendrik Slot  4  id   id  id 
Hendrik Kollenberg  5  Harker flier  id  id 
B.H. Leuvelink op Veldman 4  Kleine flier  id  id 
G. Boskamp   2½  Hollenberger  Stokum id 
Hendrik Crooshoop  2  id   id  id 
A.J. Wolbrink   2  id   id  id opgegeven  
door Crooshoop  



Willem Klein Kevelham 4  id   Harke  id 
Hendrik Zentman  2  Harker flier  id  id afgehaald 
door Immink 
de boer Philipburg  4½  id   id  id 
Hendrik Wolters  3  id   id  id 
A. Schurink op Hekhuis 8  id   id  id 
Scholte in 't Hoff  2  Hollenberger  Stokum id 
Oelbrink   3  Brink-ende flier id  id 
Derk Knoopers  4  Harker flier  Harke  id 
Jan Knoopers   3  id   id  id 
Timmerjan   2  flier achter de school id  id 
Gerrit Henderink  2  id   id  id 
Harmen Immink  3  id   id  id 
Jannes Egbers   1½  Hollenberger  Stokum id 
Hendrik Potmans  1½  id   Harke  id 
G.J. Blekers   2  id   Stokum id afgegeven 
aan Roelofsen 
Teunis Schepers  2  Harker flier  Harke  id 
Jan Karssenberg  3  Hollenberger  id  id opgegeven 
door Teunis Schepers 
Harm Heuteman  3  Kleine flier  id  id 
Gerrit Pool   2  Hollenberger  id  id 
J. Wissink   4  id   id  id 
G.J. Luttikhedde  2  id   id  id 
Hendrik Jan Ziggers  1  id   Stokum id 
A. Karssenberg  2  id   id  id 
Gerrit Leeftink  2  Harker flier  Harke  id opgegeven 
door Hekhuis 
G.J. Wilbers   2  Kleine flier  id  id 
J.H. Zenkeldam  2  id   id  id opgegeven 
door G.J. Wilbers 
J.H. Knoopers   4  Groote flier  id  id 
Teunis Lodeweges  3  id   id  id 
wed. Boswinkel  2  Hollenberger  id  id opgegeven 
door Teunis Lodeweges 
Hendrik ter Welle  1  id   id  id  
Gerrit Schreurs  1½  id   id  id opgegeven 
door ter Welle 
Harm Megelink  2  id   Stokum id 
B.J. Kranenberg  1½  Kleine flier  Westerflier id 
Jacob Alink   3  id   id  id 
Jan Roelofsen   3  id   id  id 
Willem Naselman  3  id   id  id 
Jan Leeftink   1½  Hollenberger  Stokum id 
A.J. Plasman   1½  id   id  id 
Hendrik Wevers  2  id   id  id 
J.H. Eertink   2  Kleine en Grote flier Harke  id 



Schurink   2  Kleine flier  id  id 
Hendrik Reins   2  Grote flier  id  id 
Hendrik Keiten  2  id   id  id 
Manus Tijman   ½  flier bij de school id 
Gerrit Wolbrink  2  Hollenberger  Stokum id gegeven 
aan vrouw J. Leeftink 
Jan Kubben   1  Harker flier  Harke  id 
Jan ten Dam   1  id   id  id 
G.J. Veldhuis   3  id   id 
H.J. Greve   5  id   id  id afgegeven 
aan Jenneken Eertink 
J.H. Welmers   1  id   id  id 
Hendrik Nijhuis  2  id   id  id door J.H. 
Welmers opgegeven 
G. Mensink op Geessink 6     Negenhuizen door Derk 
Brinker 
H. Leussink op Morshuis 1     id 
A. Leussink op Slag  1     id 
H. Nijhof   1½     id 
G. Haghuis   2  Hollenberger  id  door Teunis 
Wolberink 
Jan Harm Boonk  2  id   id 
van Diepenheim  164 volgens opgaaf van den burgemeester 
Totaal    330 voer = 3300 ton 
Gerrit Mottena   2  Stokmer vlier  Harke 
Berend Mensink  2  id   Stokum 
Berend Leuink   2  id   id 
Hendrik Wolters  5  id   Harke 
Hargeerds   3  id   Stokum 
Hiervan is betaald f 22-14-0 voor 165 voer     
 
Staat van de belasting op de schadden in 1819 in de Stokmer en Harker Vlieren gestoken. Door 
den verwalter erfmarktenrigter verschoten, terug te geven door de makers van dien brand voor 
tonnen of voeren betaald. 
biljetnr betaalpligtigen   woonplaats getal voeren bedrag 
1  Jan Dijking    Beusbergen 15  2-1-4 
2  Engberts Ziel    Westerflier 5  0-13-12 
3  Hendrik Goorhorst   id  5  0-13-12 
4  Jan Witzand    id  2  0-5-8 
5  Gerrit Alink    id  5  0-13-12 
6  Gerrit Pool    Harke  20  2-15-0 
7  B.J. Kranenberg   Westerflier 2  0-5-8 
8  Jacob Alink    id  7  0-19-4 
9  Jan Kloosters    Harke  5  0-13-12 
10  Albert Potmans   Westerflier 3  0-8-4 
11  Scholte in 't Hof   Stokum 10  1-7-8 
12  Jan Daggers    id  10  1-7-8 



13  Roelef Scholte in 't Hof  id  3  0-8-4 
14  Jan Nijhuis    id  10  1-7-8 
15  Garrit Jan Wilbers   Harke  12  1-13-0 
16  Jan Leeftink    Stokum 7  0-19-4 
17  Arend Peters    id  7  0-19-4 
18  Berend Schottink   id  3  0-8-4 
19  wed. Luunk    id  7  0-19-4 
20  Willem Naselman   id  15  2-1-4 
21  Harmen Wansink   Beusbergen 20  2-15-0 
22  Roelf Leeftink    Harke  8  1-2-0 
23  Arend Jan Wolbrink   Stokum 7½  1-0-10 
24  Jan Hendrik Slot   Harke  8  1-2-0 
25  Arend Jan Vreuggink   Stokum 5  0-13-12 
26  Arend Jan Wilbert   id  6  0-16-8 
27  Jan Hendrik Huiten   id  6  0-16-8 
28  Berend Luunks   id  10  1-7-8 
29  Jan Hargeerds    id  10  1-7-8 
30  Hermen Vruggink   id  5  0-13-12 
31  Hendrik Wevers   id  9  1-4-12 
32  Berend Mensink   id  10  1-7-8 
33  Garrit Wolbrink   id  15  2-1-4 
34  Garrit Leferink   id  10  1-7-8 
35  Gerrit Kuipers    id  7½  1-0-10 
36  Hermen Megelink   id  7½  1-0-10 
37  Hermen Ebbekink   id  5  0-13-12 
38  Jan Peuschers    id  5  0-13-12 
39  Leppink    id  10  1-7-8 
40  Gerrit Vruggink   id  5  0-13-12 
41  Arend Kassenberg   id  5  0-13-12 
42  Gerrit Hondeveld   id  2  0-5-8 
43  Jan Brinkers    id  3  0-8-4 
44  Mans Vlogman   id  3  0-8-4 
45  Albert Brinkers   id  3  0-8-4 
46  Jan Hesselink    id  5  0-13-12 
47  Albert Sloot    id  4  0-11-0 
48  Klein Wannink   id  8  1-2-0 
49  Hendrik Jan Zegger   id  5  0-13-12 
50  Willem Snellink   id  10  1-7-8 
51  Jan Vreman    id  4  0-11-0 
52  Harmen Rengers   id  5  0-13-12 
53  Jan Hendrik Lubbers   id  8  1-2-0 
54  Hendrik Rietman op Landeweer id  3  0-8-4 
55  Gerrit Hanses    id  4  0-11-0 
56  Hoevink    id  8  1-2-0 
57  A.J. Oelbrink    id  12  1-13-0 
58  Jan Hoestink    id  15  2-1-4 
59  Leetink    id  15  2-1-4 



60  Teunes Wennink   id  8  1-2-0 
61  Jan Kremer    id  6  0-16-8 
62  Jan Harmen Rierink   id  5  0-13-12 
63  Jan Voorders    Beusbergen 6  0-16-8 
64  Jan Meengs    id  10  1-7-8 
65  Swers Ikkink    id  10  1-7-8 
66  Jan Hendrik Rensing   id  15  2-1-4 
67  Berend Egbers    id  10  1-7-8 
68  Jan Morsman    id  10  1-7-8 
69  Gerrit Koenderink   id  15  2-1-4 
70  Groot Wannink   id  15  2-1-4 
71  Gerrit Greve    id  20  2-15-0 
72  Arend Jan Greve   Stokum 6  0-16-8 
73  Jan Harmen Olbrink   Beusbergen 6  0-16-8 
74  Jan Hendrik Peuschers  id  5  0-13-12 
75  Jan Vennebekke   id  5  0-13-12 
76  Teunis Dijking   id  6  0-16-8 
77  Arend Kuipers    id  4  0-11-0 
78  Jan Herm Vedders   id  5  0-13-12 
79  Jan Hendrik Reins   id  5  0-13-12 
80  Henrik Reins    Harike  5  0-13-12 
81  Wolter Kevelham   Beusbergen 5  0-13-12 
82  Gerrit Jan Bleekers   id  5  0-13-12 
83  Hendrik Wilmsen   Harke  20  2-15-0 
84  Jan Knopers op Warmelo  id  7  0-19-4 
85  Jan Karssenberg   id  6  0-16-8 
86  Willem Kevelham   id  8  1-2-0 
87  Willem Heuten op Schurink  id  5  0-13-12 
88  Jan Hendrik Zenkeldam op Wilbers id  10  1-7-8 
89  Jan Harmen Eertink   id  12  1-13-0 
90  Teunes Hidders   id  12  1-13-0 
91  Jan Beernink op Wissink  id  15  2-1-4 
92  wed. Beernink op Plasman  id  15  2-1-4 
93  Gerrit Rheints    id  5  0-13-12 
94  Jan Eppink op de Schol  id  5   0-13-12 
95  Berend Vinkers   id  10  1-7-8 
96  Egbert Nijhuis    id  12  1-13-0 
97  Mans Tijman    id  5  0-13-12 
98  Harmen Oings    id  12  1-13-0 
99  Hendrik Zenkman   id  8  1-2-0 
100  Gerrit Heerderink   id  8  1-2-0 
101  Harmen Immink   id  15  2-1-4 
102  Berend Hofmeyer   id  8  1-2-0 
103  wed. Scholten    id  15  2-1-4 
104  Harmen Wilbers   id  4  0-11-0 
105  Hendrik Potman   id  10  1-7-8 
106  Jan Egbers    id  12  1-13-0 



107  Jan Kubben    id  5  0-13-12 
108  Gerrit Hobbelink   id  5  0-13-12 
109  Jan ten Dam    id  5  0-13-12 
110  Hendrik Keiten   id  5  0-13-12 
111  Hendrik Roelfs   id  5  0-13-12 
112  Hendrik ter Welle   id  5  0-13-12 
113  Gerrit Schreurs   id  6  0-16-8 
114  Hungerink    Stokum 15  2-1-4 
115  wed. Weerders   id  10  1-7-8 
116  Teunes Lodenweegs   Harke  8  1-2-0 
117  Jan Vruggink    Stokum 10  1-7-8 
118  Gerrit Philipborg   Harke  15  2-1-4 
119  Berend Leuferink   id  7  0-19-4 
120  wed. Boswinkel   id  10  1-7-8 
121  G.J. Luttikhedde   id  9  1-4-12 
122  Jannes Ensink    id  6  0-16-8 
123  Arend Schurink   id  16  2-4-0 
124  Jan Hendrik Knoopers  id  16  2-4-0 
125  Derk Knoopers   id  12  1-13-0 
126  Jan Slagman op Slot   id  16  2-4-0 
127  Gerrit Mottena    id  7  0-19-4 
128  Herm Hutteman   id  12  1-13-0 
129  Jan Zeggers    id  4  0-11-0 
130  Gerrit Jan Veldhuis   id  2  0-5-8 
131  Willem Gelkink   Stokum 20  2-15-0 
132  Berend Schreurs   id  3  0-8-4 
133  Hendrik Kollenberg   Harke  6  0-16-8 
134  Arend Denneberg   id  8  1-2-0 
135  Gerrit Hendrik Bode op Effink Stokum 12  1-13-0 
136  Hermen Roelferink   id  12  1-13-0 
137  Hendrik Crooshoop   id  10  1-7-8 
138  Gerrit Hendrik Krabbenbos  id  8  1-2-0 
139  Teunes Kloots    Beusbergen 8  1-2-0 
140  Arend Jan Wissink   id  8  1-2-0 
141  Lambert Veurtjes   id  5  0-13-12 
142  Boskamp    Stokum 5  0-13-12 
143  Hendrik Jan Greve   Harke  15  2-1-4 
144  Gerrit Hidders    id  10  1-7-8 
145  Willem Nijhuis   id  8  1-2-0 
146  Jan Lenfers    Stokum 7  0-19-4 
147  wed. Beldjan    id  5  0-13-12 
148  Gerrit Hendrik Lantink  Harke  10  1-7-8 
149  Keujers    Stokum 6  0-16-8 
150  Jan Hendrik Worsink   Harke  15  2-1-4 
Totaal         456  62-14-0 
 
 



1  Wolter Flipsburg   Harke  5  0-13-12 
2  Jan Noten op Wiedenbroek  Diepen  3  0-8-4 
3  Jan Hendrik Welmers   Harke  5  0-13-12 
4  Lambert Daalwijck   id  5  0-13-12 
5  Hendrik Fokker   Stokum 4  0-2-12 
6  Harm Kooyer    id  3  0-8-4 
7  Jan Heetkamp    id  1  0-2-12 
8  Hendrik Leuverink   Beusbergen 4  0-11-0 
9  W. Schutte    Harke  6  0-16-8 
44  Vrielink      8  1-2-0 
  Schorfhaar      5  0-13-12 
53  J. Wiemerink      15  2-1-4 
56  W. Look      15  2-1-4 
38  Egbert Ziel      1  0-2-12 
35  Jan Koelers      6  0-16-8 
Totaal         83  11-8-4 
Summa  185-0-2 
Oninbaar 6-1-2 
Ontvangen 178-19-0 
 
Staat van de belasting op de schadden in 1819 door ingezetenen uit Diepenheim in de Stokmer 
vlieren gestoken bedragende voor 398 voeren de summa van f 54-14-8 voorgeschoten door den 
verwalter erfmarktenrigter f 2 st 12 per voer. 
namen debiteuren   huisnr getal voeren bedrag belasting 
Hendrik Peuschers    4  0-11-0 
Hendrik Brinkman   24 4  0-11-0 
A. Mathijsen    52 5  0-13-12 
B. Alink    87 3  0-8-4 
E.J. Elferink    93 4  0-11-0 
G. Nijenhuis    98 2½  0-6-14 
J.A. Noordendorp   8 5  0-13-12 
Arend Kuiper    11 5  0-13-12 
J.W. Groenedal   20 5  0-13-12 
H. ten Donkelaer   58 5  0-13-12 
G.J. Koop    7 4  0-11-0 
W. Kraayenbeld   14 4  0-11-0 
E.B. ter Raa    2 5  0-13-12 
Arend Wenhuis   13 3  0-8-4 
Garrit van de Leus   49 5  0-13-12 
Jan Avink    27 3  0-8-4 
G. Peuschers    53 5  0-13-12 
J. Kerkhoven    6 5  0-13-12 
Hendrik Tegers   63 5  0-13-12 
M. van Zulikum   15 3  0-8-4 
G.A. Muller    17 2½  0-6-14 
B. Warmegoor    16 2½  0-6-14 
J.A. van Zulikum   18 5  0-13-12 



G. Bennink    28 4  0-11-0 
J. Bittink    77 3½  0-9-10 
Herm Heideman   76 4  0-11-0 
Albert Assink    10 4  0-11-0 
Hermen Hilhorst   26 4  0-11-0 
de wed. Hilhorst   68 4  0-11-0 
Hermen Nolte    54 2  0-5-8 
Willem Hooyerink   22 2  0-5-8 
Hendrik Jan Nijhuis   9 4  0-11-0 
Albert Sloot    29 3  0-8-4 
H. Lemmerman   92 5  0-13-12 
E.J. Heetbrink    5 4  0-11-0 
S.J. Bloemendal   4 4  0-11-0 
A. Hendres Meyer   62 5  0-13-12 
K. van den Berg   84 2  0-5-8 
Hendrik Meyer    4  0-11-0 
J.H. Heyink    83 2½  0-6-14 
J. Zandvoort    30 4  0-11-0 
G. Bekkenkamp   16 6  0-16-8 
Frederik Temmink    4  0-11-0 
Everd Arkink    74 2½  0-6-14 
Jan Vrielink    91 5  0-13-12 
H.J. Leeftink    4 3  0-8-4 
wed. Leppink    49 3  0-8-4 
Hermannes Dues   84 4  0-11-0 
Jan Witzand    85 4  0-11-0 
Hendrik Wolbers   64 4  0-11-0 
J. Bekkenkamp   1 5  0-13-12 
G.H. Boesewinkel   24 5  0-13-12 
J. Egbers    10 3  0-8-4 
J. Muzebeld    11 3  0-8-4 
J. Velthuis    86 5  0-13-12 
A.J. Heetland    34 4  0-11-0 
M. Schelven    32 2  0-5-8 
D. van Meerten   46 1½  0-4-2 
Arend Huiskes    43 3  0-8-4 
J.H. Wolbrink    40 4  0-11-0 
Arend Roelofsen   47 4  0-11-0 
B.J. Megelink    16 2  0-5-8 
Herman Bruil    90 3  0-8-4 
Philip Kruyder    31 3  0-8-4 
E.H. Roesing    88 4  0-11-0 
J. ten Have    69 4  0-11-0 
J. Peuschers    88 5  0-13-12 
J.H. Nolthe    96 2  0-5-8 
Johan Groothe    15 4  0-11-0 
G.H. Wolbers    70 4  0-11-0 



D. Heineman    70 3½  0-9-10 
S. Nijhuis    85 5  0-13-12 
J.H. Knoefriet    72 2  0-8-4 
W. Koop    3 4  0-11-0 
A.L. Muller    98 3  0-8-4 
A.A. Muller    95 3  0-8-4 
H. Kempers    21 3  0-8-4 
A.J. Sterne    73 4  0-11-0 
J. Roelef Arkink   55 3  0-8-4 
J. Nolte    97 3  0-8-4 
Philip Groot    16 2  0-5-8 
J.H. van Zuilikum   16 3  0-8-4 
H.C. Hagedoorn   35 4  0-11-0 
T. Plumers    36 4  0-11-0 
wed. Herm ten Duitsen  33 1  0-2-12 
Jan Schoman    42 4  0-11-0 
Hendricus Joed   44 4  0-11-0 
Herm Joed    21 2  0-5-8 
G.H. ten Haghuis   23 3  0-8-4 
G. Wezelman    37 3  0-8-4 
Gerrit Mensink op Geessink  46 2  0-5-8 
Temmink op de Reize   38 4  0-11-0 
Hendrik Brinkhof   41 4  0-11-0 
Totaal      149  20-9-12 
 
Opgaaf aan de ondergeteekende gedaan op woensdag den 7 april 1819 door ingezetenen uit 
Diepenheim van het getal voeren schadden door hen in dit jaar benoodigd uit de vlieren van 
Stokum en Harke. 
namen    beroep   huisnr voeren schadden 
Hendrik Peuscher  veldwagter   4 
Hendrik Brinkman  winkelier  24 4 
A. Mathijsen   schoenmaker  52 5 
Berend Alink   wever   87 3 opgegeven door A. Mathijsen 
Evert Jan Elferink  landbouwer  93 4 
Garrit Nijenhuis  wever   98 2½ opgegeven door H. Peuschers 
Jan Ar. Noordendorp  winkelier  8 5 
Arend Kuiper   schoenmaker  11 5 opgeg.door J.A. Noordendorp 
Jan Willem Groenedal smit   20 5 id 
Hendrik ten Donkelaar landbouwer  58 3 id 
Garrit Jan Coop  wever   7 4 id 
Wolter Kraayenbeld  timmerman  14 4 id 
E.B. ten Raa   burgemeester  2 5 schriftelijk opgegeven 
Arend Wenhuis  wever   13 3 
Garrit van de Leus  bouwman  49 5 
Jan Avink   bouwman  27 3 opgeg. door G. van der Leus 
Garrit Peuschers  daghuurder  53 5 id 
Johannes Kerkhoven  schoolmeester  6 5 



Hendrik Tegers  timmerman  63 5 
Marinus van Zulikum  landman  15 3 opgeg. door Hendrik Tegers 
Samuel Andries Muller koopman  17 2½ 
Berend Warmegoor  timmerman  16 2½ opgeg. door S.A. Muller 
Jan Arend van Zulikum bakker   18 5 id 
Gradus Bannink  schoenmaker  28 4 
Jan Bittink   daghuurder  77 3½ opgeg. door Herm Heideman 
Herm Heideman  wever   76 4 
Albert Assink   landman  10 4 
Harmen Hilhorst  kleermaker  26 4 
de wed. Hilhorst  daghuurster  68 4 opgeg. door H. Hilhorst 
Harmen Nolte   daghuurder  54 2 opgeg. door zijn vrouw 
Willem Hooyerink  timmerman  22 2 
Hendrik Jan Nijhuis  kuiper   9 4 
Albert Sloot   daghuurder  29 3 
Hendrik Lemmerman  landman  92 5 
Evert Jan Heetbrink  daghuurder  5 4 
Steven Jan Bloemendal wever   4 4 opgeg. door J. Heetbrink 
Antony Hendres Meyer bakker   62 5 id 
Karel van den Berg  zadelmaker  81 2 
Hendrik Meyer  daghuurder   4 
Jan Arend Heyink  wever   83 2½ 
Jan Zantvoort   wever   30 4 opgeg. door J.A. Heyink 
Garrit Bekkenkamp  wever   16 6 id 
Frederik Temmink  daghuurder   4 
Evert Arkink   daghuurder  74 2½ opgeg. door F. Temmink 
Jan Vrielink   landman  91 5 
Hendrik Jan Leeftink  daghuurder  4 3 opgeg. door zijn vrouw 
wed. Leppink   daghuurster  49 3 id 
Hermans ten Dues  karreman  84 4 
Jans Witzand   daghuurder  85 4 
Hendrik Wolbers  landman  64 4 
Jan Bekkinkamp  wever   1 5 
Garrit Hendrik Boesewinkel landman  21 5 opgeg. door J. Bekkenkamp 
Jan Egbers   daghuurder  10 3 
Jan Muzebeld   bouwman  11 3 schriftelijk opgegeven 
Jan Veldhuis   bouwman  86 5 
Arend Jan Heetland  bouwman  34 4 
Mans Schelfer   klompenmaker 32 2 opgeg. door A.J. Heetland 
Derk van Meerten  daghuurder  46 1½ id 
Arend Huiskes   wever   43 3 id 
Jan Hendrik Wolbrink  landman  40 4 id 
Arend Roelofsen  timmerman  47 4 
Berend Jan Megelink  kramer   16 2 opgeg. door A. Roelofsen 
Harmans Bruil   wever   90 3 
Philip Kruyder   daghuurder  31 3 opgeg. door H. Bruil 
Egbert Hendrik Roesing landbouwer  88 4 



Jan ten Have   landman  69 4 
Jan Peuschers   winkelier  88 5 opgeg. door J. ten Have 
Jan Hendrik Nolte  kramer   96 2 
Johan Groothe   kleermaker  15 4 opgeg. door J.H. Nolthe 
Garrit Hendrik Wolters wever   70 4 
Derk Heineman  daghuurder   3½ 
Stoffer Nijhuis   daghuurder  85 5 
Jan Hendrik Knoefriet  daghuurder  72 3 
Willem Koop   wever   3 4 opgeg. door J.H. Knoefriet 
Andries Leefman Muller koopman  98 3 opgeg. door Stoffer Nijhuis 
Aron Andries Muller  koopman  95 3 id 
Hendricus Kemper  daghuurder  21 3 
Arend Jan Sterne  schoenmaker  73 4 
Jan Roelf Arkink  daghuurder  55 3 
Jans Nolte   winkelier  97 3 opgeg. door Phil. Groot 
Philip Groot   blikslager  16 2 
Jan Hendrik van Zulikum daghuurder   3 
Hendr. Christiaan Hagedoorn landman  35 4 
Toone Plumers  daghuurder  36 3 opgeg. door J.C. Hagedoorn 
wed. Harm ten Duitsen daghuurster  33 3 id 
Jan Schoman   daghuurder  42 4 id 
Hendricus Joed  wever   44 4 id 
Herms Joed   daghuurder  21 2 id 
Garrit Hendrik ten Haghuis timmerman  23 3 id 
Garrit Weselman  landman  37 3 
Gerrit Mensink op Geessink landman  46 2 een negenhuizer 
Hendricus Megelink  landman  93 1½ Geessinks woner 
Teunis Wolbrink  landman/tapper 91 3 
Jan ten Brummeler  landman  15 4 
Temmink op de Reeze landbouwer  38 4 
Hendrik Brinkhof  wever   41 4 
Hendrik Jan Hofmeester daghuurder  25 3 opgeg. door de Reeze 
Roelf Brinkhof  wever   45 4 opgeg. door H. Brinkhof 
Berend Pierik   dekker   3 3 id 
Gardiene Morshuis  spinster  45 1 id 
Totaal        187 voeren 
 
Opgaaf gedaan aan de ondergeteekende op woensdag den 7 april 1819 door ingezetenen in 
Stokum en Harke van het door hen in dezen jare benoodigde getal voeren vlierschadden 
namen    beroep  buurt  huisnr voeren schadden 
Jan Dijking   landbouwer Beusbergen 90 15 
Engbert Ziel   id  Westerflier 38 5 
Hendrik Goorhorst  id  id  29 5 
Jan Witzand   id  id  43 2 
Garrit Alink   id  id  41 5 
Garrit Poel   id  Harke  31 20 
Berend Jan Kranenberg id  Westerflier 46 2 



Jacob Alink   id  id  42 7 
Jan Kloosters   id  Harke  29 5 
Albert Potman   id  Westerflier 37 3 
Scholte in 't Hoff  id  Stokum 27 10 
Jan Daggers   id  id  28 10 
Roelf Scholte in 't Hoff id  id  34 3 
Jan Nijhuis   id  id  7 10 
Garrit Jan Wilbers  id  Harke  26 12 
Jan Leeftink   id  Stokum 24 7 
Arend Peters   id  id  26 7 
Berend Schottink  id  id  56 3 
wed. Leuink   id  id  23 7 
Willem Naselman  id  id  39 15 
Harmen Wansink  id  Beusbergen 89 20 
Roelf Leeftink   daghuurder Harke   8 
Arend Jan Wolbrink  landbouwer Stokum 2 7½ 
Jan Hendrik Slot  daghuurder Harke   8 
Arend Jan Vruggink  landman Stokum 3 5 
Arend Jan Hilbert  landbouwer id  6 6 
Jan Hendrik Huiten  karreman id  4 6 
Berend Leuink   landbouwer id  9 10 
Jan Hargeerds   id  id  10 10 
Harmen Vruggink  id  id  11 5 
Hendrik Wevers  id  id  12 9 
Berend Mensink  id  id  13 10 
Garrit Wolbrink  id  id  16 15 
Garrit Leferink  id  id  17 10 
Garrit Kuipers   id  id  18 7½ 
Harmen Megelink  kramer  id  19 7½ 
Harmen Ebbekink  landbouwer id  20 5 
Jan Peuschers   daghuurder id  21 5 
Leppink   landbouwer id  25 10 
Garrit Vruggink  daghuurder id  29 5 
Arend Karsenberg  id  id  31 5 
Garrit Hondeveld  id  id   2 
Jan Brinkers   id  id  33 3 
Mans Vlogman  id  id  35 3 
Albert Brinkers  id  id  36 3 
Jan Hesselink   karreman id  47 5 
Albert Sloot   daghuurder id  48 4 
Klein Wannink  landbouwer id  49 8 
Hendrik Jan Zigger  kleermaker id  50 5 
Willem Snellink  landbouwer id  54 10 
Jan Vreeman   id  id  51 4 
Harmen Renger  id  id  52 5 
Jan Hendrik Lubbers  id  id  55 8 
Hendr. Rietman op Landewer karreman id  68 3 



Garrit Hanses   kleermaker id  69 4 
Hoevink   landbouwer id  71 8 
A.J. Oelbrink   id  id  72 12 
Jan Hoestink   id  id  74 15 
Leetink   id  id  75 15 
Teunis Wennink  id  id  72 8 
Jan Kremer   id  id  70 6 
Jan Harmen Rierink  id  id  76 5 
Jan Voordes   id  Beusbergen 79 6 
Jan Meengs   id  id  80 10 
Swier Ikkink   id  id  81 10 
Jan Hendrik Rensing  id  id  83 15 
Berend Egbers   id  id  84 10 
Jan Morsman   id  id  103 10 
Garrit Koenderink  id  id  87 15 
Groot Wannink  id  id  85 15 
Garrit Greve   id  id  88 20 
Arend Jan Greve  id  Stokum 32 6 
Jan Harm Olbrink  id   Beusbergen 91 6 
Jan Hendrik Peuschers wever  id  93 5 
Jan Vennebekke  id  id  94 5 
Teunis Dijking  karreman id  95 6 
Arend Kuipers   daghuurder id  92 4 
Jan Harmen Vedders  id  id  101 5 
Jan Hendrik Reins  id  id  98 5 
Hendrik Reins   id  Harke  57 5 
Wolter Kevelham  huttenwoner Beusbergen 97 5 
Garrit Jan Bleeker  id  id  99 5 
Hendrik Wilmsen  landbouwer Harke  2 20 
Jan Knoopers op Warmelo id  id  18 7 
Jan Karssenberg  huttenwoner id  9 6 
Willem Kevelham  id  id  10 8 
Willem Heuten op Schurink landbouwer id  25 5 
Jan H. Zenkeldam op Wilbers id  id  27 10 
Jan Harmen Eertink  id  id  30 12 
Teunis Hidders  id  id  32 12 
Jan Beernink op Wissink id  id  33 15 
wed. Beernink op Plasman id  id  34 15 
Garrit Rheints   daghuurder id  28 5 
Jan Eppink op de Schol id  id  36 5 
Berend Vinkers  landbouwer id  35 10 
Egbert Nijhuis   id  id  37 12 
Mans Tijman   wever  id  41 5 
Harmen Oings   landbouwer id  42 12 
Hendrik Zentman  id  id  47 8 
Garrit Helderink  id  id  45 8 
Harmen Immink  id  id  46 15 



Berend Hofmeyer  daghuurder id  48 8 
wed. Scholten   landbouwerse id  39 15 
Harmen Wilbers  daghuurder id  61 4 
Hendrik Potman  herbergier id  63 10 
Jans Egbers   karreman id  64 12 
Jan Kubben   daghuurder id  69 5 
Gerrit Hobbling  id  id  71 5 
Jan ten Dam   id  id  72 5 
Hendrik Keiten  kleermaker id  54 5 
Hendrik Roelfs  daghuurder id  55 5 
Hendrik ter Welle  id  id  65 5 
Garrit Schreurs  id  id  66 6 
Hungerink   landbouwer Stokum 5 15 
wed. Weerders  id  id  22 10 
Teunis Loodeweegs  huttenwoner Harke  5 8 
Jan Vruggink   landbouwer Stokum 8 10 
Garrit Philipborg  id  Harke  4 15 
Berend Hendrik Leuferink karreman id  49 7 
wed. Boswinkel  daghuurster id  3 10 
Gerrit Jan Luttikhedde karreman id  12 9 
Jannes Ensink   wever  id  11 6 
Arend Schurink  landbouwer id  13 16 
Jan Hendrik Knoopers id  id  15 16 
Derk Knoopers  id  id  14 12 
Jan Slagman op Slot  id  id   16 
Garrit Mottena   karreman id  20 7 
Harm Heuteman  landbouwer id  17 12 
Jan Ziggers   kleermaker id  58 4 
Garrit Jan Veldhuis  daghuurder id  37 2 
Willem Gelkink  landbouwer Stokum 82 20 
Berend Schreurs  id  id  30 3 
Hendrik Kollenberg  id  Harke  8 6 
Arend Denneberg  daghuurder id  19 8 
Gerrit H. Bode op Effink landbouwer Stokum 53 12 
Harmen Roelferink  id  id  78 12 
Hendrik Crooshoop  id  id  1 10 
Gerrit Hendrik Krabbenbos id  id  57 8 
Teunis Kloots   id  Beusbergen 104 8 
Arend Jan Wissing  id  id  106 8 
Lambert Veurtjes  id  id  105 5 
Boskamp   schoolmeester Stokum  5 
Hendrik Jan Greve  landbouwer Harke  24 15 
Garrit Hidders   id  id  23 10 
Willem Nijhuis  karreman id  38 8 
Jan Lenfers   id  Stokum 15 7 
wed. Beld Jan   spinster id  14 5 
Gerrit Hendrik Lamtink landbouwer Harke  1 10 



Keujer (Twickel)  id  Stokum 77 6 
Jan Hendrik Worsink  id  Harke  52 15 
de Bekker   id  id  51 15 
Jan Hendrik Elkink  id  id  54 10 
Totaal         1287 voer 
 
Nadere opgaaf door de zulke gedaan op den 16 juny 1819 welke verzuimd hadden hunne 
declaratien te doen den 7 april 1819. 
Wolter Philipsburg  landbouwer Harke  20 5 
F. Noten op Wiedenbroek id  Diepenheim 48 3 
Jan Hendrik Welmers  id  Harke  43 5 
Lammert Daalwijk  id  id  57 5 
Hendrik Fokkers  id  Stokum 61 1 
Harmen Kooyers  timmerman id  62 3 
Jan Heetkamp   landbouwer id  63 1 
Hendrik Leuverink  id  Beusbergen 96 4 
Willem Schutte  id  Harke  50 6 
Totaal         33 voer 
Opgemaakt door mij W. Mellink verwalter erfmarktenrigter. 
 
namen (Diepenheim)  beroep   huisnr voeren schadden 
Jan Weggereef   daghuurder  97 2½ 
Hendr. Leussink op Morshuis landbouwer  89 3 Negenhuizen 
wed. van Gerrit Nijhof id   44 6 
Jan Maatman   wever   101 4 
G.J. Peuschers   timmerman  189 3 
Arend Jan ten Bosch  landbouwer  19 5 
J.H. Leppink   tapper   79 5 
mulder Leeftink  mulder   18 8 
wed. Jan Bekkedam  landbouwer  85 2 
Gerrit Riethorst  karreman   4 
Jan Wolbers   id   66 7½ 
Garrit ten Dam  kleermaker  56 4 
Harmen ter Hogt  klompenmaker 15 3 
Garrit Dengerink  bouwman  39 3 
Totaal        60 voeren 
 
namen debiteuren (Diepenheim) huisnr getal voeren bedrag belasting 
H.J. Hofmeester   25 3  0-8-4 
R. Brinkhof    45 4  0-11-0 
Berend Pierik    3 3  0-8-4 
Gardiene Morshuis   45 1  0-2-12 
J. Weggereef    97 2½  0-6-14 
H. Leussink op Morshuis  89 3  0-8-4 
wed. van Gerrit Nijhof  44 6  0-16-8 
Jan Maatman    104 4  0-11-0 
G.J. Peuschers    189 3  0-8-4 



A.H. Lippink    79 5  0-13-12 
wed. Jan Bekkedam   85 2  0-5-8 
Reint Riethorst   85 4  0-11-0 
Jan Wolbers    66 7½  1-0-10 
Garrit ten Dam   56 4  0-11-0 
Harm ter Hogt    15 3  0-8-4 
Gerrit Dengerink   39 3  0-8-4 
Totaal      58 voeren 
 
Opgaaf gedaan aan den verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike door ingezetenen uit 
voorn. markte en Diepenheim op den 28 maart 1820 van de hun in dat jaar benoodigd zijnde 
vlierschadden. 
namen    beroep  buurt  huisnr voeren schadden 
Harmen Heuteman  landbouwer Stokum 71 4 op Hoevink 
Engbert Ziel   id  Westerflier 38 5 
Albert Potmans  id  id  37 2½ 
B. Kranenberg   dagloner id  46 2½ 
J. Witzand   id  id  43 2½ 
G. Alink   id  id  41 6 
Jacob Alink   landbouwer id  42 8 
W. Naselman   id  id  39 6 
A. Peterman   id  Stokum 26 2 
H. Hungerink   id  id  5 5 
J. Vruggink   id  id  8 5 
wed. Weerds   id  id  22 5 
G. Scholten   id  Harke  39 10 
Harmen Immink  id  id  46 8 
H. Zentman   id  id  47 4 
Harm Kooyers   timmerman Stokum 62 3 
Jan Kloosters   dagloner Harke  29 2 
Gerrit Schurink  id  id  28 2 
J.H. Zenkeldam  landbouwer id  27 5 
G.J. Wilbers   id  id  26 5 
W. Gelkink   id  Beusbergen 82 10 
J. Rensink   id  id  83 5 
W. Schorfhaar   id  Harke  22 5 
Jan Vrielink   id  id  44 5 
wed. Crooshoop  id  Stokum 1 7 
A. Nijkamp   timmerman Beusbergen 86 3 
A.J. Wolbrink   landbouwer Stokum 2 5 
Teunis Hidders  id  Harke  32 4 
Gerrit Jan Luttikhedde id  id  12 4 
G. Pool   id  id  31 6 
G. Leferink   id  Stokum 17 4 
Hendrik Kuipers  id  id  18 4 
Egbert Voorhorst op Ziel id  Westerflier 29 8 
Gerrit Schreurs  dekker  Harke  66 4 



Hendrik ter Welle  dagloner id  65 2 
Wolter Hoevink  id  Stokum  2 
Jan Foeselman   landbouwer id  66 2 
Gerrit Ziggers op Hanses kleermaker id  69 2 
Jan Kremers   landbouwer id  70 2 
Gerrit Keuyers   id  id  77 3 
A.J. Leuink   id  id  23 5 
J.H. Reints   arbeider Harke  98 3 
Gerrit Greven   landbouwer Beusbergen 88 5 
Berend Egbers   id  id  84 3 
Morsjans   id  id  103 3 
Jan Knoopers   id  Harke  17 5 
Slot op Slagman  id  id   10 
Egbert Reints   id  id  73 4 
J.H. Welmers   id  id  43 3 
Harm Oongs   id  id  42 5 
Hendrik Koelers  id  id  74 3 
Jan Kubben   id  id  69 3 
Lambert Velthuis  id  id  70 2 
Hendrik Roelofsen  id  id  75 3 
G.J. Bleekers   hutteman id   3 
Derk Slag   landbouwer Harke  59 3 
Lambert Daalwijck  id  id  57 3 
Arend Karssenberg  id  Stokum 31 1 
Gerrit Hondeveld  id  id   1 
Albert Brinkers  id  id  36 1 
M. Vlugman   id  id  35 1 
A.J. Greven   id  id  32 1 
Jan Brinkers   id  id  33 2 
Harm Wilbers   id  Harke  61 2 
Jan Hargeerds   id  Stokum 10 4 
J. Schutte   id  Harke  50 4 
Jan Eppink   id  id   3 
Teunis Kloots   id  Beusbergen 104 5 
A.J. Wissink   id  id  106 5 
Jan Bekkers   id  Harke  51 5 
Hendrik Worsink  id  id  52 5 
J. Egbers op Potman  id  id  64 7 
Pot Hendrik   id  id  63 6 
G.J. Nijland   id  id  67 2 
H. Plasman   id  id  34 7 
A. Nijland   id  id  19 4 
Gerrit Wannink  id  Beusbergen 85 4 
Gerrit Koenderink  id  id  87 3 
H. Wansink   id  id  89 3 
G. Hobbling   id  id  74 3 
J.H. Lubbers   id  Stokum 55 4 



G. Hidders   id   Harke  23 5 
H. Ebbekink   id  Stokum 20 4 
W. Schurink   id  Harke  25 2 
H. Eertink   id  id  30 5 
Berend Vinkers  id  id   5 
Jan Nijhuis   id  Stokum 7 4 
Berend Wennink  id  id  9 4 
J. Vennebekke   id  Beusbergen 94 3 
Hendrik Leuvelink  id  id  96 3 
H.J. Wissink   id  Harke  33 10 
wed. Scholte in 't Hof  id  Stokum 27 4 
wed. Alink   id  id  28 2 
Roelf Scholte in 't Hof id  id  34 1½ 
Engbert Willemsen  id  Harke  3 5 
Hendrik Willemsen  id  id  2 8 
Jan Peuschers   id  Stokum 21 2 
Harm Roelvink  id  id  78 3 
Bode op Effink  id  id  53 3 
A. Vruggink   id  id  6 2½ 
A.J. Oelbrink   id  id  72 5 
H. ten Bos   id  id  76 2 
H. Letink   id  id  75 4 
G. Leeftink   id  id  24 4 
Leeftink op Plasman  id  id  4 2½ 
A.J. Vruggink   id  id  2 2 
Hoestink   id  id  74 4 
Teunis Wennink  id  id  73 4 
Leppink   id  id  25 4 
Klein Wannink  id  id  49 3 
Jannes Sloot   wever  id  48 3 
H.J. Ziggers   kleermaker id  50 2 
W. Kevelham   arbeider Beusbergen 67 3 
B.H. Leuverink  id  Harke  49 4 
B. Hofmeyer   wever  id  48 4 
H. Megelink   marskramer Stokum 19 4 
Veltmans op Landewer karreman id  68 2 
H. Fokkers   arbeider id  61 1 
Arend Mensink  id  id  63 1 
Jan Meengs   landbouwer Beusbergen 80 5 
Jan Voordes   id  id  79 3 
Swier Ikkink   id  id  81 5 
Egbert Nijhuis   id   Harke  37 6 
W. Anstoot   id  id  38 3 
J. Ensink   id  id  11 3 
G. Leeftink   arbeider id  60 3 
Scholte Dijking  landbouwer Beusbergen 90 5 
A. Kuipers   arbeider id  92 2 



J.H. Peuschers   wever  id  93 3 
Tonis Dijking   karreman id  95 4 
H.J. Greve   landbouwer Harke  24 8 
Morsman op Wiemerink id  id  53 6 
J.H. Elkink   id  id  54 4 
J. Meengs   id  id  55 1½ 
Wolter Look   id  id  56 7 
Jan Ziggers   kleermaker id  57 1½ 
G.H. Krabbenbos  arbeider Stokum  2 
Berend Schottink  id  id   ½ 
Berend Mensink  landbouwer id  13 4 
Hagesman   id  id  12 4 
J.H. Averink op Koldendijk daghuurder Harke  1 10 
Hekhuis   landbouwer id  13 6 
J.H. Knoopers   id  id  15 6 
J. Lenfers   id  Stokum 15 3 
B. Schreur   id  id   1½ 
Snellink   id  id  54 4 
W. Kevelham   id  Harke  9 4 
Gerrit Philipsborg  id  id  4 7 
Jan Hesselink   id  Stokum 47 2 
Harm Rengerink  id  id  52 2 
Boskamp   meester id   5 
Jan Vreeman   landbouwer id  51 2 
Teunis Lodeweegs  id  Harke  5 2 
Gerrit Wolbrink  id  Stokum 16 4 
Harm Vruggink  id  id  16 2 
Gerrit Mottena   dekker  Harke  21 4 
Derk Knoopers  landman id  14 6 
Wolter Kamp   id  id  20 3 
Jans Witzand   daghuurder Diepen  67 4 
wed. G. Leferink  spinster id  69 2 
G.J. Koop   wever  id  7 4 
H. Kerkhoven   schoolmeester id  6 8 
H. Burgers   dagloner id  94 3 
H. Meyer   id  id   4 
W.J. Nieuwenhuis  kuiper  id  9 8 
A. Assink   bouwman id  9 4 
G. Nieuwenhuis  dagloner id  48 3 
H. Nolten   klompenmakerid  97 3 
G. ten Dam   kleermaker id  56 4 
J.A. van Zulikom  bakker  id  18 3 
H. ten Donkelaar  landbouwer id  58 5 
wed. van Zulikom  tuinman id  18 2½ 
B.J. Teger   timmerman id  63 5 
Jacob Andries Muller  koopman id  60 3 
H. ter Hog   timmerman id  15 3 



Philip de Groot  blikslager id  97 2 
H. Brinkhuis   wever  id  41 6 
J. Roelf Brinkhuis  id  id  45 5 
B. Pierik   dekker  id  42 3 
H. Joed   arbeider id  18 4 
Toone Pluimer   id  id  36 4 
Jan Groot   kleermaker id  15 2 
Harm Nolte   arbeider id  45 2 
wed. Nolte   spinster id  96 1 
H. Joed   arbeider id  44 4 
W. Leferink   id  id  44 1½ 
Wolter Kuipers  kleermaker id   3 
Reint Riethorst  karreman id   4 
W. Hooirink   timmerman id   2 
Hagedoorn     id   5 
Van den bode van Diepen in mindering f 20-0-0 
Tegoed van den veldwagter te Diepen f 51-12-0 
Hendrik Wolbers  arbeider id  64 5 
J. Vrielink op Musebeld id  id  91 5 
H. Lemmermans  id  id  92 9 
G.J. Peuschers op Flobeld landbouwer carspel  89 1½ 
E.J. Elferink   id  Diepen  93 4 
G. Dengerink   id  id  39 5 
A. Matthijsen   schoenmaker id  52 7 
H. Brinkman   winkelier id  24 6 
G. Peuschers   dagloner id  23 5 
G.H. Wilbers   id  id  70 4 
Jan Muzebeld   tuinman id  71 3 
Hendrik Bosman  dagloner id   3 
Steven Bloemendal  wever  id  4 4 
Jan Velthuis   dagloner id  86 5 
Berend Alink   id  id  87 3 
Samuel Andries Muller koopman id  17 3 
Berend Wormegoor  timmerman id  17 3 
Liefman Samuel Muller koopman id  98 4 
Arend Kuiper   schoenmaker id  11 4 
Wolter Kranenberg  timmerman id  14 3 
G.H. ten Haghuis  id  id  23 4 
Aend Andries Muller  koopman id  95 3 
Arend Roelofsen  landbouwer id  47 4 
H.J. Bouwmeester  arbeider id  25 4 
J. Haghuis   id  id  29 3 
A.J. Wolbers   karreman id  66 6 
J. ten Have   id  id  69 6 
Hendrik Huiskes  wever  id  43 6 
A.J. Heetland   arbeider id  34 4 
H. Temminck   id  id  38 3 



Gerhardine Morshuis  spinster id  45 1 
Egbert Demmers  wever  id  13 1½ 
H. Bruil   id  id  91 3 
Arend Wenhuis  id  id  13 6 
Antony H. Meyers  bakker  id  62 6 
wed. Olthuis   landwerkster id  61 1½ 
Harm Hilhorst   kleermaker id  26 3 
Jan Avink   landbouwer id  27 3 
Gradus Bannink  schoenmaker id  28 4 
G. van der Leus  bouwman id  49 3 
J.H. Wolberink  bouwman id  40 3 
Herm Heideman  wever  id  76 5 
Bellink    arbeider id  77 4 
Evert Heetbrink  id  id  5 5 
G. Mensink op Geessink landbouwer Negenhuizen 46 5 
Derk Heineman  arbeider Diepen   5½ 
Jan Peuschers   winkelier id  88 10 
Jan Weggereef   dagloner id  94 2½ 
Christoffer Bovink  id  id  84 3 
F. Temmink   id  id   10 
J.H. Knoef   id  id  72 5 
H.J. Leeftink   id  id  4 3 
wed. G. Leppink  spinster id  75 3 
H. ten Dues   karman id  84 4 
Albert H. Leppink  castelein id  79 5 
Jenneken Sanders  spinster id  34 4 
Stoffer Nijhuis   arbeider id  85 4 
E.B. ten Raa   burgemeester id  2 5 
J.H. Peuschers   veldwachter id  14 5 
Philip Kruyder   daghuurder id  31 3 
H. Schelfers   klompenmakerid  32 2 
Jan Schoman   daghuurder id  42 4 
Jan Peuschers   tapper  id   10 
Hendrik Leussink  landbouwer Negenhuizen 89 4 
J.A. Heyink   schipper Diepen  83 4 
Nijhof    landbouwer Negenhuizen 44 6 
J. Roelf Arkink  daghuurder Diepen  55 3 
Evert Arkink   id  id  72 3 
Jan Zandvoort   wever  id  30 4 
Egbert Hendrik Roesink landbouwer id  88 4 
A.J. Stern   schoenmaker id  73 1½ 
Antony Scholte  karreman id  51 2 
Jan Bekkenkamp  wever  id  1 4 
G.H. Boezewinkel  schipper id  21 5 
H. Kempers   dagloner id  21 3 
W. Koop   wever  id  3 4 
Gerrit Bekkenkamp  id  id  16 5 



B.J. Bekkenkamp  id  id  58 5 
A.J. Noordendorp  winkelier id  8 8 
J.W. Groendal        5 
Weselman        2 
Hendrik ten Hoopen       3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



Markelo den 1 mei 1835. 
nr 140 
Aan den heer marktenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor. 
Ik heb de eer uwed geb heer nevens te doen toekomen een authentiek afschrift van het besluit van 
zijn excellentie den heere gouverneur dezer provincie van den 20 maart jl 2e afd 827/1007 prov 
blad nr 35 tot informatie en ten einde overeenkomstig den inhoud daarvan, wanneer binnen de 
onder uwed administratie staande markte, zich veenen bevinden of turf wordt gemaakt te kunnen 
handelen. 
Voor de burgemeester van Markelo de eerste assessor W. Kistemaker.  
 
20-03-1835. 
Provinciaal Blad van Overijssel. 
nr 35  
Besluit van den gouverneur van den 20 maart 1835 2e afd nr 327/1007 houdende aanbeveling tot 
de stipste naarkoming van de bepalingen vervat in art 6 en 8 van het reglement voor de irreguliere 
veenderijen. 
De gouverneuer der provincie Overijssel ontvangen hebbende een resolutie van z.e. den minister 
van financien in dato 6 dezer maand nr 101 afd accijnsen, waarbij wordt te kennen gegegeven 
dat, hoewel sommige hoofden van gemeente besturen op welke de verpligting rust bij art 6 van 
het reglement in dato 16 janauray 1834 voor den accijns in de irreguliere veenderijen 
voorgeschreven en diensvolgens ingevolge art 8 van dat reglement consent tot verveening bij den 
ontvanger der gemeente aanvragen en bekomen en alzoo bij het rijk debiteurs worden, tusschen 
welke en de administratie volgens het 28e art eene rekening behoort te worden geopend; echter 
deze hoofden der gemeente besturen zelven in dat geval niet overal schijnen te worden 
gedebiteerd, maar in tegendeel alle zoodanige verveenders als welke bij art 10 zijn bedoeld en die 
onder het consent door het gemeente bestuur gevraagd hebben geveend, verzoekende 
welgemelden minister om wanneer eene dusdanige strijdige handelwijze in dit gewest mogt 
hebben plaats gehad daartegen wel voor de toekomst de vereischte voorzieningen te nemen. 
In aanmerking nemende dat het is gebleken dat in den loop van het vorig verveening saizoen 
gedachte reglementaire bepalingen in dit gewest door misverstand van de ambtenaren der 
administratie of door andere beweegredenen, niet allerwege zijn nagekomen opzichtelijk 
verveeningen pkaats gehad hebbende op gemeente markte en andere in gemeenschappelijk 
bezeten wordende gronden. 
Overegende dat eene zoodanige met de wettelijke bepalingen strijdende verordering de 
ontvangers niet alleen nuttelooze bemoeyingen veroorzaken, maar ook de administratie in de 
onmogelijkheid moet brengen om in tijds des wegens die verveenningen verschuldigden accijns 
te kunnen innen. 
En willende in het belang van rijks schatkist voor het vervolg daartegen doen waken. Gelet te 
dien einde op de bij het voorz. reglement vastgestelde verorderingen. 
Gehoord den heer provincialen inspecteur der belastingen in dit gewest besluit: 
de plaatselijke besturen in dit gewest te herinneren zooals geschiedt bij deze, dat voor zooverre er 
binnen derzelver gemeente irreguliere veenderijen gevonden worden, het eigendom uitmaken of 
onder beheer staande, hetzij van de gemeente, hetzij van eenig markte gerigte of andere 
corporatie, den burgemeester, markenrigter of beheerder van deze gemeenschappelijke veengrond 
steeds gehouden is om voor de gezamentlijke verveenders op die gronden het gevorderde consent 
tot verveening aan te vragen bij den betrokkenen ontvanger, welke ambtenaren bij deze worden 
aangeschreven om alleen niet den genen ten wiens name dat consent is afgegeven te openen de 



bij akte 28 des voorbedoelden reglement gevorderde rekening en welken mitsdien voor het 
beloop van den accijns zonder eenige uitzondering aansprakelijk is, zullende van deze bepalingen 
nimmer en in geen geval mogen worden afgeweken dan op speciale vergunning van de daartoe 
bevoegde autoriteit. 
Dit besluit te doen drukken en door middel van het Provinciaal Blad te brengen ter kennisse van 
de plaatselijke besturen in dit gewest, ten einde zich elk voor zooveel hem aangaan mogt, niet 
alleen daarna te gedragen, maar ook den inhoud van hetzelve ter naleving kenbaar te maken aan 
de beheerders van gronden aan markten of andere corporatien toebehoorende. 
Voorts een exemplaar van hetzelve besluit te doen toekomen aan de heeren hoofdinspecteur 
verificateur voor de comptabiliteit te Arnhem en den controleur over de veenderijen, alsmede aan 
de heeren arrondissements inspecteuren met toezending van een genoegzaam aantal exemplaren 
ter ronddeeling aan de des geconcerneerde controleurs en ontvangers der accijnsen respectivelijk 
tot informatie en om aan de rigtige nakoming stiptelijk de hand te doen houden. 
De gouverneur voornoemd get. van Rechteren. 
Voor eenluidend afschrift bij afwezigheid van den burgemeester en secretaris der gemeente 
Markelo. 
De eerste assessor W. Kistemaker. 
 
08-07-1835. 
Directe belastingen in en uitgaande regten en accijsen. Directie van Overijssel inspectie van 
Almelo. 
Namen en kwaliteiten der ambtenaren door welke het proces verbaal is opgemaakt: Frans 
Hendrik Kramer commies de 2e en Gerrit Velsink commies der 3e classe. 
Naam , beroep en woonplaats van de bekeurden: W. Mellink rentmeester van Twickel wonende 
te Delden. 
Aard der misdrijven en der overtredingen: frauduleuse verveening van turf. 
Artikelen der wet waartegen gezondigd is: art 5 in verband met art 6 van de wet op de irriguliere 
veenderijen. 
Natuur der in beslag genomen goederen: turf. 
Geconstateerde kwantiteit; circa 30 tonnen. 
Waarde: f 5,00 
Aangehaald of bekeurd den 6 july 1835 ten drie uren des namiddags. 
Opgemaakt den 8 july 1835, beedigd en geregistreerd idem. 
Boete f 100,00. 
Proces verbaal  
In den jare een duizend acht honderd en vijfendertig den achtsten july ter rekwisitie van Zijne 
Excellentie den minister van Financien, waarvan de bureaux gevestigd zijn in 's Gravenhage ter 
vervolging en voortzetting van den gouverneur in de provincie van Overijssel, welke domicilium 
kiest ten kantore van den arrondissements inspecteur te Almelo. 
Verklaren wij Frans Hendrik Kramer commies der 2e en Gerrit Velsink commies der 3e classe 
gestationeerd te Diepenheim voorzien van onze aanstellingen en op den eed door ons aan den 
land gedaan dat wij ons op den zesden july 1800 vijf en dertig des namiddags circa drie uren op 
surveillance bevindende in de Stokkummer markt gemeente Diepenheim, aldaar gezien hebben 
dat de persoon van Bernard Koopman, klokkenrepareerder wonende te Diepenheim provincie 
Overijssel, bezig was met het opzetten van turf welke aldaar door hem verveend was dat, na onze 
kwaliteiten aan hem bekend te hebben gemaakt, hem het vereischt wordende consent billet tot 



verveening van turf hebben afgevraagd, ons daarop antwoordde er geen te hebben. Zoo hebben 
wij hem te kennen gegeven dat hij had strijdig gehandeld tegen art 5 van het reglement op de 
irriguliere veenderijen gearresteerd bij koninklijk besluit van den 16 january 1800 vierendertig 
staatsblad nr 3 en zijne vervaardigde turf was verbeurd verklaard; zoo hebben wij ons wijders 
verpligt gevonden op grond van art 6 van bovengenoemde reglement proces verbaal van 
bekeuring tegen den marktregter zijnde de heer Willem Mellink wonende te Delden te moeten 
opmaken aangezien er eene frauduleuse verveening in de markt, waarover genoemden heer 
Mellink als marktrigter gesteld was, had plaats gehad. Zoo hebben wij ons begeven ten 
woonhuize van voornoemden heer W. Mellink te Delden, ten einde zijn edele te inviteeren om 
het proces verbaal, hetwelk wij ambtshalve verpligt waren tegen hem te moeten opmaken, met 
ons te teekenen en daarvan afschrift te ontvangen hetwelk door zijn edele is aangenomen. 
Van welk een en ander wij het tegenwoordig proces verbaal hebben opgemaakt den achtsten july 
een duizend acht honderd en vijfendertig ten tien ure des voormiddags en hebben geteekend. 
F.H. Kramer, G. Velsink. 
Op heden den achtsten juli 1835 des voormiddags ten elf ure kompareerde voor ons vrederegter 
van het kanton Goor de in dit proces verbaal voorkomende ambtenaren welke de deugdelijkheid 
van hetzelve voor ons met eede hebben bevestigd. 
De vrederegter voornoemd A.P.J. de Schepper. 
Voor copy conform de commies der 2e klasse te Diepenheim F.H. Kramer. 
 
10-07-1835. 
Sommatie. 
Krachtens authorisatie van den heer arrondissements inspecteur te Amelo heb ik ondergeteekende 
commies der 2e klasse gestationneerd te Diepenheim gesommeerd den persoon van den heer W. 
Mellink, bekeurde bij proces verbaal dd achtsten july 1835, om zich op maandag den 15 july 
1835 te sisteren ten bureele van gemelden heer arrondissements inspecteur ten einde aldaar over 
gemelde bekeuring te worden gehoord. 
En heb ik een afschrift dezer sommatie gelaten aan de woonstede van de bekeurde voornoemd 
sprekende met hem self. 
Diepenheim den tienden july 1835. 
geteekend F.H. Kramer. 
 
Twickel den 11 july 1835. 
Den heer van der Poll arrondissements inspecteur te Almelo. 
Wel Edel Gestrenge Heer, 
Door den commies Cramer te Diepen gister gesommeerd zijnde om aanstaanden maandag mij ten 
bureele van uwed te vervoegen om te spreken over eene bekeuring die hij tegen mij opgemaakt 
heeft en dewijl ik dien dag niet te Almelo kan komen, zoo neem ik de vrijheid van uwed te 
proponeeren om dingsdag eerstkomende des namiddags mij wel te willen hooren. 
Met hoogachting heb ik de eer te zijn. 
Wel Edel Gestrenge Heer Uw gehoorz. dienaar W. Mellink. 
 
Markelo den 26 mei 1840. 
Den Heere Mellink markten rigter over Stokkem te Delden. 
Wel Edele Heer, 
Er word een soort van turf gemaakt in de markte van Stokkem welke belastbaar zijn naar de 
derde klasse; de dader daarvan niet kunnende opsporen neem ik de vrijheid uwed hier van te 



verwittigen en mij die personen op te geven welke toch voor zeker die grond is toegedeeld voor 
en aleer er turf zou mogen gemaakt worden, ten einde die personen te kunnen vervolgen 
ingevolge art 5 der wet op de turf uit de irreguliere veenderijen. 
De opnemer en taxateur der turf Paulich. 
 
Twickel 7 sept. 1850. 
Aan den heer controleur der directe belastingen en van het kadaster te Deventer. 
De ondergeteekende verwalter markenrigter van Herike ontvangen hebbende eene kennisgeving 
van den heer controleur der directe belastingen en van het kadaster standplaats hebbende te 
Deventer dd 1 augustus 1850 en uitgereikt den 15 derzelfde maand, houdende dat de opneming 
welke ten aanzien der daarin vermelde gronden genomen van het genoemde mark heeft plaats 
gehad, de uitkomst hebben opgeleverd dat op het perceel nr 74 (later nr 724) van sectie K der 
gemeente Markelo een huis zou zijn gebouwd hetwelk ambtshalve ten laste der mark is 
aangeslagen in de 10e klasse op een belastbare opbrengst van f 3,- (zie bijlage). 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen dat aangezien, noch door de mark eenig huis is 
gebouwd, noch daartoe de vergunning is verleend, hij van oordeel is dat de mark te dien aanzien 
geheel ten onregte is bezwaard; redenen waarom hij in opgemelde qualiteit en als 
vertegenwoordigende de markgenoten ernstig verzoekt dat de mark van dezen aanslag moge 
worden ontheven, als in geenen deele verpligt zijnde belastingen te betalen van vaste goederen 
welke niet aan haar toebehooren. 
Het welk doende H. Mulder. 
 
Kennisgeving 
Aan den heer H. Mulder te Twickel. 
De ondergeteekende controleur der directe belastingen en van het kadaster brengt te uwer kennis 
dat krachtens uitspraak van den 21 oct. 1850 nr 3755/3227 op uwe reclamatie wegens de 
grondbelasting betrekkelijk het perceel nr 724 der sectie K van de gemeente Markelo afwijzend is 
beschikt op grond dat luidend enen missive van den heer inspecteur der hypotheken van het 
kadaster te Deventer ten diens kantoor geene acte is overgeschreven welke eenen anderen 
belastingpligtige heeft doen kennen en is aanslag van het ter reclame bedoelde op grond van de 
marke Herike toebehoorende gebouwd huis, alzo ten laste dier marke moet verblijven gelet ook 
op art 2 der resolutie. 
Te Deventer den 23 oct. 1850. 
De controleur voornoemd A. van Tonderen. 
 
Twickel 9 juny 1865. 
onderwerp: wegen en waterleidingen grondbelasting 
De verdeel commissie der mark Stokkum en Hericke gelegen onder de gemeente Markelo heeft 
de eer ter kennis van uwed achtb te brengen dat bij de toepassing der verdeeling van de mark bij 
het kadaster de publieke wegen en waterleidingen blijkens bijgevoegd extract uit den kadastralen 
perceelsgewijzen legger der gemeente Markelo, niet alleen zijn genummerd en ten name van de 
mark als eigendom zijn blijven staan, maar ook geclassificeerd en getaxeerd en alzoo 
aangeslagen in de grondbelasting; eene omstandigheid welke ten eenen male in strijd wordt 
geacht met de bepalingen betrekkelijk het kadaster en de grondbelasting; dat toch de wet van 23 
nov 1798 nr 103 uitdrukkelijk bepaalt dat groote wegen, buurtwegen, rivieren, beken en dus in 
het algemeen al wat voor de publieke dienst is bestemd, onbelastbaar is en daarvan in verband 
met de instructie van 20 april 1808 alleen als uitgesloten moeten beschouwd worden die uitwegen 



en waterleidingen welke een integrerend deel der eigendommen uitmaken, gelijk in casu niet het 
geval is. 
Daar die markenwegen en waterleidingen nog beschouwd als een privaat goed en eigendom van 
de mark op grond dierzelfde wet art 108, evenals andere grondeigendommen moeten begroot of 
getaxeerd worden, bestaande in de bepaling hunner belastbare opbrengst uitmakende volgens de 
aangehaalde wet het netto inkomen der gronden verkregen door aftrekking der onkosten van 
bebouwing, onderhoud en van den bruto opbrengst. Dat de grondbelasting volgens de wet van 1 
dec 1790 wordt omgeslagen naar mate van de zuiver belastbare opbrengst der grond 
eigendommen. Dat aan de wegen en waterleidingen in de mark geene zoodanige zuiver 
belastbare opbrengst kan worden toegekend, doch veel eer om derzelver onderhoud moeten 
beschouwd worden als een last, waardoor de daarop betrekkelijke kadastrale perceelen zijn 
geraakt buiten de belastbare soort der gronden. Dat bij de toepassing der marken verdeelingen 
onder het arrondissement Almelo de wegen en waterleidingen als zoodanig in de verdeelingsakte 
aangeduid, zijn beschouwd als onbelastbaar en tevens als publiek eigendom, eene zienswijze 
welke meer in den geest ligt van de voorschriften betrekkelijk het kadaster als grondslag der 
grondbelastingen. Dat die aanslag der wegen en waterleidingen de finale ontbinding der mark in 
den weg staat of tot verwarring en aanleiding geven welke het wenschelijker is te voorkomen. 
Redenen waarom de commissie voornoemd uwed achtb beleefdelijk verzoekt dat de perceelen op 
bijgevoegd extract uit den kadastralen perceels gewijzen legger der gemeente Matrkelo 
voorkomende voor het vervolg onbelastbaar worden verklaard. 
De commissie voornoemd namens dezelver. 
 
8 juny 1865. 
Amice, 
Het bedoelde perceel nr 948 is geen publieke weg en waarschijnlijk weiland zooals het te boek 
staat en thans groot 3.80 ellen, hetzelver gelegen aan de spoorweg en is daarom een gedeelte voor 
dien weg onteigend onder oude nr 611 als ik mij niet vergis behoort dat perceel eigenlijk aan de 
minderjarige Hargeerds te Stokkum. 
De markt heeft evenwel de onteigeningssom genoten. 
Hoogachtend H.W. Opstall. 


