
GA Deventer Markearchieven. 
Stokkum inv.nr. 94. 1684 Aantekeningen van het verhandelde in de vergadering van de 
erfgenamen van Stokkum. 
 
1684 den 11 sept. tot Stockum holtsprake gehouden. 
En sijn voor eerst tot assessoren van dese marckte ofte heer markerigter genomineert ende 
geeligeert de heren …. blanco. 
En vorders na herlesinge en examinatie van het geene op de twee voorgaande holtspraken 
ware verhandelt. 
In plaats van zal. heer rentmr Sloot tot extraordinaris gecommitteerde wederom gestelt de 
persoon van de heer Ittersum toe Nijenhuys ende van zal. proc. Jasper Dapper desselfs 
broeder Berent Dapper. 
Geresolveert dat noch eens aen die van Gelseler sal geschreven worden tot het opmaken van 
hare cadijcken. 
Tot gesworens sijn wederom aengestelt in Hercke de Scholte, in Stockum Coycker, Scholte 
int Hoff, Henrick Alberts, Wanninck, Leppinck en Gelkinck. 
Is wijders vastgestelt ende ingesetenen van Stockum, Diepenheym van dese uyre aff eens 
voor al geinterdiceert tusschen dit ende den aenstaenden holtinck soo in may des volgendes 
jaars 1685 wederom sal geholden worden. 
Uyt het groenlant off vlijringe niet te mogen turven op de boeten van 25 ggl, wordende de 
gecommitteerden versogt alle de differenten soo doenlick inmiddels te vereffenen en als dan 
mede te slagen te doen op wat mannieren een reglement over het turven sal kunnen beraamt 
worden. 
Op het versoeck van de heer droste van Twenthe is in sijn wel ed plaatse tot gecommitteerde 
wederom aengestelt de heer Moulert toe den Backenhage. 
De meergem. gecommitteerden worden versogt in de maent van may over alle de 
marckensaeken bijeen te komen, sullen van den dach van de conferentie veertyn dagen te 
bevorens notificatie worden gegeven, ten eynde de geinteresseerden sich als dan bij haer ed 
kunnen vervoegen om haer belangen voor te dragen. 
De marckenrigter ende de heer landrentmr worden versogt sodanich toeslach als Marckel 
telkens wederom opgraeft, niet tegenstaande hetselve meermalen is ingesmeten, in ogenschijn 
genomen. 
Vorders geinhareert de oude resolutie van geen telgen te houwen off enige stobben uyt te 
raden. 
De heeren capittularen wederom hebbende gevordert soo voor de stadt als gasthuysen sodane 
penn. als haer pro quota wegens enich verkoft holt sijn competerende is, hetselve mede tot 
may uytgestelt. 


