
Markezaken-wegen 
 
Mark Stokkum en Herike 
 
Op den huyse Warmelo den 4 van zomermaand 1810. 
Aan den verw. markenrigter van Stokkum proc. W. Hulsken te Goor. 
Den drost in het eerste kwartier departement Overijssel. 
Zeer veele klagten van onderscheydene ingezeetenen ontvangen hebbende over de gantschelijke 
verwaarlozing van de dijken en togtslooten ter vervoering van schadden, uit het tussen 
Diepenheym en Stokkum leggende gemeene veen of vlier, en ter behoorlijke afwatering en 
opdrooging van hetzelve ter bewerking zo onontbeerlijk en hoogst nodig. 
Gelast derhalven mits deezen den verwalter markenrigter van Stokkum en Harke, voor zo verre 
die markte aangaat, om de hierna genoemde dijken en togtslooten ten eersten en wel zodra er 
bekwamelijk aan zal kunnen gewerkt worden, behoorlijk te doen herstellen, maaken en opruymen 
en ze in eenen onberispelijken en schouwvrijen staat te brengen. 
Als namentlijk den Vriezen graaven en den Dijk loopende van de kant van Stokkum af tot aan de 
zogenaamde Spikke toe, van waar ze verder door die van Diepenheym zal geruymt en 
opgegraven worden. 
Den Algede graaven loopende langs den Hollenberg die gezamentlijk door die van Diepenheym 
en Stokkum moet opgeruymt en gegraaven worden om ten afwatering te verstrekken, moetende 
zo veel verbreed worden dat er een schuyt door kan om bij onvoorziene vloeden altoos den brand 
er door te kunnen afvoeren, ten welken einde met de burgemeesteren van Diepenheym, die in zo 
verre eene gelijke order ontvangen, een bekwaamen tijd moet overlegd en bepaald worden om 
zulks gezaamentlijk te bewerkstelligen. 
En eindelijk het einde togtsloot loopen, de uit het veen bij het Hogelaar van het steene bruggetje 
tot op den hoek van de meen agter de molen, hetgeen tot daartoe geheel moet uitgegraven 
worden, mits er eene bekwaame doorvaart blijve om na het vlier te kunnen koomen. 
Naauwkeurig toezigt houdende en zorgen dat alles in goede order werde verrigt en voltooyd. 
Zullende hij verw. markenrigter voorn. gehouden zijn de ingezeetenen met bepaling van tijd 
hiervan bij kerkenspraake kennis te geeven met speciaale autorisatie om de onwilligen door 
convenabele boetens tot het doen van hunnen pligt te constringeeren. Alzo het hiervoren gemelde 
zo ras doenlijk moet aangeven en voltooyd zijn voor of op den 1e van oogstmaand aanstaande; al 
wanneer daar een omstandig rapport zal hebben te doen en van zijn verrigte in deesen relateeren. 
Den drost in het eerste kwartier voorn. Sloet tot Warmelo. 
 
Twickel zaterdag 13 july 1817. 
Aan de gezworens der markte Stokum Scholte int Hoff, Oelbrink, Dijkink en Hunger. 
Het is van belang voor elk ingezetene in deze markte dat niet alleen de gemeente- of 
heerenwegen goed onderhouden worden maar voornamelijk ook de markten- of 
boerschapswegen. Bij het bezigtigen derzelve heb ik den weg in Beusbergen na den Roosdom bij 
Koenderink in eenen zeer slechten staat bevonden, daarom ben ik verpligt u te verzoeken, doch 
op den vanouds gewonen voet, die personen aan te zeggen welke den weg onderhouden moeten 
maken, waarschijnlijk op maandagmorgen aanstaande om half acht uur daar ter plaatse met eene 
schop te komen om er aan te werken. Op dien tijd zal ik daar bij u zijn ten einde het werk te 
regelen. 
De verw. erfmarktenrigtrer van Stokum. 



Goor den 18 augustus 1817. 
Aan den heer erfmarkterichter van Stokkum, Herike en Karspel Goor op den huize Twikkel. 
nr 215 
Bij deze heb ik de eer UwHWGeb te informeren dat het bij besluit van Z.E. den heer gouverneur 
der provincie Overijssel in dato den 16 july jl 1e divisie nr 1, ten dien einde gecommitteerd lid 
der Gedeputeerde Staten dezer provincie den groot achtbaren heer H. van der Sluis, ingevolge 
deszelfs missive van den 15 dezer maand voornemens is op den 28 en 29 dezer maand de wegen, 
bruggen, duikers en waterleidingen in mijne gemeente te inspecteren. Zoo verzoek ik dat door de 
zorg van UwHWGeb de buurschapswegen, bruggen, duikers en waterleidingen in de markten van 
Stokkum, Herike en Karspel Goor, voor zoo verre dezelve van ouds door gemelde markten 
onderhouden en gemaakt zijn, tegen woensdag den 27 dezer in goede en schouwbare staat zijn 
gebragt. 
De burgemeester der gemeente van Goor W. Götte. 
 
Twickel 22 aug. 1817. 
De verw. erfmarktenrigter van Stokum en Harke aan de gezworens in de gemelde markte. 
Gister reeds mondeling Oelbrink als gezworene gelast en verzogt hebbende dat zij gezamentlijk 
en met gemeen overleg de buurschapswegen in deze markte voor den 20 dezer in behoorigen 
staat laat brengen wil ik echter ten allen overvloede schriftelijk u hierop kennis geven. Ik late 
daartoe overmorgen de publicatien doen welk dien ten gevolge elks zijnen hoek op het maken der 
buurschapswegen in Stokum en Harke tegenwoordig zijn. De marktenbode moet uiterlijk morgen 
aan den bouwman Koenderink deze brief overhandigen om eene goot te leggen. 
De verw. erfm. rigter voorn. 
Aan den bouwman van het erf Koenderink in Beusbergen markte Stokkum. 
Ingevolge een brief van den burg. van de gemeente Goor verzoek ik u van voor den 28 dezer in 
den weg loopende na Roosdom de goot die ten uwen laste in eenen behoorigen staat te doen 
brengen, mij daarop ..., heb ik den marktenbode opgedragen te desen te overhandigen. 
 
Aan den heer markenrigter van het Karspel Goor, Stokkum en Herike. 
Extract uit het verbaal van het verhandelde bij schout en assessoren van het schoutambt Markelo 
in de provincie Overijssel. 
Zitting van den 17 augustus 1818. 
Gelezen het besluit van Z. Ex. den heere gouverneur van den 10 dezer maand 1e divisie nr 4 
(Provinciaal Blad nr 91) betrekkelijk de reparatie aan de wegen, bruggen, waterleidingen, kaden 
en stouwen en het geven van benoodigde aanwijzingen aan heeren Gedeputeerde Staten bij het 
inspecteren derzelver. 
Gelet op den inhoud van art 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande dezer provincie 
waarbij is gestatueerd: 
1.  dat de schout geadsisteerd met zijne assessoren gehouden zal zijn van tijd tot tijd schouwen te 
doen over enz. 
2.  dat hij het toezigt houdt over alle zoodanige wegen en waterleidingen welke tot nu toe door 
de markenrigters der onderscheidene markten zijn geschouwd en van welke de schouw aan 
dezelve markenrigters blijft aanbevolen; voorts ziet hij toe dat de zijlen, duikers en bruggen 
welks onderhoud ten laste van de markte is, in goede staat worden gehouden; omtrent dit een en 
ander gebreken ontdekkende inviteerd hij den markenrigter dezelve ten spoedigsten te doen 
herstellen en geeft bij onverhoopt verder verzuim daarvan kennis aan den drost. 
Is goedgevonden 



1.  enz. 
2.  de heeren markenrigters der respective markten in dit schoutambt bij extract dezes uit te 
noodigen om zorg te dragen dat alle wegen, bruggen, waterleidingen, kaden en stouwen in hunne 
markten gelegen, welke tot nu toe door de markenrigters zijn geschouwd en welkers onderhoud 
ten laste van de markte is, voor de te doene inspectie door heeren Gedeputeerde Staten en wel 
voor het einde der loopende maand in een goede en onberispelijke schouwbare staat te doen 
brengen. 
Accordeert met voorz. verbaal. W. Götte. 
 
07-06-1819. 
Aan den heer markenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor. 
Daar ik ingevolge bekomene aanschrijving van Zijn Excellentie den heere gouverneur dezer 
provincie voor het einde dezer maand nopens de in mijn gemeente zich bevindende wegen, 
bruggen, waterleidingen, enz moet rapporteren. 
Zoo verzoek ik uwed alle defecten aan de wegen, bruggen, waterleidingen en duikers, welke zich 
in uwe markt bevinden, ten spoedigsten door den schouwpligtigen in order te doen brengen of 
herstellen en mij voor of uiterlijk op den 25 dezer maand te willen berichten in wat staat zich een 
en ander bevind. 
De schout van Markelo W. Götte. 
 
Goor den 14 juny 1819. 
In antwoord op uwed van den 7 dezer door mij den 11 ontvangende schrijven, dat aanstonts door 
... de noodige maatregelen genomen zijn ten einde de schouw over wegen, bruggen en leidingen 
voor het uiteinde dezer maand gedaan worden. Echter zal het mij ondoenlijk zijn de voor den 28 
aanstaande mede te kunnen brengen dat men volgens markten gebruiken men 3 vrije dagen voor 
de afkondiging behoeft, waarom ik de vrijheid bij dezen voor een volgende gelegenheid te 
verzoeken van vroeger te worden verwittigd wanneer de schouw over wegen en waterleidingen 
moet gehouden worden. 
 
Stokkum den 30 augustus 1820. 
Aan den Wel Edelen heer W. Mellink marktenrigter van Stokkum en Herike op den huize 
Twikkelo. 
Wel Edele Heer, 
Wij ondergeteekenden nemen mits dezen de vrijheid om UWel Edele zeer vriendelijk te 
verzoeken dat UWel Edele zoo spoedig mogelijk gelieve te bewerkstelligen dat de zoogenaamde 
Letink stege worde opgeruimd, wijl zij door hare bekrompene wijdte en door den menigvuldigen 
regen thans bijna in eenen staat van onbruik is en wij toch geenen anderen weg hebben naar ons 
land en den esch dan dien. Omdat bovengemelde opruiming der stege door de burgemeesters 
dezer boerschap tot nog toe is vertraagd geworden ten uitvoer te brengen, zoo hebben wij ons 
gedwongen gevonden om UWel Edele met bovengemelde verzoek lastig te vallen. Welk verzoek 
wij hopen dat UWel Edele goedkeuring mag wegdragen en dat UWel Edele de goedheid hebbe 
om ten spoedigsten in dit gebrek te voorzien. 
Waarmede wij de eer hebben met de meeste achting te teekenen. UWel Edelen dienstvaardige 
dienaren. 
G.H. Krabbenbos, H. Roelvink, Berent Snellink, B. Schottink, A. Huten. 
PS. bij de opruiming der stege gelieve UWEd den veldwachter te gelasten om over hetzelve een 
wakend oog te houden. 



Twickel den 30 april 1827. 
Hoog Welgeboren Gestrengen Heer, 
Voor de gezworens van Stokum en Herike geinformeerd zijnde dat UHWG in den marktenweg 
loopende langs Mottena kuilen heeft doen graven met voornemen om denzelven te bepooten, zoo 
neem ik de vrijheid als verwalter marktenrigter dier markt van UWG vriendelijk te verzoeken om 
geen weg onbepoot te laten en mij daardoor tot onaangename te willen besparen van tot behoud 
van het markenregt er uit te doen nemen. 
Get. Mellink. 
 
Markelo den 1 april 1831. 
Publicatie 
Burgemeester en assessoren der gemeente Markelo gelezen art 3 van het besluit van Zijne 
Excellentie heere gouverneur dezer provincie van 17 maart 1831 1e divisie nr 7 (PB nr 37). 
Brengen door deze bij vernieuwing ter kennis der belanghebbenden artikelen van het reglement 
omtrent het onderhouden der wegen in de provincie Overijssel houdende: 
art 9 
De burgemeesters zullen niet toelaten dat in het vervolg meer op de wegen gepoot mogen worden 
alsmede geenerlei bepoting op wegen welke de vereischte breedte niet hebben van zes 
Nederlandsche ellen. 
art 10 
De wegen welke de breedte hebben van zes Nederlandsche ellen zullen bepoot worden met 
akkermaalshout of elst, mits zorgende dat steeds zoodanig opgeschoten zij dat de weg overal de 
ruimte behoort te hebben van zes Ned. ellen en wanneer de weg met opgaande boomen bepoot 
wordt de boomen steeds opgesnoeid moeten zijn ter hoogte van 20 cm van den stam der boomen. 
art 11 
Geene plaggen of andere aarde mogen van de wegen genomen worden. 
art 12 
Geen afloop van water van de huizen mag over de wegen loopen noch ook afloop van 
mestvaalten. 
art 13 
Geen hout mag op de wegen vanaf 1 mei liggen of gelegd worden 
art 14 
De eigenaren van landen welke het regt hebben van overvloeying zullen verpligt zijn onder de 
wegen een pomp of duiker te leggen. 
Waarschuwende dien ten gevolge elk en een iegelijk om zich stiptelijk overeenkomstig het 
bovenstaande te gedragen, zullende anders ingevolge art 1 van gemeld reglement tegen de 
schuldigen worden gehandeld overeenkomstig art 471 van het lijfstraffelijk wetboek. 
Wordende voorts bekend gemaakt dat in de eerste acht dagen van deze maand over alle wegen, 
bruggen, duikers en waterleidingen in deze gemeente eene schouw zal worden gedaan, gelastende 
alzoo elk en een iegelijk welke tot het repareren en in order brengen van al het bovenstaande is 
verpligt om zulks onverwijld te doen herstellen en in orde maken. 
En opdat niemand hieromtrend eenige onweetenheid zal kunnen voorwenden zal deze alomme 
waar zulks te doen gebruikelijk is in deze gemeente worden gepubliceerd en geaafigeerd. 
Burgemeester en assessoren voornoemd voor de burgemeester de eerste assessor get. W. 
Kistemaker. Ter ordonnantie van dezelve get. J. Warmelink 
Voor eensluidend afschrift de eerste assessor bij afwezigheid van den burgemeester en secretaris 
van Markelo W. Kistemaker. 



Markelo den 5 april 1831. 
nr 100 
Aan den heer marktenrigter van Stokkum, Herike en Karspel Goor. 
Ik heb de eer uwed tot informatie en om daarna de nodige orders te kunnen geven, te doen 
toekomen een afschrift van eene op jl zondag gedane publicatie aan welks inhoud ik verzoeke dat 
door uwed voor zoo ver uwe markten gaan moge worden voldaan en waaraan ik kortsheidshalve 
mij refereer. 
Uwed tevens informerende dat de daarin genoemde schouw zal beginnen op vrijdag den 8 dezer. 
Voor de burgemeester van Markelo in dienst bij de Mobiele Overijsselsche Schutterij de eerste 
assessor W. Kistemaker. 
 
Markelo den 24 augustus 1836. 
nr 10 
Aan den heer marktenrigter van Stokkum en Herike. 
onderwerp: materialen tot begrinding des wegs op Zutphen 
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en geerfdens in Stokum en Herike den 6 sept. 1836 W 
Mellink verw. erfmarktenrigter. 
Aaangezien wij ingevolge aanschrijving van heeren Gedeputeerde Staten een begin moeten 
maken met het begrinden des wegs van Markelo op Zutphen, zoo hebben wij de eer 
UHoogWGeb te verzoeken ons voor of op den 8 september aanstaande te willen doen kennis 
dragen of goedsheeren en erfgenamen ook zouden kunnen goedvinden ons te vergunnen om in de 
velden van de markte Stokkum en Herike eenig grind en klei of leem, tot verbetering van 
bovengemelde weg benoodigd, te mogen graven en ingeval goedsheeren en erfgenamen der 
markte daarvoor eenige vergoeding mogten verlangen, alsdan de prijs te willen opgeven die 
begeerd wordt voor eene kubieke el grind en voor eene kubieke el klei of leem. 
De kommissie tot verbetering des wegs van Markelo op Zutphen W. Götte. 
Ter ordonnantie van dezelve W. Kistemaker secr. 
 
Goor 11 september 1842. 
Hoog Wel Geboren Heer den heere baron van Heeckeren van Twickel lid van de Provinciale 
Staten van Overijssel huize Twickel. 
Hoog Wel Geboren Heer, 
Hiernevens doe ik UHWGeb toekomen de verzochte copie van mijnen brief aangehaald in die 
van 6 dezer maand; bijzonder aangenaam zal het mij zijn van donderdag eerstkomende op een en 
ander antwoord te erlangen daar ik de burgemeester van Borculo beloofd heb om op dien dag 
smorgens 10 uren bij de Draaiom in het Stokkummerbroek te zamen te komen om de gelegenheid 
uit te zien tot het aanleggen van eenen weg van Gelselaar langs Draaiom naar den kiezelweg en 
bij dien gelegenheid dan ook de bedoelde waterleiding wenschte in ogenschouw te kunnen 
nemen. Indien het niet teveel gevraagd is wenschte ik wel dat mij de heer Mulder of Lichtenbeld 
daarbij vergezelde, ten einde UHWGeb nader verslag te kunnen geven in hoeverre de mark van 
Stokkum bij een en ander belang heeft; smorgens half negen wilde ik de reis aannmen. 
Met betuiging van hoogachting heb ik de eer te zijn. 
UwHWGeb Dienaar W. Götte 


