
Markeverdeling Holtingresoluties  
 
Stokkum en Herike. 
Holting van den 27 aug 1839 geresolveerd dat: 
1.  Ter aanzien der questie over de Wee een scheiding van af den Stoevelaarsmolen in een regte 
lijn op den schoorsteen van Sprokkereef eengsins aannemelijk zoude zijn en de erfmarkenrigter 
verzoekt op dien grond met Goor te onderhandelen of anderzins de regeling van het geschil aan 
arbiters of aan de regtbank te Deventer over te geven. 
2.  Is de erfmarkenrigter en eenige geerfdens geautoriseerd tot het verkoopen van markengrond 
tot een bedrag van f 600 voor de kerk te Markelo. 
 
Holting van de 5 january 1841. 
1.  Wordt ter beslechting van het geschil met Goor eene commissie benoemd bestaande uit den 
erfmarkenrigter, Poel, Wimerink, Schut en Hungerink. 
2.  Het al of niet wenschelijke eener verdeeling wordt in advies gehouden. 
 
Holting van den 7 december 1842. 
1.  Rapport der commissie tot verificatie der rekening. 
2.  Vaststelling van 3 gezworens voor Stokkum en 2 voor Herike waartoe worden benoemd voor 
Stokkum J.H. Voorts, Jan Meengs en Leugenmors op Leppink, voor Herike J. Schut en Elkink op 
Wimerink. 
3.  Eene som van f 50 ter beschikking van den erfmarkenrigter gesteld voor buitengewoone 
policie. 
4.  Worden als gewaarden aangenomen degene die voorkomen op de lijst van 1643 behoudens 
tegenbewijs.  
 
Holting van den 24 juny 1845. 
1.  Benoeming eener commissie tot onderzoek der rekening met magt om dezelve te arresteren 
bestaande uit de heeren Götte, Thin van Keulen, Boskamp benevens Hidders, Weerds en Snellink 
(rek van 1 dec 1841 tot 1 maart 1845). 
2.  Autorisatie van den erfmarkenrigter tot het doen traceren en maken der wegen en 
waterleidingen in de mark onder adsistentie van een landmeter en aanwijzing van eenige 
deskundige geerfden als voorbereiding tot een nader te ontwerpen plan van finale verdeeling der 
mark. 
3.  Benoeming van Hargeerds en Hungerink tot gezworens in plaats van de afgetredenen Meengs 
en Voorts. 
 
Markelo den 4 december 1848 
Aan den Heer Erfmarkenrigter van Stokkum en Herike. 
Onderwerp: bevordering van het werk der markeverdeeling. 
Wij hebben de eer U Hoog Wel Geboren hiernevens te doen toekomen een afschrift van het bij 
ons ingekomen besluit van den Heere Staatsraad Gouverneur dezer Provincie dd 28 november jl 
provinciaal no 100, houdende bepalingen ter bevordering van het werk der markverdeelingen.  
Wij noodigen U Hoog Wel Geboren tevens uit ons voor den 20 dezer maand in staat te willen 
stellen aan het daarbij uitgedrukt verlangen te kunnen voldoen. 
Burgemeester en Assessoren van Markelo W. Götte, verordonnancie derzelven W. Kistemaker. 



 
Provinciaal blad van Overijssel. 
No 100 Besluit van den staatsraad gouverneur van den 28 november 1848 1e afdeeling M 
1281/1044, betreffende bepalingen ter bevordering van het werk der markverdeelingen. 
De staatsraad gouverneur van de provincie Overijssel, gelezen eene missive van Zijne Excellentie 
den Minister van Financien van den 23 november 1848 afdeeling registratie no 143, strekkende 
ten geleide van een afschrift van zijne excellenties resolutie van dien dag in het belang eener 
bevordering van het werk der markdeelingen zijnde die resolutie van den volgende inhoud. 
De Minister, 
In aanmerking nemende dat de verdeeling van markegronden zoo veel mogelijk behoort te 
worden aangemoedigd en ontheven van de bezwaren tot dusverre aan de voorbereidende 
kadastrale opmetingen verbonden. 
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen hetgeen volgt: 
1.  Aan de markbesturen welke tot de verdeeling eener marke besloten hebben en daartoe willen 
overgaan, zal op hunne aanvrage vanwege het departement van Financien een landmeter van het 
kadaster worden toegevoegd wien geene andere kosten behoren te worden vergoed, dan die 
welke van de opneming en opmeting te velde onafscheidelijk zijn. 
2.  Deze aanvrage wordt ingediend bij den bewaarder van de hypotheken en het kadaster in 
wiens ressort de marke gelegen is en door tusschenkomst van den ingenieur verificateur 
onverwijld aan den Minister opgezonden. 
Besluit: 
1.  Door opneming van voormelde resolutie in het provinciaal blad daarvan aan de plaatselijke 
besturen in deze provincie mededeeling te doen met uitnodiging om daarvan aan de markbesturen 
in hunne gemeenten kennis te geven en hen uit te noodigen om voor den 20 der volgende maand 
aan het plaatselijk bestuur op te geven of van de gestelde gelegenheid gebruik is of zal worden 
gemaakt, zullende van die opgave voor het einde dier maand alhier een rapport worden 
ingewacht. 
2.  De gemeente besturen, in welker gemeenten marken gelegen zijn, uit te noodigen om 
gelijktijdig aan den gouverneur te dienen van consideratien omtrent zoodanige niet met het 
eigendomsregt en de bestaande wetgeving strijdige middelen, welke zouden kunnen strekken om 
het werk der verdeeling van de markengronden van gouvernementswege nog meer te bevorderen. 
De staatsraad gouverneur voornoemd, get. G.J. Bruce. 
Voor eensluidend afschrift de burgemeester van Markelo W. Götte. 
 
27-08-1852. 
De erfmarkenrigter van de mark Stokkum en Herike brengt hiermede ter kennis van de 
belanghebbenden dat er op maandag den 6 september 1852 des voormiddags om 9 uur een 
holting of vergadering van goedsheeren en eigen geerfden zal gehouden worden op het erve 
Leppink in Stokkum, ten einde : 
1.  kennis te nemen der onderhandelingen over de Wee en deze te sanctioneeren. 
2.  te spreken en te delibereren over hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfden der genoemde mark bij deze worden verzocht en 
opgeroepen ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om 
zoodanig met elkander te overwegen en te besluiten als men zal vermeenen te behooren. Alles op 
verlies van stem der uitblijvenden voor deze keer. Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan 
hunne respective goedsheeren tijdig kennis te geven. 
En zal deze te Markelo en Diepenheim aan de kerken op de twee eerstvolgende zondagen worden 



afgelezen, het dubbeld aangeplakt en deswegens door de kosters gerelateerd. 
Twickel 27 augustus 1852. Holling 
De inhoud dezes is afgelezen aan de kerk te Markelo op zondagen den 29 augustus en 5 
september 1852. De koster G. Benthem. 
 
06-09-1852. 
Holting of vergadering van goedsheeren en eigengeerfden in de mark Stokkum en Herike 
gehouden op het erve Leppink op maandag den 6 september 1852 in gevolge publicatien van den 
27 augustus tevoren. 
Tegenwoordig de heer baron van Heeckeren van Wassenaer erfmarkenrigter, assessoren W. Götte 
en J. Jarman. 
Wijders verschenen Hungerink, Wennink, Mensink, Wolberink, H.J. van Leusen namens het 
Groote en Voorste Gasthuis te Deventer, Leunk, Peters, Schulte, Snellinges, Wennink, Huisstee, 
Mensink, Siggink, Coenderink, Dijckink, Warnsink, Grevink, Rierink allen uit Stokkum; de Pot, 
Dalwijk, Look, Meengs, Wimerink, de Weerse, Immink, Vrielink, Scholte, Vinke, Wissink, 
Wilbers, Plecht, Warmelo, Morsink en Slot Berend, Stuiveler, Schurink, Hekhuis, Flipsborg, de 
Welle, Poel, Eertink, alle uit Herike. Effink en Hesselink uit Stokkum. Segbers en Rickerink uit 
Herike. Nijhuis, Leeftink uit Stokkum, Veld Geert aldaar, Leppink, Wannink, Hoevink, 
Oelberink, Letink in Stokkum en Wolbers in Herike. 
De erfmarkenrigter opent de vergadering met de voorlezing der publicatien waaruit bleek dat het 
houden dezer vergadering op twee achtereenvolgende zondagen aan de kerken te Diepenheim en 
Markelo is afgelezen en twee dubbelden daarvan zijn aangeplakt geworden. 
De erfmarkenrigter geeft aan de vergadering kennis dat de onderhandelingen met de stad Goor 
over de Wee nog tot geen zoodanige beslissing zijn gekomen om deswegens, zoo als hij gehoopt 
had, bepaald te kunnen rapporteren en daarop de goedkeuring der vergadering te erlangen. 
Voorts wordt de markenrigter geautoriseerd om insgelijks met de stad Diepenheim te 
onderhandelen tot het treffen eener schikking met den stad over hare regten in deze mark, alles 
behoudens nadere goedkeuring der geerfden en met magt om zoodanige persoonen te 
substitueren als de erfmarkenrigter daarvoor zal geschikt achten. 
Met het oog op de eventueele verdeeling der mark, welke algemeen als mistig wordt beschouwd, 
wordt op voorstel van den erfmarkenrigter eene commissie benoemd tot het ontwerpen van een 
plan van verdeeling der mark en tot het eventueel uitvoeren van hetzelve bestaande, behalve uit 
den erfmarkenrigter of deszelfs verwalter, uit de geerfden W. Götte, Hendrik Roelvink op Effink, 
Jan Harmen Meengs op Dijkink, Schut op Eertink, allen deze commissie accepterende. 
De erfmarkenrigter wordt gemagtigd tot het benoemen van een geschikt landmeter ter zijner 
keuze ter adsistentie van deze commissie bij de werkzaamheden voor de verdeeling. 
Voorst wordt op voorstel van den erfmarkenrigter besloten dat het in het algemeen verboden zal 
zijn op markengronden te jagen, zelfs aan gewaarden in de mark tenzij voorzien van een 
schriftelijk bewijs overeenkomstig artikel twee der wet tot regeling der jagt en visscherij en wordt 
de erfmarkenrigter gemagtigd tot de afgifte van zoodanige consenten tegen betaling van vijf 
guldens voor ieder consent over een jagtsaisoen. 
En niemand meer iets hebbende voor te stellen is deze vergadering gesloten en hebben de 
aanwezige goedsheeren en geerfden, zoo ver dezelve schrijven kunnen, dit na voorlezing 
geteekend. 
v Heeckeren markenrigter. 
J. Hungerink   W. Götte ook namens Hekhuis 
Joannes Jarman voor zich zelve en namens de Plegt, Warmelo, Morsink, Slots 



G.H. Overbeek  Koederink   J.H. Hungerink 
J.H. Meengs   H. Reverdink   A. Jan Greven 
G. Wolberink   W. Voorts   H.J. van Leusen 
D. Hesselink   A.J. Leunk   J. Hungerink 
J. Hoevink   A.J. Wennink   J. Meengs voor de Look 
B.J. Kevelham   A.J. Worsink   H. Elkink 
J.H. Immink   A.J. Kloosters   J. Scholten 
J. Schreurs   H. Berendsen   J.H. Hagreis 
J. Schut   H. Roelvink   J.H. Hesselink 
G. Nijhuis   H.J. Leeftink   J. Lubbers 
 
20-07-1853. 
Plan van verdeeling der mark Stokkum en Herike gelegen in de gemeente Markelo, Goor en 
Diepenheim opgenoomen door de ondergeteekende commissie daartoe benoemd bij 
markenresolutie van den 6 september 1852. 
Art. 1 
De uitvoering van dit plan is aan eene commissie uit de geerfden der mark opgedragen. 
Art. 2 
Als maatstaf van verdeeling worden de drie volgende grondslagen aangenomen: de wharen, de 
ondergrond der woonhuizen en het bouwland in de volgende evenredigheid of verhouding: voor 
een volle whare vier aandeelen, voor de ondergrond van een woonhuis twee aandeelen en voor 
een bunder bouwland een aandeel. Zooveel de eerste grondslag aangaat naar den staat daarvan in 
het markenboek voorkomende en zoo veel de beide andere grondslagen betreft overeenkomstig 
de kadastrale stukken te Deventer op den 6 september 1852, alles behoudens deugdelijk bewezen 
abuisene welke in een of ander mogten bestaan. 
Vooraf zal de hoegrootheid van iederen grondslag afzonderlijk, benevens van de zuiver te 
verdeelen gronden bekend moeten zijn, ten einde met zekerheid de grootte van het aandeel te 
kunnen bepalen. 
Art. 3 
De commissie xal ten fine der verdeeling zoo dikwijls moeten vergaderen als de omstandigheden 
dit zullen vorderen. 
Art. 4 
Alle geschillen thans in zake der mark bestaande, alsmede die welke uit de toepassing van dit 
plan of met betrekking daartoe mogten ontstaan, zullen door de commissie finaal worden 
geregeld en beslist, van wier uitspraak geen appel of cassatie zal zijn. Ingeval van verschil van 
gevoelen tusschen de leden der commissie van verdeeling zal de beslissing aan den 
erfmarkenrigter verblijven. 
Art. 5 
Aan de commissie wordt een landmeter als permanent lid toegevoegd om in het algemeen alle uit 
de verdeeling voortvloeyende werkzaamheden te verrigten. 
Art. 6 
De commissie vergezeld van den landmeter zal eene opneming moeten doen van alle 
aangegraven en betaalde perceelen, hetzij dezelve nog als eigendom van de mark bekend staan of 
reeds op naam der aangravers zijn overgebragt, alsmede van de zoodanigen welke nog onbetaald 
of door onberegtigden aangeeigend zijn en van dit alles bijzondere aanteekening houden. 
Art. 7 
Door de commissie zal de evenredigheid of verhouding moeten bepaald worden tusschen de 



verschillende soorten van gronden, ten einde dienovereenkomstig de waarde van het aan ieder 
toekomend aandeel te bepalen. 
Art. 8 
De commissie zal zoo veel mogelijk trachten aan iederen eigenaar aan en bij zijne eigendommen 
toe te deelen, op welke toedeeling echter zal worden gekort de onbetaalde of onberegtigd van de 
mark aangegraven gronden. 
Art. 9 
Aan iederen eigenaar zal zooveel mogelijk van ieder soort van grond moeten worden toegedeeld, 
tenzij tot het tegengestelde noodzakelijkheid bestaat of de gelegenheid zulks niet mogt toelaten. 
Art. 10 
Tot vinding der kosten van aanleg van wegen en waterleidingen in van de verdere uitvoering der 
verdeeling zal strekken. 
1.  de opbrengst van zoo veel te verkoopen markengronden als staande de verdeeling doelmatig 
zal geoordeeld worden. 
2.  een omslag over de aandeelen door de commissie te bepalen naar gelang der behoefte welke 
blijken zal als de hoofdzakelijke werkzaamheden zijn afgeloopen en de vorengenoemde gronden 
te gelde gemaakt. 
Art. 11 
De commissie zal het plan van verdeeling, zoowel als den staat der grondslagen van verdeeling 
en alle daartoe betrekkelijke stukken, gedurende veertien dagen ter visie doen leggen, ten einde 
ieder belanghebbende zich van derzelver echtheid kunne verzekeren. De commissie zalle 
hiertegen ingebragte bezwaren welke door de belanghebbenden binnen acht dagen na het ter visie 
liggen schriftelijk moeten ingeleverd worden, onderzoeken en naar bevind van zaken beslissen. 
Zij zal hiertoe zoo noodig evenals in andere noodzakelijke gevallen tot het een of ander 
onderzoek bijzondere commissien kunnen benoemen. 
Art. 12 
De landmeter zal den staat der aandeelen benevens eene kaart aanwijzende de project-toedeeling 
aan de commssie ter examinatie aanbieden en daarbij voegen alle de renseignementen welke tot 
het onderzoek kunnen dienstig zijn. Deze stukken zullen na voorafgaande kerkenspraak 
gedurende veertien dagen ter visie liggen en de daartegen bestaande bezwaren binnen acht dagen 
daarna schriftelijk moeten worden ingeleverd. De commissie zal deze bezwaren onderzoeken en 
naar bevind van zaken beslissen na afloop van welk een en ander tot de afscheiding der perceelen 
op het terrein mag worden overgegaan. 
Art. 13 
De commissie zal het plan van afwatering aan heeren Gedeputeerde Staten ter goedkeuring 
aanbieden en onder hun Edel Groot Achtbare goedkeuring met het gemeentebestuur 
onderhandelen over het onderhoud der wegen, bruggen, duikers en waterleidingen; bv door te 
trachten om hetzelve aan het gemeentebestuur over te doen tegen eenige schadevergoeding 
daarvoor in grond of door zulke andere schikkingen daaromtrent te maken als men het meest 
geraden zal oordeelen. 
Art. 14 
De commissie zal in het generaal alles verrigten wat tot de ontbinding der gemeenschappelijk 
beheerde mark noodzakelijk zal zijn, daaronder begrepen het verkoopen van de noodige 
markengronden en markenplaatsjes, het passeren der akte van scheiding, enz; van de ontvangen 
gelden rekening en verantwoording en na afloop van alles gedetailleerd verslag aan de 
beregtigden doen; alles onder toekenning van schadeloosstelling en salaris volgens 
markengebruik ter beslissing van den erfmarkenrigter. 



Aldus opgemaakt en geteekend op den huize Weldam den 20 july 1800 drieenvijftig. 
De commissie voorn. 
J. de Lorraine Holling verw. markenrigter, W. Götte, J. Schut, H. Roelvink, J. Schreurs, J.H. 
Meengs 
 
Na onderzoek der bij de commissie ingekomen bezwaren tegen bovenstaand plan van verdeeling 
der mark Stokkum en Herike zijn daarin de hierna genoemde artikels gewijzigd en zullen luiden 
als volgt: 
Art. 10 
Tot vinding der kosten van aanleg van wegen en waterleidingen en van de verdere uitvoering der 
verdeeling zal strekken: 
1.  de opbrengst van het aan de mark toebehoorende houtgewas. 
2.  de opbrengst der markenplaatsjes en van zooveel te verkoopen markengronden als staande de 
verdeeling doelmatig zal geoordeeld worden. 
3.  een omslag over de aandeelen door de commissie te bepalen naar gelang der behoefte welke 
blijven zal als de hoofdzakelijke werkzaamheden zijn afgeloopen en vorengenoemd houtgewas, 
markenplaatsjes en markengronden te gelde gemaakt. 
Art. 11 
De commissie zal het plan van verdeeling, zoowel als den staat der grondslagen van verdeeling 
en alle daartoe betrekkelijke stukken, na gedane kerkenspraak op de beide zondagen te voren, 
gedurende veertien dagen ter visie doen leggen, ten einde ieder belanghebbende zich van 
derzelver echtheid kunnen verzekeren. De commissie zal alle hiertegen ingebragte bezwaren 
welke door de belanghebbenden binnen acht dagen moeten ingeleverd worden, onderzoeken en 
naar bevind van zaken beslissen. Zij zal hiertoe zoo noodig evenals in andere noodzakelijke 
gevallen tot het een of ander onderzoek, bijzondere commissien kunnen benoemen. 
Art. 12 
De landmeter zal den staat der aandeelen, benevens eene kaart aanwijzende de project toedeeling, 
aan de commissie ter examinatie aanbieden en daarbij voegen alle die conseignementen welke tot 
het onderzoek kunnen dienstig zijn. Deze stukken zullen na voorafgaande kerkenspraak op de 
beide laatst voorgaande zondagen gedurende veertien dagen ter visie liggen en de daartegen 
bestaande bezwaren binnen acht dagen daarna schriftelijk moeten worden ingeleverd. De 
commissie zal deze bezwaren onderzoeken en naar bevind van zaken beslissen, na afloop van 
welk een en nader tot de afscheiding der perceelen op het terrein mag worden overgegaan. 
Art. 14 
De commissie zal in het generaal alles verrigten wat tot de ontbinding der gemeenschappelijk 
beheerde mark noodzakelijk zal zijn, daaronder begrepen het verkoopen van het houtgewas, de 
markenplaatsjes en noodige markengronden, het passeren der akte van de scheiding enz, van de 
ontvangen gelden rekening en verantwoording en na afloop van alles gedetailleerd verslag aan de 
beregtigden doen, alles onder toekenning van schadeloosstelling en salaris volgens 
markengebruik ter beslissing van den erfmarkenrigter. 
Aldus opgemaakt en geteekend heden den 23 september 1800 drieenvijftig. 
De commissie voornoemd 
J. de Lorraine Holling verw. erfmarkenrigter, W. Götte, J. Schut, H. Roelvink, J. Schreurs, J.H. 
Meengs 
 
20-07-1853. 
De erfmarkenrigter der mark Stokkum en Herike brengt hiermede ter kennis van de 



belanghebbenden dat vanaf maandag den 25 dezer maand gedurende veertien dagen, 
uitgezonderd de zondagen, in de rentmeesterij van den huize Weldam, het door de daartoe 
benoemde commissie opgemaakte plan van verdeeling dezer mark ter visie van alle 
geinteresseerden zal liggen, ten einde dezer uiterlijk binnen acht dagen daarna en dus binnen drie 
weken nadat dit plan ter visie is gelegd, zijnde uiterlijk den 15 augustus eerstkomende, hunnen 
aanmerkingen schriftelijk aan voornoemde commissie franco kunnen opgeven onder het adres 
van den ondergeteekende. 
En zal deze aan de kerken te Markelo, Goor en Diepenheim op de beide eerstvolgende zondagen 
afgelezen, een dubbel aangeplakt en zulks door de kosters gerelateerd worden. 
Weldam den 20 july 1853. 
Namens den erfmarkenrigter J. de Lorraine Holling. 
 
28-07-1853. 
De ondergeteekende jhr mr Hendrik Jan Leopold van der Wijck procureur bij het Provinciaal 
Geregtshof van Drenthe wonende te Assen als eigenaar der boerenerven genaamd Thijink en 
Filipsburg beide gelegen in de provincie Overijssel in de nabijheid van Markulo, verklaart door 
dezen te bevolmagtigen Gerrit Hidders landbouwer wonende te Hericke en Hendrik Janssen 
landbouwer wonende te Elsen om voor en namens de ondergeteekende te verschijnen op de 
vergaderingen welke ten doel hebben de scheiding en deeling der waaren of marktegronden, 
waartoe de ondergeteekende als eigenaar der opgemelde erven mede is geregtigd en op dezelve al 
datgeen te verrichten, tegen te spreken of toe te stemmen wat de ondergeteekende zelve 
tegenwoordig zijnde zoude kunnen doen; voorts in alle voorgestelde overeenkomsten naar rade 
toe te stemmen of zich daartegen te verzetten. Dezelve te tekenen of derzelver teekening te 
weigeren en voorts alles te verrichten wat ter bevordering eener regtwaardige scheiding en 
deeling der bedoelde marktegronden noodig zal zijn onder belofte van goedkeuring. 
Des mijner verteekening te Assen den 28 july 1853. 
H.J.L. van der Wijck 
 
09-09-1853. 
De verwalter erfmarkenrigter van de mark Stokkum en Herike brengt hiermede ter kennis van de 
belanghebbenden dat er op vrijdag den 23 september eerstkomend des morgens om 10 uur een 
holting of vergadering van goedsheeren en eigen geerfden zal gehouden worden op het erve 
Leppink in Stokkum, ten einde : 
1.  ter goedkeuring aan de gewaarden voor te dragen het door de daartoe benoemde commissie 
ontworpen en later gewijzigd plan van verdeeling der mark. 
2.  verder in het algemeen te delibereren en resolveren over alzoodanige punten als men zal 
vermeenen te behooren. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfden der genoemde mark bij deze worden verzocht en 
opgeroepen ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om 
zoodanig met elkander te overwegen en te besluiten als men zal vermeenen te behooren. Alles op 
verlies van stem der uitblijvenden voor deze keer. Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan 
hunne respective goedsheeren tijdig kennis te geven. 
En zal deze te Markelo, Goor en Diepenheim aan de kerken op de twee eerstvolgende zondagen 
worden afgelezen, het dubbeld aangeplakt en deswegens door de kosters gerelateerd. 
Twickel 9 september 1853. J. de Lorraine Holling. 
De inhoud dezes is afgelezen aan de herv. kerk te Markelo op zondagen den 11 en 18 september 
1853. De koster G. Benthem. 



 
23-09-1853. 
Rapport betrekkelijk de ingekomen bezwaren tegen het plan van verdeeling der mark Stokkum en 
Herike. 
De commissie belast met het opmaken van een plan van verdeeling voor de mark Stokkum en 
Herike heeft de eer hiermede het navolgende te rapporteren ter inlichting en beantwoording der 
bezwaren ingekomen tegen het door haar opgemaakt plan van verdeeling van den 20 july 1853. 
Er zijn ingekomen tien reclames of adressen waarvan een geheel niet ter zake diende. Bij twee 
anderen door verschillende belanghebbenden uit Stokkum en Herike geteekend, werdt het plan in 
algemeene bewoordingen afgekeurd zonder bepaaldelijk de bezwaren in te houden, dien men 
vermeende tegen hetzelve te hebben met de kennengeving dat men op een holting de noodige 
veranderingen in het plan met ons commissie wenschte te maken. Tot haar leedwezen heeft dus 
de commissie de bezwaren dier adressanten niet kunnen beoordeelen en hunne adressen ter zijde 
moeten leggen als niet ingerigt overeenkomstig de wettelijke bepalingen betrekkelijk de 
markenverdeelingen. 
De bezwaren der zeven overige adressen kunnen gevoegelijk tot de volgende negen punten 
worden zamen gevat. 
1.  dat eenigen voor de wharen meer aandeelen wenschen toegedeeld te hebben, terwijl anderen 
dien grondslag geheel willen doen vervallen. 
2.  dat sommigen bij de grondslagen volgens het plan nog wenschen gevoegd te zien die van 
wei- of hooiland en boschgrond en de toedeeling verlangen tegen de woonhuizen in plaats van 
tegen derzelver ondergrond, met andere woorden dus dat zij den bezitter van opstal willen doen 
deelen in plaats van den eigenaar des ondergronds. 
3.  dat men het tijdstip waarnaar de grondslagen zullen geregeld worden van jongere 
dagteekening verlangt en daarvoor wenscht aangenomen die van het opgemaakte plan van 
verdeeling. 
4.  dat men de geschillen tusschen de marktgenooten en de commissie en tusschen de 
marktgenooten onderling wenscht op te dragen aan arbiters, de kosten te voldoen door de 
verliezende partij. 
5.  dat men verlangt ter visie legging van de klassificatie of taxatie der gronden en deze te 
onderwerpen aan de goedkeuring der marktgenooten. 
6.  dat men bij de toedeeling aan de gewaarden de keuze der gronden zal laten voor de 
ongewaarden. 
7.  dat in  mindering der kosten van verdeeling ook zal strekken de opbrengst van het in de mark 
aanwezige houtgewas en de commissie tevens zal gemagtigd zijn dit te verkoopen. 
8.  dat de tijd van reclameren zal worden bepaald op drie weken en het publiceren van eenige ter 
visie legging telkens zal geschieden veertien dagen te voren. 
9.  dat de akte van scheiding notarieel worde gepasseerd en een afschrift dier acte, benevens het 
markenboek, worden gedeponeerd op het gemeentehuis van Markelo. 
Wat het eerste punt aangaat is de commissie van oordeel dat men de zaak niet goed begrijpt door 
dien men meer let op het getal aandeelen, hetwelk in naburige marken grooter was, dan wel op de 
verhouding der grondslagen onderling waar het slechts op aankomt, dewijl de grootte van het 
aandeel nog van vele zaken en omstandigheden afhankelijk vooraf met geen mogelijkheid te 
bepalen is. Had men bv vastgesteld wharen acht aandeelen, ondergrond van huizen vier 
aandeelen, bouwland twee aandeelen, zoo zoude men mogelijk tevreden zijn geweest, hoewel de 
verhouding en uitkomst dezelfde bleef want de grootte van het aandeel was de helft kleiner 
geworden. 



Daarbij komt de vrees van sommige adressanten die bij aankoop eigenaar geworden zijn van een 
afzonderlijk waarregt dat zij voor den betaalden koopprijs niet schadeloos zullen gesteld worden, 
welke vrees naar het de commissie voorkomt niet in aanmerking kan worden genomen. 
Omtrent het tweede punt heeft de commissie aan te merken dat de grondslagen, uitgenomen die 
der wharen, in het algemeen zijn vastgesteld met het oog op het mest- en weideregt en de 
gelijkstelling der kleine geerfden, die thans evenveel en meer genot hebben van de 
markengronden, als gewaarde geerfden dus bij de verdeeling in dit opzigt verliezen. De 
bouwgrond is meestal in handen van groote geerfden welke in de toedeling voor de wharen 
ruimschoots worden schadeloos gesteld. De ondervinding in andere marken heeft geleerd dat de 
toedeeling tegen de ondergrond der woonhuizen doelmatiger is dan die tegen de woonhuizen 
zelve of den opstal. De eigenaar van regt van opstal van een huis ontleent van den grond waarop 
het huis staat de geregtigheid in de mark; het is alzoo natuurlijk dat den eigenaar des ondergronds 
toegedeeld wordt. Het regt van opstal is toch van tijdelijken aard en kan bij het eindigen van dit 
regt de grondeigenaar tegen vergoeding in den eigendom treden van het huis of den opstal. Heeft 
nu eenmaal de toedeeling aan den gene die het regt van opstal heeft plaats gehad en is dezelve 
daardoor deszelfs persoonlijk eigendom geworden, zoo zal die toedeeling bij het eindigen van het 
regt van opstal niet uit kracht der wet aan den grondeigenaar overgaan, maar den eigendom 
blijven van den opstaller, zoodat de grondeigenaar per slot van rekening verstoken is van de 
gevallen toedeeling tegen zijn huis. De eigenaars van huizen of opstal op markengrond worden 
hierdoor niet benadeeld doordien zij in de gelegenheid zullen zijn de gronden welke zij van de 
mark in gebruik hebben met de toedeeling in koop over te nemen. 
Wat het derde bezwaar aangaat heeft de commissie gemeend een bepaald tijdstip te moeten 
aannemen en kwam haar daarvoor het gevoeglijkste voor den dag waarop bij holting resolutie tot 
de verdeeling besloten en de commissie benoemd is, zijnde tot voorkoming van speculatie 
anterieur aan de dagteekening van het plan van verdeeling. Stelt men dit tijdstip later dan zijn er 
weer anderen in hetzelfde geval als de bezwaarden door het nu vast gestelde tijdstip. 
Bij het vierde bezwaar vraagt men waartoe dan eene commissie van verdeling zal dienen. Zullen 
de arbiters beter en onpartijdiger oordeelen dan de leden der commissie van verdeeling ? 
Verdienen laatstgenoemden minder vertrouwen, zijn zij minder onpartijdig ? Waarom dus dan 
benoemd ? Daarbij komt dat volgens de wettelijke voorschriften op straffe van nietigheid:  
1.  de scheidsmannen steeds in oneffen getal moeten zijn en dus volgens het voorstel van 
adressanten altijd noodzakelijk een derde scheidsman door den kantonregter moet worden 
benoemd. 
2.  de akte van compromis in geschrift moet worden gesteld en door partijen geteekend en indien 
deze zulks niet kunnen dezelve notarieel moet worden verleden. Het geding wordt nu gevoerd 
met al den aanhang van een proces waarbij zich vele incidenten kunnen voordoen, zoo dat weken 
ja maanden kunnen verloopen voor het geschil beslist is. Van deze beslissing moet de minuut ter 
griffie worden gedeponeerd van de arrondissementsregtbank en door den president execotoir 
worden verklaard. Alle deze acten zijn onderhevig aan zegel, registratie, griffie regten, enz., 
terwijl ook de scheidsmannen naar evenredigheid van hunnen stand tot een bedrag van twee 
gulden voor een uur of gedeelte van dien, tot hunne werkzaamheden besteed, kunnen in rekening 
brengen. Vraagt men nu waartoe zal de arbitrage dienen ? Het antwoord is om de verdeeling te 
vertragen en de mark en markgenooten op kosten te jagen, dewijl de commissie, indien zij in een 
geschil welks beslissing soms van bijzondere zienswijze afhangt, mogt sulcomberen de kosten 
daarvan op de mark kan verhalen. 
Het vijfde bezwaar betreft de klassificatie of taxatie der gronden welke men verlangd dat ter visie 
zal worden gelegd en door de markgenooten goedgekeurd. Wat is hiervan het gevolg ? Ieder 



deelgenoot gaat zien of de grond waarin vermoedelijk zijne toedeeling zal vallen ook te hoog 
geklassificeerd is. Door eigenbelang is dit, gelijk de ondervinding in andere marken geleerd 
heeft, veelal het geval. Ieder heeft wat aan te merken en meent door de klassificatie benadeeld te 
worden boven anderen en dezelve wordt in den regel verworpen, terwijl het voor de commissie 
onmogelijk zal zijn om het iedereen naar den zin te maken. Daarbij komt dan nog dat bij eene ter 
visielegging der klassificatie dezelve bij blokken dient plaats te hebben, welke moeten worden 
uitgemeten. Deze uitmeting kan zonder groote kosten niet zoo in het kleine plaats hebben of in 
een blok van de eerste klasse valt, ligt grond van de tweede of eene andere klasse en omgekeerd, 
waardoor de eene deelgenoot boven den anderen benadeeld of bevoordeeld zal worden. Is nu de 
commissie aan eene bij holting vastgestelde klassificatie niet gebonden, dan kunnen deze 
onnaauwkeurigheden welke anderszins niet vermeeden kunnen worden, door eene nadere 
perceelsgewijze klassificatie, staande de verdeeling hersteld worden. 
Wat het zesde bezwaar betreft om aan de gewaarden de keuze der gronden te laten voor de 
ongewaarden, vermeent de commissie dat zulks tot veel misnoegen voor verschillende 
deelgenooten aanleiding zal geven en geheel niet te zijn overeenkomstig den geest van gelijk regt 
voor alle deelgenooten. Ook wordt dit punt dadelijk in strijd geacht met de zeer nuttige 
toedeeling op den naasten door zoo vele aangravingen bewezen en met het algemeene belang dat 
een ieder er bij heeft om zijne toedeeling, hetzij dan in heide, broek- of veengronden, zoo nabij 
mogelijk te erlangen. 
Het zevende bezwaar betreft den verkoop van het houtgewas. De commissie heeft gemeend dit te 
moeten begrijpen onder de klassificatie of taxatie der gronden. Zij heeft echter geen bezwaar 
tegen den verkoop en het plan van verdeeling dienovereenkomstig gewijzigd, mits de verkrijger 
van de ondergrond het regt hebbe hetzelve te benaderen tegen den prijs welke hetzelve bij 
verkoop heeft kunnen gelden. 
Het achtste punt zoude naar het oordeel der commissie tot te veel vertraging in de verdeeling 
aanleiding geven, dewijl met iedere ter visielegging van strekken op de voorgesteld wijze 
ongeveer twee maanden zouden verloopen, waartegen geen belang van gewigt overstaat. In den 
regel worden de publicatien of kerkenspraken op de beide laatst voorgaande zondagen afgelezen, 
hetwelk duidelijkshalve bij wijziging in het plan is opgenomen; de stukken liggen veertien dagen 
ter visie. Degene nu die veel haast maakt kan daarvan in de eerste week gebruik maken en heeft 
dan nog veertien dagen tijd met het inleveren zijner bezwaren, hetwelk genoegzaam mag worden 
geacht. 
En wat nu het negende of laatste punt van bezwaar betreft om de akte van scheiding notarieel te 
passeren, zoo vraagt de commissie welk voordeel voor de deelgenooten eene notariele scheiding 
buiten medewerking der deelgenooten enkel door de commissie tot stand gebragt, boven eene 
onderhandsche akte van scheiding heeft ? De ondervinding heeft geleerd dat het passeren dier 
akte met de medewerking der deelgenooten door sterfgevallen, minderjarigheid, verandering van 
woonplaats, afwezigheid, enz., in de praktijk bij markenverdeelingen tot het onmogelijke leidt en 
deze kosten daarenboven worden bespaard door eene onderhandsche akte, waarvan insgelijks tot 
inlichting der deelgenooten een afschrift kan vervaardigd worden en gedeponeerd, terwijl 
zoonodig ten bewijze in regten evengoed ten kantore van den ontvanger der registratie of 
bewaarder van hypotheken en kadaster, een extract of afschrift der onderhandsche akte kan 
worden geligt, als der notarieele ten kantore van den notaris. En wat het depot betreft der bewuste 
stukken is het der commissie voorgekomen dat dit in geen direct verband tot de verdeeling staat 
en hieromtrent evenals omtrent het ander archief der mark, dat staande de verdeeling nog zeer 
vermeerdert, later gevoegelijker kan worden beslist. 
Over het algemeen doet het der commissie leed bij vele adressanten een soort van wantrouwen te 



ontwaren, hetgeen haar tot de in vele opzigten moeyelijke taak welke haar te wachten staat, 
weinig ambitie inboezemt. Zij kan daarom niet nalaten in dit verslag haar besluit te voegen dat zij 
allen volkomen bereid zijn hun ontslag te nemen, indien de markgenooten de uitvoering der 
verdeeling aan meer geschikte, vertrouwde en onpartijdige mannen meenen te kunnen opdragen. 
Aldus dit rapport opgemaakt en geteekend in onze vergadering op heden den 23 september 1800 
drieenvijftig. 
De commissie voornoemd J. de Lorraine Holling verw. markenrigter, W. Götte, J. Schut, H. 
Roelvink, J. Schreurs, J.H. Meengs 
 
23-09-1853. 
Holting of vergadering van goedsheeren en eigengeerfden der mark Stokkum en Herike 
gehouden op het erve Leppink op vrijdag den 23 septmeber 1853 ingevolge gedane publicatien 
van den verwalter erfmarkenrigter van den 9 september tevoren. 
Tegenwoordig de heeren Baron van Heeckeren van Wassenaer erfmarkenrigter. 
Assessoren W. Götte en G. Thin van Keulen. 
Wijders verschenen C. Nijhuis op Nijhuis, M. Elschot op op Hilbrink, J.H. Hungerink op 
Hungerink, D. Leunk op Wennink, A.H. Boskamp voor Mensink, C. Slichtenbrug voor Leferink, 
Roevink, A.J. Leunk op Leunk, H.J. Leeftink op Leeftink, J. Hungerink voor Peters, J. Scholte 
in't Hof voor Schulte, A. Lodeweges voor Alink, H.J. Vreeman voor de Vacker, G.J. Visscher 
voor de Renger, H. Roelvink voor Effink, H. Jansen voor Snellink, J. Lubbers voor Veld Geert, 
A.J. Snellink voor Wennink, J. Hungerink voor Huisstee, G.H. Overbeek voor Siggink, A. 
Verwey Bzn voor Meengs en Ooink, J. Meengs voor Look, Hendrik Elkink voor Wimerink, A.J. 
Worsink voor Wierse, J.H. Immink voor Immink, J. Scholte voor Vrielink, R. Mengerink voor 
Schulte, J. Schreurs voor Vinkert, J.H. Beernink voor Rikkerink en Segbers, H. Berendsen voor 
Wissink, B.J. Beernink voor Wilbers, J. Jarman voor Warmelo, Morsink, Slot Berend en 
Stoevelaar, J. Meyes voor Hekhuis, J.H. Hagreis voor de Welle en Poel, Johannes Schut voor 
Eertink, J. Ikkink voor Ikkink, G. Berendsen voor Gelkink, H. Bode voor Coenderink, A.J. Tijink 
voor Rensink, G.H. Kloots voor Kloots, Berend Egbers voor Egbers, J.H. Meengs voor Dijkink, 
H. Meenderink voor Warnsink, A.J. Greve voor Greve en J. Oelbrink voor Smitte. 
De heer erfmarkenrigter opent de vergadering met het voorlesen der publicatien waaruit blijkt dat 
het houden dezer vergadering behoorlijk is gepubliceerd op de beide laatst voorgaande zondagen 
aan de kerken te Markelo, Goor en Diepenheim en een dubbel dier publicatien aangeplakt. 
De erfmarkenrigter brengt vervolgens ter kennis van de vergadering dat tegen het door de daartoe 
benoemde commissie opgemaakte plan van verdeeling, zoo als hetzelve gedurende veertien 
dagen ter visie heeft gelegen, eenige bezwaren zijn ingekomen; dat de commissie deze bezwaren 
heeft onderzocht en na het ontwerp van verdeeling herzien te hebben, aan den erfmarkenrigter 
heeft overgelegd onder bijvoeging van een verslag of rapport waarbij de meeste bezwaren door 
de commissie zijn beantwoord, welk rapport aan de vergadering wordt voorgelezen. 
De erfmarkenrigter stelt voor om aan de commissie belast met de werkzaamheden der verdeeling 
uit hoofde van de groote uitgestrektheid der mark, nog eenige adviseerende leden toe te voegen, 
waartoe benoemd worden de volgende personen: de heer Joannes Jarman in Herike en Gerrit Jan 
Meengs op het erve Weerts in Stokkum. 
Nadat vervolgens het door de commissie overgelegde plan van verdeeling, hetwelk met het 
vidimus dezer vergadering is geteekend en aan deze holting resolutie zal worden vastgehecht, aan 
de vergadering is voorgelezen, wordt na deliberatie door den erfmarkenrigter in omvrage gebragt 
of de belanghebbenden zich met dit plan, hetgeen inmiddels nog ter visie heeft gelegen, kunnen 
vereenigen, waarop hetzelve met meerderheid van stemmen is verworpen. 



Niets meer voor te stellen zijnde wordt de vergadering gesloten en deze holting resolutie na 
voorlezing door de aanwezige goedsheeren en geerfden die schrijven kunnen geteekend. 
van Heeckeren van Wassenaer, G. Thin van Keulen, A. Verwey Bz., C. Slichterbrug, W. Götte, 
Jeremias Meyes junior, Joannes Jarman, A.H. Boskamp, J. Schut, H. Roelvink, J. Schreurs, J.H. 
Meengs 
 
23-09-1853. 
Holting of vergadering van goedsheeren en eigengeerfden der mark Stokkum en Herike 
gehouden op het erve Leppink op vrijdag den 23 september 1853 ingevolge gedane publicatien 
van den verwalter erfmarkenrigter van den 9 september tevoren. 
Tegenwoordig de heer baron van Heeckeren van Wassenaer erfmarkenrigter. 
De heer erfmarkenrigter opent de vergadering met het voorlezen der publicatien waaruit blijkt dat 
het houden dezer vergadering behoorlijk is gepubliceerd op de beide laatst voorgaande zondagen 
aan de kerken te Markelo, Diepenheim en Goor en een dubbeld dier publicatien aangeplakt. 
De heer erfmarkenrigter brengt vervolgens ter kennis van de vergadering dat tegen het door de 
daartoe benoemde commissie opgemaakte plan van verdeeling, zoo als hetzelve gedurende 14 
dagen ter visie heeft gelegen, eenige bezwaren zijn ingekomen; dat de commissie deze bezwaren 
heeft onderzocht en na het ontwerp van verdeeling hersien te hebben, aan den heer 
erfmarkenrigter heeft overlegd onder bijvoeging van een verslag of rapport waarbij de meeste 
bezwaren door de commissie ongegrond of ondoelmatig worden bevonden. Dat het de commissie 
als ook belast met het uitvoeren van dit eventueele plan van verdeeling legt doet te vernieuwen 
dat er tegen, welk rapport aan de vergadering wordt voorgelezen. Dewijl uit dit rapport blijkt dat 
het de commissie aan wie door de vergadering tevens de uitvoering van het eventueele plan van 
verdeeling is opgedragen; dit doet een soort van wantrouwen tegen haar personen te vernemen 
waarom zij bereid is haar ontslag te nemen, stelt de heer erfmarkenrigter voor dit ontslag niet aan 
te geven, maar ter bevrediging van partijen van de commissie nog eenige, hoewel het maximum 
volgens de wettelijke bepalingen reeds benoemd is, nog eenige raadgevende en toeziende leden 
toe te voegen. De erfmarkenrigter stelt voor aan de commissie belast met de werkzaamheden der 
verdeeling uit hoofde van de groote uitgestrektheid der marke nog eenige adviserende leden toe 
te voegen waartoe benoemd worden de volgende personen G.J. Schreurs op Vinkert in Herike, 
G.J. Meengs op Weerts, A.J. Snellink op Wennink in Stokkum, Gerrit Berendsen op Gelkink in 
Beusbergen. 
Nadat vervolgens het door de commissie overgelegde plan van verdeeling, hetwelk met het 
vidimus dezer vergadering is geteekend en aan den holting voorgeleezen zal worden vastgehecht, 
aan de vergadering is voorgelezen, wordt na de deliberatie door den heer erfmarkenrigter in 
omvrage gebragt of de belanghebbenden zich met dit plan, hetgeen inmiddels nog ter visie heeft 
gelegen, kunnen vereenigen waarop hetzelve met algemeene meerderheid van stemmen wordt 
afgekeurd/goedgekeurd. 
Nu niets meer is voor te stellen zijnde wordt de vergadering gesloten en den holting resolutie na 
voorlezing door aanwezige geerfden die schrijven kunnen, geteekend. 
Voor: 
Hilbrink   M. Elschot 
Mensink   A.H. Bosman en J. Sprokkereef 
Leppink   Twickel 
Alink    Albert Lodeweges 
Effink    H. Roelvink 
Hoevink   van Wassenaer 



Oolbrink   van Wassenaer 
Letink 
Ikkink    Jan Ikkink 
Kloots    G.H. Kloots 
Egbers    Berend Egbers 
Wannink 
Dijkink   J.H. Meengs 
Warnsink   H. Meenderink 
Greve    A.J. Greve 
Loock    Jan Meengens 
Wimerink   Hendrik Elkink 
Wierse    A.J. Worsink 
Immink   J.H. Immink 
Vrielink   J. Scholte 
Schulte   R. Mengerink 
Vinkert   J. Schreurs 
Plecht    A.H. Boskamp 
Warmelo   Jarman volmagt 
Morsink   idem 
Slot Berend   idem 
Stoevelaar   idem 
Schurink   W. Götte 
Hekhuis   Jer. Meyes jr 
Wolbers 
Eertink    J. Schut 
Tegen: 
Jan Nijhuis   Christiaan Nijhuis 
Hungerink   J.H. Hungerink 
Wennink   Derk Leunk 
Leferink 
Leunk    A.J. Leunk 
Lieftink   H.J. Leeftink 
Peters    J. Hungerink 
Schultink   J. Scholte in't Hof 
Roelvink   Gasthuis Slichterbrug 
de Vacker   H.J. Vreeman 
de Renger   G.J. Visschers 
Snellink   volm. H. Jansen voor H. Wolbrink 
Veld Geert   J. Lubbers 
Wennink   A.J. Snellink 
Huisstee   Jan Hungerink 
Siggink   G.H. Overbeek 
Meengs   Deventer Verwei 
Gelkink   Gerrit Berendsen 
Coenderink   Hendrik Boode 
Rensink   A.J. Tijink 
de Smitte   Jan Oelbrink 



J. Bosman   van Keulen 
Naselman   idem 
Houwboer   idem 
Ooink    Weeshuis 
Rikkerink   J.H. Beernink 
Segbers   idem 
Wissink   Harmen Berendsen 
Wilbers   B.J. Beernink 
Thije    H. Jansen 
Philipsborg   H. Jansen 
de Welle   H. Hagreis 
Poel    idem 
Kwestieus: 
Wolberink 
Nijhuis Herike  
Totaal 64 stemmen, waarvan 33 tegen en 31 voor 
 
Stokkum en Herike den 23 february 1854. 
De ondergetekende eigengeerfden in de mark Stokkum en Herike hebben de eer den heer 
erfmarkenrigter van die mark te verzoeken onverwijld of althans zoo spoedig mogelijk tot het 
beleggen of uitschrijven van eene holtink vergadering over te gaan. In welke vergadering zal 
geraadpleegd worden. 
1.  Over het benoemen van eene nieuwe commissie die belast zal worden met het ontwerpen en 
voordragen van een nieuw plan van verdeeling van voorzeide marke. 
2.  Om de geschiktste middelen te beramen of commissien te benoemen ten einde met Goor en 
Diepenheim te onderhandelen en zoo mogelijk tot eindschikking te komen wegens hunne 
vermeende regten. 
3.  Over hetgeen verder ter sprake zal gebragt worden. 
H. Janssen volmagt voor den heer van de Wijk  A.J. Leunk 
A.J. Snellink   J. Hungerink   Jan Scholten namens Vrielink 
Jan Scholten namens den Pot G.H. Kloots   B. Egbers 
D. Leunk   H.J. Leeftink   G. Wolberink 
H.J. Hoevink   B.J. Kevelham   W.H. Snellink 
J.H. Krabbenbos  H. Boode   A.J. Tijink 
G. Tijink   G. Hoekman verklaart niet te kunnen schrijven 
X dit is het handmerk van H.M. Elsschot   G. Nijhuis 
H. Wolbrink   H. Berendsen   J.H. Hagreis 
G. Berendsen   Jan Oolbrink   J. Meengs 
J.H. Hungerink  B.J. Beernink   J. Ikkink 
B.J. Senkeldam 
 
26-03-1854. 
De ondergetekende mr Ulrich Herman Wielinga Huber oud lid in het Provinciaal Geregtshof van 
Friesland wonende te Cornum bij Leeuwarden als voogd van jonkheer Epe Sjuck Burmania 
Vegelin van Claerbergen, eenigst nagelaten kind en universeel erfgenaam van wijlen mevrouw 
Everhardina Josina Douariere Vegelin van Claerbergen, geboren van der Wijck en eenige 
eigenaar van het zoogenaamde erve Plasman met twee waaren waardeels gelegen te Hericke 



onder Markulo provincie Overijssel, kragtens acte van scheiding en deling den eersten december 
acht en honderd negenenveertig op den huize de Klenke gemeente Oosterhesselen provincie 
Drenthe, ten overstaan van den te Koevorden residerenden notaris mr Albertus Slingenberg 
verleden den agtsten dierzelfde maand te Hogeveen geregistreerd, verklaart bij dezen te 
bevolmagtigen Hendrik Janssen landbouwer wonende onder Elsen om voor en namens den 
ondergetekenden in zijne geregte kwaliteit te verschijnen op de vergaderingen en bijeenkomsten 
welke ten doel hebben de scheiding en deeling der waaren, waardeels of markte of onverdeelde 
gronden, waartoe opgenoemden minderjarigen jonkheer mede is geregtigd en op dezelve al 
datgeen te verrigten, tegen te spreken of toe te stemmen met de ondergetekende in gemelde 
kwaliteit zelve tegenwoordig zijnde, zoude kunnen of laten doen; voorts in alle voorgesteld 
wordende overeenkomsten of handelingen naar rade of toe te stemmen of zich daartegen te 
verzetten, dezelve te tekenen of derzelver tekening te weigeren; en wijders al datgeen zonder 
eenige uitzondering te doen of te laten doen wat ter bevordering eener regtwaardige scheiding en 
deling der bovenbedoelde waaren waardeels en marktegronden nodig zal zijn en tot finale 
daarstelling van dezelve vereischt zal worden met in agt neming der regten en regtmatige 
belangens van bovengenoemden minderjarigen; alles onder belofte van goedkeuring en 
schadenvergoeding en zoo noodig met magt van substitutie. 
Corngum den 26 maart 1854. 
U.H. Wielinga Huber 
 
Herike den 23 october 1854. 
Aan den Hoog Wel Geboren Heer erfmarkenrigter van de marken Stokkum en Herike. 
De ondergeteekenden geerfdens der mark Stokkum en Herike geven met vereischten eerbied te 
kennen dat zij wel is waar op den laatst gehoudenen holting tegen het plan van verdeeling dezer 
mark hebben gestemd hetwelk eene vertraging der zoo zeer gewenschte verdeeling heeft ten 
gevolge gehad. Doch thans maar al te wel inzien dat zij ten dien opzigte verkeerdelijk hebben 
gehandeld en daardoor zich zelven en alle weldenkenden veel schade hebben veroorzaakt. 
Om voormelde redenen en uit hoofde der hooge noodzakelijkheid welke er bestaan om tot eene 
spoedigen verdeeling te geraken, nemen zij de vrijheid uwed met de meeste bescheidenheid te 
verzoeken. 
Dat het uwed moge kunnen goedvinden om met de verdeeling dezer mark volgens opgemeld plan 
maar een aanvang te willen nemen en aan de hiertoe te nemen maatregelen den meesten spoed bij 
te zetten. 
Het welk doende. 
H. Berendsen   J.H. Hagreis   B.J. Beernink 
A.J. Kloosters   G. Hoekman   B.H. Scholte int Hoff op Nijhuis 
A.J. Worsink   H.J. Hoevink   B.J. Kevelham 
J. Scholten   H.J. Megelink 
 
Stokkum den 31 october 1854. 
Aan den Hoog Wel Geboren Heer erfmarkenrigter van de marken Stokkum en Herike. 
De ondergeteekenden geerfdens der mark Stokkum en Herike geven met vereischten eerbied te 
kennen dat zij wel is waar op den laatst gehoudenen holting tegen het plan van verdeeling dezer 
mark hebben gestemd hetwelk eene vertraging der zoo zeer gewenschte verdeeling heeft ten 
gevolge gehad. Doch thans maar al te wel inzien dat zij ten dien opzigte verkeerdelijk hebben 
gehandeld en daardoor zich zelven en alle weldenkenden veel schade hebben veroorzaakt. 
Om voormelde redenen en uit hoofde der hooge noodzakelijkheid welke er bestaan om tot eene 



spoedigen verdeeling te geraken, nemen zij de vrijheid uwed met de meeste bescheidenheid te 
verzoeken. 
Dat het uwed moge kunnen goedvinden om met de verdeeling dezer mark volgens opgemeld plan 
maar een aanvang te willen nemen en aan de hiertoe te nemen maatregelen den meesten spoed bij 
te zetten. 
Het welk doende. 
B. Egbers   Jan Meengs   J. Hungerink op Hoestink 
J. Lubbers   H. Boode   G. Wolberink 
A.J. Tijink   H. Berendsen voor Gelkink 
 
08-09-1855. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van de mark Stokkum en Herike doet hier mede te 
weten dat er op dingsdag den 2 october eerstk. eene goedsheeren en eigen geerfden vergadering 
of holtink zal gehouden worden op het erve Leppink in Stokkum des smorgens om 10 uur, ten 
einde : 
1.  nader te delibereren en aan de goedkeuring van gewaarden te onderwerpen het door de 
daartoe benoemde commissie ontworpen plan van verdeeling der mark; zullende hetzelve 
inmiddels nog gedurende 14 dagen ter visie liggen op den huize Weldam. 
2.  over te gaan tot aanvulling der commissie voor de verdeeling. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfden der genoemde mark bij deze worden verzocht en 
opgeroepen ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om 
zoodanig met elkander te overwegen en te besluiten als men zal vermeenen te behooren. Alles op 
verlies van stem der uitblijvenden voor deze keer. Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan 
hunne respective goedsheeren tijdig kennis te geven. 
En zal deze te Markelo, Goor en Diepenheim aan de kerken op de twee eerstvolgende zondagen 
worden afgelezen, het dubbeld aangeplakt en deswegens door de kosters gerelateerd. 
Twickel den 8 september 1855.  J. de Lorraine Holling 
De inhoud dezes is afgelezen aan de kerk te Markelo op zondagen den 9 en 16 september 1855. J. 
Benthem. 
 
28-09-1855. 
Verklare ik ondergetekende Ernst Ferdinand Florentinus Spijker, oud-kantonregter van Lochem 
wonende te Lochem met kragt eener generale op mij afgegeven lastgeving voor haar 
Hooggeboren Vrouwe Maria Catharina Frederika Gravinne van Rechteren Limpurg, echtgenote 
van den Hoogwelgeboren Heer Willem Lodewijk Wolbert van Wassenaer Starrenberg wonende 
te Breda, welke aangehecht is aan een notariele acte berustende ten kantore van den openbaren 
notaris Maren alhier te Lochem, bij den mijne onderhandsche acte te substitueeren Jan Vruwink 
landbouwer in de buurschap Stokkum gemeente Markelo, aan wien ik den last opdrage om in 
vereeniging meede overige gewaardens in die markt, op dingsdag den tweeden october 
eerstkomende om smorgens ten tien ure zich te vereenigen ten huize van den bouwman Lepping 
in Stokkum en aldaar de belangens van mijn lastgeveresse als eygenaresse van het erve Vruwink 
waar te nemen, alle voorstellen die aldaar mogen gedaan worden aan te nemen en zijn gevoelen 
daarover in te brengen speciaal over een ontwerp-plan van verdeling der onverdeelden gronden 
dier marke en het zelve in zooverre de belangens van gemelde eigenaresse daarbij niet worden 
benadeeld, goed te sturen en wijders bij gelegenheid deezer vergadering al datgeen te doen en te 
verrigten, hetwelk de ondergetekende in persoon tegenwoordig zijnde in het belang zijnes vrouw 
lastgeversche zoude kunnen of behoren te doen onder reserve van behoorlijke mededeling van het 



verhandelde. 
Van al hetwelk deze acte onder mijne gewone handtekening heb afgegeven te Lochem den 
achtentwintigsten september achttienhonderd vijf en vijftig. 
E.J.J. Spijker 
 
28-09-1855. 
Ondergeteekende bestuurderen van het Burgerweeshuis te Deventer verklaren te magtigen den 
heer mr. A F. Kronenberg ten einde dat gesticht voor alle wharen welke hetzelve bezit in de 
marke Stokkum en Hericke en wel speciaal voor de whare liggende op het erve Meengs en voor 
die liggende op het erve Oonk in Herike, welke laatste is aangekocht bij akte van openbare 
verkoop den 14 october 1800 vijfenveertig voor den notaris P.J. Fabius verleden, te 
vertegenwoordigen op de markevergadering welke den tweeden october achttienhonderd 
vijfenvijftig te Stokkum zal worden gehouden en alle markenvergaderingen welke later mogten 
worden gehouden en als dan in den uitgestrektste zin al datgene te verrigten hetwelk bestuurderen 
van het Burgerweeshuis zelve tegenwoordig zijnde zonder hunne mogen of moeten doen. 
Gedaan te Deventer den 28 september 1800 vijf en vijftig. 
A. Verwey, C.B. Vervoort, A. Binkhorst, G.E. Jordens 
 
01-10-1855. 
De ondergeteekende mr Rutger Jan Schimmelpenninck kamerheer der Koning en lid van de Raad 
van Amsterdam, verklaart bij dezen volkomen volmagt te geven aan en magtig te maken den 
HoogWelGeboren Heer Jonkheer mr G.J.C. Schimmelpenninck lid der Provinciale Staten van 
Overijssel en burgemeester van Diepenheim, speciaal om hem ondergeteekende te 
vertegenwoordigen op de holting der mark van Stokkum en Herike welke gehouden zal worden 
den tweeden october van dit jaar 1855 en verders zijne ondergeteekende belangen als geregtigde 
en gewaarde in even genoemde marke waar te nemen en in zijne plaats op te treeden en te 
handelen waar en wanneer zulks zal behooren onder verband als volgens de wet. 
Aldus gedaan en goed gevonden op den huize Nijenhuis heden den 1 october 1855. 
R.J. Schimmelpenninck 
 
02-10-1855. 
Holting of vergadering van goedsheeren en eigengeerfden der mark Stokkum en Herike 
gehouden op het erve Leppink in Stokkum den 2 october 1855 ingevolge gedane publicatien door 
den verwalter erfmarkenrigter van den 8 september te voren. 
Tegenwoordig de heeren de erfmarkenrigter baron van Heeckeren van Wassenaer met 7 
stemmen, de assessoren W. Götte met 1 stem en jonkhr. G.J.C. Schimmelpenninck met 4 
stemmen. 
Wijders verschenen de heeren A.F. Kronenberg met 4 stemmen, J. Jarman en J. Meyes beide 
ieder met 1 stem, E.J. Egbers met 3 stemmen, H. Jansen met 4 stemmen; C. Nijhuis, H. Elschot, 
Jan Vruwink, J.H. Hungerink, D. Leunk alle vijf ieder met 1 stem; A.H. Boskamp met 2 
stemmen; A.J. Leunk, H.J. Lieftink ieder met 1 stem, J. Hungerink met 2 stemmen; J. Scholte, A. 
Lodeweges, J. Hesselink, H.J. Vreeman, G.J. Visscher, G.J. Roelvink, H. Wolbrink, J. Lubbers, 
A.J. Snellink, H. Daalwijk, G.H. Overbeek, J. Ikkink alle twaalf ieder met 1 stem; H. Berendsen 
met 2 stemmen; H. Boode, W. Voorts, G.H. Kloots, B. Egbers, J.H. Meengs, H. Meenderink, H. 
Greve, D. Hesselink, A. Loonink, A.J. Hoevink, J. Meengs, B.J. Kevelham, H. Elkink, A.J. 
Worsink, G. Hoekman, J.H. Immink, A.J. Kloosters, R. Mengerink, B.H. Scholte in't hof, J. 
Schreurs, H. Wilbers, A.J. Megelink alle tweeentwintig ieder met 1 stem; J.H. Hagreis met 2 



stemmen en J. Schut met 1 stem; de gemagtigden krachtens overgegeven volmagten en te zamen 
uitmakende 75 stemmen. 
De heer erfmarkenrigter opent de vergadering met het voorlezen der publicatien waaruit blijkt dat 
het houden van dezen holting behoorlijk is gepubliceerd op zondagen den negenden en 
zestienden september laatstleden aan de kerken te Markelo, Diepenheim en Goor en een dubbeld 
dier publicatien aangeplakt. 
De erfmarkenrigter aller eerst wenschende te voorzien in de aanvulling van de commissie voor de 
verdeeling der mark waarvan het lid H. Roelvink op Effink is overleden, stelt aan de vergadering 
voor in diens plaats te benoemen Arend Jan Leunk op Leunk in Stokkum, waarmede algemeen 
genoegen wordt genomen. 
De erfmarkenrigter brengt vervolgens ter tafel het plan van verdeeling der mark zoo als hetzelve 
is opgemaakt en vastgesteld door de daartoe bij markenbesluit benoemde commissie, welk plan 
gedurende veertien dagen ter visie van alle geinteresseerden gelegen heeft, ten einde dezen 
uiterlijk binnen acht dagen en dus binnen drie weken nadat dit plan ter visie is gelegd, hunne 
aanmerkingen schriftelijk aan die commissie zouden kunnen opgeven. 
Dit plan, waartegen geen schriftelijke aanmerkingen van gewaarden zijn binnen gekomen, wordt 
in deliberatie gebragt en wordt door den erfmarkenrigter in omvrage gebragt of de 
belanghebbenden zich met het ontwerp kunnen vereenigen, waarna hetzelve met groote 
meerderheid van stemmen is goedgekeurd en wel met 66 tegen 9 stemmen. 
En is mede ter vergadering verschenen de heer Schimmelpenninck in hoedanigheid van 
burgemeester van Diepenheim krachtens acte van compromis van 3 juny 1647 en verdere stukken 
en heeft zijn hoog welgeb als zoodanig en alleen uit kracht van die stukken en zonder dat zulks 
aan Diepenheim in het vervolg eenig meerder of ander regt zal geven, verklaart zijne stem voor 
de verdeeling uit te brengen, behoudens de regten aan Diepenheim uit kracht van bovengemelde 
stukken competerende. 
En niets meer voor te stellen zijnde is deze vergadering gesloten en deze holting resolutie na 
voorlezing door de aanwezige gewaarden, zoo verre die schrijven kunnen, geteekend. 
van Heeckeren van Wassenaer, W. Götte, G.J.C. Schimmelpenninck als gevolmagtigde van den 
heer R.J. Schimmelpenninck en als burgemeester van Diepenheim, A.F. Kronenberg als 
bestierder van het Grote en Voorster Gasthuis en als gemagtigde van het Weeshuis beider te 
Deventer, Joannes Jarman, Jerem. Meyes, Jan Vruwink, B. Egberts, J.H. Hungerink, D. Leunk, 
C. Nijhuis, A.H. Boskamp, H.J. Leeftink, A.J. Lonink, J. Hesselink, J. Hungerink, H.J. Vreeman, 
A. Lodeweges, H. Wolbrink, G.J. Visscher, J. Lubbers, A.J. Snellink, G.H. Overbeek, H. 
Daalwijk, J. Ikkink, H. Boode, H. Berendsen, R. Egbers, W. Voorts, J.H. Meengs, G.H. Kloots, 
H. Greven, D. Hesselink, Jan Meengs, A. Lonink, H.J. Hoevink, B.J. Kevelham, H. Elkink, A.J. 
Worsink, J.H. Immink, A.J. Kloosters, B.H. Scholt int Hof, H. Wilbes, A.J. Megelink, J.H. 
Hagreis, J. Schut 
 
21-10-1855. 
Holting gehouden in Stokkum den 21 October 1855. 
Tegenwoordig de erfmarkenrigter de hr baron van Heeckeren van Wassenaer, assessoren ..... (niet 
ingevuld). 
Benevens de volgende gewaarden: 
Voorstemmers 
Nijhuis    Christiaan Nijhuis 
Hilbrink   Harmen Elschot 
Vruwink   Jan Vruwink 



Hungerink   J.H. Hungerink 
Wennink   Derk Leunk 
Mensink   Alb. Herm Boskamp 
Wolberink   kwestieus 
Leunk    A.J. Lonink 
Lieftink   H.J. Lieftink 
Leppink 
Peters    Jan Hungerink 
Schulte   Jan Scholte 
Alink    Alb. Lodeweges 
Hesselink   Jan Hesselink 
Wannink 
de Vacker   H.J. Vreeman 
Renger    G.J. Visscher 
Snellink   H. Wolbrink 
Hoevink 
Oelbrink 
Wennink   A.J. Snellink 
Huisstee   Jan Hungerink 
Letink 
Mensink   Harmen Dalewijk 
Siggink   G.H. Overbeek 
Ikkink    Jan Ikkink 
Gelkink   H. Berendsen 
Koenderink   H. Boode 
Rensink   Willem Voorts 
Kloots    G.H. Kloots 
Egbers    Berend Egbers 
Wannink 
Dijkink   Jan H. Meengs 
Warnsink   Harm Meenderink 
Greven    Hendrik Greve 
Rierink   Derk Hesselink 
Bos Harm   Schimmelpenninck 
Naetseler   idem 
Houw    idem 
de Pot    A. Loonink 
Daalwijk   H.J. Hoevink 
Loock    Jan Meengs 
Meengs   B.J. Kevelham 
Wimerink   Hendrik Elkink 
Wierse    A.J. Worsink 
Becker    Gerrit Hoekman 
Immink   J.H. Immink 
Vrielink   A.J. Kloosters 
Schulte   Roelof Mengerink 
Nijhuis    B.H. Scholte int Hof 



Vinckers   J. Schreurs 
Wissink   Harmen Berendsen 
Wilbers   Hendrik Wilbers 
Plecht    A.H. Boskamp 
Warmelo   E.J. Egbers 
Morsman   idem 
Slotberend   idem 
Stoeveler   J. Jarman 
Schurink   W. Götte 
Hekhuis   J. Meyes 
Matena   H.J. Megelink 
Wolbers   idem 
de Welle   J.H. Hagreis 
Pool    idem 
Eertink    J. Schut 
Tegenstemmers 
Leferink   mr A.J. Kronenberg bestierder 
Roelvink   idem 
Meengs   Kronenberg als gemagt. Weeshuis 
Effink    G.J. Roelvink 
Oonk    Kronenberg 
Rikkerink   H. Jansen 
Segbers   idem 
Thije    idem 
Flipsborg   idem   66 voor en 9 tegen 
 
01-02-1856. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van de mark Stokkum en Herike doet hier mede te 
weten dat er op dingsdag den 12 february 1856 eene goedsheeren en eigen geerfden vergadering 
of holtink zal gehouden worden op het erve Leppink in Stokkum des voormiddags om 10 uur, ten 
einde : 
1.  Rapport te doen van de onderhandelingen met Goor en Diepenheim. 
2.  Over te leggen de rekening der mark. 
3.  Te delibereren en te resolveren over hetgeen verder ter tafel mogt worden gebragt. 
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfden der genoemde mark bij deze worden verzocht en 
opgeroepen ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om 
zoodanig met elkander te overwegen en te besluiten als men zal vermeenen te behooren. Alles op 
verlies van stem der uitblijvenden voor deze keer. Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan 
hunne respective goedsheeren tijdig kennis te geven. 
En zal deze te Markelo, Goor en Diepenheim aan de kerken op de twee eerstvolgende zondagen 
worden afgelezen, het dubbeld aangeplakt en deswegens door de kosters gerelateerd. 
Twickel den 1 february 1856.  J. de Lorraine Holling 
De inhoud dezes is afgelezen aan de kerk te Markelo op zondagen den 3 en 10 february 1856. J. 
Benthem. 
 
12-02-1856. 
Holting of vergadering van goedsheeren en eigengeerfden der mark Stokkum en Herike 



gehouden op het erve Leppink in Stokkum den 12 february 1856 ingevolge gedane publicatien 
door den verwalter erfmarkenrigter van den 1 february te voren. 
Tegenwoordig de heeren baron van Heeckeren van Wassenaer erfmarkenrigter met 7 stemmen, 
assessoren W. Götte en J. Jarman de eerste prose en als gemagtigde van den heer van het 
Westerflier met 4 stemmen en de laatste met 1 stem. 
Wijders verschenen de heeren E.J. Egberts met 3 stemmen, A.F. Kronenberg en A. Verwey Bzn 
elk met 2 stemmen, J. Nijhuis met een stem, A.H. Boskamp met 2 stemmen, A.J. Leunk en H.J. 
Leeftink ieder met 1 stem, J. Hungerink met 2 stemmen, J.H. Berendsen met 1 stem, H. Jansen 
met 4 stemmen, J. Lubbers en J. Ikkink elk met 1 stem, H. Berendsen met 2 stemmen; W. Voorts, 
J. Oolbrink, J. Kloots J. Meengs, H. Elkink, A.J. Worsink, J.H. Immink, A.J. Kloosters, B.H. 
Scholte int Hof en J. Schreurs alle tien alle met 1 stem, J.H. Hagreis met 2 stemmen, J. Schut met 
1 stem. 
De heer erfmarkenrigter opent de vergadering met het voorlezen der publicatien waaruit blijkt dat 
het houden van dezen holting behoorlijk is gepubliceerd op zondagen den 3 en 10 dezer loopende 
maand aan de kerken te Markelo, Goor en Diepenheim en een dubbeld der publicatien 
aangeplakt. 
De erfmarkenrigter doet mondeling verslag van de onderhandelingen met die van Diepenheim en 
Goor welke eene eindschikking nabij zijn. Na deliberatie worden deze onderhandelingen 
goedgekeurd en de erfmarkenrigter geauthoriseerd om deze zaken verder finaal te regelen en af te 
doen ten meesten nutte der mark. 
Vervolgens brengt de erfmarkenrigter de rekening der mark ter tafel loopende van 1 april 1845 
tot ultimo maart 1855 en wordt ter examinatie daarvan eene commissie benoemd bestaande uit de 
heeren W. Götte, J. Jarman, A.H. Boskamp, G.J. Meengs en A.J. Snellink om daarvan op de 
volgende vergadering rapport te doen. 
Door den heer erfmarkenrigter wordt voorgesteld artikel vier uit het plan van verdeeling, zoo als 
zulks op den 2 october laatstleden is vastgesteld en goedgekeurd, om de bezwaren welke tegen 
genoemd artikel bestaan geheel te doen wegvallen. Niemand daar iets tegen hebbende wordt het 
plan van verdeeling zoodanig gewijzigd aangenomen en goedgekeurd met algemeene stemmen. 
Het steken van plaggen in groengronden op zoodanige plaatsen als zulks van ouds verboden is, 
wordt in het belang der marktgenooten staande de verdeeling bij deze thans opnieuw verboden en 
bepaald de overtreders overeenkomstig wet ten strengste te vervolgen. 
De erfmarkenrigter geeft verder kennis aan de vergadering van de aanvrage van den heer van het 
Westerflier tot dadelijke in bezitneming ter exploitatie van een hoek leemgrond in het Mazeveld 
aan de zijde van het Westerflier, in mindering zijner eventueele toedeeling, hetgeen wordt 
geaccordeerd in het belang der nijverheid en der welvaart van den streken, onder zoodanige 
voorwaarden als de verdeeling der mark zal vereischen. 
Niemand iets meer hebbende voor te stellen wordt deze vergadering gesloten en deze na 
voorlezing geteekend. 
van Heeckeren van Wassenaer, Joannes Jarman, W. Götte, E.J. Egberts, A.F. Kronenberg als 
bestierder van het G.H. Gasthuis, A. Verwey Bzn bestuurder van het Weeshuis. 
J. Nijhuis, A.H. Boskamp, A.J. Leunk, H.J. Leeftink, J. Hungerink, J.H. Berendsen, Renger, H. 
Janssen, J. Lubbers, J. Ikkink, H. Berendsen, W. Voorts, J. Oolbrink, J. Kloods, J. Meengs, H. 
Elkink, A.J. Worsink, J.H. Immink, A.J. Kloosters, B.H. Scholte int Hof. 


