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Copia van het gehandelde der gecommitteerden van Stokkem en Harke van den 4 mey 1770. 
Ingevolge genomen resolutie op den holtink in Stokkum van den 13 september 1769 is de 
verwalter markenrichter neffens de ondergetekende gecommitteerde goetsheren vergadert 
geweest, hebbende de heer Bentink tot Diepenheim bij  missive van den 19 april deeses jaers 
1770 kennisse gegeven dat om seselvs voorgenomen reys nae 't Haage bij deese vergaderinge niet 
konde present zijn, gelijk mede de hr. van der Wijck tot Stoevelaer, bij missive van den 2 mey 
mede deeses jaers verwittigt heeft, ook daer bij niet tegenswoordig te kunnen weesen met verder 
versoek om alleen nu maer in overweginge te nemen de rekeninge van wijlen de borger Lt. 
Lindeman en het sluiten der rekeninge van ontfangst en uitgave van den hr verwalter Landrentmr. 
Bos en oud secretaris Pothoff, latende de overige poincten op voorschr. holtink commissoriael 
gemaekt onaengeroert. 
Soo hebben de ondergetekende in de eerste plaats geexamineert de rekeninge van voorseide 
borger Lt. Lindeman groot f 172-4-0 en bevonden in het generale erfgenamenboek dat bij 
resolutie van den 8 mey 1750 neffens de heren Bos en rentmr. Bras daertoe gequalificeert is, dat 
sij deshalve van advyse soude zijn, dat desselvs erfgenamen daer voor behoorde gededomageert 
te worden, dog geinformeert zijnde dat sijn ed. destijds te Goor mede valeerde over desselvs 
eigen taken rakende de Schipbeke en smorgens dikmaals int reet, latende de heren Bos en Bras 
het werk verrigten, oversulx van gedagten soude zijn, dat die rekeninge behoorde betaalt te 
worden met 100 gls. 
Vervolgens geexamineert en opgenomen hebbende ingevolge voorgemelte resolutie de rekeninge 
van ontfangst en uitgave van de heren H.J. Bos en Pothoff, is bevonden dat de ontfangst sig is 
bedragende een som van f 4885-17-8 en daer en tegen uitgave de som van f 5061-6-0, soo dat 
meerder uitgegeven als ontfangen hebben de somma van f 175-8-8, welke de marke Stokkem en 
Harke aen deselve debet blijft en soude sig ondergetekenden van gevoelen zijn, dat sig uit de 
eerste inkomende markepenn. behoorden te betalen, zijn de doorgehaalde acquiten neffens het 
dubbelt deeser rekeninge bij het markenboek overgenomen. 
Aldus gedaan binnen Goor den 4 mey 1770. 
Was getekent J.C. Pothoff  verwalter markenrichter, G. van der Sluis, Hendrik Jan Bos   
 
16-07-1770. 
Ingevolge genomen resolutie op den holtink in Stokkem van den 13 september 1769 is de 
verwalter markenrichter en gecommitteerde goedsheren weder vergadert geweest om de verdere 
poincten bij voorschr. resolutie commissoriael gemaakt in overweginge te nemen. 
1.  En dan in de eerste plaats in consideratie genomen zijnde het stuk van het vermiste 
vuurstedengelt van Prootsplaats, hebben de ondergetekende vermeent dat de eigenaren van de 
huisplaats en gaarden behoorde te worden aengeschreven dat vuurstedengelt soo bij den ontfangst 
alnog verschuldigt is te betalen, tenzij valable reden ter contrarie hebbe mogten die in de tijd van 
een maant schriftelijk aen de verwalter markenrichter sullen moeten overgeven. Zijnde de 
bewoners daer van opgegeven Hermen op den Grave en Scholman eigenaer burgmr. Weerman, 
den heeren van Odink als eigenaer van een stukje van dat gaerdenland bij Schurink in gebruik. 
2.  Nopens het vermiste vuurstedengelt in Stokkem bevonden hebbende dat Cremer Jan of 



Hulsbeke en Stuivebelt niet op het nieuwe register van 1763 uit het ontfangboek getrokken, 
gevonden worden maer wel op het register van 1717. Soo sullende deselve weder op het register 
ieder met een halve schoorsteen moeten gebragt worden en dien in het vervolg betalen, 
beginnende met den jare 1769, komende dan nog te kort een halve schoorsteen die in het vervolg 
beginnende met den jare 1769 door Jan Leeferink alias Veltjan, als eene van de oudsten onder de 
nieuwe getimmertens, aen de heer ontfanger sal moeten betaelt worden. 
3.  Ten respecte van het torf maken of schadden steken in het vlier souden de ondergetekendens 
van gedagten zijn dat in een volgent jaer de minste schade voor het vlier en de marke soude 
wesen, weder schadden te steken en het torf maken te verbieden. 
4.  Voor de persoon in de wandelinge de Jonge Gat Jan genaemt in deese marke geen beter 
plaatsjen wetende uit te vinden, soude men van gedagten weesen dat men deselve ter plaetse 
alwaer hij nu is, provisioneel behoorde te laten blijven, mits hem door de goedsheren worde 
aengewesen hoe verre hij sal mogen aengraven, dat daer van den eigendom aen de marke blijven 
en die vergunninge niet langer blijven duren als die persoon en sijn vrouw sijn levende en dan 
weer voor de gemeente blijven liggen. 
5.  In opsigte van de kuimen van eenige schoenmakers van Markel bij de pastorie in de 
Stokkumer gemeente leggende, soo word aen de selve toegestaen om agter het land van 
Leuvelink of Trukes een weg door het veen te maken en soo haer sulx te veel moeylijkheyd 
mogten veroorsaken sal aen deselve alleen toegevelijkheidshalve een ander plaatsje aengeweesen 
worden waer haer kuimen alsdan weder kunnen setten. 
6.  Betreffende het graven der sloten in het vlier word opgegeven informatie der gesworens 
verstaen dat den dijk en wiesen graven, soo ons doenlijk sullen moeten worden opgegraven en 
dat die van Diepenheim als van outs gebruikelijk daer toe mede sullen moeten helpen. 
Aldus gedaen op den 16 en 17 july in Goor en Stokkem des jaers 1770. 
Was getekent J.C. Pothoff verwalter markenrichter, D. Bentink als gecommitteerde, Hendrik Jan 
Bos verw. landrentmr., G. van der Sluis als gecommitteerde 
 
04-07-1777. 
In gevolge op den holtink in Stokkum genomen resolutie van den 24 september 1776 zijn de 
ondergetekende gecommitteerdens vergaderd geweest om de poincten op dien laatsten holtink 
commissoriaal gemaakt voor zoverre doenlijk te examineren. 
1.  En zig dan in de eerste plaats opdoende het poinct in verschil tusschen die van Diepenheim 
en Stukkum en de Negenhuizen of Oud Diepenheim over het brand maaken in het Moerveldt of 
Stokkumer vlier, zo zouden zij van gedagten zijn aan de goedsheeren te adviseren dat, terwijl de 
Negenhuizen of Oud Diepenheim zig expresselijk hebben voorbehouden zig aan de decisie der 
goedsheeren niet te submitteeren, het best zoude zijn om te zien dat de heeren erfgenamen 
tragteden om dit verschill door onderlinge tusschenspraake in der minne uit den weg te ruimen en 
zoo zulks onvermoedelijk niet mogte gelukken aan te raden om ter wederzijden een arbiter te 
kiezen, die dit verschil op de minst costbaartse wijze finaal afdeden. 
2.  Verders wordt de verwalter markenrichter verzogt om den sogenaamden Ouden Hekhuis van 
de soogenaamden Galgenbeldt te doen delogeeren en hem een plaatse aan te doen wijzen op de 
naasten daar hij laastelijk gewoond heeft, in val er geen andere plaats uit te vinden is.     
Aldus gedaan binnen Goor den 4 july 1777. 
Was get. J.C. Pothoff verwalter markenrichter, J.H. van der Wijck, H.J. Bos VLRmr., D. 
Bentinck, Gerh. van der Sluis 
 
20-08-1779. 



In gevolge resolutie genomen in Stokkum den 23 september 1777 zijn de verwalter markenrichter 
en gecommitteerde goedsheeren binnen Goor vergaderd geweest den 20 augustus 1779. 
En dan de gezworens van Stokkum en eenige van de Negenhuizen als Nijhof, Gesink, Camphuis 
en Bekkedam (zijnde de andere schoon het haar door Gesink was aangezegd niet gecompareert), 
gesproken hebbende, is het door tusschen sprake in zo verre geaccordeert dat die van 
Negenhuizen, te weten de negen erven ieder 's jaarlijks uit het Stokkumer vlier zullen mogen 
halen ieder tien voeren brandt, mits halende dezelve met haar eigen wagen en paerden en door 
haer eigen volk makende. 
Was get. J.C. Pothoff verwalter markenrichter, J.H. van der Wijck, Hendrik Jan Bos VLRmr., D. 
Bentinck, Gerh. van der Sluis 
 
06-10-1789. 
De geswoorens en zetters en schrijver van Stokkum en Beusbergen, als meede de oude boode 
Derk Slegtman en desselvs zoon de jonge boode werden mits deesen gelast om morgenvroeg 
zijnde woensdag den 7 october 1789 precies om 's morgens te 8 uiren te koomen in den Engel te 
Goor om aldaer door gecommitteerdens wegens zekere overgegevene memorien op den laasten 
holtink alnu nader gehoord te worden. 
En word den jonge boode gelast hiervan aanstonds kennisse en aansage te doen naar behooren. 
Actum Goor den 6 october 1789. 
H. Zegers verwalter markenrichter 
 
06-10-1789. 
Ingevolge convocatie van den verwalter markenrichter van Stokkum en Harke zijn de 
ondergetekende gecommitteerde goedsheeren ter voldoeninge van de erfgenamen vergaderinge 
een resolutie genomen op den holtink in Stokkum in dato 28 aug. deses jaers 1789 op heeden den 
6 october 1789 vergaderd geweest binnen Goor en die vergadering commissoriaal gemaakt voor 
soverre haer last strekt, af te doen. 
1.  En hebben in de eerste plaatse overwogen rapport te doen over het verschil tusschen die van 
Stokkum en het stedeken Diepenheym ter eenre, op en tegens die van de Negenhuysen of Oud 
Diepenheym ter andre zijde, en dienen bij deesen voor rapport darop den 20 aug. 1779 na verhoor 
van beyde de parthijen, is verstaan dat die van de voornoemde Negenhuysen ieder voor haer 
behoef jaarlijx tien voer brand uit het Stokkumer vlier mogen hebben, mits door haer eygen 
wagen en paerden en door geen vreemde sullen doen uit haalen en door haer eygen volk laten 
maaken; vermeinende dus de gecommitteerdens dat deese zaak hiermeede ten vollen is 
gedecideert en afgedaen, waervan de origineele conventie hierbij over gelegd om dien nae in het 
markenboek te kunnen werden geregistreert. 
2.  Ten opsigte van eene overgegevene memorie door verscheide boermannen getekend 
bestaande in 12 articuls zo op den laasten holtink vermeld, dienen de gecommitteerdens voor haer 
rapport dat de voorige resolutie van 26 july 1771 diende te werden geinhareert en alnog 
verbooden dat geen vhee in het Stokkemer Broek ter weide sal gedreven moge worden sonder 
vooraf opgebrand te weesen, op eene boete van 10 goudgulden en werd zo als tot hiertoe 
geschied is aan de boerenknegts gepermitteert twee beesten sonder meer, sijnde haer eygen en 
van geen vreemde op het broek te mogen weyden en zulx desnoods op requisitie van de 
markenrichter of goedheeren met eede moeten sterken, edoch alles bij provisie en tot revocatie. 
3.  Dat wat betreft het capitaal van een duysend gulden, tans ten profite van den heer overste van 
Prehn wegens de procedure van den predicant te Markelo, vermeinen de gecommitteerdens eene 
particuliere schuld te zijn en de marke niet te raaken, weshalven werd gerenvoyeert tot die geene 



welke deese penningen hebben opgenomen off genegotieert. 
4.  En wat aangaat de verduysterde posten van verpondinge en of contributie vermeinen 
gecomm. dat zulx uit de gemeene inkomsten moet gevonden of op een onbeswaerde plaatse of 
land jaerlyx diende gelegd en daer uit betaald te worden. 
5.  Betreffende de aangravingen, tuynrichtingen, vergraven van gemeene markengronden, 
vermeinen gecommitteerde goedheeren dat niemand eenige gronden buyten toestemminge der 
markenrichter of goedheeren zulxs al vermogen te doen bij eene boete daer toe bij voorige 
resolutien bepaald, namentlijk ter somma van 25 goudgl. en ter contrarie doende, dat hetselve als 
dan op costen van de aangravers sullen worden ingesmeeten. Wordende den heer markenrichter 
of verwalter gequalificeert om de boete daertoe staande in der minne of door middelen rechtens te 
moogen innen. 
En zullen de nieuws aangegravene gronden die sederd den jaare 1781, wanneer de laaste 
opneeminge is gedaan, in het aanstaande voorjaer moeten geschieden en daervan een register 
werden geformeert. 
6.  Wat aangaat het opruymen der Bolksbeeke zouden gecommitteerden van gedagten weesen 
dat daer behoorlijke ordres op diende gesteld en de heeren uit Gelderland, met naame de Heer 
van Amssen en andere die zulx mede aangaan mogten, te versoeken om tegenwerkinge te doen. 
7.  Betreffende het modder of turf maaken in het Stokkemer vlier werdt de vorige resolutie van 
24 september 1776 geinhareert bij poene van 10 ggl. voor de contraventieurs en de gesworens 
gelast daer op nauwkeurig te letten. 
8.  Over het 7de poinct is hier voren reeds geresolveert. 
9.  Ten opzigte der gedaane klagten over het maaken der binnenmarkse weegen zouden 
gecommitteerden vermeinen dat alle de binnenmarkse weegen en dijken schietende of lopende 
nae en in het Stokkemerbroek, gemeensamerhand door de gemeente op eene bequaame tijdt alle 
jaer diende te werden gemaakt en behoorlijk onderhouden en de onwillige daer toe te noodsaaken 
op eene boete van twee schelligen door de gesworene te innen. 
10. Het mayen van verel werdt ingevolge voorgaande resolutie alnog verboden op de boete van 
10 ggl; doch aan de ingeseten op hun gedaane instantie en versoek toegestaan om deselve te 
mogen mayen jaerlyx na St. Michealis en eerder niet. 
11. En wat het verkoopen van schadden aanbelangd zouden gecommitteerden vermeinen dat, nog 
door die van Stokkum en Harke nog door die van Diepenheym, eenige schadden aan, uit of 
inheemse te mogen verkoopen op een boete van 10 ggl. met last aan de gesworens om daerop 
nauwkeurig te passen. 
12. Ten opzigte van het marken booden amt door Derk Barendsen Sligtman bedankt zijnde en 
desselvs zoon Gerrit Jan Slegtman als nieuwe bode aangesteld, vermeinen de gecommitteerden 
dat deselve met het ophaalen van gasten als van ouds, namentlijk twee gast rogge als boode en 
twee gast boekweit als schutter van den Stokkumer Esch, van ieder erve genieten en trekken mag. 
En van de kleynen meede als van ouds, sonder iets meer ten laste der markte te mogen inbrengen 
except wegen gedaane buyten markse gangen die per uir tegens drie stuyvers aan hem meede als 
van ouds, sullen moeten werden betaald. 
En dat wat aanbelangd het restant van de zeventien kleyne woningen waer van Derk Slegtman 
voorgeevd niets te hebben ontvangen en daervan jaerlyx pretendeert vijf gulden, werd zulx bij 
deesen gepasseert. En wegens de ingebragte rekeningen ten reguerde van de Sluis en oppassen 
aldaer, waervan door de gesworens van Stokkem aan hem betaald zijn een daaler jaerlyx, werd 
deselve hier meede gepasseert en die rekeningen aan gemelten Derk Slegtman terug gegeven. 
En also gemelte bode Sligtman heeft ingebragt een memorie van verkogt hout in het 
Stokkemerbroek renderende ene somma van f 42-3-0, welke penn. denselven ontvangen heeft en 



dus aan de markte moet verantwoorden; doch zoude tegens eene ingebragte rekening van 
arbeydsloonen wegens houwen van boomen en eenige gangen als meede de costen van het maken 
der brugge kunnen werden geliquideert en vereffendt. 
Vervolgens door gemelte bode nog ingebragt sijnde een rekeninge van gangen over off wegens 
de procedure van den predicant te Markelo met de interesse van dien, samen bedragende eene 
somma van f 143-2-0, vermeinen de gecommitteerden dat het de gemeene markte niet aan en 
gaat, weshalven denzelven bij deesen werd gerenvoyeert tot zodane personen als hem daartoe 
hebben gelast; zijnde die rekeninge aan hem Derk Sligtman voornoemd mede weder terug 
gegeven en om evidente redenen bij deesen gepasseert en gewesen van de hand. 
13. Het ingebragte poinct over het lager maaken der sluysdeuren diend nader ondersogt en nae 
bevinding daerover met de heeren van Deventer deswegen in conferentie getreden te worden. 
14. Het ingekomen versoek van Roelof Leeftink om de grond in het Stokkemerbroek eygener 
authoriteit aangegraven en door de gemeente met voorkennisse van den verwalter markenrichter 
ingesmeeten als tot groot nadeel van de markte zijnde, kan niet worden geleden maer word van 
de hand gewesen bij poene daer toe staande. 
15. Het ingekomen versoekschrift van eenige boermannen en ingeseten van Stokkem in dato den 
25 aug. 1789 door de gecommitteerden geexameneert sijnde en om de wijtlopigheeden en 
verscheide poincten daer in vervat, op heeden niet kunnende worden tot afdoening op het papier 
gebragt, is door deselve goedgevonden de gesworens te gelasten om binnen den tijd van 4 
weeken een exact register off memorie over alle de inkomsten door haer ontvangen wordende, zo 
van het weyden van vreemd vhee, ontvang der gemeene penn. van gronden, uitdriften van 
ongewaarden en wat verder door deselve uyt de gemeente mogte worden ontvangen aan den heer 
verwalter markenrichter over te geven sonder daer van te blijven in gebreeken. 
Voorts werden de gesworens van Stokkem en Herike meede gelast om meede binnen den tijd van 
vier weeken aan den verwalter markenrichter over te geven een exact register van de 
aangegravene gronden welke sederd de laaste opneeminge aldaer mogten gemaakt zijn, te weeten 
sederd den jaere 1781. 
16. Voorgekoomen sijnde dat bij het tellen van het vhee de geheele gemeente mede rondloopt en 
dat bij die gelegendheid groote en onnutte verteeringe plaatse hebben, is goedgevonden tot die 
verteeringe te bepaalen eene somma van ses gulden sonder meer en dat bij het formeeren der 
registers door de gesworens en zetters niet meer sal mogen verteerd worden dan een somma van 
drie gulden. 
En werden tot nieuwe setters in plaats van Arend Mensink aangesteld Tonis Wennink in Stokkum 
en Hermen Weerds in plaatse van Jan Fruink mede in Stokkum en Jan Bosman in plaats van Jan 
Naselman in het Westervlier en werden de oude zetters met naame Teunis Ikkink in Beusbergen, 
Jan Wansink aldaer, Berend Wennink in den Luttikken Ende van Stokkum en Harmen Hoestink, 
bij deesen gecontinueert; doch alsoo de zetters geklaagd hebben dat geen salaris hadden, zo 
hebben gecommitteerden goedgevonden bij provisie ieder toe te leggen twee gulden om jaerlyx 
met de hiervoren gemelte en bepaalde verteeringe in de registers om te setten om daer uyt betaald 
te worden en word het gewone salaris van den markenscriba gelaten als van ouds. 
17. Ook word aan de gesworens bij deesen mede geaccordeert en toegestaan om als van ouds een 
ieder voor eene emolument te moogen weyden een veulen en twee beesten die zij van uitheemse 
off buytenmarkse zullen mogen aanneemen. Zullende dit vhee van het opbranden weesen 
geeximeert, maer verpligt zijn de naam van den eygenaer in het haer te scheeren; edoch alles tot 
revocatie en maer bij provisie. 
Aldus geresolveert den gedaan op den 6 en 7 october 1789. 
H. Zegers verwalter markenrichter, H.J. Bos VLRmr., Gerh. van der Sluis 



 
16-08-1804. 
Ingevolge gedaane aanschrijving zijn op heeden den 16 augustus 1804 vergadert geweest  de 
gecommitteerdens van Stokkum, Beusbergen en Herike. 
W. Hulsken als verw. markenrichter, de heer D. Bentink tot Diepenheim, de heer landrentmr. van 
der Wijck, hr. J.D. Auffmorth, Pr. Bartelds namens den hr. van der Wijck tot Stoevelaar. 
1.  Ingevolge qualificatie der goedsheeren zijn aangesteld tot gezworens: 
Scholten in het Hoff  Hoevink jr  Arend Jan Fokker 
Dikkink   Meengs  Roelofsen 
Hekhuis   Jan Herman Scholten Gerrit Poel 
welke door den verwalter markenrigter nae stijl en marken resolutie in functie zullen gesteld 
worden. 
2.  Goedgevonden dat alle binnen een jaer en dag aangegraven marken gronden zullen worden 
ingesmeten voorbehoudens een ieder de faculteit om des begerende zich daerdoor op de 
eerstkomende goedheeren vergadering te addresseren en daertoe behoorlijk verzoek doe. 
3.  Zullende de overige aangegraven gronden daer gecommitteerdens in oogenschijn worden 
genomen en daaromtrent nae bevinding van zaaken nader worden gedisponeert, waartoe bepaald 
word aanstaande dingsdag den 24 july 1804 des morgens om neegen uur precies ten huyse van 
Scholte in het Hoff in Stokkum. 
Ten welken einde de hr verw. markenrigter verzogt worden bij missive aan de overige 
gecommitteerdens kennis te geven. 
Aldus gedaan binnen Goor dato als baven. 
4.  Den hr verw. markenrichter wordt verzogt als Richter van Kedingen op een zeker bepalende 
dag de ingezetenen van Stokkum, Beusbergen en Herike op te roepen ten einde door hun lieden 
zetters te verkoozen worden. 
Aldus gedaan binnen Goor op dato als baven. 
W. Hulsken verw. markenrigter 
 
16-08-1804. 
De verwalter markenrichter en gecommitteerdens hebben gerapporteerd dat ter voldoeninge aan 
de commissie hun bij erfgenamen resolutie opgedragen op den 16 aug. 1804 te Goor waren 
vergadert geweest en als toen bij hun was geresolveert invoegen als hier van een copie koomen 
over te leggen. 
Fiat insertio. En waaromtrent zij de erfgenamen dienen te informeeren. 
ad 1.  Dat de aangestelde gezworens door de verwalter markenrichter na stijl en marken resolutie 
datelijk daarop zijn in functie gesteld en met genoegen en kunnen bijvoegen dat men er een goed 
gevolg ten voordeele van het Stokkumer Broek van heeft bespeurd. 
ad 2.  Dat alle binnen jaar en dag aangegraven marktengronden overkelijk zijn ingesmeeten 
geworden dog met geen ander gevolg alsdat dezelve datelijk daarna weder zijn opgesmeeten en 
opnieuws aangegraven, verzoekende dat dieswegens door de erfgenaamen kragtdadige mesures 
moge worden genomen, ten dien einde aan de erfgenaamen in consideratie gevende of gezeide 
gronden niet weder opnieuws behoorden ingesmeeten te worden en teffens eene boete van 25 
goudgld. bepaald tegens die geene welke zonder voorafgaane permissie gezeide gronden weder 
mogten opsmijten of aangraven en teffens een gelijke boete gesteld tegens die geene welke 
zonder voorafgaane permissie eenige marktengronden mogten komen aan te graven en de verw. 
markenrichter geautoriseert om een advocaat of procureur te qualificeeren om de boeten van de 
breukvalligen door middelen rechtens in te vorderen, doende hij verw. markenrichter van het 



voorgevallene op de eerstvolgende vergadering rapport. 
ad 3.  Hebben de verw. markenrichter en gecommitteerden de overige aangegravene gronden 
ook werkelijk in oogenschijn genomen, dog voor en al eer hier in verders iets te kunnen doen, 
vermeent de intentie en nadere goedvinden der erfgenaamen ten dien opzichte te moeten vraagen 
daaromtrent dan ook al de erfgenaamen in bedenking gevende of het niet noodig zoude zijn dat 
vooraf een zeeker fixam van elke schepel veldgrond op 12 gl en 18 gl het schepel voor 
groengrond, wierde gearresteerd als wanneer het door deskundigen zoude kunnen worden 
opgemeeten en dien conform getaxeerd. 
W. Hulsken verw. markenrigter, B.H. van der Wijck gecomm., F. Muntingh gecomm. 
ad 4.  Is na voorafgaande oproeping door de ingezeetenen zes zetters verkooren en aangesteld 
geworden: 
Hendrik Roelvink  Harman Letink  Jan Hendrik Wansink 
Berent Egbers   Berent Wennink  Willem Naselman 
Hendrik van der Sluis 
 
01-03-1815. 
Rapport der aangegraven gronden in de buurschap Herike markte Stokkum opgemaakt den 1 
maart 1815 door de ondergetekende gecommiteerdens in tegenwoordigheid en met gemeen 
overslag des gezworens van voorm. buurdschap Scholte en Wiemerink. 
Hendrikus van Eerden. 
Een huisje gelegen bij den Pot. Het aangegravene bij hetzelve en langs de weg op Markelo zoude 
wederom behoren ingelijkt te worden omdat anders bij het opmaken van de weg hinderlijk is. 
Snijders Berend. 
Een hoekje lands naast dat van Van Eerden in te lijken om dezelfde reden. 
Gerrit Jan Blekers. 
In het Stokkumsche op den hoek van den weg na Markelo is van dezelve door verdieping van de 
sloot en den opworp die weg versmald; waarom die wal of zogenaamde slagt behoorde ingelijkt 
te worden om de weg zijne voormalige breedte wederom te doen erlangen. 
Slygman. 
Daartegen over behoord de hoge wal insgelijks aan den weg gebragt te worden om die te 
verbreden. 
Dreses. 
Een inwoner van Markelo heeft een streepje gronds aangegraven dat aan de markte van Markelo 
zoude betaald zijn, niettegenstaande hetzelve onder Herike behoord, uitwijzens de laaksteen in 
Brinkers land, lakende op het huis van Lammert Wolthuis en een laaksteen gelegen. 
van Heeck. 
Een streepje gronds aangegraven begroot op een spind lands veldgrond. 
Jan Kobben. 
Een streepje gronds aangegraven langs de weg en zijn land behoord, om de vrije en 
onbelemmerde passage te bevorderen, ingelijkt te worden. 
Jannes Egberts of Nijen Pot. 
Een streepje lands aangegraven bij de mate langs de Potdijk en het veld begroot op twee spind 
lands veldgrond. 
Hendrik Pot. 
Een streepje gronds tegenover de Nieuwe Pot langs het veld aangegraven begroot op twee spind 
lands veldgrond. Hem is daarvan aangewezen een hoek lands om wederom in te lijken ten einde 
de daar langs lopende regte voerweg niet te krommen. Zijn nu nieuw aangraafsel langs den 



Potdijk als benadelende bij het maken of onderhouden van dien weg, behoord ingelijkt te worden. 
Wiemerink. 
Langs het kempken bij de Pot aangegraven zes spind lands begroot veldgrond. 
Harmen Wilbers. 
Zijn huis staat op erfgenamengrond, heeft ook een kampje van het veld aangegraven een en ander 
begroot op twee spind lands veldgrond. Op het eind van dit kampje een hoek gronds 
aangegraven, behoord wederom ingelijkt te worden omdat voor de daar langs lopende weg 
hinderlijk is. 
Derk Slagman. 
Bij zijn huis aangegraven twee separate stukjes land te zamen begroot op drie spind lands 
veldgrond. 
Wolter Stoelhorst of Look. 
Bij het slag aangegraven begroot op een schepel lands veldgrond. 
Daalwijk. 
Agter zijn huis aangegraven zes spind groengrond en zes spind lands veldgrond. 
Meenges of Jan Koelers. 
Een hoek gronds bij den gaarden aangegraven begroot op een schepel lands groengrond. 
De erven Hulsken bij de Look. 
Aangegraven een stukje lands begroot op twee spind lands groengrond. 
Jan Hendrik Worsink. 
Bezijden het huis een stukje lands langs den Bree aangegraven begroot op zes spind lands 
veldgrond. 
Bekker. 
Aangegraven het Nij begroot op twee spind lands groengrond. 
Klein Vrielink. 
Voor het huis aangegraven een spind lands veldgrond. 
Groot Vrielink. 
Men is in het onzeker of een hoekje gronds bij de weide bezijden het huis en langs den weg 
aangegraven, begroot op ½ spind lands veldgrond, betaald is. 
Huskes. 
Agter de nijndeur aangegraven een hoek gronds begroot op een spind lands veldgrond. 
Welmers. 
Twee stukjes land voor het huis aangegraven begroot op een spind lands veldgrond. 
Scholte. 
Bij de kamp aangegraven begroot op twee spind lands veldgrond. 
Gerrit Jan Wilbers. 
Bij zijn gaarden van den brink aangegraven een spind lands groengrond. 
Jan Hendrik Wilbers. 
Bij zijn gaarden van den brink aangegraven een spind lands groengrond. 
Wissink onder Stoevelaar. 
Van den brink een hoekje aangegraven begroot op een half spind lands groengrond. 
Keubbe. 
Bij zijn huis van den brink aangegraven begroot op een spind lands groengrond. 
Kooiker. 
Langs de Herikerweg bij zijn land aangegraven een spind lands veldgrond. 
Stoevelaar. 
Bij den Philipsburg aangegraven twee spind lands veldgrond en van de Wee bij het Nijland een 



stuk lands begroot op een en een half schepel lands groengrond. 
De gecommiteerdens voormeld. 
B.H. van der Wijck   H. van der Sluis    W. Götte 
 
De door gecommiteerdens begrote aangegraven veld- en groengronden aan de markte al nog 
schuldig zijn. 
    Veldgrond    Groengrond 
    schepels spind gezaai  schepels spind gezaai 
erven van Heek    1 
J. Egberts of Nijen Pot        2 
Hendrik Pot     2 
Wiemerink   1  2 
Harmen Wilbers    2 
Derk Slagman     3 
Wolter Stoelhorst of Look 1 
Daalwijk   1  2   1  2 
Meenges of Jan Koelers      1 
erve Hulsken bij Look         2 
Jan Hendrik Worsink  1  2 
Bekker           2 
Klein Vrielink     1 
Huiskes     1 
Welmers     1 
Scholte     2 
Gerrit Jan Wilbers         1 
Jan Hendrik Wilbers         1 
Wissink of Stoevelaar    1     ½ 
Keubbe          1 
Kooiker     1 
Stoevelaar     2   1  2 
Groot Vrielink onzeker 
    ____________________________________________ 
    9  2   6  1½ 
 
01-03-1815. 
Pacht der huttelieden. 
Rapport aan de goedsheren en eigenerfdens der markte Stokkum door de gecommitteerdens 
derzelve markte B.H. van der Wijck tot Stoevelaar, H. van der Sluis tot Westervlier en W. Götte 
ten aanzien der pacht welke de huttelieden des buurdschap Herike gelegen langs den Potdijk bij 
de Daalwijk en den Philipsburg jaarlijks van hunne landerijen aan deze reeds vermelde markte 
zouden behoren te geven. 
Gecommiteerdens hebben de eer ten dien einde voor te dragen dat het hun is voorgekomen dat 
van deze landerijen billijker wijze de pacht naar de tegenswoordige waarde niet kan gevorderdt 
worden en wel om de volgende reden: het is kenlijk dat deze landerijen, door verarmde menschen 
die anders ten laste van den armenstaat zouden zijn geweest, ontgonnen zijn, dat dezelve door 
hun in de tegenswoordige staat zijn gebragt. Dat ook de aangegraven veldgronden in deze markte 
tegens een geringe prijs betaald wordende zij, hoe zeer zij wel eigentlijk geen recht op de 



veldgronden hadden dit evenwel billijke wijze en uit hoofde van hunnen behoeftigen staat 
vooralsnog in consideratie kan worden genomen. Daar evenwel het nu reeds drie jaren geleden 
besloten is in deze vergadering dat zij op een geringe jaarlijksche pacht zouden worden gesteld, 
achten gecommiteerdens dat het laatste verlopen jaar door hun behoord te worden voldaan, 
terwijl zij almede de vrijheid nemen deze vergadering in consideratie te geven of het verlopen 
pachtjaar voor het toekomende niet op Martini of op Petri behoorde te worden gesteld en 
behoorlijke pachtcontracten aangegaan. 
Eindelijk hebben zij geoordeeld dat het deze vergadering niet onaangenaam zoude zijn dat deze 
taxatie met gemeen overleg der gezworenen dezer buurdschap geschiede en men in dezelve naar 
omstandigheden zonder zich geheel en al te binden aan de hoegrootheid der door hun in gebruik 
zijnde landen en hebben alzoo getaxeerd. 
Jan Kobben tien schepels land op een jaarlijksche pacht van vier gld. 
Jan ten Dam acht schepels land op een jaarlijksche pacht van vier gld. 
Hendrik Reins zes schepels land op een jaarlijksche pacht van eenen gulden en tien cents. 
Lammert Volthuis vijf schepels land op een jaarlijksche pacht van twee gld. 
Hendrik Key zes spind land op een jaarlijksche pacht van tien stuivers. 
Hendrik Roelefs drie schepels land op een jaarlijksche pacht van eenen gulden. 
Gerrit Hobbeling zes schepels land op een jaarlijksche pacht van twee gld. 
Jan Hendrik Koelers een schepel land op een jaarlijksche pacht van tien stuivers. 
Mannes Koelmans drie stukjes land te zamen twee schepels land op een jaarlijksche pacht van 
tien stuivers. 
Bij den Philipsburg: 
Lodeweges zes schepels land op een jaarlijksche pacht van een gld en tien stuiver. 
Roelef Leeftink zes schepels land op een jaarlijksche pacht van een gld en tien stuiver. 
Baars wed. Strik negen schepels land op een jaarlijksche pacht van een gulden en tien stuiver. 
Boomkamp acht schepels land op een jaarlijksche pacht van een gulden, zijnde gecommiteerdens 
echter van oordeel dat zijn pacht eerst behoorde in te gaan met Martini of Petri jl omdat zijn land 
nog maar kortelijks ontgonnen is. 
Willem Kevelham vier schepels land noch niet ontgonnen zijnde, zoude na het oordeel van 
gecommiteerdens nog eenige tijd vrij van eenige pacht behoren te zijn. 
Karssenberg zeven schepels land op een jaarlijksche pacht van een gulden en tien stuiver. 
De gecommiteerdens voormeld. B.H. van der Wijck   H. van der Sluis   W. Götte 
Korte notitie van de volgens in dit rapport opgelegde pacht aan de huttelieden dezer buurdschap. 
Jan Kobbe     f  4-0-0 
Jan ten Dam        4-0-0 
Hendrik Reins        1-10-0 
Lammert Volthuis       2-0-0 
Hendrik Key        0-10-0 
Hendrik Roelofs       1-0-0 
Gerrit Hobbeling       2-0-0 
Jan Hendrik Koelers       0-10-0 
Mannes Koelmans       0-10-0 
Lodeweges        1-10-0 
Roelef Leeftink       1-10-0 
Baars wed. Strik       1-10-0 
Boomkamp        1-0-0 
Willem Kevelham       0-0-0 



Karssenberg        1-10-0 
      _______ 
Dus voor als nog jaarlijks   f  23-0-0 
 
13-07-1815. 
Rapport van gecommiteerdens op den holting of markten vergadering van heden den 13 july 
1815. 
De ondergetekende gecommiteerdens der vereenigde markte van Stokkum en Herike 
overeenkomstig den last hun opgedragen bij resolutie van den 17 october 1814 namentlijk om: 
1.  de volgende rekeningen, als een van den timmerman Harmen Kooyer, een van den verwalter 
markenrigter en een oude schuldbekentenis ten laste der markte te examineren en accoord 
bevonden zijnde, middelen tot betaling te beramen en hierbij vooral in het oog te houden dat 
veele gronden in de gemeente zijn aangegraven die voor zoover hun gecommiteerdens geschikt 
zouden voorkomen om aan de ingezetenen tegens betaling of jaarlijksche pacht af te staan. 
2.  te onderzoeken in hoeverre twee hutten op de grenzen van Herike en Elssen stonden en bij 
aldien op onze grond geplaatst waren, de eigenaren die plaats te ontzeggen en des vereischt 
middelen van dwang te gebruiken met authorisatie echter om in dezen naar omstandigheden te 
handelen en eindelijk 
3.  een concept plan te formeren waarna voor het vervolg in deze gemeente zal worden 
gehandeld met het steken van brand, houwen van hout en maayen van plaggen, waarbij de 
verbetering van den gemeente en het ruimen der beeken en tochtsloten in het oog diende 
gehouden te worden. 
Hebben de eer ten aanzien van het eerste punt aan deze vergadering voor te dragen dat zij bij 
examinatie der rekening van den timmerman voormeld en na oculaire inspectie van het 
timmerwerk in de school genomen te hebben vermenen dat dezelve in veele opzigten te hoog is 
gesteld en anderen niet genoeg gedetailleerd zijn, dat het zoldertje in de school zeer slegt werk en 
ook ten aanzien van het daartoe geleverde hout veelal onbestaanbaar is; dat vooral de kachel hun 
of omtrent de som daarvoor gesteld niet waard is, waarom gecommiteerdens van oordeel zijn dat 
dit alles door deskundigen zoude behoren te worden getaxeerd en dan zelfs aan voormelde 
zwakke zoldertje meer vastheid diende bijgebragt te worden; voorts dat op deze rekening door 
den verwalter markenrigter reeds eenhonderd en fijftig guldens is betaald. 
Belangende de rekening van wijlen den verwalter markenrigter Hulsken reflecteren 
gecommiteerdens dat het marktenboek zoude behoren te beslissen of denzelven tot het betalen 
der f 150 aan den timmerman Harmen Koyer is geauthoriseerd, in welk geval de vier en twintig 
guldens interest naar hun gevoelen zouden kunnen geaccordeert worden en anders niet. 
Des gelijken zijn gecommiteerdens van oordeel dat uit het marktenboek almede zal moeten 
blijken of de zes jaren verponding en contributie van een zoogenaamden vermiste post staande op 
naam van de erfgenamen Schutte, welke zedert eenige jaren (naar inhoud dezer declaratie), door 
de markte zoude betaald zijn, alzo gecommiteerdens zich des wegens niets herinneren. 
Belangende eindelijk de erkentenis van boermannen en gezworens van Jan Greve opgenomen te 
hebben eene somma van vijf en dertig guldens tot het betalen van verbijsterde posten, zouden 
gecommiteerdens van oordeel zijn dat deze som van den 28 november 1768 en dus een zeer 
verouderde tijd geleden is, dezelve niet te min ten merken van deugelijkheid inhoud en alzoo 
zoude kunnen voldaan worden, hoe zeer het nauwelijks te beseffen is dat die som zoo lang 
ongerestitueerd is gebleven en daarom zoude behoren onderzogt te worden alvorens of 
deswegens eenig spoor in de markten resoluties van dien tijd te vinden is. 
Wat eindelijk belangt de last aan hun opgedragen om middelen tot betaling dezer schulden te 



beramen, zijn gecommiteerdens van oordeel dat er geene andere bronnen aanwezig zijn dan de 
schulden der erfgenamen weegens aangegraven gronden en de pacht aan de huttelieden op te 
leggen, welk provenue daar toe zoude kunnen strekken en waarvan zij de eer hebben separate 
rapporten sub A en B hierbij over te leggen. 
Hiermede aan het eerste lid hunner commissie huns inziens hebbende voldaan gaan zij over tot 
het twede articel betrekkelijk de twee hutten. 
Ten dien einde hebben gecommiteerdens nauwkeurig de grensscheiding van Herike op de het 
vereenigde markte van Elssen tusschen het Klein Verdriet en Broek Gerrit, zoo veel mogelijk 
nagegaan en zijn thans volkomen overtuigd dat de Brandehorst waarop de twee questieuse hutten 
zijn opgeslagen nagenoeg geheel onder Herike behoord. 
Deeze scheid moet noodwendig genomen worden van een scheidpaal bij het Klein Verdriet die 
nog (ten minst zigtbaar) aanwezig is en zich richt op het pad voor het huis van gemelde Broek 
Gerrit en wel om de volgende reden: het huis van Broek Gerrit in zijn geheel met het land dat aan 
den pad voorm. word onder Herike verpond en behoord dus daaronder en volgt noodwendig dat 
er een rigting moet zijn van den hoek aan dien gaarden of liever van dien deel derzelve aan deze 
zijde meergem. pad die het Heriksche en het Elschensche scheid. Deeze rigting kan geene andere 
zijn als die van voorm. paal op gezegde pad en is te zeer bekend om daar aan te twijfelen. Dog in 
geval die van Elssen dit niet wilden erkennen zouden zij een ander scheid moeten kunnen 
aantonen. 
Gecommiteerdens hebben de rigting van meergemelde paal op het pad van den gaarden van 
Broek Gerrit niet zuiver kunnen zien omdat het huis van Verdriet in de weg staat. Zij houden het 
evenwel daar voor dat ruim de helft van dit huis en een kleine streep gronds van de mate 
genaamt, die van het Verdriet benevens de Brandehorst, welke horst op drie a vijf passen meer of 
min onder Herike behoren ten zijden van Elssen zouden willen beweren omdat het Klein Verdriet 
en die streep gronds van de mate voorm. onder Elssen verpondt wordt, veroorzaakt waarschijnlijk 
omdat men daarop niet veel acht geslagen heeft, naardien dit waarlijk zeer gering deel in geene 
aanmerking kwam dat de sloot langs deze mate de eigentlijke grensscheiding zij, maar daar uit 
zoude dan nootwendig moeten volgen dat de Brandehorst geheel onder Herike zoude behoren. 
Om welke reden dat gecommiteerdens de beide verarmde huttebewoners Marten Verdriet en 
Berendine Tyoonk, welke niet ten laste dezer markte behoren en zich allezints wederregtelijk op 
voormelde horst hebben neder gezet, hebben aangezegt dezelve te moeten verlaten; dat zij echter 
uit regard dat de laatstgemelde Berendiena Tyoonk met twee nog zeer jonge kinderen belast, den 
verwalter markenrigter aan Elssen hebben uitgenodigt om voor deze vrouw te zorgen. Zij dezelve 
tot nog toe daar hebben laten verblijven dog dat dan nu eindelijk de verwalter markenrigter van 
Elssen van de heer markenrigter is geauthoriseerd om de markenzaken tusschen deze markte en 
Elssen finaal te vereffenen. Zij derhalven vertrouwen dat weldra deze horst zal verlaten zijn, dog 
ingeval dit onverhoopt niet spoedig mogt geschieden zullen gecommiteerdens van de magt in 
dezen hun gegeven het nodig gebruik maken. 
Gecommiteerdens gaan thans over tot het derde deel hunner commissie betrekkelijk het te 
formeren plan van order in het steken van brand, het maayen van plaggen, enz. 
Om hierin egter met goed gevolg iets te ondernemen is het noodzakelijk de broek- en 
groenlanden persoonlijk op te nemen en na de plaatselijke bevinding het plan te maken. Dit werd 
ook noodzakelijk bevonden zijnde in hunne eerste bijeenkomst besloten. 
Zij zijn daarin verhindert geworden door eene buitengewone langdurige hoogte van water in het 
broek en naderhand door de vergadering der Staten dezer Provintie waarvan twee hunner liden 
zijn. 
Gecommiteerdens hebben egter zoo veel in hun vermogen was provisionneel het maayen van 



plaggen op de zoogenaamde wee, de weide grond van Herike, welke dit jaar buitengewoon sterk 
tot vernieling toe werd zward gemaaid, met succes tegengegaan en zullen niet in gebreken blijven 
zoo spoedig maar eenigzints mogelijk een vast plan order in dezen hun laatst opgedragen last 
deze vergadering aan te bieden; opdat aan de eene kant een zeker deel groenplaggen tot de 
landbouw noodzakelijk, zonder de gemeene weidegrond te vernielen, kunnen gemaaid worden. 
Ook ten aanzien van het steken van brand en op het roven van dezelve zullen zij het zich tot een 
eer rekenen daarvoor nuttige en voordelige reglementen deze vergadering aan te bieden, waartoe 
zij van nu af al hunne zorgen zullen aanwenden. 
Gecommiteerdens hiermede hun rapport sluitende submitteren hetzelve aan het oordeel deze 
vergadering. 
B.H. van der Wijck   H. van der Sluis   W. Götte 
 
1816. 
Rapport van gecommitteerdens der vereenigde markt van Stokkum en Herike ter voldoening aan 
de markten resolutie van 17 october 1814 waarbij aan hun is opgedragen om een conceptplan te 
formeren waarna voor het vervolg in deze gemeente zal worden gehandelt met het steken van 
brand, houwen van hout en maayen van plaggen, waarbij de verbetering van de gemeente en het 
ruimen der beeken en togtsloten in het oog diende gehouden te worden. 
En ingevolge resolutie van 13 july 1815 om de scheiding tusschen deze markt en die van Elssen 
te vervolgen en af te doen. En eindelijk dat aangezien het aan ongelegenheden onderhevig was 
dat ieder zich naar wilkeur als gewaard opgevende naauwkeurig te onderzoeken welke plaatsen 
of erven stem op den holting hebben. 
Gecommitteerdens deze aan hun opgedragen last, het eerste punt betreffende in zijnen geheelen 
omvang betrachtende, vernemen dat dezelve is strekkende om de markten zaken in een geregelde 
order te brengen. Trouwens dit is ook de bedoeling van onzen tegenswoordigen heer 
markenrigter die van den aanvang van zijn praesidie insteerde om de stemgeregtigdheid 
onwrikbaar vast te stellen, ten einde aan geen twist daarover en daaruit voortvloeyende 
ongeregeldheden deszelfs heilzame bedoelingen bloot te stellen. 
Wanneer wij ook onbevooroordeelt den loop onzer markten zaken en de order in dezelve nagaan, 
moeten wij erkennen dat dezelve voor veele verbeteringen vatbaar is. 
Het is waar dat van onheuglijke tijden een markenregter in deze vergadering voor zat; dat ook de 
markten resoluties worden geboekt. Het is ook kenlijk dat er in de respective buurtschappen 
burgemeesters waren aan wien het repartitieren der zogenaamde onraadsgelden en een zeker 
toeverzigt als voor brandmerking van het vee dat op de gemeenteweide gedreven werd, het 
schutten van het vee, voor de bevrugting der landerijen en wat dies meer zij te zorgen, was 
aanbevolen. 
Dat er van tijd tot tijd gecommitteerdens werden benoemd om deze en gene zaken te regelen of 
een rapport uit te brengen en dat somwijlen door de heer markenrigter vergezeld van de geerfdens 
het wilkeurig aangegravene wederom werd ingelijkt. 
Maar wanneer wij overwegen hoe deze oorsprongelijke markten instellingen in vervolg van 
tijden zijn nagekomen, hoe dat veele derzelve geheel in onbruik zijn geraakt. Wanneer wij 
betrachten dat de weidegrond voor een groot deel is vernield, dat op de boschgrond alleen eenige 
overgeblevene struiken de oude plaats kenlijk maakt, dat aan verdere markten order naauwelijks 
meer gedagt word, zal men (houden wij ons verzekerd) zich rasch overtuigen dat een meer en 
beter verordent reglement, waardoor den loop der zaken als vanzelve wordende voorbereid, 
noodzakelijk is geworden.     
Wat zoude nu ook baten of de heer markenrechter alle devoiren aanlegt om een geregelde order 



van zaken in te voeren of ook gecommitteerdens geene moeite en zorgen ten voordele dezer 
gecombineerde markte sparen wanneer zij met leede oogen moeten zien dat zij, tot wiens 
voordeel gewerkt wordt, openlijk den spot met marktens resoluties drijven. Om een paar 
voorbeelden daartoe bij te brengen kan dienen dat gecommitteerdens bij inspectie de aangegraven 
gronden in gevolge markten resolutie deze en geene waarde aangraving voor binnen of gemeente 
wegen nodig was, den wilkeurige aangraveren hebben aangezegd en vermaand om dat zelve te 
slegten ten einde onnodige onkosten en moeite voor te komen, dan wel verre daar aan (zoo als het 
betaamde) te voldoen, die wallen meer en meer door daar vruchthout op te poten of anderzints 
hebben bevestigd als wilde men nu met nadruk daarvan bezit nemen. 
Zoo ook vinden gecommitteerdens dat tegen de jongst genomen resolutie opzigtelijk het 
aangraven zonder authorisatie van wegens deze markte, men des niet te min eigendunkelijk is te 
werk gegaan en alzoo deze marktenwet overschreden. 
Zullen wij dan mijnheer de markenregter en verdere leden dezer vergadering met hoop op een 
goed gevolg merken, zal het nodig zijn dat wij een meer bevestigende order en tevens 
dwangmiddelen invoeren ten einde de markten resoluties te doen eerbiedigen en alzoo dezelve 
met kragt ter uitvoer te kunnen doen brengen. 
Thans overgaande tot de aan ons opgedragene commissies hebben wij de eer: 
Eerstelijk betrekkelijk het steken van brand, houwen van hout en maayen van plaggen ons te 
refereren tot een door ons ontworpen concept plan van orde voor deze gecombineerde markte 
waarin een en ander verhandelt is, welk plan wij de eer hebben deze vergadering onder A hierbij 
over te leggen en aan te bieden. 
Terwijl wat het ruimen der beeken en tochtslooten aangaat, deze last ingevolge publicatie van den 
heer Gouverneur dezer Provintie van 16 mey 1816 grotendeels aan de heeren burgemeesters en 
schouten is opgedragen, alleen door ons daarin is voorzien, voor zo verre in gem. publicatie niet 
wordt beschikt en alzoo alleen ten aanzien onzer afwatering en het in orde houden der esch, mest 
en soortgelijke wegen onzer zorg overblijft. 
Ten tweeden eene door ons ontworpen lijst van stemgeregtigden in deze vereenigde markte welke 
wij almede de eer hebben onder B hierbij over te leggen. 
Nopens deze lijst vermeenen wij te moeten reflecteren dat het ons is voorgekomen dat wij ons in 
dezen niet stiptelijk konden gedragen in de stemgeregtigheid te bepalen uit de aan ons door den 
heer markenregter gesuppediteerde extract markten notulen van 1769, 70, 71, 76, 77, 89, 95, 
1804, 5 en 7 omdat: 
1.  Zij onder reserve (zoo iemand naderhand mogte bewezen worden ongewaard te zijn) 
voorkomen en dus onbepaald zijn. 
2.  Omdat er de stemming personeel voorkomt daar nogtans de stemgeregtigheid, hetzij geheel 
of gesplitst, namentlijk half op de erven of plaatsen legt. 
Waarom wij geoordeelt hebben in dezen ons te moeten gedragen. 
1.  Naar de ons door den heer markenregter vermelde gesuppedieerde extract marken notulen. 
2.  Naar oude aantekeningen van stemgeregtigden in deze markte. 
3.  Naar de algemeene bewustheid van stemregt. 
Ten einde hier in dit belangrijk point niemand te benadelen hebben wij met de meeste 
zorgvuldigheid alles zoo veel mogelijk wat hier dienen konde nagegaan met oude lieden en 
kundigen daarover gesproken en alzoo dezelve opgemaakt. 
Wij hebben eenigzints twijffelende, ten voordele en niet ten nadele der ingezetenen, het stemregt 
gesteld en houden wij ons ook verzekerd dat wij veel eer te ruim dan te naauwgezet in het toe 
erkennen van stemgeregtigheid hier hebben gehandelt. Wij submitteren echter beide deze 
vermelde stukken onder A en B aan het verligter oordeel dezer vergadering. 



Eindelijk moeten wij met leedwezen deze vergadering rapporteren dat wij ten aanzien der 
markten grensscheiding tusschen ons en Elssen geene vorderingen hebben kunnen maken 
naardien alle aangewende moeite vrugteloos zijn gebleven. Ten bewijze hiervan hebben wij de 
eer hierbij te voegen copie eener missive door ons geschreven aan den hr. verwalter markenregter 
van Elssen dato 1 july 1816 welke niettegenstaande ons vriendelijk verzoek onbeantwoord is 
gebeleven, waarom wij de vrijheid nemen u te adviseren dat van wegens deze vergadering aan 
den heer markenregter van Elssen direktelijk per missive worde voorgeslagen om onze geschillen 
over de wederzijdsche grensscheiding bij wijze van compromis te doen beslissen met invitatie 
tevens om een daartoe te bepalen tijd te approberen of zoo haast mogelijk een ander tijd daartoe 
voor te slaan. 
Wij zullen de eer hebben de notariele pachtcontracten tusschen deze markte en de huttelieden op 
marktengrond woonachtig aan den heer markenrechter te doen geworden. 
Vertrouwende hier mede aan de ons opgedragen last voldaan te hebben sluiten wij dit ons 
rapport. 
De gecommitteerdens voorn.  B.H. van der Wijck   H. van der Sluis    W. Götte 
 
Bijlage A 
Huishoudelijk reglement voor de gecombineerde markten van Stokkum en Herike. 
1.  De markt Stokkum zamengesteld uit de buurdschappen Stokkum met Beusbergen en Herike 
worden afgedeelt in secties bv Stokkum met Beusbergen in drie of vier, Herike in twee of drie, of 
zoo als zulks hetzij meer of minder naar ligging der erven of afscheidingen de gemeente of 
binnenwegen of ook andere afscheidingen zich het best zal voegen. 
2.  De stemgeregtigheid in deze markten ligt op de erven of halve erven zoo als thans staat 
beslist en daarna geboekt te worden. 
3.  Jaarlijks of om de twee of drie jaaren worden gecommitteerdens benoemd en uit elke sectie 
een adsistent of gezworen of de afgaande gecommitteerdens en adsistenten telkens wederom 
verkieslijk zullen zijn, laten gecommitteerdens liefst ter beslissing over aan deze vergadering. 
4.  De heer markenregter draagt gecommitteerdens en adsistenten voor. De stemgeregtigden 
keuren goed of keuren of bij meerderheid van stemmen zonder eenige reden te geven. 
5.  De marktvergadering steld aan twee boden, een voor de buurdschappen Stokkum en 
Beusbergen en een voor de buurdschap Herike maar laat deze benoeming namens de markte ten 
einde geschillen daarover te vermijden aan den heer markenrechter met verzoek daarin te willen 
believen. De vergadering bepaald voor hun een jaarlijksche wedde of hun salaris voor ieder gang 
of commissie welke zij in het laatste geval door bons of erkentenissen staven. 
6.  Een markten vergadering of holting wordt jaarlijks op een bestemde dag bepaald en wel op 
den .... (leeg) van elke jaar in .... (leeg). 
Zes weken voor de bestemde tijd vergaderen gecommitteerdens en adsistenten bij Scholten in't 
Hof in Stokkum. Zij overleggen hetgeen nuttig in de aanstaande vergadering ter deliberatie kan 
worden gebragt en geven per missive door hun allen ondertekend daarvan kennis aan den heer 
markenregter die dezelve (benevens deszelfs nodig geoordeelde poincten) in de 
uitschrijvingsbrief vermeld. De heer markenregter zend deze uitschrijvensbrief aan de oudste of 
eerst benoemde gecommitteerde en laat dezelve verkerkenspraken. 
7.  Deze vergadering van gecommitteerdens en adsistenten maken in de maand november een 
begroting op van markten behoeftens voor het toekomende jaar bestaande onzes inziens in de 
volgende posten, te weten: 
Gewone behoeftens. 
1.  de directe belasting der marktengronden. 



2.  voor het huishoudelijk bestuur. 
3.  onderhoud van bruggen, kommen en waterleidingen. 
4.  jaarwedden voor de markten bodens en adsisten of gezworens. 
Buitengewone behoeftens. 
Voor het aankopen van plantsoen en zaad tot bepoting der velden en het weder in order brengen 
der boschgronden. 
Tot bestrijding van deze gewone en buitengewone behoeftens zal kunnen vieren: 
1.  het overschot van het vorige jaar. 
2.  de opbrengst der toegestane aangegraven gronden. 
3.  de opbrengst van het plantsoen. 
4.  en alsdan nog het tekort komende te vinden bij wijze van hoofdelijke omslag of een zeker te 
heffen weidegeld. 
Onverwijld wordt deze staat van begroting specificq opengelegt gelijk ook de repartitie en 
gezonden voor Stokkum en Beusbergen aan Scholte in 't Hof, voor Herike aan Scholte, opdat 
ieder belastingschuldige daarvan behoorlijk kennis erlange en deszelfs vermeende bezwaren op 
den aanstaanden holting zoude kunnen inbrengen. De vergadering keurd de staat van begroting 
en de repartitie goed of maakt daar in verandering. 
In het eerste geval (van goedkeuring namentlijk) bestemd zij een dag om voormelde repartitie te 
betalen aan den heer markenregter of deszelfs gequalificeerde en bepaald tevens eene boete voor 
de nalatigen. 
In het laatste geval (van afkeuring namentlijk) word het verschil beresonneerd en zoo mogelijk 
staande de vergadering de bevonden gebreken verbeterd. Edog wanneer dezelve van dien aart 
mogten zijn dat zulks niet in de vergadering kan geschieden, word de zaak andermaal aan de 
vergadering van gecommitteerdens en adsistenten tot redres overgegeven en tevens een holting 
binnen de kortst mogelijke (maar ook voor den bouwman welvoegelijke tijd) bepaald ten einde 
vermelde repartitie vast te stellen, wanneer als voormeld den dag van betaling en de boete voor 
de nalatigen worden bepaald. 
8.  Ten einde de administrative marktenzaken jaarlijks in een geregelde order zullen kunnen 
aflopen, zoo zullen de posten op gemelde begroting vermeld in genen dele mogen worden 
overschreden en zullen de crediteuren der markten door de heer marktenregter door 
verkerkenspraking in de maand january van elk jaar worden opgeroepen om hunne pretensien 
binnen een bepaalden termijn aan den heer markenregter in te dienen, om daarop de betaling te 
doen wanneer ook gecommitteerdens hunne declaratien van het afgelopen jaar indienen. 
9.  De heer markenregter zend aan de oudste gecommitteerde die in deze vergadering presideert 
deszelfs rekening van ontvang en uitgaaf van het afgelopen jaar ten mindsten acht weken voor de 
bepaalde jaarlijksche vergadering, ten einde door gecommitteerdens te worden geexamineerd en 
daarvan verslag te doen op de in art. 6 bepaalde jaarlijksche holting om alsdan finaal te worden 
gesloten. En word daarvan tot decharge in het marktenboek melding gemaakt. 
10.  De heer markenregter of deszelfs gequalificeerde ontvangt op de bepaalde dag de 
repartitiegelden bij Scholte in't Hof of in een daartoe benoemd huis binnen het schoutampt van 
Markelo gelegen, met bepaling van de tijd der zitting, maar deze verlopen zijnde zijn de belasting 
schuldig geblevenen verpligt hun schuld te komen betalen op den huize Twikkel of ten huize van 
den daartoe gequalificeerden van den heer markenrigter binnen het quartier van Twente gelegen. 
Vervallende de boetens ten voordeele van den heer markenregter. 
11.  Belastbaren zijn alle eigenerfdens, meyers, karlieden en keuters. 
12.  De heer markenregter of deszelfs gequalificeerde geeft namens erfgenamen dezer markte 
quitantie aan de belastingschuldigen van hunne voldoening in een door zijn Hoogwelgeboren of 



deszelfs gequalificeerde geparafeert boekje het welk hun op onkosten der markte wordt uitgereikt 
en houd daarvan daar bovenboek in een register genaamd Register van Markenbelasting. Die dit 
boekje verliest moet op zijn eigen onkosten een ander aanschaffen en is de heer markenrigter niet 
verpligt het betaalde andermaal daar weder om in te schrijven. 
13.  De heer markenregter benoemd voor deszelfs gequalificeerde een man niet onaangenaam 
aan deze markte van welke benoeming in het markten of notulenboek mentie word gemaakt en 
daardoor erkend, maar blijft den heer markenregter persoonlijk verantwoordelijk voor de 
administratie. 
14.  Aan gecommitteerdens en onder hun toeverzigt de adsistenten of gezworens is de 
huishoudelijke order in de markte aanbevolen. 
15.  Gecommitteerdens met gemeen overleg der adsistenten of gezworens steken voor brand, op 
een daartoe bepaalde dag en wel zoo vroeg mogelijk voor elke sectie, een toereikende lage vliers 
uit. De adsistenten van elke sectie verdeelt zijn aandeel naar evenredigheid onder de volle boeren, 
de karlieden, de keuters en huttelieden en kiest twee meyers uit zijne sectie daartoe tot hulp, 
waarna een ieder zijn aandeel kan gaan verimposten. De adsistenten van eenige ongeregeldheid 
kennis dragende zorgen voor de goede order, voornamentlijk dat de eene niet ineens anders 
deelsteke en ingeval kwaadwilligen na hunne vermaningen niet mogten luisteren, geven zij van 
het gebeurde kennis aan gecommitteerdens die alsdan order stellen waarna een ieder zich zal 
moeten gedragen. Gecommitteerdens met overlegder adsistenten bepalen een dag dat met het 
steken van schadden een aanvang zal kunnen gemaakt worden; voor die bepaalde tijd in het aan 
niemand geoorloofd die te steken op een boete van f 2-. Van dien dag af aan worden voor 
Stokkum en Beusbergen twee en voor Herike een vlierwagter, na een daartoe vervaardigde 
rooster uit de stemgeregtigden, benoemd die met zonsondergang zich derwaards begeven en 
aldaar blijven tot vier uuren smorgens of een half uur na zonsopgang, ten einde het stelen van 
schadden te beletten. De gecommitteerdens en adsistenten zijn van deze dienst vrij. Een uur na 
zonsondergang is het aan niemand geoorloofd schadden uit het vlier te halen of te dragen. 
Zonder eenige oogluiking op eene boete van acht guldens bij agterhouding zullen de vlierwagters 
de schuldigen den gecommitteerdens aangeven indien na vermaning door hun van dit te laten, 
niet dadelijk word voldaan. Adsistenten of gezworens gaan onverwagt zien of de vlierwagters op 
hun post zijn (welke hun van wegens gecommitteerdens zal aangewezen en bepaald worden). De 
gecommitteerdens kunnen hun daartoe ordre geven. De vlierwagters die op en tot de bestemde 
tijd niet tegenswoordig worden bevonden zijn vervallen in eene boete van f 8- en word hun 
daarboven een straf vlierwagt opgelegt. Deze boetens vervallen ten voordele van de adsistenten 
of gezworens. 
16.  Ten aanzien van het steken of maayen van plaggen op heidegronden worden geene regelen 
voorgeschreven; ten aanzien evenwel der groengronden daarvoor zal gehandelt worden als ten 
aanzien van het steken van schadden in het vlier, is vermeld namentlijk dat een zekere lap 
groengronds daar voor zal worden uitgestoken en op gelijke wijze worden verdeelt. 
17.  Bij het maken of verbeteren van buurdschaps of marktewegen, eschen, mestwegen, 
uitdriften, waterlozingen, veendijken, enz., welke niet tot de zorg van den schout behoren; bij 
boschwerk, bij het bepoten der gemeentewegen, der grote wegen lopende door deze markte zal 
een ieder een gelijke evenredige taak worden opgelegd die een ieder naar behoren zal moeten 
afwerken enwel tot genoegen van de presente gecommitteerde of adsistent. 
18.  Voor alle boerwerk hoe ook genaamd zal een rooster opgemaakt worden; opdat een ieder 
zijn rigtig aandeel in het markten of buurdschapsvak drage, zullende alleen billijk de mestwegen 
onderhouden worden door alle die gene die dezelve daarvan uitsluitend van alle anderen 
gebruiken. Een der gecommitteerdens belast zich met het houden van deze rooster, op bevel van 



gecommitteerdens geschied de aanzage van het boerwerk door de bodens. 
19.  De eschhekken van wegen die alleen bij vergunning voor passage naar elders in de rigte 
gebruikt worden, zullen op order van gecommitteerdens, wanneer zij zulks nuttig oordeelen, 
gesloten worden. 
20.  Aan gecommitteerdens en onder hun toeverzigt de adsistenten het huishoudelijke in deze 
vereenigde markten bij art. 14 zijnde aanbevolen, zorgen voor alles wat daarop betrekking heeft: 
zij vestigen vooral hun aandagt op de groenlanden en het weiden van het vee, zorgen zoo veel 
maar eenigzints mogelijk dat de weidegronden verbeterd en niet vernield worden; dat de 
dekplaggen spaarzaam worden gebruikt en althans niet voor dekking van behuizing of schuren, 
dat mids dezen op het serieuste en wel op verbeurte van dertig stuivers ten voordele der 
adsistenten, verboden word terwijl boven en behalven deze boete de dekplaggen voorn. van de 
behuizing en schuren zullen worden afgenomen en aan stukken gestoten. Zij geven acht dat de 
buitenzijden der esschen behoorlijk bevrugt of derzelver wallen wel zijn opgezet, laten de 
gebrekigen daartoe vermanen dewelke daar aan op eene boete van dertig stuivers, bij nalatigheid 
ten voordele der adsistenten verbeuren, dadelijk voldoen. 
21.  Alle wederstreving van dit huishoudelijk reglement zal desnoods en daar toe termen zijnde, 
door gerigtelijke vervolging worden gehandhaafd. 
22.  Wanneer deze of gene verordeningen in dit huishoudelijk reglement door de ondervinding 
mogt blijken dat voor verandering, vermeerdering of verbetering vatbaar bevonden word, zal 
zulks door deze vergadering ten allen tijde kunnen geschieden. 
B.H. van der Wijck   H. van der Sluis   W. Götte 
 
Bijlage B. 
Lijst van stemgerechtigden der markte van Stokkum. 
Buurtschap Stokkum en Beusbergen. 
Lutteke Ende    vol  half 
Vruwink    v 
Hungerink    v 
Scholte Mensink   v 
Wolbrink    v 
Leverink    v 
Weerds    v 
Leunk     v 
Leeftink    v 
Leppink    v 
Alink     v 
Scholte in't Hof   v 
Wennink      v 
Nijhoeses      v 
Peters       v 
Haargeerds      v 
Hagesman      v 
Haajonker      v 
Plasman      v 
Peusscher      v 
Meyer       v 
Hilbert       v 



Westervlier 
den huize Westervlier   v 
Bosman      v 
Naaselman      v 
Houboer      v 
Kappen      v 
Brink Ende 
Hesselink    v 
Wannink    v 
Roelvink    v 
Rengerink    v 
Snellink    v 
Hoevink    v 
Oolbrink    v 
Wennink    v 
Hoestink    v 
Letink     v 
Fokker       v 
Effink       v 
Kremer      v 
Sloot       v 
Lubbers      v 
Rierink      v 
Jolink       v 
Mensink      v 
Beusbergen 
Voorts     v 
Meengs    v 
Ikkink     v 
Gelkink    v 
Wannink    v 
Koenderink    v 
Dijkink    v 
Wansink    v 
Peusscher    v 
Rensink      v 
Egberts      v 
Greve       v 
Morsman      v 
Wevers      v 
Wiemerink      v 
Klodes       v 
Smitman      v 
Kloster       v 
 
Buurschap Herike   vol  half 
Daelwijk    v 



Look     v 
Wijmerink    v 
Worse     v 
Bekkers    v 
Immink    v 
Frilink     v 
Oenck     v 
Scholte    v 
Nijhuis     v 
Vinkert    v 
Riekerdink Plasman   v 
Egbertink Plasman   v 
Wissink    v 
Wilbers    v 
Plecht     v 
Thijink     v 
Warmelo    v 
Morssink    v 
Slot     v 
Stoevelman    v 
Stoevelaar    v 
Schurink    v 
Hekhuis    v 
Mottena    v 
Wolters    v 
Philipsborg    v 
de Welle afgebroken 
Poele     v 
Eertink     v 
de Pot       v 
Meniges      v 
Scheper      v 
 
Dorp Diepenheim   vol  half 
Nijhof     v 
Haghuis    v 
Morshuis    v 
Kamphuis    v 
Varenbrink    v 
Bekkedam    v 
Kagelink    v 
Ensink     v 
Gesink     v 
 
08-05-1817. 
De ondergeteekende verwalter marktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert  de 
gecommitteerdens dezer markte om op dingsdag den 13 mey 1817 des morgens om negen uur 



zamen te komen bij den huize Stoevelaer. Ten einde eenige hoeken marktengrond (om die ten 
verkoop te doen dienen) en deze markte uit te gaan kiezen en uit te steken volgens erfgenamens 
resolutie dd 28 april 1817. 
Wordende de marktenbode van Stokum gelast om deze aan de hier ondergenoemde 
gecommitteerdens te vertoonen en door dezelve te laten teekenen om te strekken na behooren. 
Twickel den 8 mey 1800 zeventien.  W. Mellink 
Gecommitteerdens 
de HWG Heer Baron van der Wijck tot Stoevelaer, de Wedgeb heer W. Götte, Wiemerink, J. 
Hoestink, J. Dijkink, J. Roelofsen en Scholte in't Hoff. 
 
27-08-1817. 
De ondergeteekende namens den Hoog Wel Geboren Heer Baron van Heeckeren tot Kell 
erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert bij dezen de onderstaande heeren 
gecommitteerdens der voorn. markte om zamen te komen op donderdag den 4 september 1817 
smorgens om tien uur op den huize Weldam ten einde met zuwgeb te spreken over de 
aangegravene en niet weer ingelijkte gronden in de voorn. markte. 
En worden heeren gecommitteerdens verzogt deze na gedane lezing te teekenen. 
Twickel den 27 augustus 1817.  W. Mellink 
Den uwgeg heer baron van der Wijck tot Stoevelaer 
Den weledelgeb heer Götte te Goor 
wijders: Wiemerink, J. Hoestink, J. Dijkink, J. Roelofsen en Scholte in't Hoff. 
 
04-09-1817. 
Gecommitteerdens der markte Stokum en Herike vergaderd zijnde ingevolge gedane convocatie 
door den heer erfmarktenrigter der voorn. markte van den 27 augustus 1817 is door den heer 
erfmarktenrigter in deliberatie gebragt hoe te handelen tegen de gene die de gronden welke 
aangegraven zijn, zonder wettige voorkennis niet weder ingelijkt hebben ingevolge resolutie van 
erfgenamen van den 12 april 1817 waarvan hun door de markten bodens aanzage gedaan is, 
waarover geresolveerd is dat de markten bodens genoemde aangraveren zullen gaan aanzeggen 
van op eenen daartoe te bepalenen dag, zich te begeven bij den heer erfmarktenrigter en 
ondergeteekende gecommitteerdens, alwaar hun zal voorgesteld worden dat zij de door hun 
aangegravene niet weer ingelijkte grond in koop kunnen bekomen mits daarvoor betalende voor 
de vierkante roe veldgrond vier stuivers en de vierkante roe groengrond acht stuivers, zonder het 
te kunnen voldoen en betalen met den koopprijs bepaald in de vergadering van 13 july 1815, 
zullende de aangravers voorn. zich als dan moeten declareren of zij in die propositie genoegen 
nemen, zoo nee om dan verders tegen hen te werk te gaan als gecommitteerdens nader zullen 
vermenen te behooren, voorbehoudens de approbatie van goedsheeren en geerfdens.    
Verders is door den heer erfmarktenrigter en gecommitteerdens kennis gegeven van een verzoek 
van den heer van Overlaer om een hoek groengrond, belendende aan eene wei van mevrouw van 
Rechteren in het Stokumer Broek liggende aan die gronden, welke door gecommitteerdens 
publiek verkogt zijn geworden aan te mogen koopen, waarover geconcludeerd is het aan 
mevrouw van Rechteren indien het op eene erfgenamens vergadering geapprobeerd wordt, tegen 
dezelfde koopprijs na proportie van de grootte van de verkogte grond in koop af te staan. 
Aldus gedaan den 4 september 1800 zeventien. 
van Heeckeren tot Kell    B.H. van der Wijck   W. Götte 
 
20-05-1818. 



De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter der markte Stokum en Herike gelezen hebbende 
een reglement over de belasting op de irreguliere veenderijen, ten gevolge van Z.M. resolutie van 
den 7 maart 1818 no 65. Verzoekt en convoceert de onderstaande heeren gecommitteerdens en de 
gezworens dezer markt van zamen te willen komen ten huize van den heer Verbeek te Goor op 
aanstaande zaturdag den 23 mey 1818 des namiddags om drie uur, om te onderzoeken in hoe ver 
dat reglement en voornamelijk art 2 en 5 van het zelve, op deze markt van applicatie zijn en om 
wijders te overleggen hoedanig in dezen ten meesten nutte der ingezetenen te handelen. 
De heeren gecommitteerdens en de gezworens worden verzogt deze convocatiebrief na gedane 
lezing te willen teekenen om te kunnen strekken na behooren. 
Goor den 20 mey 1818.  W. Mellink 
Gecommitteerdens den HWGeb heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, den WEG heer van der 
Sluis tot Westerflier, den WEG heer Götte te Goor, den geerfden G. Scholte uit Herike. 
Gezworens Scholte in't Hof, die ook verzogt wordt deze den anderen gezworens te doen lezen en 
teekenen. 
 
23-05-1818. 
De ondergeteekende vergaderd zijnde op heden den 23 mey 1818 ten huize van den heer Verbeek 
te Goor ingevolge de gedane convocatie van den verwalter erfmarktenrigter van Stokum dd 20 
mey 1818. Werd die vergadering geopend met de voorlezing van de convocatiebrief behoorig 
geteekend door gecommitteerdens en gezworens. Waarna de verwalter marktenrigter kennis gaf 
de resolutie van den 7 maart 1818 no 65 van Z.M. den Koning, rakende de belasting op den turf 
in de irreguliere veenen en is na daarover gehouden deliberatien besloten van ten benoemen eene 
commissie waartoe bij dezen benoemd worden den UWG heer baron van der Wijck tot 
Stoevelaer, de heer Götte en Mellink, om zich te addresseeren ten einde die belasting voor de 
markte Stokum bij het gouvernement in amodiatie op redemtie te bekomen. Wordende verders 
voorm. commissie geautoriseerd alle zoodane mesures te nemen en demarches te doen en voor 
eene door haar zelve te bepalene som te accorderen als zij ten voordele der markte van oordeel 
zullen zijn met belofte van volle approbatie en volkomene restitutie. 
En zijn de gezworens deze bovengem. markte verzogt en uitdrukkelijk gelast elks in hunne hoek 
den ingezetenen op morgen kennis te geven van de bestaande boven aangehaalde Koninglijke 
resolutie en hun te verzoeken van in de vlieren tot zoo lang geen brand te steken als zij berigt 
zullen ontvangen, dat voor hen of voor de markte over die belasting bij het land geaccordeerd is. 
Waaraan zij beloofd hebben te zullen voldoen. 
Waarna de vergadering gescheiden is. 
W. Mellink, B.H. van der Wijck, A. Oolbrink, J. Dijkink, Jan Roelofsen, H. Scholt int Hof, G. 
Scholten 
 
06-11-1818. 
De ondergetekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike verzoekt en convoceerd bij 
dezen de onderstaande heeren gecommitteerdens der voorzeide markt om zaam te komen op 
woesdag den 11 november 1818 des namiddags drie uur ten huize van den heer Verbeek te Goor 
ten einde bepalingen te maken om ten spoedigsten de vacante schoolmeesters plaats in Harke te 
doen vervullen en eenig land voor een te beroepenen schoolmeester aldaar te zorgen, alles ten 
gevolge van de resolutie genomen op den holtinks van den 17 december 1817 en den 29 january 
1818. Als meede om over de belangens der markte te raadplegen. 
De heeren gecommitteerden worden verzogt deze na gedane lezing te willen tekenen. 
Twickel den 6 november 1818.  W. Mellink 



Gecommitteerden den heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, den heer van der Sluis tot 
Westerflier, den heer Götte schout van Markelo, de geerfde Scholte in Harke en de Hunger uit 
Stokum. 
 
11-11-1818. 
Vergadering van gecommitteerden der markte Stokum en Herike op woensdag den 11 november 
1818 na ingevolge gedane convocatie van den verwalter erfmarktenrigter dd 6 nov. 
Na voorlezing van den convocatiebrief behoorig geteekend door gecommitteerdens is opnieuws 
door den verw. erfmarktenrigter voorgelezen het verhandelde en beslotene op den holting van 
den 17 dec. jl en is ter voldoening aan de daarin vermelde commissie door gecommitteerdens de 
verw. erfmarktenrigter verzogt en geautoriseerd den heere schoolopziener van dit district pressant 
te willen solliciteren om allen spoed te maken met de vervulling der vacante schoolmeesters 
plaats in Herike, in zoo verre het van de competentie van z.eerw. is en dat daartoe de noodige 
annonces in het Provinciaal Blad en de bijdragen voor het schoolwezen gedaan worden. Alsmede 
de bepaling van den dag tot een vergelijkend examen. Insgelijks om z.eerw. ter verdere 
voldoening van goedsheeren en erfgenamens resolutie dd 29 jan. jl te verzoeken van bij het 
opgeven van het jaarlijks schoolgeld en tractament te willen stellen. Dat gezorgd zal worden in 
1819 voor vrije woning en eenig land voor den te beroepenen schoolmeester. Om de zaak te 
bespoedigen is dienstig van den heer schoolopziener vriendelijk te doen observeren hoeveel 
klagten van ingezetenen uit Harke bij gecommitteerdens inkomen; alzoo hunne kinderen van alle 
onderwijs verstoken zijn en tog in het schoolfonds blijven contribueeren. 
Waarmede deze vergadering gescheiden is. 
W. Mellink verw. erfmarktenrigter 
B.H. van der Wijck   W. Götte   G. Scholten   H. Hungerink 
 
17-01-1819. 
Op heden den 17 january 1819 zijn de onderstaande heeren gecommitteerdens der markte Stokum 
en Herike op het verzoek van den verwalter erfmarktenrigter der voorn. markte vergaderd ten 
huize van den heer Verbeek te Goor. In de vergadering is door den verwalter erfmarktenrigter het 
voorstel gedaan om naar aanleiding van de resolutie van erfgenamen van Stokum en Herike dd 9 
jan. j.l. waar door bepaald werd om in 1819 aan den te beroepenen schoolmeester in Herike eene 
vrije wooning en eenig land te bezorgen, nu aan den tegenwoordige provisioneel aangestelden 
schoolmeester Pieter Colson Aberson. 
De interessen te doen gene ten uit de marktecas van eene somma gelijk staande met 8 en welke 
een dergelijk huis met eenig land aan de markte zouden kosten, dewijl voorz. Aberson ongehuwd 
zijnde uit hoofde van het geringe tractement in kost moet gaan en daarom geenzins door eene vrij 
woning vervoordeeld zou worden. En is door gecommitteerdens voorn. propositie aangenomen 
en bepaald dat aan voorz. Aberson uit de marktencas provisioneel, voorbehoudens echter de 
goedkeuring van erfgenamen, onverminderd doch dat de betaling zal geschieden tot den dag van 
opzage toe, te rekenen van den eersten dag waarop Aberson zijn beroep begonnen heeft, zal 
betaald worden alle vierendeels jaars door den verwalter erfmarktenrigter de summa van zeven 
guldens en tien stuivers berekend tegen de interessen ad vijf percent van een capitaal van zes 
honderd gulden. 
Doch behoudt de commissie aan zich de bovenstaande gunstige dispositie te kunnen intrekken 
wanneer in het vervolg mogt komen te blijken dat meergem. Aberson niet bleef voortgaan met te 
voldoen aan de goede verwagtingen welke zijn  aangevende ijver en vlijt van hem doen 
veronderstellen voor het vervolg. 



En zal copie van deze door den verwalter erfmarktenrigter uitgereikt worden aan Pieter Colson 
Aberson. 
W. Mellink    B.H. van der Wijck    W. Götte   G. Scholten 
 
20-01-1819. 
De markenrigter van Elsen. 
Aan de heeren gecommitterdeen der markte Stokkum en Herike. 
Goor 20 january 1819. 
Mijne Heeren, 
Hoe zeer ik gewenscht hebbe een maal de scheidinge tusschen de markte Stokkum, Herike en die 
van Elsen tot stand te brengen en vleide mij dat onze jongste bij aan zijn het einde daar aan zoude 
hebben gemaakt. 
Ik hebbe ingevolge onze afspraak van de destijds gedane uitbakingen tot het zetten der palen aan 
de boermannen van Elsen kennis gegeven, dan tot mijn leedwezen kreeg ik van hun daaromtrent 
ongunstig andwoord met te zeggen, dat zij in onze gedane werk geen genoegen nemen alvorens 
zig verder over de zaak te spreeken. 
Nodig oordelende dit andwoord aan u mijne heeren bekend te moeten maken ten einde zodane 
middelen te beramen als dienstig zal worden geoordeeld. 
Met alle gevoelens van hoog agtinge hebbe de eer te verblijven. 
De markenrigter voorn. H. Smits 
 
06-1819. 
De gecommiteerde der markte Stokkum B.H. van der Wijck aan den heer markenrechter der 
vereenigde marke van Stokkum en Herike en de heeren gecommiteerdens voor de grensscheiding 
dezer marke met die van Elssen. 
De ondergetekende heeft de eer den heer markenrechter der vereenigde marke van Stokkum en 
Herike, benevens de leden der commissie strekkende om de grensscheiding tusschen dezer marke 
en die van Elssen in der minne tot stand te brengen, te rapporteren dat hij door den heer verwalter 
markenrechter namens deszelfs heer principaal uitgenodigt zijnde om zich op maandag den 7 
dezer maand juni 1819 des voormiddags ten tien uuren te begeven naa het erve Wolters te Elssen 
ten einde over de scheid tusschen vermelde marken met den heer markenrechter en 
gecommiteerdens van Elssen te spreken; hij met zijn medegecommiteerde den heer Götte bij 
afwezigheid van den heer markenrechter is overeengekomen dat, hoe zeer hij eigentlijk daartoe 
wel niet speciaal was geauthoriseerd, hij niettemin aan deze uitnodiging behoorde te voldoen, ten 
einde deze zoo zeer verlangde scheiding zoo veel mogelijk te bespoedigen. 
Hij begaf zich dan op vermelde tijd naar gezegde plaats, ontmoete aldaar den heer markenrichter 
van Elssen met deszelfs verwalter op de bestemde tijd. 
Na wederzijdsche plichtplegingen van den heer markenrechter en gecommiteerdens van Elssen 
bij een dewelke bijeengekomen zijnde, werd door zijn hoogwelgeboren aan hem gevraagd 
hoedanig de scheid tusschen onze wederzijdsche marken naar onze mening zoude behoren te zijn. 
Hij ontwaarde dat wij van onze zijde zeer genegen waren om deze scheid in der minne te vinden 
en wij ons tevreden zouden houden met de scheid zoo door ons wederzijds reeds voormalig 
bepaald namentlijk van den steen ende mate van het erve Sprokereef tot aan den hoek van den het 
Verdriet, voorts dat van dat punt in een regte lijn tot de oude beek lopende langs den Holtdijk, 
deze beek zelve tot aan de brug over dezelve op den Zwartendijk, door beide de marken 
onderhouden, de verdere scheid zoude zijn en eindelijk dat van het punt uit de midden dezer brug 
genomen de scheiding door een regte lijn op de hoogte van den Bolderman, zoo in onze laatste 



bijeenkomst daar voor erkend en gehouden, zoude bepaald worden. 
Dat eigentlijk onze scheid wel zoude lopen op het wienhofje van Zendeman en van daar op de 
hoogte van den Bolderman, maar dat wij tevreden zouden zijn met de geprojecteerde scheid, 
deelt uit zucht voor afmaking van zaken en deels van dat de steen in het wienhofje voormeld 
waarop de scheid lopen moet, niet te vinden was. 
De gecommiteerdens van Elssen op dit zijn voorstel verlangden het eigendom van de helft van de 
oude beek langs den Holtdijk, welk eigendom hij geen zwarigheid maakt af te staan, mids die van 
Elssen dan ook hunne zijde zouden schraan, maar gecommiteerdens hiertoe niet kunnende 
verstaan voor reden gevende dat Herike deze beek ten allen tijde had geschraad, antwoorde hij 
dat dan ook het eigendom aan haar verblijven moet. Hierop bedongen gemelde gecommiteerdens 
dat bij het schraan van deze beek van den dijk niet zoude afgestoken worden. Zij antwoorde dit 
spreekt vanzelve. 
Voorts gewaagden de gemelde gecommiteerdens nog van een platte steen gelegen bezijden der 
Bolderman; hij repliceerde daarop dat de hoogte van den Bolderman de scheid van Elssen met 
Herike en Markelo was en dat het punt daar van door ons zijnde een opgeworpen hoop aarde bij 
onze laatste bijeenkomst op de plaats zelve, daarvoor erkend en gehouden was. 
Hierop gaven de gecommiteerdens van Elssen hun verlangen te kennen daar op den Bolderman 
een scheidteken zoude geplaatst worden, het welke door hem ook wenschelijk wordt geacht. 
En hier mede van elkander scheidende zouden ook dit relaas eindigen, ware het niet dat de 
ondergetekende bij zijnen terugtocht zich herinnerde dat over de twee huttebewoners op de 
Brandehorst niet gesproken was, waarom hij het dan geraden vond terug te keren. Bij zijn 
aankomst vond hij de erfgenamen vergadering van Elssen geetabliseert en binnen gekomen 
zijnde gaf hij den heer markenrechter te kennen dat over dit bezwaar niet was gehandeld. 
Dadelijk werd erkend dat een dezer, zijnde Marten Verdriet, ten laste van Elssen was maar dat 
Berendiene Thijoonk, een Heriker gehuwd hebbende, haren man volgende hun daarvan ontslagen 
had, waarmede hij vermeende genoegen te moeten nemen, dit aanbod heeft geaccepteerd. 
B.H. van der Wijck  
 
Wel Edele Heere den heer Mellink thans te Goor. 
Wel Edelen Here, 
Bij nader overweging sustinere dat de laakpaal op die plaats gezet zijnde door denzelven weg is 
genomen, mede de scheidinge maakt tusschen Herike en Elsen en dat de markte van Elsen gene 
kosten verder aanwenden kan die ten dien einde zouden gemaakt kunnen of moeten worden. Ook 
vinde mij bezwaard daar alleen over te beschikken. 
Met alle agtinge hebbe de eer steeds te verblijven. 
U Weled Dienaar H. Smits  markenrigter van Elsen. 
 
03-06-1819. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike convoceert en verzoekt bij dezen de 
onderstaande heeren gecommitteerdens der voorn. markte om zamen te willen komen op 
woesdag den 9 juni 1819 des namiddags om half vijf in den Engel te Goor om te voldoen aan 
goedsheeren en erfgenamens resolutie van den 17 augustus 1818, daarbij verzogt en 
geautoriseerd zijnde tot het formeeren van een reglement op de vlieren in deze markte. 
De heeren gecommitteerdens worden verzogt deze na gedane lezing te willen teekenen om te 
kunnen strekken na behooren. 
Twickel den 3 juny 1819. 
De verw. erfmarktenrigter W. Mellink 



Gecommitteerdens 
den heer van der Wijck tot Stoevelaer, den heer van der Sluis tot Westerflier, den heer van 
Heeckeren tot Overlaer, den heer Götte te Goor. 
De geerfden Hungerink in Stokum en Scholte in Harke. 
 
09-06-1819. 
De ondergeteekende gecommitteerdens der markte Stokum en Herike door den verwalter 
erfmarktenregter geconvoceerd zijnde om zamen te komen te Goor op den 9 juny 1819, ten einde 
op grond van resolutie van erfgenamen van den 17 aug. 1818 een reglement op de vlieren te 
ontwerpen, zijn vergaderd geweest en is na gedane voorlezing van een met het vita door de 
gecommitteerdens geteekenden convocatiebrief en van de resolutie van goedsheeren en erfgen. 
van den 17 aug jl en na rijpelijk gedelibereerd te hebben over de aan hun opgedragene 
commissie, goedgevonden om op een eerdaags te houdenen holtink aan de erfgenaamen voor te 
stellen van tegen een bevoorens te bepalen salaris twee personen van getrouwen handel voor de 
markte aan te nemen in qualiteit van vlierwagters die na beedigd te zijn de functien van 
veldwagters zullen kunnen waarnemen om die te belasten met contenueel beurtelings des dags en 
nachts in de vlieren te surveilleeren, alles na eene hen ten dien einde te gevene instructie. Het 
salaris zou kunnen gevonden worden met eene kleine belasting op elk voer schadden dat uit de 
vlieren gehaald wordt te leggen. Tevens om voor te dragen dat men de grup in 1818, door last 
van gecommitteerden in het Hellenterger vlier gestoken, moet blijven beschraaden als de 
scheiding tusschen de wei- en vliergrond. Wel te verstaan dat het geen ... na de weiden of 
gemeente ligt is en blijft de weidegrond. Wijders dat het van veel belang is om eene resolutie te 
nemen tot het maken eener naauwkeurige bepaling, zullen propositie zijn dat het aan geen 
beregtigden zal regt hebben van meerdere brand te maken dan dertig voeren voor den boer die 
van twintig tot dertig mudden bouwland onder den ploeg heeft, van twintig voeren voor hen die 
van acht tot zestig mudden land bouwen en twee voer voor den genen die geen meer land heeft 
dan van een tot acht mudden land. 
Waarna de gecommitteerdens gescheiden zijn. 
W. Mellink verw. erfmarkenrigter, B.H. van der Wijck, W.R.J.V. van Heeckeren van Overlaer, 
W. Götte, H. Hungerink, G. Scholten 
 
24-07-1819. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike van den heer schoolopziener van dit district 
eenen brief ontvangen hebbende dd 21 jl inhoudende dat om op de minst kostbare wijs eene 
benoeming als vasten onderwijzer in Herike te doen, degenen aan welken er de benoeming van 
staat zich op de gebruikelijke wijs buiten hem schoolopziener konden vereenigen en op eene 
wettige wijs hunne stem op iemand uitbrengen en vervolgens er een behoorlijk berigt van aan zijn 
ed moesten toezenden. Verzoekt en convoceert ten gevolge van dien de onderstaande heeren als 
tot bovengen. werk gecommitteerd en geautoriseerd bij markten resolutie van den 17 dec. 1817 
om zamen te komen op dingsdag aanstaande den 27 july 1819 des namiddags half zes in den 
Engel te Goor. 
De heeren gecommitteerdens worden verzogt dezen na gedane leezing te willen teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Goor den 24 july 1819. 
Gecommitteerdens 
Den heer Baron van der Wijck tot Stoevelaer, den heer Götte, den geerfden Hungerink. 
 



27-07-1819. 
Op heden den 27 july 1819 zijn de ondergetekende vergaderd in den Engel te Goor als 
gecommitteerd zijnde bij resolutie van goedsheeren en erfgenamen der markte Stokum en Herike 
van den 17 december 1817 tot het doen vervullen der vacante school in Herike met in acht 
neming der bestaande reglementen. 
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met het voorlezen van den convocatiebrief 
dewelke strekkende en produceerde vervolgens eenen brief van den heer schoolopziener van dit 
district ook al loopende over de finale benoeming van eenen schoolonderwijzer in voorn. 
boerschap welke met het vidimus op heden geteekend werd. Uit dien brief bleek dat bij de gedane 
uitnoodiging van sollicitanten voor die school zich als zoodanig alleen had opgedaan Pieter 
Colson Aberson welke vanaf prime january dezes jaars als provisionele onderwijzer in die school 
gefungeerd en zijne pligten getrouw vervuld heeft. Als met eene uitnodiging om de collatoren 
van die school op eene wettige wijse vereenigen ter benoeming van eenen onderwijzer in 
meergem. school. En om na afloop van dien van een en ander aan zijn eerw. kennis te geven. 
De gecommitteerden hebben na daarover gehoudene deliberatien goed gevonden hunne stem te 
geven als onderwijzer in de school te Herike op het daartoe staande vaste tractement en 
schoolgeld aan bovengen. Pieter Colson Aberson met autorisatie opdat verw. erfmarktenrigter 
aan den heer schoolopziener te verzoeken van deze hunner tegenwoordige benoeming het 
vereischte proces verbaal te formeeren en daartoe de approbatie van zijn ed. den Minister van 
Onderwijs te vragen. En zal copia van dit verhandelde aan zijn ed. uitgereikt worden. 
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, H. Hungerink 
 
17-08-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter der markte Stokum en Herike verzoekt en 
convoceert de onderstaande heeren gecommitteerdens en gezworens der voorz. markte om zamen 
te komen morgenvroeg om zeven uur, zijnde den 18 aug. 1819, bij den Philipsborg ten einde 
gezamenlijk de aangegravene gemeene marktengrond te gaan opnemen en aftreden. 
De heeren gecommitteerdens en gezworens worden verzogt na deze gelezen te hebben denzelve 
te teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Goor 17 august. 1819. 
Gecommitteerdens den heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, den heer Götte 
Gezworens Oelbrink, Hungerink, Dijkink. 
 
22-08-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert de 
onderstaande heeren gecommitteerdens en gezworens van voornoemde markte om zaam te 
komen op aanstaande dingsdag den 24 augustus 1819 des morgens precies om zes uur bij het erve 
Leppink ten einde de overige niet opgenomene marktengrond af te treeden. 
Gecommitteerdens en gezworens worden verzogt na dezen gelezen te hebben denzelven te 
teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Twickel 22 august. 1819 
Heeren gecommitteerdens den hoogwgeb heer van der Wijck tot Stoevelaer, den heer W. Götte. 
Gezworens Dijkink, Oelbrink, Hungerink. 
 
25-09-1819. 



De onderstaande heeren gecommitteerdens en gezworens der markte Stokkum en Herike worden 
bij dezen door den verwalter erfmarktenrigter van voorn. markte verzogt om zaam te komen op 
woensdag den 29 september 1819 des morgens om acht uur ten huize van den boer Philipsborg in 
Harke om gezamenlijk de door huttenwooners aangegravene marktengronden te gaan opnemen, 
aftreden en op een register te brengen. 
De gecommitteerdens en gezworens gelieven na deze convocatiebrief gelezen te hebben den 
zelven te teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Twickel den 25 sept. 1819. 
Heeren gecommitteerdens de heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, de heer W. Götte. 
Gezworens Scholte en Hekhuis in Harke, Dijking en Hungerink in Stokum. 
 
28-09-1819. 
De onderstaande heeren gecommitteerdens en gezworens deze markte Stokum en Herike worden 
bij dezen door den verw. erfmarktenrigter van voorn. markte verzogt om zaam te komen op 
zaterdag den 2 october 1819 des morgens om zeven uur ten huize van de Hunger in Stokum om 
gezamenlijk de door huttenwooners aangegravene marktengronden te gaan opnemen, aftreden en 
op een register te brengen. 
De gecommitteerdens en gezworens gelieven na dezen convocatiebrief gelezen te hebben 
denzelven te teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Twickel den 28 sept. 1819. 
Heeren gecommitteerdens de heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, de heer Götte 
Gezworens Scholte en Hekhuis uit Harke, Dijking en Hunger in Stokum. 
 
01-10-1819. 
De heeren baron van der Wijck tot Stoevelaer en Götte worden door den verwalter 
erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzogt en geconvoceert om te vergaderen ten huize van 
den heer Verbeeck te Goor op maandag den 4 october 1819 savonds om zes uur ten einde als 
gecommitteerden te examineeren, confronteeren en collationeeren de geformeerde registers der 
aangegravene gronden, zoo ook die bij de hutten alsmede om te formeeren een rapport van het 
door de onderget. in voorz. zaken verrigte en van hun bevind. 
Genoemde heeren gelieven dezen voor visa te teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Twickel den 1 october 1819. 
B.H. van der Wijck  W. Götte 
 
04-10-1819. 
De ondergeteekenden verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerdens der markte Stokkum en 
Herike hebben de eer aan goedsheeren en erfgenamen der markte over te leggen een door hen 
geformeerd register sub A van die markengronden welke door verscheidene marktengenoten 
binnen den tijd van 33 jaren zijn aangegraven geworden, daartoe geautoriseerd zijnde bij 
erfgenamen resolutie van den 16 february jl. De prijs welke betaald moet worden voor de 
vierkante Rhijnlandsche roe veldgrond is twee en een halve stuiver en voor dergelijke roe 
groengrond vijf stuivers als bepaald bij resolutie van den 13 july 1815. De Rhijnlandsche morgen 
zes schepel gezaai op zes honderd roeden gevolglijk het schepel lands honderd roeden zijnde; zoo 
maakt twaalf gulden tien stuivers den prijs uit voor een schepel veldgrond en vijf en twintig 



gulden dien voor een schepel groengrond en gevoeglijkst en minst kostbaar is hun voorgekomen 
deze gronden in hun bijwezen door de gezworens te doen in een en niet door een landmeter te 
doen meten. Zij twijfelen niet of deze maatregel zal goedgekeurd worden. Zij proponeert tevens 
om de koopspenningen van die gronden in twee egale termijnen te doen uitbetalen, waarvan den 
eersten op aanstaande Martiny en den laatsten op den 11 january 1820 zal zijn. 
De ondergeteekende leggen in de tweede plaats over een register sub B van die gronden welke 
die eenige in den naam van huttenbewoners zijn gecultiveerd en aangegraven geworden door 
goedsheeren en erfgenamen dier gronden zijn en met billijkheid in eenige huur van vorderen 
kunnen. Zoo wordt geproponeerd om te resolveren dat die huttebewoners s'jaars voor het schepel 
gecultiveerd land (berekend tegen die endtieden) eene huur van vijftien stuivers en voor het 
schepel ongecultiveerd land eene van vijf stuivers zullen betalen, waarvan het eerste jaar huur zal 
verschijnen op Martiny 1820 en dat de verwalter erfmarktenrigter gechargeerd wordt met de 
ontvangst dier jaarlijkse pacht; zoo ook met die van de kooppenningen der aangegravene 
gronden, tevens dat hij ten overstaan eens notaris voor den tijd van negen jaren pachtceduls naar 
aankoping van het register sub B en van het rapport met die huttenbewoners aanga, alles met 
magt van substitutie eens procureurs bij de regtbank dezes arrondissement met autorisatie om 
onwillige debiteuren geregtelijk te doen vervolgen onder belofte van schadelooshouding en onder 
vrijwaring als na regts. 
Zij hebben vervolgens de eer de vergadering bekend te maken met de jaarlijksche inkomsten en 
uitgaven dezer markte. De uitgaven ten naaste berekend zijn voor grondlast van Stokkum f 126,- 
en van Herike f 65,-. 
Grondlast van landen gebruikt bij 26 huttenbewoners vid. reg. B f 27,10. 
Bodeloon van Herike f 20,-. 
Provisionele toelage aan de markte van Herike f 30,-. 
Onderhoud van bruggen en goten f 50,-. 
Administratie, vragten, exploiten, publicatien van marktenrigter, vacatie van gecommitteerden f 
75,-. 
Salaris aan de gezworens f 30,-. 
Onvoorziene uitgaven f 16,10. 
Totaal eene summa van f 440,- 
Het montant der aangegraven gronden vid. register A is gekomen op f 3657-2-4. 
Hetwelk blijft na aftrek van het nadelig slot der rekening gedaan den 16 february laatstleden f 
1164,-. 
De sedert dien tijd gedane uitgaven f 312,-. 
Voor oninbare posten f 250,-. 
Totaal f 1729,-. 
Een zuiver slot van f 1928-2-4 geplaatst onder hypotheek tegen vier en een half ten honderd 
s'jaars geeft aan interest f 85-10-0. 
Hierbij komt de landhuur der huttenbewoners f 162-6-10. 
Zoodat de inkomsten zijn f 247-16-10. 
De uitgaaf s'jaars is bijgevolge f 192,- grooter dan de inkomsten, dit deficit kan voldaan worden 
door een jaarlijks voor weidegeld onderling te betalen aan de markte en wel voor elke rund 
beneden de twee jaar twee stuivers en boven de twee jaar vier stuivers en voor elk paard beneden 
de drie jaar ook twee stuivers en boven de drie jaar vier stuivers, hetwelk eene somma van f 199,- 
kan opbrengen blijkens de lijsten van het veefonds over dit jaar aan hun vertoond door de heer 
schout van Markelo, ofschoon vermelde weidegeld hooger komt dan zij wel gewenscht hadden. 
Bekennen ondergeteekenden geen ander middel, buiten dien van jaarlijksche verkoop van 



marktengronden te weten, tot bestrijking der uitgaven en onderwerpen derhalve het rapport aan 
het oordeel der goedsheeren en erfgenamen van Stokkum en Herike. 
Goor den 4 october 1819. 
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte 
 
14-02-1820. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert ten dezen de heeren 
baron van der Wijck tot Stoevelaer en de heer W. Götte gecommitteerdens en Hekhuis en Dijking 
gezworens der opgen. markte, om zaam te komen op woensdag den 23 february 1820 des 
morgens precies om negen uur aan Den Pot, ten einde met den heer marktenrigter van Markelo 
laken te zetten op de grenzen tusschen Herike en Markel vanaf den Bolderman tot bij Markel. 
En om deze na gedane lezing voor gezien te willen teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Goor den 14 febr. 1820. 
De heer baron van de Wijck tot Stoevelaer, de heer W. Götte, Hekhuis (A. Schuerink), Dijking. 
 
26-02-1820. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert bij dezen de heren 
baron van der Wijck tot Stoevelaer en W. Götte gecommitteerdens en de gezworens Dijking en 
Oelbrink om zaam te komen op maandag den 28 february 1820 des morgens precies om elf uur 
ten huize van Van Heeck te Markelo om ten verzoeke van den heer marktenrigter van Markelo de 
scheiding tusschen zoo gem. markte en Stokum en Herike te regelen, te beginnen van den vlier 
die ligt nabij den Potweg tot aan den Rosendom. 
De heeren gecommitteerden en gezworens worden verzogt deze voor gezien te willen teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Twickel den 26 febr. 1820. 
De heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, de heer W. Götte, Dijking, Oelbrink. 
 
25-11-1820. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert bij dezen de heeren 
gecommitteerdens en gezworens der markte om op woensdag den 29 november 1820 des 
namiddags drie uur ten huize van den heer Verbeeck te Goor zaam te komen om voorloopig te 
spreken over eene missive van den heer schout van Markelo strekkende tot afkoop van de 
belasting op de vliergronden in deze markte en over sommige posten van het register der 
aangegravene gronden waarvan de betaling moeilijkheden ondervindt. 
De heeren gecommitteerdens en gezworens worden verzogt deze voor gezien te willen teekenen. 
De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Twickel den 25 november 1820. 
Den heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, den weled geb heer Götte te Goor. 
De scholte Hekhuis in Harke, Oelbrink en de Hunger in Stokum, Scholte Dijking in Beusbergen, 
Roelofsen in het Westerflier. 
 
29-11-1820. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum, na den convocatiebrief tot dezer vergadering welke 
door de heeren gecommitteerdens en gezworens dezer markte voor gezien geteekend was, 
voorgelezen te hebben, heeft geproduceerd de missive van den heer schout van Markelo dd 14 
nov. jl no 290 betrekkelijk den afkoop der belasting op de vliergronden dezer markte voor den 



tijd van zes jaren en is na gehoudene raadpleging beloten van op den 2 november 1820 op eenen 
holting aan de goedsheeren en erfgenamen te proponeeren van geene afkoop aan te gaan, doch 
den verw. erfmarktenrigter en den heer Götte te qualificeeren om zich bij de directie der indirecte 
belastingen te Zwolle te vervoegen ten einde vrijstelling der belasting op de vliergronden te 
bekomen. De gecommitteerdens en gezworens voorloopig gehoord hebbende over sommige 
posten van aangegravene marktengronden die blijkens register onbetaald zijn en na de restant bij, 
is van geformeerd nagezien te hebben zijn van gevoelen dat G.J. Dresens geregtelijk zal 
geconstringeerd worden tot betaling der grond die hij van Stokum en Herike aangegraven heeft, 
doch dat hiervan alvorens tot een besluit te komen rapport aan goedsheeren en erfgenamen 
gedaan worde, alsmede van alle de andere posten welke nog onbetaald zijn waarover voorloopig 
in deze vergadering gesproken en den manier bepaald is op welke men best het belang der markte 
zou kunnen voorstaan. 
W. Mellink verw. erfmarktenrigter 
Goor den 29 nov. 1820 
B.H. van der Wijck, W. Götte, G. Scholten, A.J. Olbrink, J. Dijkink, H. Hungerink, A. Schuerink 
 
30-11-1820. 
Rapport van den verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerdens van Stokkum en Herike aan de 
goedsheeren en geerfdens dier markte. 
De verwalter erfmarktenrigter belast bij erfgenamens besluit met den ontvangst der penningen 
aan de markte verschuldigd voor aangegravene gemeene gronden ontmoette bij de inning eeniger 
posten zwarigheden waarvan verscheidene onbetaald zijn gebleven. Zommige aangravers wenden 
voor dat de grond niet de vereischte groote heeft, andere verkiezen de reeds opgegravene grond 
gemeen te laten leggen; er zijn er die zich buiten staat zeggen hun verschuldigde te kunnen 
voldoen, ook nog die aanvoeren dat hunne grond langer dan 33 jaren binnen is. 
Een en ander deed hem den 29 november jl eene vergadering beleggen van gecommitteerdens en 
gezworens in welke hij verslag gaf van een en ander en ter tafel bragt de lijst der restanten met de 
redenen die sommige moveeren om niet te voldoen. Na daar over gehoudene raadplegingen en 
ingewonnene informatien der gezworens, welke met die bijzondere omstandigheden best bekend 
zijn, hebben de ondergetekende verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerdens noodig 
geoordeeld ter kennis van de goedsheeren en erfgenamen genoemde restantlijst en aanmerkingen 
te brengen met bijvoeging hunner consideratien en gevoelen daaromtrend. En stellen derhalven 
voor dat G.J. Dresens geregtelijk door de verwalter erfmarktenrigter geconstringeerd worde tot 
betaling der aangegravene grond, alzoo in tegenwoordigheid van den marktenrigter van Markelo 
gebleeken is dat hij veel meer moet betalen dan op het register ten zijnen laste staat. Dat men van 
de pretensie ad f 42-12-8 van den ouden Potman afzie uit hoofde zijner armoede, mits hij de 
aangegravene grond inlijke en tot gemeen gebruik late leggen. 
Dat men van J. Morsman de f 31-10-0 invordere tenzij hij voldoendere bewijzen produceere dat 
het langer dan 33 jaren door hem binnengegraven is. 
Zij dragen voor dat Koel Gerrit in plaats van f 27-15-0 te betalen sjaars van die grond eene 
geringe pacht geve, zoo ook dat men de binnengegravene grond van de wed. A. Leeftink die op f 
29-15-0 staat voor eenige jaren gratis aan haar in huur afstaa, beide doodarm zijnde. 
Indien dat bewezen kan worden dat de heer J.W. Schutte op eenen holting aanvrage om de 176 
roe veldgrond ad f 22-0-0 gedaan heeft, den verwalter erfmarktenrigter uit te noodigen die 
penningen in te vorderen. 
Om G. Peters thans woonachtig in Zenderen geregtelijk aan te spreeken voor de f 17-7-8. 
Aan de wed. Bartels na behoorig bewijs te geven dat reeds door haar de f 10-0-0 betaald zijn, 



dezelve in mindering op hare rekening te korten. 
Om zich te conformeeren met hetgeen de vijf getuigen ten voordeele van J. Beldman verzeekeren 
en derhalve zijne rekening met f 6-5-0 te verminderen. 
Blijkens nadere opneming is de eene aangegravene post door A. Molenbrug groot 25 roeden en 
niet 72 roe, daarom de teveel gestelde 47 roeden van het register en van zijne rekening af te 
schrijven. 
H. Leuverink bij Markelo zeer slechte grond aangemaakt hebbende, is hem die voor groengrond 
aangerekend; dit is een abuis want voor den prijs van veldgrond is dezelve duur. Zij proponeeren 
aan hem die grond voor f 125-12-8 in plaats van f 251-5-0 af te staan. 
Genoegen te nemen dat de heer van der Sluis als geene aanvraag om de 201 roeden uitgebaakte 
veldgrond gedaan hebbende, dezelve gemeen late leggen en die post van het register af te 
schrijven. 
Om te treeden in het voorstel van A. Peterman die verzoekt dat de groengrond door hem in het 
broek aangemaakt, ten voordeele der markt verkogt worde. 
Zoo ook hetzelfde ten opzigte van de grond van A. Brinkers of om hem zoo veel marktengrond 
gratis te geven als hij vermeent dat de weg lang en breed is die door zijne aangegravene loopt. 
Uit hoofde de groengrond aangemaakt door Wellink slecht is steld men voor hem die met f 
150-0-0 en niet met f 180-15-0 te doen betalen of anders met die van Peterman en Brinkers 
publiek te verkoopen. 
Af te zien van de f 55-17-8 van G. Keuyers zoodraa hij duidelijk aantoont dat aan zijn vader den 
veldkamp toegekend is voor het in order brengen der Kooydijksbrug. 
De gezwoorens hebben verklaard dat de bleek van H. Zentman groot 100 roe ad f 12-10-0 langer 
dan 40 jaar opgegraven is, men draagt dan voor dat die post van het register afgeschreven worde. 
G. Huiskes geene nadere getuigen hebbende moet gehouden worden tot betaling der f 19-7-8, des 
verkiezende kan hem die tegen eene jaarlijksche huur van eenen gulden in pacht afgestaan 
worden of anders hem de grond te doen inlijken. 
Goor den 30 november 1820. 
W. Mellink verw. erfmarktenrigter    B.H. van der Wijck    W. Götte 
 
01-04-1821. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert de onderstaande 
gecommitteerdens van gez. markte om zaam te komen op dingsdag den 10 april 1821 des 
namiddags om drie uur ten huize van den heer Verbeeck te Goor om te spreken over de 
gedeeltelijke uitbetaling van f 30,- aan Pieter Colson Aberson schoolonderwijzer te Herike, 
voorbehoudens de goedkeuring van erfgenamen, provisioneel vergund op voorstel des 
ondergeteekende en gecommitteerden vergadering van den 17 january 1819. 
De gecommitteerdens worden verzogt deze voor gezien te willen teekenen. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Goor den 1 april 1821. 
Heeren gecommitteerdens zijn de heer baron van der Wijck tot Stoevelaer, de heer van der Sluis 
tot Westerflier, de heer Götte. 
De geerfdens H. Hungerink, G. Scholte 
 
20-08-1822. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike verzoekt en convoceert de onderstaande 
goedsheeren en gezworens om zaam te komen op den huize Weldam op donderdag namiddag om 
vier uur den 22 augustus1822 ten einde over diffrente marktenzaken te spreken. 



De verw. erfmarktenrigter voorn. W. Mellink 
Twickel 20 aug. 1822. 
De heer B.H. van der Wijck, de heer Götte. 
Gezworens Dijking, Oelbrink, Hunger, Scholte, Hekhuis (Schuerink), Wiemerink 
 
05-05-1828. 
De ondergeteekende gecommitteerden hebben de eer bij deze aan den heer verwalter 
erfmarkenrigter van Stokkum en Herike te rapporteren. 
Dat zij ter voldoening aan de resolutie van goedsheeren en erfgenamen van voorz. marke dat 8 
april 1828 zich den volgende dag des voor de middags hebben begeven naar de boerschap Herike 
ten einde op te nemen en te waarderen de kley of leem welke op den Herikerberg in de nabijheid 
van het zoogenaamde Imminkshek wederregtelijk zoude zijn gegraven en zoo mogelijk hierover 
met G. Scholten te transigeren. 
Dat zij bevonden hebben dat aldaar op twee plaatsen klei of leem was gegraven waarvan de 
kuilen meest alle zoodanig met zand waren aangevuld dat het hun lieden onmogelijk was eene 
juiste berekening van het aantal voeren der daar uit gegravene klei of leem te kunnen maken. En 
dus niet anders hebben kunnen doen dan bij wijze van aanslag zulks te begroten. 
Dat alzoo na hun lieden goeddunken uit de gemelde kuilen wel kan gegraven zijn 300 voeren 
kley of leem, waarvan zich bij dezelve nog bevonden ongeveer 30 voeren. Dat zij voorts hebben 
vinden leggen bij het huis van Schorfhaar op Vrielink 7 voer, bij de wed. Immink 9 voer, bij G.J. 
Siebelink op Oongs 11 voer, te zamen 27 voeren, welke volgens zeggen van opgenoemde 
personen zelve op de hiervoren gemelde plaatsen aan den berg waren gegraven tot eigen gebruik 
van dorschvloeren en wanden. 
Dat zij dan ook op het erve Immink hebben bevonden eene aanzienlijke partij klei of leem van 
onderscheide kouleur welke partij door hun wordt begroot op ongeveer 300 voer.  
Dat zij bevonden hebben dat in den gaarden van Willem Albersen op Nijhuis uit een kuil aldaar 
blaauwe klei was gegraven en dat men nog bezig was met klei te graven uit een sloot van een 
stuk bouwland gelegen aan den Herikerberg. 
Dat zij na dit alles in ogenschouw te hebben genomen aan Gerrit Scholten hebben gevraagd of hij 
genegen was, met hun over de aan den Herikerberg uit de gemeene grond gegravene klei of leem, 
in onderhandeling te treden. Dat hierop door Gerrit Scholten is geantwoord zulks niet nodig was 
daar hij voor de gepretendeerde schade reeds een briefje van f 30 aan den heer verwalter 
erfmarkenrigter hadt afgegeven, waarmede de door hem ontvangene leem goed betaald zoude 
zijn. Dat zij hem vervolgens opmerkzaam hebben gemaakt op de kwantiteit klei of leem welke op 
het erve Immink voorhanden lag. Dat Gerrit Scholten als toen aan hunlieden heeft gezegd dat die 
klei gekomen was uit de gekogte grond van Willem Albersen op Nijhuis in Herike en dat 
niemand zoude kunnen zeggen hij op den Herikerberg hadt leem gegraven. 
Dat zij gecommitteerden als toen in geene schikking ten dezen met Gerrit Scholten hebben 
kunnen komen, dezen dag hunne bemoeyingen dien aangaande hebben gestaakt. Dat zij echter tot 
voorkoming van onaangename procedures voor de mark hebben vermeend de zaak niet te moeten 
afbreken, maar alnog te moeten beproeven of dezelve niet in het vriendelijke zoude zijn af te 
doen. En het is gecommitteerden dan ook mogen gelukken op den 1 deze maand hier in te slagen 
en van meergenoemde Gerrit Scholten voor de leem, welke hij ter voorzeide plaatsen zoude 
gegraven hebben, vijftig gulden te bedingen welke hij blijkens bij dezen overgelegd wordende 
acceptatie op den 1 november dezes jaars aan den heer verwalter erfmarkenrigter zal betalen en 
waarmede alle actien, welke de markgenoten wegens het graven en vervoeren van deze leem 
tegen den zelven zoude hebben kunnen institueren, zullen vervallen zijn. En waarvan aan hem bij 



overgifte van gemelde acceptatie het volgende bewijs is ter hand gesteld. 
Wij ondergeteekenden als daar toe bij resolutie van goedsheeren en erfgenamen van de marke 
Stokkum en Herike in dato 8 april 1828 behoorlijk gemachtigd, verklaren bij deze van Gerrit 
Scholten wonende te Herike ontvangen te hebben eene acceptatie aan de order van den heer W. 
Mellink verwalter erfmarkenrigter van voorz. marke, groot vijftig guldens, betaalbaar den eersten 
november dezes jaars in voldoening der klei of leem welke door of namens genoemde Gerrit 
Scholten aan den Herikerberg tot dato dezes is gegraven en naar den steenoven te Herike is 
vervoerd, als mede voor de klei of leem welke ten getalle van ongeveer dertig voeren, ter 
voorschrevene plaatsen bij de kuilen uitgegraven legd en die hij alnog naar gemelde steenoven 
zal kunnen vervoeren zonder bemoeying van de kommissie; met verdere verklaring dat alle actien 
welke de markgenoten wegens het graven en vervoeren van deze klei of leem tegen denzelven 
zouden hebben kunnen institueren, hiermede zullen vervallen zijn. 
Goor den 1 mei 1828. 
Geteekend W.M. Sloet, W. Götte, D. Odink op Hoestink, J. Weerds op Poel. 
Waarmede de gecommitteerden vermeenen aan de hun opgedragene last te hebben voldaan. 
Aldus gerapporteerd op heden den vijfden mei 1828. 
W.M. Sloet, W. Götte, D. Oodink op Hoestink, J. Weerds op Pooel. 
 
24-11-1831. 
De commissie belast met de afdoening van de schulden der markt Stokkum en Herike heeft de 
eer den weledelen heer verwalter erfmarktenrigter der genoemde markt te berigten dat dezelve 
ingevolge opgegraven last heeft opgenomen de binnen een jaar en zes weken aangegraven 
gronden, waarvan hierbij gaan twee lijsten waarop tevens enkele kleine perceelen staan, die aan 
bijzondere personen zijn toegemeten. De commissie voegt hierbij tevens eene lijst van kotters die 
hunne plaatsen wel zouden willen kopen, waartoe de commissie hun uitgenodigd heeft. Omtrent 
deze lijst en andere zaken zullen van de commissie twee leden de eer hebben met den heer 
marktenrigter mondeling te handelen onder andere zaken, over den prijs van de gronden en of er 
een termijn van verjaring is voor hen die reeds lang grond bezeten hebben zonder door aankoop 
eigenaar te zijn. 
Stokkum 24 november 1831. 
G. van Wijngaarden, G. Fabius, Derk Oonk, H. Hungerink, Gerrit Hidders. 
Ook zijn nog rondgezonden briefjes ter invordering van de restanten van aangegraven gronden. 
 
10-10-1832. 
Den heer W. Mellink erfmarkenrigter van de mark Stokkum en Herike. 
Rijssen den 10 october 1832. 
Wel Edel Geboren Heer, 
Ter voldoening aan onze aanstelling als leden van de commissie tot vereffening der schulden van 
de mark Stokkum en Herike dd 24 augustus 1831 hebben wij al dadelijk eene opneming gedaan 
van zulke gronden, als welke bij resolutie van goedsheeren van gezegden datum het meest 
geschikt schenen te zijn, om te kunnen worden verkocht. Waartoe ons onder anderen de 
erfgenamen, kotters of zoogenaamde hutten voorkwamen als de eerste in aanmerking te kunnen 
komen omdat men door den verkoop van dezelfde op de minst moegelijkste wijze, de benoodigde 
sommen zoude kunnen bekomen en deze zoo geredelijk geene aanleiding tot disputen onder de 
erfgenamen kunnen geven als de verkoop van andere ongecultiveerde markengronden, waardoor 
veeltijds de een boven de ander vermeent benadeeld te worden. 
Toen wij met onze werkzaamheden zoo verre gevorderd waren dat wij vermeenden onze taak 



weldra te kunnen volbrengen, deed zich eene niet geringe zwarigheid op daar onderscheidene 
dezer erfgenamen kotters vermeenden een wel verkregen regt van eigendom op deze goederen 
door verjaring te hebben. 
Ten einde ons in geene kwestien te mengen die welligt aanleiding tot proceduren zouden kunnen 
geven, vermeenden wij te moeten onderzoeken of zoodanig verjaringsregt werkelijk zoude 
kunnen bestaan en hebben wij daartoe het advies van den heer M.J.H. Warnaars advocaat te 
Almelo gevraagd die ons zijn gevoelen schriftelijk heeft medegedeeld, waarvan wij de eer 
hebben uwed mits deze een afschrift ter examinatie mede te deelen. 
Eenige erfgenamen kotters die in het bovenvermelde geval verkeeren hebben reeds eenen termijn 
van hunne kooppenningen gestort, die thans door hen terug gevraagd worden, waaraan wij onzes 
inziens niet kunnen voldoen alvorens de goedsheeren deswegens een besluit zullen genomen 
hebben. 
Wij verzoeken uwed deze zaak in overweging te willen nemen en het daar henen te wenden dat 
zoo spoedig mogelijk deswegens afdoende maatregelen worden daargesteld, ten einde wij zoo er 
eenige termen tot verjaringsregt mogten bestaan, die genen welke op grond daarvan restitutie van 
gestortte gelden vragen, dezelve onder de noodige approbatie te kunnen geven en verdere 
afdoening van zaken maken. 
In vertrouwen dat uwed ons wel met uw antwoord zult willen vereeren hebben wij de eer met 
hoogachting te zijn. 
Uwed dienaren G. Fabius, G. van Wijngaarden, H. Hungerink, G. Hidders, D. Odink op 
Hoestink. 
 
15-12-1832. 
Aan den Hoog Ed Geb Heere van Kell tot Twickelo markenrigter van Stokkum en Herike. 
De ondergeteekenden leden der commissie tot vereffening der markenschulden in Stokkum en 
Herike hebben het besluit van de goedsheeren dier marke genomen op maandag den 12 november 
jl in hunne vergadering den 8 dezer gehouden in overweging genomen. 
Zij nemen de vrijheid daarop aan te merken dat zij wel verlangt hadden op hunne gedane vraag 
opzigtelijk de huttenbewoners, die regt van eigendom voorwenden, een vollediger en meer 
bepaald antwoord te mogen ontvangen. 
Dewijl zij naar hun gevoelen thans nog evenzeer omtrent deze netelige zaak in het onzekere 
verkeeren, zij ongaarne aan de eene zijde tegen het belang der goedsheeren zouden willen 
handelen en aan de andere zijde niemand in derzelfs regten, waar die zouden kunnen bestaan, 
begeeren te benadeelen. Evenmin als zij op eigener gezag van de hun opgedragene bevoegdheid 
zouden willen gebruik maken om te beslissen en eene zaak waarin zij wel willen bekennen geen 
genoegzaam doorzigt te hebben, wenschten zij voordat zij hunne werkzaamheden verder 
voortzetten omtrent de navolgende voorstellen bepaaldelijk te mogen worden onderrigt. 
1.  Daar sommige huttenbewoners in de mark Stokkum en Herike na reeds vooraf met de 
commissie in accoord te zijn getreden over de koop der gronden en hunne koopspenningen 
hebben gestort, voorwenden dat zij regt van eigendom op de door hun gebruikt wordende 
markengronden door verjaring verkregen hebben, deze de bedongen koopspenningen weder terug 
verlangen en dewijl de commissie zich niet bevoegd acht door zoodanig eene teruggave dier 
gelden het vermeend regt dier lieden zijdelings te erkennen, zij bij rescriptie dezes verzoeken te 
mogen worden onderrigt of zij zult eene teruggave kunnen doen zonder de goedsheeren in hunne 
regten te prejudicieren; dan of zij deze gestortte gelden ten profijte der mark in kas kunnen 
houden. 
2.  Indien de commissie tot de teruggave mogt worden geauthoriseerd verlangen de 



huttenbewoners bij de terug ontvangst hunner penningen van haar schriftelijk bewijs van 
eigendom dier markengronden welke zij in gebruik hebben. 
In de afgifte van welke stukken de commissie veel bezwaar zoude stellen als oordeelende tot 
zoodanige handelwijze niet bevoegd te zijn. Zij zoude wenschen hieromtrent onderrigt te worden 
daar het haar voorkomt dat die welke zulk een bewijs begeeven gevoegelijkst naar de 
goedsheeren zouden behooren verwezen te worden. 
De commissie moet in het geval der onderhavige huttenbewoners aanmerken dat volgens 
genoegzame bekendheid omtrent sommigen en volgens in te winnen informatien omtrent 
anderen, zij vermeent te kunnen beweren dat deze lieden hunne gronden niet meer in diervoege 
bezitten als tijdens den eersten aanleg derzelver, maar dat zij die sedert korte jaren door 
aangravingen hebben vergoot. Op welke nieuwe ontginningen zij ten minste geen regt van 
verjaring zouden kunnen voorwenden. 
In het bezef van het moeyelijke dat in deze zaak gelegen is en vervuld met de begeerte om dit tot 
een spoedig einde te brengen, daarbij in overweging nemende dat indien de commissie de 
huttenbewonersvan hunnen koop moest ontslaan, haar weinig middelen zou overblijven om de 
benoodigde somma te kunnen vinden uit hoofde zij zich voorstelt dat bij een te ondernemen 
verkoop van woeste markengronden zich weinig of geene koopers zullen opdoen, heeft zij zich 
voorgesteld op maandag den 24 dezer des voormiddags ten 9 ure andermaal bij van Delden te 
Goor te zamen te komen en de huttenbewoners, met welke zij in onderhandeling is, te doen 
aanzeggen zich aldaar te laten vinden, ten einde te beproeven of zij hen niet zou kunnen 
overhalen om in eene minnelijke schikking van koop met de mark te treden, waartoe zij ten 
minste van veronderstelt dit met eenen goeden uitslag te kunnen doen. 
Het komt de commissie voor dat het zeer bevorderlijk voor de genoemde onderhandelingen 
zoude wezen wanneer de heer verwalter markenrigter W. Mellink haar de eer zoude willen 
aandoen bij deze zamenkomst tegenwoordig te zijn omdat zij zich voorstelt dat zijn ed. invloed 
de gedaagd wordende personen te eerder zal overhalen om haar voorstel aan te nemen waartoe zij 
uwed ten vriendelijkste uitnoodigen. 
Het zou de commissie zeer welgevallig wezen wanneer zij zich voor den 24 dezer maand met een 
antwoord vereerd mogt zien waartoe zij de vrijheid nemen mits deze te verzoeken onder 
betuiging hare diepe hoogachting. 
G. van Wijngaarden, G. Fabius, D. Odink op Hoestink, H. Hungerink, G. Hidders. 
 
Westervlier den 20 jan. 1834. 
Wel Edelen Heer. 
Den Heer Mellink verwalter erfmarktenrigter van Stockum en Hericke op den huize Twickel. 
Wel Edelen Heer. 
Hierbij heb ik de eer uwed voor rekening der markten Stockum en Hericke te zenden: 
Zes coupures ten lasten Oostenrijk f 40   f 240,- 
Een coupure ten laste restant f 50       50,- 
Een coupure werkelijke schulden f 9,90       9,90 
Contanten           0,10 
      Te zamen f 300,- 
waarvan ik uwed verzoek mij de receptie te acenseeren. Ik had gehoopt dat onze commissie in 
den maand af zoude lopen maar ik vind mij zeer teleurgesteld, ik vlei mij echter dat de in te 
vorderen gelden nog voor mei aan uwed geremeteerd zullen kunnen worden. 
Ik ben met alle achting. 
Uw ed dienaar G. Fabius 



 
Gelselaar bij Borculo 17 augustus 1835. 
Wel Edelen Heer den heer Mellink op den huize Twickel. 
Wel Edelen Heer. 
Hierbij ontvangt uwed de lijst der bijeenkomsten gehouden door de commissie belast met de 
likwidatie der marktenschulden. 
Heb de goedheid de leden het hun competeerende te zenden daar men mij nog nu om het 
opmaken eener rekening lastig valt terwijl ik niet weet hoe hoog de daggelden zijn. 
Ik heb de eer te zijn 
Uw ed dienaar G. Fabius. 
Bijeenkomsten gehouden door de commissie belast met de likwidatie der schulden van de 
markten Stockum en Hericke in de jaren 1831, 1832, 1833 en 1834. 
1831 
Sept. te Diepenheim 
Aan den Pot 
Nov. opnemen van gronden 
Dec. opnemen van gronden 
1832  
Febr. opnemen van gronden 
Febr. te Markelo 
Dec. te Goor 
1833 
Jan. te Rijssen 
Maart op het Westervlier 
April te Rijssen 
Juny opnemen van grond 
Sept. op het Westervlier 
Oct. te Goor 
Nov. op het Westervlier 
Dec. op het Westervlier 
1834 
Jan. op het Westervlier 
Jan. aan de Roosdom 
Febr. aan de Roosdom 
Febr. op het Westervlier 
Maart op het Westervlier 
April te Rijssen 
July op het Westervlier 
Sept. op het Westervlier 
Nov. op het Westervlier 
Dec. op het Westervlier 
te zamen 36 bijeenkomsten 


