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Stockum & Hericke 
Publicatien 10 jan. 1856, 6 mei 1857 en 26 mei 1858. 
 
10-01-1856. 
De commissie belast met de verdeeling der mark Stokkum en Herike brengt hiermede ter kennis 
van de belanghebbenden dat overeenkomstig art 11 van het plan van verdeeling vanaf maandag 
den 21 deze maand gedurende 14 dagen des voormiddags van 10 tot 2 uur uitgezonderd de 
zondagen in de rentmeesterij op den huize Weldam ter visie zal liggen. 
De staat der huizen en bouwlanden waarvoor ieder eigenaar in de mark bij het kadaster bekend 
staat volgens het bij punt 2 van het plan bepaalde tijdstip van september 1852, benevens den staat 
der wharen overeenkomstig het markenboek met opgave van de daarvan vermoedelijke 
eigenaaren, ten einde de strekken als grondslagen van den op te maken staat van elks aandeel in 
de verdeeling. 
Een ieder belanghebbende wordt derhalve tot voorkoming van abusieve toedeelingen verzocht 
inzage van genoemde stukken te gaan nemen en zijne reclames die hij mogt vermeenen te 
hebben, binnen 8 dagen na de ter visie ligging, dus uiterlijk voor den 11 february eerstkomende, 
schriftelijk en franco te willen inleveren bij den verwalter erfmarkenrigter of den heer Gotte te 
Goor; zullende een ieder het aan zich zelven te wijten hebben, indien die reclames anderzins niet 
in aanmerking komen. 
Tevens wordt bekend gemaakt dat de beide laatste dagen van iedere week der ter visie ligging, de 
landmeter zal aanwezig zijn tot het geven van inlichtingen. 
Weldam den 10 january 1856. 
Namens de commissie voorn. de verw. erfmarkenrigter J. de Lorraine Holling 
Afgelezen te Markelo den 13 en 20 january 1856. 
 
26-04-1856. 
De commissie belast met de verdeeling der mark Stokkum en Herike brengt hiermede ter kennis 
van de belanghebbenden dat ten gevolge der gedane opmetingen van de aangegraven gronden die 
nog ten name der mark staan, op aanstaanden vrijdag den 2 mei des voormiddags van 10 tot 2 uur 
op den huize Weldam waar zitting zal worden gehouden, ten einde een ieder in de gelegenheid te 
stellen door kwitantien of anderzins te doen blijken of zijne aangravingen betaald zijn en alzoo 
niet in toedeeling moeten worden gekort. 
Twickel den 26 april 1856. 
 
06-05-1857. 
Publicatien waarbij is bekend gemaakt dat de kaarten der geprojecteerde markverdeeling ter visie 
liggen (met daarbij behoorende stukken) op den huize Weldam. 
De commissie voor de verdeeling der mark Stokkum en Herike maakt hiermede bekend dat 
ingevolge artikel 11 van het plan van verdeeling de kaarten der geprojecteerde toedeelingen aan 
de deelgenoten met daarbij behoorende stukken van maandag den 18 tot zaterdag den 30 dezer 
maand, den zondag uitgezonderd, voor de belanghebbenden ter visie zullen liggen op de huize 
Weldam van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure; dat daarbij den 29 voor Stokkum en 
den 30 voor Herike de landmeter zal tegenwoordig zijn tot het zoo noodig geven van 
inlichtingen; en dat de bezwaren welke men tegen zijne geprojecteerde toedeeling mogt 



vermeenen te hebben uiterlijk den 7 juny eerstkomende franco en schriftelijk aan den 
ondergeteekende zullen moeten worden ingeleverd met opgave der redenen waarom of der 
gronden waarop men volgens het plan van verdeeling en in vergelijking met anderen meent 
bezwaard te zijn. 
Weldam den 6 mei 1857 
Namens de commissie voorn. J. de Lorraine Holling 
 
06-05-1857. 
De commissie van verdeeling der mark Stokkum en Herike waarschuwt bij den een iegelijk ten 
ernstigste daar sommigen zich niet ontzien onder den naam van plaggen te steken en keyen te 
zoeken, de heidegronden in de mark totaal te vernielen voor den toekomstigen eigenaar om zich 
voor dergelijke en ander wederregtelijke handelingen wachten willen, kennelijk strekken tot 
benadeeling der markengronden waartegen thans nu een ieder dus anders eventuele toedeeling 
ongeveer kan komen, ten strengste zal worden gewaakt en dat de overtreders welke worden 
aangehaald overeenkomstig destrateus zonder eenige consideratie zullen worden vervolgd. 
Weldam den 6 mei 1857. 
Namens de commissie de verw. erfmarkenrigter J. de Lorraine Holling 
 
18-08-1857. 
De verwalter markenrigter van Stokkum en Herike verzoekt bij deze de heeren dr Egbers te 
Markelo, Jarman op den huize Stoevelaar en Oolbrink op Thije in Herike in loco tegenwoordig te 
willen zijn op zaterdag den 22 augustus eerstkomende des voormiddags om tien ure tot 
onderzoek en beslissing der ingekomen bezwaren tegen de geprojecteerde toedeeling aan 
Oolbrink bij het witte hek van den huize Stoevelaar. 
De genoemde heeren worden verzocht daar voor gezien te willen teekenen opdat het blijke dat 
den oproeping behoorlijk ter hunner kennis is gekomen. 
Twickel 18 augustus 1857. 
J. de Lorraine Holling 
A.J. Oolbrink, E.J. Egberts, Joannes Jarman 
 
26-05-1858. 
De verwalter erfmarkenrigter der mark Stokkum en Herike maakt hiermede aan de 
belanghebbenden bekend dat de verdeeling der mark thans op het terrein geheel is uitgewerkt en 
gekielspit en ieder perceel genummerd met het deelings nummer waaronder ieder deelgenoot 
voorkomt op den legger der toedeelingen; dat van nu voortaan alle gemeenschap in de mark 
ophoudt en ieder deelgenoot in het bezit en genot zijner toedeelingen treedt en dat alzoo aan ieder 
deelgenoot de magt en het regt toekomt zich in zijn bezit en genot te handhaven en den overtreder 
te doen vervolgen overeenkomstig de strafwet. 
Met kennisgeving wijders dat zoodanige deelgenooten, welke omtrent sommige hunner 
toedeelingen in eenige onzekerheid mogten verkeeren, inlichting kunnen bekomen bij den heer 
landmeter Bosch te Lochem, terwijl een alphabetische lijst der deelings nummers waaronder 
ieder deelgenoot voorkomt, ter visie zal gelegd worden bij den werkbaas op Weldam. 
Twickel den 26 mei 1858. 
J. de Lorraine Holling 
Te publiceren op zondagen den 30 mei en 6 juny 1858 aan de Herv. Kerk te Markelo en zulks 
door den koster te relateren. Afgelezen W.J. van Goor. 


