markezaken-aangegraven gronden
Register van aangegravene gronden door huttenbewooners in de markte Stokum en Herike
geformeerd in 1819.
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen den 6 october 1819. W. Mellink.
Register van aangegravene marktengronden door huttenbewooners in de markte Stokum en
Herike opgenomen en afgetreden door de ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter,
gecommitteerdens en gezworens ten gevolge de resolutie van goedsheeren en erfgenamen der
voorz. markte dd 16 february 1819.
Stokum
Wolter Kevelham no 97
De pacht s’jaars voor 1 sch(epel) gezaais berekend op f 0-15-0 gecultiveerde grond en voor 7 sch
ongecult f 0-5-0
Met H. Kevelham is een notarieel huurcontract gesloten 10 december 1842
l(engte) 106 tr(eden) en br(eedte) 60 tr(eden), totaal 6360 tr(eden) of 6¼ schepel f 4-13-12
Jan Hendr. Reints in Wiblings hut no 98
Bij koopacte aan Reints toegestaan voor f 70. Hierop is betaald in handen van den heer Fabius f
40 in 1831
1000 vierk tr zijn voor 1 sch gezaais genomen
l 138 tr en br 56 tr, totaal 7728 tr of 7¾ sch f 5-16-4
G.J. Bleekers
Met Hendrika Heuten wed van Garrit Jan Bleekers een notarieel huurcontract gesloten 10
december 1842
Meest ongecult grond gemiddeld l 74 tr en br 44 tr, totaal 3256 tr of 3¼ sch f 2-8-12
en 4½ sch veldgrond f 1-2-8
Albert Brinkers no 36
In koop overgegaan voor f 143,10
Is reeds vertig gecult en betaald door Boschwinkel in handen van den heer Fabius en bovendien
naar meerder aangegraven grond f 6,90 in mei 1833
l 108 tr en br 106 tr, totaal 11448 tr of 11¼ sch f 8-8-12
Mans Vlogman no 35
Met Hermanus Vlugman is een notarieel huurcontract gesloten den 10 december 1842
l 83 tr en br 88 tr, totaal 7304 tr
l 92 tr en br 21 tr, totaal 1932 tr, samen 9236 tr of 9¼ sch f 6-18-12
Roelf Scholte in 't Hof op de Welle no 34
In koop overgegaan hierop is bet f 81 en f 81, samen f 162 waarmede het geheel is betaald
Ongecultiv 1 sch
l 58 tr en br 49 tr, totaal 2842 tr
l 152 tr en br 67 tr, totaal 10184 tr, samen 13026 tr of 12 sch gecult f 9-0-0

1 sch ongecult f 0-5-0
Jan Brinkers no 33
In koop overgegaan voor f 180
En geheel betaald in handen van den heer Fabius met f 180
Bovendien nog met ruim ½ sch
l 80 tr en br 36 tr, totaal 2880 tr
l 144 tr en br 80 tr, totaal 11520 tr, samen 14400 tr
Gt. Langenkamp op Welmers no 65
In koop overgegaan voor f 129
Hierop is bet f 47 en f 53 den 11 sept 1841
l 102 tr en br 99 tr, totaal 10098 tr of 10 sch f 7-10-0
ongecult 1 sch f 0-1-4
B. Snellink op Landewers
l 131 tr en br 63 tr, totaal 8253 tr
l 93 tr en br 22 tr, totaal 2046 tr, samen 10299 tr of 10¼ sch
ongecult grond 1½ spint
Heeft er f 100 op bet, is overgebragt op het andere register als kooper sub no 104 en heeft daar
voldaan
wed. Vruggink no 3
is Hendrik Fokkers no 61
In koop overgegaan en geheel betaald met f 112,75 den 15 augustus 1842.
l 110 tr en br 82 tr, totaal 9020 tr of 9 sch f 6-15-0
wed. Vruggink no 3
In koop overgegaan en betaald door B.J. Stokkentreef in drie termijnen als:
mei 1840 f 50, juny 1841 f 50, 22 sept 1841 f 1,25, samen f 101,25
l 90 tr en br 90 tr, totaal f 8100 tr of 8 sch f 6-0-0
Jan Heetkamp no 63
l 111 tr en br 76 tr, totaal 8436 tr of 8¼ sch
een gaarden l 30 tr en br 27 tr, totaal 810 tr of ¾ sch
Betaald er op f 50 in 1797, is overgebragt op het andere register als kooper sub no 105
Gt. Heuten op Schoppert no 107
In koop overgegaan blijkens koopacte voor f 75
Betaald in handen van den heer Fabius
l 188 tr en br 42 tr, totaal 7896 tr
l 46 tr en br 35 tr, totaal 1610 tr, samen 9506 tr of 9½ sch f 7-2-8
B.J. Kranenberg op de Voshaar no 46
In koop overgegaan blijkens koopacte afgestaan voor f 50
Betaald aan den heer Fabius in twee termijnen als july 1834 f 20 en aug 1834 f 30
Gecult l 130 tr en br 72 tr, totaal 9360 tr of 9¼ sch f 6-17-4

Ongecult l 13 tr en br 10 tr, totaal 130 tr of 1/8 sch f 0-0-10
Herike
W. Kevelham in de Gathut no 9
l 140 tr en br 64 tr, totaal 8960 tr of 7¼ sch gecult f 5-8-12
1½ sch ongecult f 0-7-8
Jan Kastenberg in de Wellinkhut no 18
Met Anna Veldhuis wed van Jan Karsenberg is een notarieel huurcontract gesloten den 10
december 1842
l 73 tr en br 66 tr, totaal 4818 tr
l 56 tr en br 24 tr, totaal 1344 tr
Bij 't huis 1½ sch of 375 tr, samen 6537 tr of 6½ sch f 4-17-8
Nog aangegraven 3½ sch
Teunis Lodeweges no 5
Heeft in 1825 betaald f 150
l 113 tr en br 87 tr, totaal 9831 tr of 9¾ sch f 7-6-4
Roelf Leeftink no 6
In koop overgegaan voor f 123
Hierop is betaald jan 1840 f 5-6 en maart 1841 f 38-30
l 102 tr en br 89 tr, totaal f 9078 tr of 8 sch gecult f 6-0-0
Nog aangegraven ¾ sch ongecult f 0-5-0
Jan Hendrik Slot in de Baarshutte no 7
In koop overgegaan voor f 147
Betaald door de wed. R. Leeftink in drie termijnen als
8 mei 1840 f 73
jan 1841 f 73
22 sept 1841 f 1
l 109 tr en br 108 tr, totaal 11772 tr of 9¾ sch gecult f 7-6-4
2 sch ongecult f 0-10-0
Hendrik Koldenberg in de Morsinkhut no 8
In koop overgegaan voor f 50
Betaald in twee termijnen als
10 july 1834 f 10 in handen van den heer Fabius
12 aug 1837 f 40 aan den heer Mellink
l 171 tr en br 53 tr, totaal 9063 tr of 7 sch gecult f 5-5-0
2 sch ongecult f 0-10-0
Hendrik op de Oude Welle no 65
In koop overgegaan voor f 72
Hierop is bet 1 en 24 mei 1849 f 70 en 29 sept 1841 f 2
l 89 tr en br 65 tr, totaal 5785 tr of 5¼ sch gecult f 3-18-12

½ sch ongecult f 0-2-8
Jan ten Damme no 72
In koop overgegaan voor f 75
Aan den heer Fabius betaald sept 1833 f 70
december 1835 f 5 waarvan blijkens koopacte de geheele grond is afgestaan
l 98 tr en br 95 tr, totaal 9310 tr
l 34 tr en br 26 tr, totaal 884 tr, samen 10194 tr of 10 sch f 7-10-0
Hendrik Reints no 73
Is in koop overgegaan voor f 100
Betaald aan den heer Fabius in november 1833 luid koopacte
l 115 tr en br 114 tr, totaal 13110 tr of 12 sch gecult f 9-0-0
1 sch ongecult f 0-5-0
Jan Kubben no 69
In koop overgegaan blijkens koopacte voor f 90.
Heeft betaald aan de heer Fabius mei 1832 waar voor de grond geheel is afgestaan
l 110 tr en br 90 tr, totaal 9900 tr of 9¾ sch f 7-6-4
Lambert Volthuis no 70
Is in koop overgegaan blijkens acte voor f 35
Heeft betaald aan den heer Fabius in drie termijnen als
1831 f 24
july 1833 10
january 1834 f 1
waar voor de grond geheel is afgestaan
l 131 tr en br 30 tr, totaal 3930 tr of 3¾ sch f 2-16-1
Gerrit Hobbling of Heuten no 71
Is in koop overgegaan voor f 50
Aan den heer Fabius betaald door de wed. Jan Harmen Heuten in mei 1832
l 120 tr en br 41 tr, totaal 4920 tr of 4¾ sch f 3-11-4
Hendrik Keiten no 74
In koop overgegaan voor f 50 en aan den heer Fabius betaald in mei 1832
l 66 tr en br 51 tr, totaal 3366 tr
l 51 tr en br 29 tr, totaal 1479 tr, samen 4845 tr of 4¾ sch f 3-11-4
Hendrik Roelofs alias Moes no 75
In koop overgegaan voor f 50 en aan de heer Fabius betaald door Derk Knopers in january 1833
l 93 tr en br 50 tr, totaal 4650 tr of 3¼ sch gecult f 2-8-12
1¼ sch ongecult f 0-6-4
Totale ontvangst f 162-6-10
Aldus te goeder trouw door ons opgemaakt.
Goor den 5 october 1819.

W. Mellink

B.H. van der Wijck

W. Götte

G. Scholten

J. Dijkink

Supplement tot het register van aangegraven gronden door hutbewoners in den marke Stokkum
en Herike geformeerd in 1819.
Mannes Wevers
sectie D no 523 en 524 groot 68 roeden 4 ellen
In koop afgestaan voor f 85 en daar op betaald
27 january 1841 f 76
22 september 1841 f 9
Arend Peters
sectie E no 624 en 625 groot 2 b 79 r en 60 e
In koop afgestaan voor f 349,50
Betaald january 1840
Arend Horsman
sectie E no 426, 427 en 428
groot 1 b 64 r 20 e
In koop afgestaan voor f 205,25
bet. january 1840 f 75
january 1841 f 125 door G.J. Horstman
mei 1841 f 5,25 door G. Brinkers
Willem Hoevink
sectie E no 412, 413 en 413a
groot 2 b 19 r 10 e
In koop afgestaan voor f 273,87
bet. 1840 f 56
1840 f 81
3 february 1841 f 136
22 july 1841 f 0,87
H.J. Dengerink
sectie E 411a en 411b
groot 1 b 34 r 10 e
In koop afgestaan voor f 167,62
bet. 1 mei 1840 f 83,50
27 januari 1841 f 83,50
18 mei 1841 f 0,62
J.H. ten Dam
Niet op het kadaster te vinden volgens aanteekening van de gecommitteerden, doch gemeten
zijnde groot bevonden 1 b 17 r 60 e
In koop afgestaan voor f 147
bet. 1840 f 62,50
27 january 1841 f 62,50 door Hoestink
22 sept 1841 f 22

H.J. Holstege
Een stuk gronds lang 80 treden en breed 80 treden, totaal 6400 vk treden
Met denzelven is den 10 december 1842 een notariele huurceduul gepasseerd waarbij de
jaarlijksche huur bepaald is op f 7,29
Ik beken goed te zijn voor Willem Hoevink voor twe honderd zes en seventig gulden.
Jan Dalwijk.
Ik beken goed te zijn voor G. Langenkamp voor hondert vijf en twintig gulden.
Stokkum den 2 december 1839. A.J. Overbeek.
De ondergeteekende verbindt zelfden solidum om te betalen voor en namens Roelof Leeftink op
den eersten mei en eersten october aanstaande in twee egale termijnen elks van zes en vijftig gl
25 c de kooppenningen voor grond van de markte Stokum en Herike.
Goor 1 dec. 1839. J.H. Nolte.
Goet voor 56 gulden an ondergetekende en neem an te betalen op den eersten mei achtien hondert
en dertig de somma van zessen vijftig gulden.
J.H. Nolte
Register van aangegravene gronden in de markte Stokum en Herike geformeerd in 1819.
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen den 6 october 1819. W. Mellink.
Register van aangegravene marktengronden in de markte Stokum en Herike opgenomen en
afgetreden door de ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter, gecommitteerdens en gezworens
ten gevolge de resolutie van goedsheeren en erfgenamen der voorz. markte dd 16 february 1819.
De Rhijnl. vierkante roede tegen 2 1/2 stuiver veldgrond en 5 stuiver groengrond.
Abraham Roelofs aan den Potweg l(engte) 19 tr(eden) en br(eed) 3 tr(eden), totaal 11 vierkante
r(oeden) of 57 tr(eden) f 0-12-8
Voldaan febr. 1822
V.A. Cracau te Markelo aan den Potweg l 16 tr en br 7 tr, totaal 11 vierk r of 112 tr f 1-7-8
Voldaan febr. 1822
G.J. Veldhuis, eigenaar van Eerden te Goor, aan den Potweg l 35 tr en br 12 tr, totaal 42 vierk r
of 420 tr f 5-5-0
Voldaan febr. 1822
Sligman te Markelo aan den tip van de Wee ¾ spind of 18 vierk r f 2-5-0
Voldaan febr. 1822
G.J. Driesens te Markelo aan den weg l 130 tr en br 30 tr, totaal 3900 tr of 390 vierk r f 48-15-0
Betaald in 1823 en 1824
Js. Egbers van den Nieuwen Pot aan de oude beek l 86 tr en br 64 tr, totaal 5504 tr of 550 vierk r
f 68-15-0
Voldaan febr. 1822

Den Ouden Potman aan den weg l 78 tr br 40 tr, totaal 3120 tr of 301 vierk r f 37-12-10
idem aan den kamp l 68 tr br 6 tr, totaal 408 tr of 40 vierk r f 5-0-0
Betaald 1824 en 1828
J. Morsman op Wiemerink aan den weg bij den Pot l 120 tr br 42 tr, totaal 5040 tr of 504 vierk r f
63-0-0
Betaald 1822, 1823 en 1828.
J.H. Koelers aan den weg bij den Pot l 33 tr br 25 tr, totaal 825 tr of 82 vierk r f 10-5-0
Betaald 1823
H. Wilbers op Koelers l 46 tr br 30 tr, totaal 1380 tr of 138 vierk r f 17-5-0
Voldaan 1822
Koel Gerrit zijn huis staat op erfgen. grond l 74 tr br 30 tr, totaal 2220 tr of 222 vierk r f 27-15-0
Blijft gemeen, dit land te verhuren
J.H. de Worse in Harke eigenaar l 56 tr br 17 tr, totaal 953 tr of 95 vierk r f 11-17-8
Voldaan 1822
de hr Schutte, eigenaar van het Look tegen den kamp l 88 tr br 20 tr, totaal 1760 tr of 176 vierk r
f 22-0-0
Blijft gemeen
idem groengrond eene wei l 41 tr br 28 tr, totaal 1148 tr of 114 vierk r f 28-10-0
Voldaan 1823
idem nieuwe groengrond l 63 tr br 30 tr, totaal 1890 tr of 189 vierk r f 47-5-0
Voldaan 1823
Derk Slag bij het huis ligt zeer onegaal getax. op 7000 tr of 700 vierk r f 87-10-0
Voldaan febr. 1822
Wolter Look, eigenaar Stoelhorst l 63 tr br 48 tr, totaal 3024 tr of 302 vierk r f 37-15-0
Voldaan febr. 1822
idem l 100 tr br 48 tr, totaal 4800 tr of 480 vierk r f 60-0-0
Voldaan febr. 1822
Daalwijk aan de wei op de kant van het veld getax. op 3 schepel groengrond 3000 tr of 300 vierk
r f 75-0-0
Voldaan febr. 1822
Jan Koelers op Meengs bij 't Daalwijck groengrond l 65 tr br 36 tr, totaal 2340 tr of 234 vierk r f
58-10-0
Voldaan febr. 1822
de heer van der Wijck tot de Klinke, veldgrond bij Philipsborg bezaaid met dennen l 31 tr br 15
tr, totaal 465 tr; l 35 tr en br 29 tr, totaal 1015 tr, samen 1480 tr of 148 vierk r f 18-10-0

Voldaan febr. 1822
wed. Crooshoop, veldgrond aan den gaarden l 66 tr br 35 tr, totaal 2310 tr of 231 vierk r f
28-17-8
Voldaan febr. 1822
idem daartegen l 90 tr br 8 tr, totaal 720 tr of 72 vierk r f 9-0-0
Voldaan febr. 1822
A.J. Wolbrink op Meyer veldgrond een kampje l 87 tr br 37 tr, totaal 3219 tr of 321 vierk r f
40-2-8
Voldaan febr. 1822
Idem aan den kamp voor 't huis l 127 tr br 13 tr, totaal 1651 tr of 165 vierk r f 20-12-8
Voldaan febr. 1822
G. Peters in Senderen, eigen, tijdens de aangraving aan den Plasmans gaarden l 51 tr br 10 tr,
totaal f 510 tr; l 74 tr br 12 tr, totaal 888 tr, samen 1398 tr of 139 vierk r f 17-7-0
Jenneken Nijland op Plasman aan Plasmans gaarden veldgrond l 56 tr br 6 tr, totaal 336 tr of 33
vierk r f 4-2-8
Voldaan febr. 1822
Berend Wennink, veldgrond aan 't vlier l 32 tr en br 2 tr, totaal 64 tr; l 130 tr en br 3 tr totaal 390
tr; samen 454 tr of 45 vierk r f 5-12-8
Voldaan febr. 1822
J. Vruggink aan 't vlier veldgrond l 24 tr en br 3 tr, totaal 72 tr of 7 vierk r f 0-17-8
Voldaan febr. 1822
Harmen Vruggink veldgrond l 19 tr en br 2 tr, totaal 38 tr of 3 vierk r f 0-7-8
Voldaan febr. 1822
Hungerink aan 't vlier veldgrond 275 tr of 27 vierk r f 3-7-8
Voldaan febr. 1822
B. Mensink aan 't vlier veldgrond 275 tr of 27 vierk r f 3-7-8
Voldaan febr. 1822
Wevers, eigenaar van Delden te Goor, veldgrond met dennen bepoot en schuppenste 500 tr of 50
vierk r f 6-5-0
Voldaan febr. 1822
Sloezebeld huurder Brinkers aan zijnen gaarden veldgrond 500 tr of 50 vierk r f 6-5-0
Voldaan febr. 1822
de wed. A. Leeftink bij haar huis veldgrond l 70 tr en br 34 tr, totaal 2380 tr of 238 vierk r f
29-15-0
Deze vrouw dood arm zijnde zou best zijn deze post voor marktenrekening aan te houden

H. Megelink aan den gaarden veldgrond l 54 tr en br 8 tr, totaal 432 tr of 43 vierk r f 5-7-8
Voldaan febr. 1822
Garrit Kuiper bij 't huis aan den brink veldgrond 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
wed. Weerds aan den gaarden veldgrond 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
B. Peuschers aan den gaarden veldgrond l 41 tr en br 9 tr, totaal 369 tr of 36 vierk r; l 90 tr en br
12 tr, totaal 1080 tr of 108 vierk r; aan de Vennekoelen l 146 tr en br 9 tr, totaal 1294 tr of 129
vierk r; te samen 273 vierk r. f 34-2-8.
Voldaan febr. 1822
Arend Jan Greven op Nijland veldgrond l 70 tr en br 48 tr, totaal 3360 tr of 336 vierk r f 42-0-0;
½ sch 137 tr of 13 vierk r f 1-12-8
Voldaan febr. 1822
Gerrit Hazewinkel veldgrond l 74 tr en br 12 tr, totaal 888 tr of 88 vierk r f 11-0-0
Voldaan febr. 1822
Jan Wilgerink op Cremers aan den Veldkamp ½ sp 137 tr of 13 vierk r f 1-12-8; nog l 50 tr en br
10 tr, totaal 500 tr of 50 vierk r f 6-5-0
Voldaan rekening 1828
Joling zegt dit tot zijn nadeel is, zal nader onderzogt worden
Jan Vreeman op Fokker veldgrond aan den kamp l 128 tr en br 14 tr, totaal 1792 tr of 179 vierk r
f 22-7-8
Voldaan febr. 1822
Erfgen. Sueters aan 't Kloosterskempken, veldgrond l 27 tr en br 10 tr, totaal 270 tr of 27 vierk r f
3-7-8
Voldaan febr. 1822
Antony Molenbrug aan het kempken l 27 tr, br 4 tr, totaal 108 tr of 10 vierk r f 1-5-0; bij 't huis l
30 tr en br 24 tr, totaal 720 tr of 72 vierk r f 9-0-0
Moet nader gescheiden worden; blijkt l 36 tr en br 7 tr, totaal 252 tr van den Hunger te zijn debet
f 5-5-0 nu f 4-0-0
Berend Schuttink veldgrond 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
Bij den gaarden l 40 tr en br 5 tr, totaal 200 tr of 20 vierk r f 2-10-0
Voldaan febr. 1822
J.H. Lubbers aan den gaarden veldgrond 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822

J. Cremer aan den gaarden veldgrond 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
Brinkgrond l 12 tr en br 8 tr, totaal 96 tr of 9 vierk r f 1-2-8
Voldaan
Garrit Ziggers veldgrond l 55 tr en br 22 tr, totaal 1210 tr of 121 vierk r f 15-2-8
Voldaan febr. 1822
H. Landewers veldgrond l 80 tr en br 20 tr, totaal 1600 tr of 160 vierk r f 20-0-0
Voldaan febr. 1882
Jan Wannink veld aan den kamp l 72 tr en br 2 tr, totaal 144 tr of 14 vierk r f 1-15-0
Voldaan febr. 1822
H. Overbeek alias Foezel Hendrik, is niet wel na te gaan, zou 5 sch en 2¼ sch aangegraven
hebben, dus 725 r veldgrond ad f 90-12-8, blijkens is er op bet. f 64-0-0, rest nu nog f 26-12-8
Betaald dec. 1827
Jan Voordes aan den gaarden veldgrond l 74 tr en br 8 tr, totaal 592 tr of 59 vierk r f 7-7-8
Voldaan febr. 1822
wed. Meengs aan 't bosch veldgrond l 48 tr en br 7 tr, totaal 336 tr of 33 vierk r f 4-2-8
Voldaan febr. 1822
A.J. Wissink op Wiemerink veldgrond l 42 tr en br 21 tr, totaal 882 tr of 88 vierk r f 11-0-0
Voldaan febr. 1822
Jan Ikkink aan den gaarden veldgrond l 135 tr en br 1 tr, is 13 vierk r f 1-12-8
Voldaan febr. 1822
Lambert Veurtjes veldgrond l 76 tr en br 17 tr, totaal 1292 tr of 129 vierk r f 16-2-8
Voldaan febr. 1822
J.H. Oelbrink op Smitman veldgrond l 38 tr en br 17 tr, totaal 646 tr of 64 vierk r f 8-0-0
Voldaan febr. 1822
A. Kuipers bij 't huis veldgrond l 23 tr en br 17 tr, totaal 391 tr of 30 vierk r f 4-17-8
Voldaan febr. 1822
G. Boskamp bij 't huis veldgrond l 100 tr en br 16 tr, totaal 1600 tr of 160 vierk r f 20-0-0
Voldaan febr. 1822
Scholte Dijking veldgrond l 61 tr en br 5 tr, totaal 305 tr of 30 vierk r f 3-15-0
Voldaan febr. 1822
Aan den gaarden veldgrond l 20 tr en br 15 tr, totaal 300 tr of 30 vierk r f 3-15-0
Voldaan febr. 1822

H. Leuvelink op Trukes bij de Hulpe veldgrond l 50 tr en br 18 tr, totaal 900 tr of 90 vierk r; l 62
tr en br 10 tr, totaal 620 tr of 62 vierk r; samen 152 r f 19-0-0
Aan het Venneken groengrond l 109 tr en br 50 tr, totaal 5450 tr of 545 vierk r. f 125-12-8
l 50 tr en br 19 tr, totaal 950 tr of 95 vierk r; l 178 tr en br 14 tr, totaal 2492 tr of 249 vierk r;
samen 889 r f 222-5-0
Voldaan in 3 termijnen
G.J. Klumpers te Markelo aan 't Venneken groengrond l 109 tr en br 9 tr, totaal 981 tr of 98 vierk
r; l 17 tr en br 12 tr, totaal 204 tr of 20 vierk r; samen 118 r f 29-10-0
Voldaan febr. 1822
Teunis Steuneberg te Markelo groengrond aan 't Venneken l 20 tr en br 19 tr, totaal 380 tr of 38
vierk r f 9-10-0
Voldaan febr. 1822
Wolter Kistemaker te Markelo groengrond aan 't Venneken 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 6-5-0
Voldaan febr. 1822
wed. Peuschers groengrond l 48 tr en br 11 tr, totaal 528 tr of 52 vierk r; l 27 tr en br 21 tr, totaal
567 tr of 56 vierk r; l 21 tr en br 11 tr, totaal 231 tr of 23 vierk r; samen 131 r. f 32-15-0
Voldaan febr. 1822
Jenneken Clein Ikkink veldgrond l 37 tr en br 15 tr, totaal 555 tr of 55 vierk r f 6-17-8
Voldaan febr. 1822
Sw. Ikkink, pachter H. Wibbelink, den beld veldgrond l 80 tr en br 45 tr, totaal 3600 tr of 360
vierk r f 45-0-0
Voldaan febr. 1822
A. Rosendom aan den dijk groengrond l 70 tr en br 8 tr, totaal 560 tr of 56 vierk r f 14-0-0
Voldaan febr. 1822
de heer van der Sluis huurder Veldzigt veldgrond l 41 tr en br 32 tr, totaal 1312 tr of 131 vierk r f
16-7-8
Voldaan febr. 1822
Nieuw uitgebaakt veldgrond l 53 tr en br 38 tr, totaal 2014 tr of 201 vierk r f 25-2-8
Blijft gemeen.
wed. Hesselink in 't broek veen of veldgrond l 105 tr en br 45 tr, totaal 4725 tr of 472 vierk r f
59-0-0
Voldaan febr. 1822
Daarneven ligt nog ten naaste bij 12 sch grond bezwaard met een overweg welke publiek kan
verkogt worden, het grenst aan land van Peterman, Hesselink, Brinkers en Landewers, getax. op
1200 r ad f 150-0-0
Peterman in 't broek veldgrond l 97 tr en br 41 tr, totaal 3977 tr of 397 vierk r f 49-12-8

Groengrond l 65 tr en br 31 tr, totaal 2015 tr of 201 vierk r f 50-5-0
Publiek verkocht
Albert Brinkers in 't broek groengrond l 42 tr en br 25 tr, totaal 1050 tr; l 103 tr en br 70 tr, totaal
7210 tr; samen 8260 tr of 826 vierk r f 206-10-0
Publiek verkocht
wed. R. Leeftink in 't broek groengrond l 100 tr en br 11 tr, totaal 1100 tr of 110 vierk r f 27-10-0
Voldaan febr. 22
J.H. Effink op Bode in 't broek groengrond l 224 tr en br 35 tr, totaal 7840 tr of 784 vierk r f
196-0-0
Voldaan febr. 1822
Tegen de andere wei groengrond l 63 tr en br 21 tr, totaal 1323 tr of 132 vierk r f 33-0-0
Voldaan febr. 1822
J.H. Rierink in 't broek groengrond l 48 tr en br 37 tr, totaal 1776 tr of 177 vierk r f 44-5-0
Zegt is veldgrond, te onderzoeken
Jan Willink op Kremers groengrond l 226 tr en br 32 tr, totaal 7232 tr of 723 vierk r f 180-15-0
Publiek verkocht
Snellink in 't broek groengrond l 98 tr en br 84 tr, totaal 8232 tr of 823 vierk r f 205-15-0
Aan den gaarden veldgrond 2 sp 500 tr of 50 vierk r f 6-5-0
Betaald in termijnen; afrekening met notaris 10 july 1841
Letink, huurder Horstman veldgrond l 50 tr en br 40 tr, totaal 2000 tr of 200 vierk r f 25-0-0
Wordt niet goedgekeurd; blijft gemeen
Harmen Keuyers dennengrond 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
Aan den kamp veldgrond l 134 tr en br 12 tr, totaal 1608 tr of 160 vierk r f 20-0-0
Voldaan febr. 1822
Een veldkampje l 104 tr en br 43 tr, totaal 4472 tr of 447 vierk r f 55-17-8
Al voor lang betaald
Aan den kamp ½ sp 125 tr of 12 r f 1-11-4
Voldaan febr. 1822
Hij zegt er f 45 op betaald te hebben
Jan Hendrik Worse Harke veldgrond l 141 tr en br 24 tr, totaal 3384 tr of 338 vierk r f 42-5-0
Voldaan febr. 1822
Jan Bekker groengrond aan het vlier l 68 tr en br 28 tr, totaal 1904 tr of 190 vierk r; l 32 tr en br
20 tr, totaal 640 tr of 64 vierk r; l 94 tr en br 20 tr, totaal 1880 tr of 188 vierk r f 110-10-0
Voldaan in termijnen
Berend Hendrik Leuverink veldgrond getax op 4000 tr of 400 vierk r f 50-0-0

Voldaan febr. 1822
Nog een wal om zijn land veldgrond 1½ sp 375 tr of 37 vierk r f 4-12-8
Voldaan febr. 1822
Scholte uit Harke veldgrond aan den huiskeskamp en bij zijn huis l 114 tr en br 12 tr, totaal 1360
tr of 136 vierk r; l 45 tr en br 9 tr, totaal 405 tr of 40 vierk r; l 45 tr en 6 tr, totaal 270 tr of 27
vierk r; l 185 tr en br 3 tr, totaal 555 tr of 55 vierk r; samen 258 vierk r f 32-5-0
Groengrond aan de wei l 25 tr en br 20 tr, totaal 500 tr of 50 vierk r f 12-10-0
Voldaan febr. 1822
B. Hofmeyer aan zijn gaarden veldgrond l 70 tr en br 15 tr, totaal 1050 tr of 105 vierk r f 13-2-8
Voldaan febr. 1822
H. Zentman aan het land veldgrond l 85 tr en br 30 tr, totaal 2550 tr of 255 vierk r f 31-17-8
Blijkens resolutie verminderd met f 12-10-0
Voldaan febr. 1822
de heer Götte, huurder Vrielink aan 't kempken veldgrond l 111 tr en br 12 tr, totaal 1332 tr; l 25
tr en br 10 tr, totaal 250 tr; samen 1582 tr of 158 vierk r f 19-15-0
Voldaan febr. 1822
Garrit Hueskes veldgrond bij de kamp l 49 tr en br 11 tr, totaal 1309 tr of 130 vierk r f 16-5-0
bij 't huis 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Timmer Jan bij 't huis 2 spint veldgrond tot dedommagement van het verkogte kort bij zijn huis
gratis
H.J. Greven veldgrond l 88 tr en br 26 tr, totaal 2288 tr of 228 vierk r f 28-10-0
Groengrond in een hoek 1½ sp 375 tr of 37 vierk r f 9-5-0
idem 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 6-5-0
Voldaan febr. 1822
Schurink, eig. de hr van Ooinck veldgrond l 48 tr en br 6 tr, totaal 288 tr of 28 r f 3-10-0
Voldaan febr. 1822
G.J. Daalwijck op Wilbers aan 't gaardeken veldgrond 1 sp 250 tr of 25 r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
J.H. Zenkeldam op Wilbers ¾ sp veldgrond 188 tr of 18 vierk r f 2-5-0
Bij de schuur 2 sp 500 tr of 50 vierk r f 6-5-0
Voldaan febr. 1822
de heer Costers te Almelo aan Wissinks wei groengrond l 34 tr en br 12 tr, totaal 408 tr of 40
vierk r f 10-0-0
Voldaan febr. 1822
De door hem bepoote brinkgrond is er niet onder begrepen

W. Kubbe bij 't huis veldgrond 2 sp 500 tr of 50 vierk r f 6-5-0
Voldaan febr. 1822
W. Schorfhaar aan de Wee veldgrond l 40 tr en br 30 tr, totaal 1200 tr of 120 vierk r f 15-0-0
Voldaan febr. 1822
Jan Sprokreef op Wolters groengrond aan de Wee l 75 tr en br 15 tr, totaal 1125 tr of 112 vierk r f
28-0-0
Voldaan febr. 1822
l 86 tr en br 12 tr, totaal 1032 tr of 103 vierk r f 25-15-0
Voldaan febr. 1822
Gr. Mottena aan de Wee groengrond l 17 tr en br 11 tr, totaal 187 tr; l 49 tr en br 12 tr, totaal 588
tr; samen 775 tr of 77 vierk r f 19-5-0
Voldaan febr. 1822
J. Hargeerds in Stokum aan den Veldmans gaarden veldgrond l 88 tr en br 8 tr, totaal 704 tr of 70
vierk r 8-15-0
Aan den Vliergaarden l 66 tr en br 2 tr, totaal 132 tr of 13 vierk r f 1-12-8
Aan den Nijenkamp 1 sp 250 tr of 25 vierk r f 3-2-8
Voldaan febr. 1822
G. Schreurs in Harke veldgrond aan den gaarden 1½ sch 1500 tr of 150 vierk r f 18-15-0
Voldaan febr. 1822
B. Snellink op Landewers veldgrond l 131 tr en br 63 tr, totaal 8253 tr; l 93 tr en br 22 tr, totaal
2046 tr; samen 10299 tr of 1029 vierk r ad f 128-12-8
Heeft betaald f 100-0-0, restant voldaan febr 1822 f 28-12-8
Jan Hietkamp veldgrond l 111 tr en br 76 tr, totaal 8436 tr; l 30 tr en br 27 tr, totaal 810 tr; samen
5246 (telfout!) tr of 524 vierk r
B. Snellink heeft betaald f 50-0-0, moet betalen f 65-10-0, rest voldaan febr 1822 f 15-10-0
Hierbij komt nog het product van het publiek verkogte f 165-0-0
Totale summa f 3647-2-4
Aldus ter goeder trouwe door ons opgemaakt, opgenomen en afgetreden.
Goor den 5 october 1819 W. Mellink B.H. van der Wijck W. Götte G. Scholten J. Dijkink
1825.
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen in Stokkum en Herike den 22 juny
1825.
Register van aangegraven gronden in de mark Stokkum en Herike opgemaakt in 1825.
Lijst der aangegravene erfgenamen gronden in de buurdschappen Stokkum en Beusbergen
aangewezen door de gezworens Hungerink, Oolbrink en Dijking aan de ondergetekende in
kwaliteit van gecommitteerde der markten Stokkum en Herike en door hun gezamentlijk
opgenomen en begroot op heden den 18 mey 1825.
huisnr

9
J.H. Leunk op Wennink de oude dijk aangegraven, word gecontesteerd door de heer van
Rhaan en Vruwink en zoude toegestaan wordende om en bij de honderd guldens behoren te
gelden, is begroot op ongeveer 2 schepel (ziet af van de aangraving).
15
Hendrik Leeferink op Brinkers een nieuwe graven en een dannekampje, veldgrond, groot
ongeveer 1½ spind (betaald maart 1833 zie de afrekening van de hr Fabius).
19
Harmen Megelink op Bases, veldgrond ongeveer 2 spind. Daarboven plaats van de schuur
een brink met dannen, veldgrond. De weg voorbij het huis zijnde een gemeene mestweg behoord
bij vergunning voor algemeen gebruik vrij bedongen te blijven, is begroot op ongeveer 3 spind.
Verlangd een hoek veldgrond bij de gemeene bleek voor niemand nadelig beschouwd wordende,
zoude kunnen worden toegestaan, wordt begroot zoo als hij het verlangde op ongeveer 2 schepel
(afgeslagen).
20
Harmen Eppink op Kiwiet, veldgrond ongeveer ½ spind.
21
Berend Peuscher graaft jaarlijks bij dus alzoo begroot veld ongeveer 1 spind.
23
wed. Leunk, domein, veldgrond ongeveer 2½ spind.
28
wed. Alink, veldgrond, de sloot breedte ongeveer 1 spind.
30
Berend Schreurs, veldgrond op 2 zijden aangegraven ongeveer 1½ spind.
31
Arend Karsenberg, veldgrond op 2 zijden aangegraven ongeveer 2 spind.
32
Arend Jan Greve op Nijland, veldgrond ongeveer 1 spind.
32a
Honda Jan, een kampje in de midden van het veld binnengegraven, word algemeen
afgekeurd, zal daarom behoren ingelijkt te worden.
33
Jan Brinkers, erfgenamengrond, 3 spind veldgrond, onberekend.
34
Roelof Scholte in 't Hof, erfg.grond, 2 spind groengrond, onberekend.
36
Berend Boesewinkel, erfg.grond, 3 spind groengrond, onberekend.
40
Hendrik Jan Overbeke op Siggers, een driehoekje veldgrond ongeveer ½ spind.
42
Harmen Rengerink, een langwerpig dannekampje, veldgrond ongeveer 2 spind.
53
Harmen Roelvink op Effink, een nieuwe sloot, veldgrond ongeveer 1½ spind.
54
Willem Kevelham op Snellink, een hoekje veldgrond ongeveer ¼ spind.
55
Jan Hendrik Lubbers, een vierkantje, moet ingelijkt worden.
56
B. Schottink, veldgrond ongeveer ¼ spind.
57
Gerrit Hendrik Krabbenbosch op Jolink, een bleekje veldgrond ongeveer 3 spind.
59
Gerrit Hendrik Sligman, een vierkante kamp veldgrond ongeveer 1 sch. 2 spind.
60
Arend Jan Koyer, veldgrond ongeveer ¼ spind.
Gerrit Langenkamp, erfgenamen grond, 1 spind veldgrond onberekend.
62
Harmen Overbeek, veldgrond op 2 zijden aangegraven ongeveer 2 spind.
Jan Hendrik Hesselink op Mensink een hoek veldgrond ongeveer 1 sch. 1 spind.
66
Jan Wannink op Foeselmans veldgrond ongeveer ¼ spind. Verlangd een bleekkolkje tot
aan de goot aldaar hetwelk onder beding van de weg vrij te laten niet nadelig beschouwd onder
toezigt van Oolbrink zoude kunnen geaccordeert worden, veldgrond ongeveer 2 spind.
66a
Hendrik Overbeek veldgrond ongeveer ¼ spind.
67
Harmen Snellink op Letink veldgrond ongeveer 1 spind.
79
Jan Voordes een rond kampje veldgrond ongeveer ½ spind.
Arend Kusbelt op Rozedom een nieuwe graven op naam van Jan Dijking, veldgrond
ongeveer ¼ spind.
80
wed. Meengs veldgrond ongeveer ½ spind.
90
Jan Dijking veldgrond ongeveer ¼ spind.
91
Jan Harmen Oolbrink op Smitman veldgrond ongeveer ¼ spind.
92
Arend Kuipers op Kremer een dannekampje, veldgrond ongeveer ¼ spind.

93
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J.H. Peuscher veldgrond ongeveer ½ spind.
Lammert Voortjes veldgrond ongeveer ½ spind.
Het broek nog gedeeltelijk onder water is door ons daarom niet opgenomen maar
ingevolge rapport van den gezworen voormeld hebben aldaar nog aangegraven:
Weerdes groengrond ongeveer ½ spind.
Harmen Rengerink groengrond ongeveer ½ spind.
Harmen Roelvink op Effink groengrond ongeveer ½ spind.
Arend Jan Greve op Nijland groengrond ongeveer ¼ spind.
Jan Ikking groengrond ongeveer ¼ spind.
Arend Peters heeft binnen gegraven al het land dat hij had uitgestoken en hem bevolen
weer te laten liggen. Dit zal ongeveer zes schepels lands bedragen. Hij heeft buitendien een
uitspringende hoek aangegraven vermoedelijk om een volgend jaar te laten doorgaan. Een en
ander zouden behoren te worden ingelijkt.
Zoo dat naar deze onze begroting en beste weten in het geheel in Stokkum en Beusbergen is
aangegraven vijftien schepels en een en een kwart spind lands waarvan alleen de vijf laatste
artikels in het broek groengrond is.
B.H. van der Wijck.
Is naderhand door de gezworens van Beusbergen en Stokkum nog aangegeven het volgende
aangegravene.
Jan Ikkink veldgrond ongeveer ½ spind.
de kinderen van Gorkink veldgrond ongeveer 2 spind.
Maakt totaal 15 schepel 3¾ spind.
Zoo dat na deze onze begroting en beste weten in het geheel in de buurdschappen Stokkum en
Beusbergen is aangegraven vijftien schepels en drie en drie vierendeel spind lands waarvan alleen
groengrond is twee spind land.
De gecommitteerden der markte Stokkum en Herike.
B.H. van der Wijck, H. Hungerink, A.J. Olbrink.
Lijst der aangegravene erfgenamen gronden in de buurdschap Herike aangewezen door de
gezworens Arend Schurink, Gerrit Scholte en Hendrik Elkink in tegenwoordigheid van de heer
Melling markenrigter, B.H. van der Wijck gecommitteerde der markt en de gezworens van
Stokkum en door hun gezamentlijk opgenomen en begroot op heden den 10 juny 1825.
Molenaar Bethman veldgrond ongeveer 1 spind.
Gerrit Hendrik Lansink veldgrond ongeveer 1 spind.
de heer Kosters aan 't Wolters veldgrond ongeveer 2 spind.
B.H. van der Wijck veldgrond ongeveer 1½ spind
Jannes Ensink veldgrond ongeveer 1½ spind.
denzelven aan de bergkant veldgrond ongeveer 2¼ spind.
Luttik Hedde veldgrond ongeveer 2 spind.
Teunis Hidders veldgrond ongeveer 1 spind.
wed. B.H. Leuvelink veldgrond ongeveer ½ spind.
Scholte veldgrond ongeveer 2 sch. 2 spind.
van Eerden te Goor veldgrond ongeveer 2 spind.
Zoo dat na deze onze begroting en beste weten in het geheel in de buurdschap Herike is
aangegraven zes schepels en drie kwart spind lands veldgrond.
De gecommitteerden der markte Stokkum en Herike.

B.H. van der Wijck, A. Schurink, G. Scholte, H. Elkink.
04-1828.
Staat van restanten voor aangegraven gronden in de markten Stokkum en Herike.
nr register
debiteur
bedrag verschuldigd aanmerking
21
G. Peters in Senderen
f 17,37
35
wed. Bartels op Kievit
10,42
J. Beldman
1,43
50
Antony Molenbrug
5,25
57
H. Overbeek
10,62
83
Snellink
66,56
92
Garrit Huiskes
19,37
Stokkum register 1825
2
Hendrik Leeferink
4,68
3
Harmen Megelink
15,62
18
Willem Kevelham
0,78
20
Berend Schottink
0,78
21
Gerrit Hendrik Krabbbenbos
5,37
22
Gerrit Hendrik Sligman
18,75
24
Harmen Overbeek
6,25
25
Jan Hendrik Hesselink
15,62
26
Jan Wannink
0,78
29
Jan Voorts
1,56
Herike register 1825
B.H. van der Wijck
4,68
van Eerden te Goor
6,25
Summa
f 217,79
Opgemaakt door mij april 1828 W. Mellink.
08-1831.
Staat van restanten voor aangegraven gronden in de markten Stokkum en Herike.
nr register
debiteur
bedrag verschuldigd aanmerking
21
G. Peters in Senderen
f 17,37
35
wed. Bartels op Kievit
10,voldaan
42
J. Beldman
1,43
voldaan
50
Antony Molenbrug
5,25
is weg
57
H. Overbeek
10,62
83
Snellink of Willem Kevelham 66,56
door not. Jalink is bij
afrekening 11 july 1841 betaald met den boedel van W. Kevelham f 52,80 voor
restantpenn. voor aangegraven markengrond
92
Garrit Huiskes
19,37
is arm, H. Brinkjans
Stokkum register 1825
2
Hendrik Leeferink
4,68
voldaan
3
Harmen Megelink
15,62
voldaan
18
Willem Kevelham
0,78
voldaan
20
Berend Schottink
0,78
21
Gerrit Hendrik Krabbenbos
5,37
voldaan

22
Gerrit Hendrik Sligman
18,75
24
Harmen Overbeek
6,25
25
Jan Hendrik Hesselink
15,62
26
Jan Wannink
0,78
29
Jan Voorts
1,56
Herike register 1825
B.H. van der Wijck
4,68
van Eerden te Goor
6,25
Summa
f 211,76
Opgemaakt door mij augustus 1831 W. Mellink.

betaald f 7,75
betaald f 3,25
betaald f 6,- maart 1833
voldaan
blijft gemeen

Markelo den 6 november 1839.
Hoog Wel Geboren Heer,
Gecommitteerden tot de opneming der markten plaatsjes in de markt van Stokkum en Herike
hebben de eer UwHoogWelGeboren te kennen te geven dat zij de bedoelde plaatsjes hebben
nagezien en opgenomen en bevonden te zijn als volgt:
Mannes Wevers groot 68 roeden en 4 ellen.
Arend Peters groot 2 bunder, 79 roeden en 60 ellen.
Arend Horsman groot 1 bunder, 64 roeden en 20 ellen.
Willem Hoevink groot 2 bunder, 19 roeden en 10 ellen.
Hendrik Jan Dengerink groot 1 bunder, 34 roeden en 10 ellen.
Bovenstaande zijn volgens de kadastrale metingen en door ons conform bevonden, terwijl het
plaatsje van Jan Hendrik ten Dam niet op de kadastrale stukken te vinden is, doch door ons
gemeten is en bevonden groot te zijn 1 bunder, 17 roeden en 60 ellen.
De gecommitteerden tot de opneming der marktenplaatsen J. Ikkink J. Weerds J.H.
Hungerink
Stokkum den 24 november 1839.
Hoog Wel Geboren Heer,
De opneming der gronden van de navolgende erfgenamen plaatsen is door ons bevonden te zijn
als volgt.
Wolter Kevelham heeft naderhand niet aangegraven; zal huuren en betalen f 4-13-12.
Jan Hendrik Reinds ook niet.
wed. Gerrit Jan Bleekers ook niet; zal huuren.
Mannus Vlugman ook niet
Roelof Scholte in 't Hoff ook niet.
Gerrit Langenkamp ook niet.
Hendrik Fokkers ook niet.
wed. Vruggink ook niet.
Jan Heetkamp ook niet; pretendeert sedert lang eigenaar te zijn.
Jan Kastenberg; heeft thans een stuk gronds van 100 tr lengte en 100 tr breedte; heeft bij de 10
sch nog aangegraven.
Roelof Letink; heeft er bij aangegraven een stukje gronds van 75 tr lengte en 10 tr breedte.
Jan Hendrik Slot niet opnieuw aangegraven.
Jenneken op de Oude Welle ook niet.
Jan Hendrik Koelers; volgens zijn zeggen heeft hij wat betaald aan de markt.
Hendrik Jan Holstege heeft een stuk gronds van 80 tr lengte en 80 tr breedte.

Aldus door ons bevonden en opgemaakt.
De gecommitteerden J. Eertink, J.H. Hungerink, J. Weerds
Herike den 27 november 1839
Roelf Sprokref zijen hoeilaand is lank 150 trad, bret 22 trad, het laand is laank 70 trad en bret 36
trad. J. Weerds
ca 1840.
Marke Stokkum en Herike staat der aangegravene gronden.
naam der aangravers
bunder roeden ellen
Hendrik Leuvink te Markelo
6
40
denzelfden
13
90
Gerrit Boskamp Beusbergen schoolmr
69
20
Derk Leunk Stokkum
16
50
Jan Hendrik Oolbrink Stokkum
90
wed. B. Mensink
13
70
Berend Mensink Stokkum
39
70
Hendrik Leefrink Stokkum
12
40
denzelfden
12
60
Gerrit Wolbrink Stokkum
22
90
denzelfden
2
40
Teunis Wolbrink Stokkum
2
60
denzelfden
3
60
Hendrik Leeftink Stokkum
4
20
Derk Leunk Stokkum
35
10
Hendrik Jan Hargeert Stokkum
9
20
denzelfden
15
30
Harmen Vruwink Stokkum
17
60
Jan Vruwink Stokkum
2
80
Jan Oongs Markelo
34
10
Mannes Wevers Stokkum
1
28
60
Arend Jan Leunk Stokkum
5
70
Jan Hendrik Wolters Stokkum
15
50
denzelfden
48
70
Teunis Hargeerts Stokkum
27
60
Jan Hendrik Assink Stokkum
16
00
Gerrit Jan Meengs Stokkum
12
60
Gerrit Hendrik Aal
1
16
80
Mannes Leeftink Stokkum
20
40
Berend Jan Stokreef Stokkum
26
60
wed. Jan Kastenberg Herike
1
10
80
denzelfden
1
44
denzelfden
87
80
Berend Jan Olijdam Herike
7
50
Gerrit Hendrik in 't Hoff
79
00
Harmen Vruwink Herike
39
00
J.H. Oolbrink Stokkum
46
50

onverk. markenplaatsjen

de klinke
bij het huis

is niet opgegraven

dennenbosjen
aan den kamp

verhuurd markenplaatsjen
huis en erf
latere aangraving
markenpl. wat op naam staat

Derk Strik Herike
Roelof Leeftink Herike
Arend van Ommen
Heeckeren van Wassenaer
Rutger Jan Schimmelpenninck
denzelfden
Berend Boswinkel Stokkum
denzelfden
Manus Vlugtman Stokkum
idem
idem
Roelof Scholte in 't Hof Stokkum
Gerrit Jan Geerdink Stokkum
idem
Jan Hendrik Schreurs Stokkum
Hendrik Jan Leferink Markelo
Lammert Karstenberg Stokkum
Arend Jan Greven Stokkum
Hendrik en Gerrit Jan Greven
Jan Hungerink
Jan Scholte in 't Hof
Cornelis Lankkamp
J.H. Hungerink
Derk Odink
idem
Hendrik Jan Freman
Harmen Roelvink
Lammert Karsenberg
Arend Jan Greven
Arend Polman
idem
Jan Hungerink
Gerrit Hendrik Krabbenbos
G.J. Visscher Markelerbroek
idem
Hendrik Wolbrink
denzelfden
Gerrit Hendrik Daalwijk
Derk Hesselink
Heeckeren van Wassenaer
idem
Gerrit Hendrik Overbeek
idem
Hendrik Wolbrink
Heeckeren van Wassenaer
J.H. Wolbrink
Jan Hungerink

1

19
46
19
4
35
23
17
36
22
93
44
78
18
31
38
76
38
15
1
2
1
48
21
9
3
10
6
34
1
14
0
10
5
22
4
8
4
4
1
3
1
3
7
22
7

40
80
70
70
70
30
50
20
50
20
40
60
30
60
90
20
40
80
40
40
00
10
20
30
20
40
70
30
00
00
30
90
30
20
70
80
80
30
00
90
10
10
90
00
50
00
80

verhuurd markenplaatsjen

Jan Lubbers
wed. Berend Schottink
Gerrit Hendrik Krabbenbos
Mannes Fokkers
Harmen Roelvink
wed. Berend Schottink
Willem Lubbers
Arend Jan Overbeek
idem
Willem Lubbers
Jan Hendrik Overbeek
Arend Jan Overbeek
denzelfden
wed. Berend Snellink
denzelfden
Jan Hungerink
Gerrit Hendrik Daalwijk
Jan Daalwijk
denzelfden
Gerrit Ziggers
Jan Hendrik ten Dam
Arend Jan Overbeek
idem
Hendrik Vokkers wever
Jan Hendrik Knoopers
Gerrit Jan Horstman
Gerrit Langenkamp
Arend Jan Overbeek
Willem Hoevink
Hendrik Jan Dengerink
denzelfden
Jan Daalwijk
Jan Hendrik Oolbrink
Hendrik Boode Beusbergen
Zwier Meengs
Harmen Berendsen
denzelfden
Hermen Meenderink
Berend Egbers
Jan Ikkink
Burgerweeshuis Deventer
idem
Berend Jan Veurtjes
Jan Meengs
Egberdina Heuten Beusbergen
Marke Stokkum
Gerrit Hendrik Heilerzich

1

1
1

1

23
21
63
2
1
2
5
2
12
2
30
12
41
27
2
34
12
25
3
10
52
6
4
3
14
33
51
40
30
30
18
18
19
4
1
13
53
17
21
52
78
1
21
64
92
15
45

70
90
30
20
10
80
50
20
60
40
40
40
40
80
70
70
10
90
00
50
00
20
20
70
10
80
50
50
20
50
60
70
00
40
90
80
30
40
40
20
50
27
70
40
50
60
00

dennenbosjes

de Koem verkoop
de Koem verkoop

Jan Hendrik Klumpers
Jan Harm Oolbrink Beusbergen
Gerrit Jan Bleekers
idem
W. Kevelham
idem
Jan ter Welle Markelo
Jan Scholten Herike
idem
idem
Gerrit Hendrik Eeftink Markelo
J.H. Heuten of G.J. Potman
Hendrik Keiten
Cornelis Beltman
idem
Jan Scholten Herike
Hendrik Jan Holstege
Jan Hendrik Koelers
Wolter Kooymans
Jan Harmen Leeftink in den Ham
idem
Gerrit Jan Kampers Herike
idem
Geertruid Siggers
Derk Slag Herike
Hendrik Jan Hoevink
marke Herike opstal Arend Vruwink
wed. Berend Elkink Herike
denzelfden
Arend Jan Morsink Herike
idem
Gerrit Assink Herike
idem
Jan Bekkers
idem
Egbert Boman
idem
idem
Berend Hofmeyer
idem
Gerrit Hofmeyer
idem
Hendrikus Zendman
Roelof Mengerink
Gerrit Jan Peusscher en wed. Eppink
idem
wed. Harmen Immink Herike

1
2

54
1
90
1
71
1
36
6
7
51
6
12
21
54
21
48
97
46
13
56
1
18
24
22
31
2
11
8
60
46
8
8
8
3
22
12
5
23
28
56
15
2
3
10
58
1
43

50
10
90
10
60
38
60
60
00
00
60
90
60
30
40
90
60
30
60
70
50
20
50
30
00
50
40
90
10
90
00
30
90
50
60
40
80
20
80
70
90
60
80
20
40
40
40

de Koem verkoop
verhuurd markenplaatsje
verhuurd markenplaatsje

verhuurd markenplaatsje

te verkoopen

onverkocht markenplaatsjen

A.H. Boskamp
Aaltje Stoevelman
marke Hericke H.J. Hoekman
marke Hericke J.B. Geertman
J.E.F. Götte te Goor
G.J. Daalwijk
G. Thijink te Hericke
Hendrik Jan Wibbelink
Arend Dannenberg
Jan Hendrik Hofmeyer
A.H. Boskamp
idem
J.H. Hofmeyer
marke dennenbosjen
Harmen Luttikhedde
Jannes Ensink
idem
idem
J.H. Senkeldam
J. Bekkers
markenplaatsjen Stokreef
J.H. Tijink
Jan Verdriet

3
1
26
25
8
8
8
50
13
12
60
45
57
68
31
12
14
4
38
77
6
2

50
30
90
50
60
70
60
20
50
60
20
00
90
00
20
20
60
75
50
40
10
70
30

te verkoopen markenhut
te verkoopen markenhut

onverkocht markenplaatsjen

De Wel Ed Gestrenge Heer H. Mulder rentmeester te Delden.
Goor den 11 october 1853.
Mijn Heer,
Ingesloten ontvangt u de originele sommatie contra H. Keus, smid in Herike, waarvan de kosten
bedragen buiten de redactie van zijn ed f 4,24; de kosten voor moeite dat ik naar Delden ben
geweest laat ik aan zijn ed over uit hoofde dat H. Kues grond heeft gekocht waarop hij wil
timmeren en bijgevolg spoedig de markgrond verlaat, heb ik gedacht dat het niet noodig was zijn
ed eene teekening van de markegrond over te stuuren.
Zijn ed gestr moet mij niet kwalijk nemen dat ik het exploit zoo laat stuur, dit is gekomen omdat
ik een arrest heb gehad naar Deventer.
Met alle achting.
Th. Nijhuis deurwaarder.
In den jare achttienhonderd drie en vijftig den ersten october ten verzoeke van den heer mr Jacob
Dirk Carel baron van Heeckeren van Wassenaar wonende op den huize Twickel in de gemeente
Ambt Delden in hoedanigheid van erfmarkenrigter der mark Stokkum en Herike in de gemeente
Markelo, heb ik Theodorus Nijhuis deurwaarder bij de arrondissements regtbank te Deventer
wonende te Goor, verklaard aan Herman Keus, grofsmid wonende te Herike gemeente Markelo,
dat de requirant in zijne voorschreven hoedanigheid in de naam van de mark of het
markgenootschap van Stokkum en Herike, protesteert tegen het door of op last van den
gerequireerde dezer dagen aangevangen bouwen van een huis of oprigten van een gebouw op den
grond der mark Stokkum en Herike kadastraal bekend in sectie K no 683 der gemeente Markelo;
dat die grond het eigendom zijnde van en in het bezit bij het markgenootschap van Stokkum en

Herike, de requirant in voorschreven hoedanigheid het betimmeren van dien grond door of op last
van den gerequireerde houdt voor eene stoornis van het bezit en eene schending van het
eigendomsregt van voorschreven markgenootschap van en op dien grond.
En heb ik mitsdien ten verzoeke als boven den gerequireerde gesommeerd, niet alleen om de
ondernomene stichting of timmering op dien grond oogenblikkelijk te staken, maar ook om het
reeds opgerigte en op dien grond aangebragte dadelijk weg te ruimen en dien grond te herstellen
in vorige staat; bij gebreke daarvan den gerequireerde verantwoordelijk en aansprakelijk stellend
voor alle gevolgen zijner wederregtelijke handeling, mitsgaders voor alle kosten, schaden en
interessen tot welker bekoming en ter handhaving van het regt der mark Stokkum en Herike men
zich in regten had voorzien, zooals zal bevonden worden te behooren.
En heb ik aan den gerequireerde afschrift dezes gelaten ter zijner woonplaats exploit doende aan
handen van en sprekende met hem zelven in persoon.
De kosten zijn f 4,99
Th. Nijhuis deurwaarder.
Den Wel Geb Heer H. Mulder rentmeester te Delden
Goor den 3 nov 1855
Mijn Heer
Hiernevens ontvangt u de originele sommatie contra Gerrit Haalman te Stokkum, het was niet
eerder geregistreerd dan dezen morgen, daarom heb ik maar gedacht zijne ed hetzelve per post te
doen geworden.
Met alle achting. Th. Nijhuis deurwaarder.
In het jaar achttienhonderd vijf en vijftig den dertigsten october ten verzoeke van den heer mr
Jacob Dirk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer wonende op den huize Twickel in de
gemeente Ambt Delden, in hoedanigheid van erfmarkenrigter der mark Stokkum en Herike
gelegen in de gemeente Markelo, Goor en Diepenheim.
Heb ik Theodorus Nijhuis deurwaarder bij de arrondissements regtbank te Deventer en wonende
te Goor, verklaard aan Gerrit Haalman daglooner wonende te Stokkum gemeente Markelo, dat de
requirant in zijne voorschreven hoedanigheid in naam van de mark of het markgenootschap van
Stokkum en Herike protesteert tegen het door of op last van den gerequireerde dezer dagen
aangevangen bouwen van een huis of oprigten van een gebouw op den grond der mark Stokkum
en Herike kadastraal bekend in de acte E onder nummer zes honderd negen en zeventig der
gemeente Markelo, dat die grond het eigendom zijnde van en in het bezit bij het
markgenootschap van Stokkum en Herike, de requirant in voorschreven hoedanigheid het
betimmeren van dien grond door of op last van den gerequireerde houdt voor eene stoornis van
het bezit en eene schending van het eigendomsregt van voorschreven markgenootschap van en op
die grond.
En heb ik mitsdien ten verzoeke als boven den gerequireerde gesommeerd niet alleen om de
ondernomen stichting of timmering op dien grond oogenblikkelijk te staken, maar ook om het
reeds opgerigte en op dier grond aangebragte dadelijk weg te ruimen en dien grond te herstellen
in vorigen staat; bij gebreke daarvan den gerequireerde verantwoordelijk en aansprakelijk
stellende voor alle gevolgen zijner wederregtelijke handeling, mitsgaders voor alle kosten,
schaden en interessen tot welker bekoming en ter handhaving van het regt der mark Stokkum en
Herike men zich in regten zal voorzien, zooals zal bevonden worden te behooren.
En heb ik aan den gerequireerde afschrift dezes gelaten ter zijner woonplaats exploit doende aan
handen van en sprekende met hem zelven.

De kosten zijn f 5,99.
Th. Nijhuis deurwaarder.

