Markezaken-Schipbeek
Mark Stokkum en Herike
Schipbeek.
04-10-1715.
Wel Edele Eerentfeste N. Ripperda toe Weldam op den huise Weldam.
Ik Georg Jordens in der tijd dijkgrave van de Markelsse Schipbeke wegens de stadt Deventer late
hier mede weten u den weled eerentfesten N. Ripperda toe Weldam hoe dat ik agtervolgens de
kerkenspraken voorhebbens ben op aanstaande woensdag den 9 octob. deses jaars 1715 te
schouwen de Schipbeke beginnende van Goor tot op de olde Schipbeke en des anderen daags
sijnde donderdag den 10 octob. des morgens tot aan den Bloemendaal en vorder tot beneden aan
Deventer. Versoeke derhalven dat u weled eerentf. ten sulke fine op dagen voorschr. sig gelieve
te erledigen helpende voorschr. schouwe mede doen nae behoren. Waartoe mij verlatende sal u
weled Gode bevelen.
Gegeven onder mijn zegel den 4 octob. 1715. In fidem Gerh. Dumbar secr.
Weldam den 25 oct. 1746.
Wel Edele Hoog Agtbare Heeren,
We hebben de eer nevensgaande resolutie op heden genomen aan UWG Hoogagtbare toe te
senden tot welker inhout mij gedrage in vertrouwen van hier op derselver resolutie en antwoord,
hoe eerder so liever te mogen erlangen en UWG Hoogagtb. in de voorsorge der allerhoogsten
bevolen te hebben blijve met veel respect.
Wel Edele Hoog Agtbare Heer.
UWEd Hoog Agt. gehoorsamen dienaar was get. M.C.G.W. Ripperda.
Stad Deventer 30 oct. 1746.
Wel Edele Erentfeste wijse voorsienige en seer discrete heer M.C.G.W. Baron van Ripperda Heer
van Vorden, Leemkuil, Verwolde enz. op den huise Weldam.
Wel Edele Erentfeste wijse voorsienige en seer discrete Heer bijsondere goede vrind,
Wij hebben op den 27 deses wel ontfangen de missive die UWelEd aen ons sub dato den 25 daar
te voren in qualiteit als erfmarkenrighter van Stockum en Hercke heeft believen te schrijven, met
bijvoeginge van een extract uit het markenboek van Stockum en Hercke gedateert mede den 25
voorschr. en wij hebben niet willen naelaeten daar op ten eersten dit ons schrijven aen UWelEd te
laeten toekomen en daar bij te leggen dat wij ons soo seer van UWEd aquanimiteit versekert
houden en ons soo wel bekent zijn de quade menees die vuilaardige mensen tegens ons in het
werk stellen, dat wij niet anders hebben moogen besluyten als dat UWelEd door sulke menschen
die op allerley verkeerde onbehoorlijke en abusive gronden met veel drift en beweginge haere
quade intentien tegens onse stad en het stremmen der welvaard in de negotie alhier op wat wiese
sij ook maar, best kunnen soeken te bevorderen sal weesen gecentreneert min desselfs qualiteit
bovengemeld de hand te leenen tot het nemen van een soodanige resolutie als het bovengemelde
extract inhoud en dat wij ons gepersicadeert houden dat het alleen UWelEd moderatie is toe te
schrijven dat niet die resolutie ook aenstonts sonder onze kennisse is ten uitvoer gebragt, soo
verre sulx soude hebben kunnen geschieden. Dat wij derhalven tot vermijdinge van
onaengenaemheden ons niet soo seer in desen sullen bemoeyen om in het breede te detailleren het
onbehoorlijke en onbetamenlijke van die resolutie soo als die in verscheyden deelen en leeden

van dezelve is ingesteld, nog de ongegrondheyd en wederreghtelijkheyd van sommige woorden
daar in voorkomende, als willende sulx bij provisie liever overlaten aen UWelEd eygen
bedenkingen, maar dat wij tot UWelEd beter informatie nopens het sakelijke moeten leggen. Dat
de stucken in voorschr. extract oft wel het eerste en voornamen deel daer van niet en zijn van
dien aart dat dezelve souden behoren tot eene deliberatie ten fine van decisie of judicature van
een markenrigter met zijne bijsitters off tot een markten vergadering, also het te bekend is dan dat
wij daer van hier een woord behoeven te melden dat Hendrik Lindeman als gequalificeerde van
de stad van Deventer alles wat hij gedaen of laeten doen heeft omtrent de saeken in voorschr.
eerste deel van meergem. extract vervattet, niet gedaen heeft als medegeerfde in de Stockumer
off Heriker markt, maar uit kragt van privilegien aen dese stad competerende en vermogens
conventien over die saeken gemaakt dat het dienvolgens aen UWelEd als maar eens sal believen
te lesen de 27e of laaste titul van het Landregt van Overijssel 2e deel aenstonts overtuigent sal
moeten voorkomen, dat de vergaderinge van erfgenamen van Stockum en Herike absolut
onbevoegt zijn geweest om te nemen de resolutie boven vermeld en dus nogh minder bevoegt
zijn om deselve met storinge van de publique reeste, want wij zijn geresolveert dat wij soo er
geweld gebruikt word hetselve ook met geweld zullen traghten te keeren ofte herstellen, ter
dadelijke uitvoeringe te brengen; en dit nog sal veel te minder daar de saeke over onse gemaakte
werken aen en omtrent de Schipbeeke reets is een stuk daar Ridderschap en Steden de staten
deser provintie sigh enigermaten mede hebben beginnen te bemoeyen en ook bovendien wij bij
een brief op dato den derden mey 1746 geschreven aen de heere Droste van Haaxsbergen ter
occasie dat men ons hadde geturbeert in ons regt en possessie aen de nieuwe sluyse ons aen alle
die yts tegens ons werk met regt of reden meinden te seggen te hebben, ten goeden reghte hebben
gepretendeert daar en soo het behoord, soo als ook wij nog aen de erfgenamen van Stockum en
Herike zijn doende bij desen; moetende het waarlijk als UWelEd sigh selfs eens regt belieft te
bedenken seer vreemd voorkomen dat volgens sekere periode van dito gemelde extract de stad
Deventer aen die van Stockum en Herike, ja seker de stad Deventer aan de goedheren van
Stockum en Herike, legael soude moeten doen blijken, dat die stad of haar gequalificeerde de
gepleegde attentaten jare hadden gedaen. Ziet eens wat een confusie en driftige tegenstrijdigheyd
van woorden en soo een korten sin, of dat anders die markte via facti haar selfs regt sal
verschaffen.
Dat wij vervolgens hier nogh wel willen bijvoegen onUWelEd al verder beter te informeren als
tot nog toe moet geweest zijn, dat de positien waarop het besluyt in gemelde extract rust absolut
onwaer zijn, want voor eerst is uit de nature van ons werk onmogelijk en sal bij onpartiedige
informatien ten aansien van den overloop van waeter afsnijden, van plaggen haelen en drinken
van het vhee in de Schipbeeke aen UWelEd kunnen consteren en bij een oculaire inspectie soude
het te demonstreren zijn, dat alle de positien daarover gemaakt abusyff en verdigt zijn, selfs in
sooverre dat ons al is voorgekomen, dat een ingeseten van Stockum, die niet stout genoegh was
om tegens de waerheyd aen staende te houden, dat zijn land verdronken was, wens wel om dogh
ons wark te willen hatelijk maeken, voorgaff dat hij dit jaar geen gras genoegh gehadt hadde
omdat zijn land te droogh was geweest. Ten tweden is alles wat bij het extract dit gemeld gesteld
word, als een grond der marktenresolutie over het opnenen en sluyten der sluyse, geheel en al
onwaar en vercierd, naedermaal nooyt ymand de sleutel van die sluyse gehad heeft of de sluise
geopend off gesloten heeft, als in qualiteit van onse bediende of oppasser op de sluise of
sluiswaghter, hoe men het noemen wil, gelijk ook nooyt met ons weeten of toelaeten een dam
voor de sluise is gelegt geweest, soo als wij eghter nu van agteren zijn gewaar geworden, dat
sedert weynigh jaeren sub en obreptif door eenige Stockemers is gedaen geweest en wij ook
aenstonts in dit jaer, doen die het wederom deden, hebben tegengegaan. Dat dienvolgens het de

ongegrondheyd selfs is daeruit dat de Stockemers of andere als onse bedienden sulx gedaen
hebben, te willen afleyden een possessie om tegens onsen wille sulx bij continuatie te mogen en
moeten doen. Wij vinden onnodigh UWelEd op te houden met alle verdere motiven tot
sustificatie van onse gesegdens kunnende dienen, maar moeten kortelijk nog dit melden, dat wij
niet hebben kunnen goedvinden eenige onser stucken off bewijsen aen UWelEd in desselfs
qualiteit als markenrigter op soo een ongehoorde resolutie als is die waarvan UWelEd ons extract
gesonden heeft te communiceren, maar dat wij soo veel aghtinge voor UWelEd persoon in het
particulier wel hebben, dat wij wanneer UWelEd ons daer toe gelegentheyd beliefde te geven,
geen swarigheyd souden maeken om UWelEd als particulier daer van visie en vordere openinge
te geven, ten einde UwelEd nogh dies te meer te overtuigen van de verkeerde gronden waerop
UwelEd is geinduceert geworden tot het helpen nemen van voor aengehaelde resolutie.
Uit alle het geene voorschr. is, denken wij omdat UWelEd in desselfs gemoed sal overtuigt zijn
van de onredelijkheyd, onbetamelijkheyd en gegronde bekommeringen voor de sware gevolgen
die er zijn te waghten bij aldien de resolutie van de goedheren van Stockum aen ons
gecommuniceerd in desselfs eerste lid moghte getenteerd worden door enige dadelijkheyd ten
uitvoer te brengen en daarom verrtrouwen wij dat UWelEd in desselfs qualiteit als markenrighter
die voorsieninge wel sal willen doen dat sulx niet en geschiede gelijk wij om van onse zijde te
doen wat mogelijk is tot vermijdinge van quade gevolgen, daartoe ook willen requireren de
officien van de heeren Drosten van Twente en Haaxsbergen. Protesterende wij ondertussen ten
kragtigsten dat wij ons onschuldigh houden aen alle onheilen en calamiteiten daaruit in contrarie
geval onvermiedelijk schijnende te moeten volgen, gelijk mede protesterende dat onse intentie
met alle het geene wij reets gedaen hebben of nog doen moghten aen en omtrent onse Schipbeek
of de sluisen op deselve, geensins is om ymand te beswaeren of te benaedelen of om eenigh regt
tot het geene wij gewerkt hebben te willen deduceren uit een possessie van jaar en ses weeken als
het soo lange sal geleden zijn dat het gemaakt is geweest, maar dat wij alle redelijke klagten die
op een betaemelijke wiese aen ons voorkomen over yts dat namens ons gedaen is of nog gedaen
mogt worden, ten allen tijden wel sullen willen soeken op de best mogelijke wiese te remedieren.
Eindelijk nomineren wij ingevolge het twede lid van dit gemeld resolutie in plaats van wijlen de
secretaris Gerh. Dumbar tot gecommitteerde van de markte van Stockum en Herike de secretaris
Fr. Corn. Zweisen.
Waarmede desen eindigende bidden wij God almaghtigh UWelEd te willen houden in zijn heilige
bescherminge.
Geschreven te Deventer den 30 octob. 1746.
UWelEd Erentfeste wijse voorsienige en seer discrete heer bijsondere goede vrinden
burgermeesteren, schepenen ende raaden der stad Deventer.
Ter ordonnantie van deselve Joh. Weerts secr.
11-06-1810.
Ik A.J.B. van Suchtelen wethouder der stad Deventer en van wegens gemelde stad dijkgraaf van
de Markelsche Schipbeek late hiermede weten u Hendrik Segers als vertegenwoordigende
eigenaar van den huise Weldam hoe dat ik agtervolgens de te doene kerkenspraken voornemens
ben op maandag den 25 juny dezes jaars 1810 des agtermiddags te vijf uur te schouwen de
Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en voords des zelfden dags de dijken
van de Diepenheimer watermole en des dingsdags daaraanvolgende des morgens te negen uur
beginnende van de Stoevberger watermole tot aan de watermole te Diepenheim en eindelijk des
woensdags morgens van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des nademiddags van den Wippert
tot Deventer; verzoekende derhalven dat gij u op voorschreven dagen zult gelieven te verledigen

deze schouwen naar behoren te helpen mede doen.
Waartoe mij verlatende heb ik deze met mijn zegel en de onderteekening van den secretaris
bekrachtigd binnen Deventer den 11 van zomermaand 1810.
van Suchtelen secr.
04-10-1810.
Ik A.J.B. van Suchtelen wethouder der stad Deventer en van wegens gemelde stad dijkgraaf van
de Markelsche Schipbeek late hiermede weten u Hendrik Segers als vertegenwoordigende
eigenaar van den huise Weldam hoe dat ik agtervolgens de te doene kerkenspraken voornemens
ben op dingsdag den 16 van wijnmaand dezes jaars 1810 des middags te twaalf uur te schouwen
de Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en voords des zelfden dags de
dijken van de Diepenheimer watermole en des woensdags daaraanvolgende des voor de middags
van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des na de middags van den Wippert tot Deventer;
verzoekende derhalven dat gij u op voorschreven dagen zult gelieven te verledigen deze
schouwen naar behoren te helpen mede doen.
Waartoe mij verlatende heb ik deze met mijn zegel en de onderteekening van den secretaris
bekrachtigd binnen Deventer den 4 van wijnmaand 1810.
van Suchtelen secr.
19-09-1820.
Lijst der schouwpligtigen van de Schipbeek vanaf het Westervlier tot aan den Rozendom in de
markte Stokkum en Herike schoutambt Markelo.
Opgemaakt den 19 september 1820.
nr
erfnaam
schouwpligtige
wijk
nr
lengte der
perken in
treden
1
Nazelman
Wm. Nazelman
Westervlier 39
60
2
den Bosch
Egbert Ziel
id
38
60
3
den Heuw
Gerrit Alink
id
41
60
4
Kappe
A. Potmans
id
37
63
5
Eertink
J.H. Eertink
Herike
30
51
6
Vinkers
Berend Hoeven
id
35
61
7
de Plegt
Hendrik Jan Greven
id
24
65
8
Schurink
W. Schurink
id
25
37
9
Schepers
Teunis Hidders
id
32
100
10
Wolters
Hendrik Willemsen
id
2
61
11
Stoevelman
Derk Knopers
id
14
67
12
Mattena
Jan Hendrik Knopers
id
15
47
13
Hekhuis
Arend Schurink
id
13
44
14
Stoevelaar
B.H. van der Wijck
id
16
46
15
Morsink
Jan Knopers
id
17
38
16
Philipsborg
Gerrit Tijman
id
4
46
17
Plasman
wed. J. Beernink
id
34
27
18
Wissink
Jan Beernink
id
33
27
19
Warmelo
Harmen Potman
id
18
27
Nijhuis
Willem Aanstoot
id
20
Nijhuis
Egbert Nijhuis
id
37
78

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Welmer
Tijink
Scholten
Welle
Groot Wilbers
Potmans
Wiemerink
Immink
Egberts
Rensink
Vrielink
Worse
de Look
Daalwijk
Oongs
Bekker
Oolberink
Poel
Roelvink
Sloot
Smitman
Meyers
Hilbert
Hargeerds
Nijhuis
Hungerink
Vruwink
Haagsman
Haarjans
Wennink
Oongs
Mensink
Wolberink
Leferink
Kuipers
Peusschers
Weerds
Leunk
Leeftink
Leppink
Peters
Hover
Alink
Hesselink
Wannink
Fokkers
Effink

Jan Harmen Stoevelman
Gerrit Hidders
wed. Jan H. Scholten
Jan Hendrik Rottink
Gerrit Jan Daalwijk
Jannes Egberts
Jan Morsman
Harmen Immink
Berend Egberts
Jan Hendrik Rensink
Jan Schorfhaar
Jan Hendrik Worsink
Wolter Stoelhorst
Lammert Leetink
Derk Knopers
Jan Bekker
Arend Jan Oolberink
Gerrit Poel
Harmen Roelvink
Albert Sloot
Jan Harmen Oolberink
Arend Jan Wolberink
Albert Vruwink
Jan Hargeerds
Jan Nijhuis
Hendrik Hungerink
Jan Vruwink
Hendrik Wevers
Harmen Vruwink
Berend Leunk
Mannes Leeftink
Berend Mensink
Gerrit Wolberink
Gerrit Leferink
Gerrit Kuipers
Jan Peusschers
wed. Jan Hungerink
wed. Harmen Leunk
wed. Roelof Leeftink
wed. Gerrit Jan Regterschot
Arend Peterman
wed. H. Scholte in 't Hoff
wed. Jan Alink
Jan Hesselink
Berend Hoestink
Jan Vreeman
Gerrit Hendrik Boode

id
id
id
Deld.broek
Herike
id
id
id
Stokkum
Beusbergen
Herike
id
id
id
id
id
Stokkum
Herike
Stokkum
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

43
23
39
26
64
53
46
84
83
44
52
56
57
42
51
72
31
78
48
91
2
6
10
7
5
8
12
11
9
4
13
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
47
49
51
53

43
28
61
40
69
69
68
59
44
70
39
52
45
70
120
79
65
56
42
50
52
55
49
50
51
50
58
56
51
51
50
53
41
41
62
65
65
75
50
60
47
47
54
55
50
63

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Rengerink
Kloosters
Snellink
Lubbers
Kremer
Hoevink
Oolberink
Wennink
Hoestink
Rierink
Jolink
Leetink
Meengs
Ikkink
Gelkink
Koenderink
Kloots
Landewer
Voorts
Groot Wannink
Peusschers
Bungeler
Dijkink
Wansink
Greven

Hendrik Rengerink
Gerrit Hendrik Boode
wed. Hendrik Kevelham
Jan Hendrik Lubbers
Jan Willink
Harmen Heuten
Arend Jan Oolberink
Teunis Snellink
Jan Hoestink
Jan Harmen ten Bosch
Gerrit Hendrik Krabbenbos
Harmen Snellink
wed. Teunis Breukink
Zwier Ikkink
Willem Berendsen
Gerrit Koenderink
Hendrik Kloots
Hendrik Rietmans
Jan Voorts
Jan Hendrik Wannink
Albert Nijkamp
denzelfden
Jan Dijkink
Harmen Koenderink
Gerrit Greven

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

52
53
54
55
70
71
72
73
74
76
57
75
80
81
82
87
104
68
79
85
86
97
90
89
88

48
40
50
57
81
81
70
65
60
44
42
42
78
73
82
57
53
50
98
57
48
52
59
60
43

29-09-1820.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper burgemeester der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge te doene kerkenspraken voornemens ben op den 9e october dezes jaars des middags
ten 12 uuren te schouwen de Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en
denzelfden dag de dijken van den Diepenheimer watermolen. Voorts den volgenden dag des
morgens van de Aalshoeve tot aan de Wippert en des na de middags van de Wippert tot Deventer;
versoekende derhalve dat uwed op voormelde dagen zich zal gelieven te verledigen om deze
schouw mede te doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 29 september 1820.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
23-05-1821.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper burgemeester der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge te doene kerkenspraken voornemens ben op den 7e juny dezes jaars des na de
middags ten 5 uuren te schouwen de Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek
en denzelfden dag de dijken van den Diepenheimer watermolen en den volgenden dag de

Schipbeek van de watermolen te Haaksbergen tot de watermolen te Diepenheim. Voorts des
woensdags van de Aalshoeve tot aan de Wippert en des na de middags van de Wippert tot
Deventer; versoekende derhalve dat uwed op voormelde dagen zich zal gelieven te verledigen om
deze schouw mede te doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 23 mey 1821.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
09-06-1824.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge te doene kerkenspraken de voorjaarsschouw over de Schipbeek, niet zoo als te voren
in drie maar in twee dagen zal worden afgedaan, in diervoege dat op maandag den 21 juny 1824
des morgens ten 9 uuren zal geschouwd worden de Schipbeek van Goor tot op de oude
Schipbeek, voorts in den namiddag van dienzelfden dag van den Haaksberger watermolen tot aan
den watermolen te Diepenheim en eindelijk bij de terugkomst vandaar de dijken van
laatstgenoemden molen; voorts den volgende dag des morgens van de Aalshoeve tot aan de
Wippert en des na de middags van de Wippert tot Deventer; versoekende derhalve dat uwed op
voormelde dagen zich zal gelieven te verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede
doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 9 juny 1824.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
08-09-1824.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
de najaarsschouw over de Schipbeek zal gehouden worden en wel in diervoege dat op maandag
den 20 september 1824 des middags te 12 uuren zal geschouwd worden de Schipbeek van Goor
tot op de oude Schipbeek en dienzelfden dag den dijken van den Diepenheimer watermolen;
voorts den volgende dag des morgens van de Aalshoeve tot aan de Wippert en des na de middags
van de Wippert tot Deventer; voormelde dagen zich zal gelieven te verledigen om deze schouw
naar behoren te helpen mede doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 8 september 1824.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
14-09-1825.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge te doene kerkenspraken voornemens ben op den 26 dezer maand des middags ten 12
uuren te schouwen de Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en denzelfden
dag de dijken van den Diepenheimer watermolen en de volgende dag de Schipbeek des morgens
van de Aalshoeve tot aan de Wippert en des na de middags van de Wippert tot Deventer;
versoekende derhalve dat uwed op voormelde dagen zich zal gelieven te verledigen om deze

schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 14 september 1825.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
14-06-1826.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
de gewone voorjaarsschouw over de Schipbeek zal gehouden worden en wel in dier voege dat op
maandag den 26 juny 1826 des morgens ten negen uuren zal gehouden worden de Schipbeek van
Goor tot op de oude Schipbeek en den namiddag van dien dag van den Haaksberger watermolen
tot aan de watermolen van Diepenheim; tevens met de dijken van laatstgenoemden molen; voorts
den volgenden dag des morgens van de Aalshoeve tot aan de Wippert en des na den middags van
de Wippert tot Deventer; versoekende derhalve dat uwed op voormelde dagen zich zal gelieven te
verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 14 juny 1826.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
06-09-1826.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik voornemens ben op maandag en dingsdag den 18e en 19e dezer maand de gewone
najaarsschouw over de Schipbeek te houden op tijd en plaats zoals die in de te doene
kerkenspraken nader is omschreven en versoek ik derhalven dat uwed op voormelde dagen zich
zal gelieven te verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij
verlate.
Gedaan te Deventer den 6 september 1826.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg
secr.
13-06-1827.
Den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge de te doene kerkensprake de voorjaarsschouw over de Schipbeek zal houden en wel
op maandag den 25 juny in dezes jaars 1827 des morgens ten negen uuren over de Schipbeek van
Goor tot op de oude Schipbeek en den namiddag van denzelfden dag van den Haaksberger
watermolen tot aan de watermolen te Diepenheim en eindelijk bij de terugkomst van daar de
dijken van laatstgenoemde molen. Voorts de volgende dag des morgens van de Aalshoeve tot aan
den Wippert en des na de middags van de Wippert tot Deventer; verzoekende derhalven dat uwed
op voormelde dagen zich zal gelieven te verledigen om deze schouw naar behoren te helpen
mede doen waarop ik blijf staat maken.
Gedaan te Deventer den 13 juny 1827.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve D. Dumbarg

secr.
27-06-1828.
Rentmr van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge de te doene kerkensprake de schouw over de Schipbeek, niet zooals te voren in drie
maar in twee dagen zal worden afgedaan, in diervoege dat op maandag den 7 july 1828 des
morgens ten 9 uren zal geschouwd worden de Schipbeek van Goor tot op de oude Schipbeek,
voorts in den namiddag van dienzelfden dag van den Haaksberger watermolen tot aan de
watermolen te Diepenheim en eindelijk bij de terugkomst vandaar de dijken van laatstgenoemden
molen; voorts den volgende dag des morgens van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des na de
middags van de Wippert tot Deventer; verzoekende derhalven dat uwed zich op voormelde dagen
zal gelieven te verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij
verlate.
Gedaan te Deventer den 27 juny 1828.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve A. van Loghem
secr.
17-06-1829.
Aan den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper wethouder der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ingevolge de te doene kerkensprake de schouw over de Schipbeek, niet zooals te voren in drie
maar in twee dagen zal worden afgedaan, in diervoege dat op maandag den 29 juny 1829 des
morgens ten 9 uren zal geschouwd worden de Schipbeek van Goor tot op de oude Schipbeek,
voorts in den namiddag van dienzelfden dag van den Haaksberger watermolen tot aan de
watermolen te Diepenheim en eindelijk bij de terugkomst vandaar de dijken van laatstgenoemden
molen; voorts den volgende dag des morgens van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des na de
middags van de Wippert tot Deventer; verzoekende derhalven dat uwed zich op voormelde dagen
zal gelieven te verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij
verlate.
Gedaan te Deventer den 17 juny 1829.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve H. van Loghem
secr.
25-09-1829.
Aan den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper burgemeester der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ingevolge de te doene kerkensprake voornemens ben op den 5 october dezes jaars des middags
ten twaalf uren te schouwen de Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en
denzelfden dag de dijken van de Diepenheimer watermolen; voorts den volgende dag des
dingsdag morgens van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des na de middags van de Wippert
tot Deventer; verzoekende derhalven dat uwed zich op voormelde dagen zal gelieven te
verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 25 sept. 1829.

De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve H. van Loghem
secr.
10-06-1830.
Aan den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper burgemeester der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge de te doene kerkenspraaken voornemens ben op den 21 juny dezes jaars des middags
ten twaalf uren te schouwen den Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en
denzelfden dag de dijken van de Diepenheimer watermolen; voorts den volgende dag des
dingdags smorgens van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des na de middags van de Wippert
tot Deventer; verzoekende derhalven dat uwed zich op voormelde dagen zal gelieven te
verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 10 juny 1830.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve H. van Loghem
secr.
06-05-1831.
Aan den heer rentmeester van Tweldam.
Ik mr. Jan Wolter Jacob IJssel de Schipper burgemeester der stad Deventer en vanwege dezelve
dijkgraaf van de Markelsche Schipbeek doe u heer rentmeester van Tweldam hiermede weten dat
ik ingevolge de te doene kerkenspraaken voornemens ben op den 16 mei dezes jaars des middags
ten 12 uren te schouwen den Schipbeek beginnende van Goor tot op de oude Schipbeek en
denzelfden dag de dijken van de Diepenheimer watermolen; voorts den volgende dag des
dingdags morgens van de Aalshoeve tot aan den Wippert en des na de middags van de Wippert
tot Deventer; verzoekende derhalven dat uwed zich op voormelde dagen zal gelieven te
verledigen om deze schouw naar behoren te helpen mede doen waartoe mij verlate.
Gedaan te Deventer den 6 mei 1831.
De dijkgraaf voornoemd J.W.J. IJssel de Schipper. Ter ordonnantie van dezelve H. van Loghem
secr.
Zwolle den 26 september 1837.
Bevaarbaarmaking der Schipbeek en der Regge.
nr 257.
De bevaarbaarmaking der Schipbeek en der Regge is eene van die aangelegenheden welke sints
lang de aandacht van het gewestelijk bestuur tot zich heeft getrokken; alleen de moeyelijkheden
om zulks op eene voldoende wijze daar te stellen en de groote kosten die daartoe zouden
vereischt worden, zijn als zoo veele beletselen tusschen beide gekomen en zonder eene
krachtdadige medewerking van de belanghebbende gemeenten zal die verbetering nimmer te
verwachten zijn.
De raad der Stad Deventer heeft deszelfs belangstelling en genegenheid tot aanzienlijke
opofferingen voor de kanalisatie van de Schipbeek en de Regge aan mij kenbaar gemaakt en eene
speciale commissie tot voorbereiding van een doelmatig plan voor de uitvoering van dat werk
benoemd, met welke commissie ik eene conferentie heb gehouden, waarbij de mogelijkheid
daarvan is gebleken; echter niet zonder aanmerkelijke bijdragen van de overige belanghebbende
gemeenten.
Alvorens eene conferentie van de verschillenden hoofden der gemeente besturen met de bedoelde

commissie uit den raad der stad Deventer plaats hebbe, zal het noodig zijn dat bij iedere
gemeenteraad vooraf worde overwogen wat door de gemeente tot voorz. einde zal kunnen
worden bijgedragen.
Het doel is om de fondsen bij een te brengen bij wijze van eene naamloze maatschappij bij
aandeelen van f 500,- die gevolgelijk geene bepaalde rente geven, maar waarover de jaarlijksche
zuivere winst, na aftrek van een gedeelte voor een reservefonds, verdeeld wordt.
De hiervoren bedoelde bijdragen zullen moeten bestaan in de jaarlijksche uitkeering, ten minsten
gedurende twintig jaren van eene bepaalde som aan de administratie, die over voormelde
verbetering zal worden ingesteld, terwijl verder de kosteloze afstand van grond voor de plaatsing
der sluiswachters woningen en moestuinen in aanmerking kan komen en daarenboven het
voornemen bestaat om het tegenwoordig onderhoud in natura der bedoelde riviertjes te doen
vervangen door eene jaarlijksche retributie in gelde welke de schouwpligtigen almede door
tusschenkomst der plaatselijke besturen aan voormelde administratie zullen uitkeeren, terwijl
eindelijk zal moeten worden gezorgd dat in iedere gemeente eenige aandeelen in voormelde
maatschappij worden geplaatst.
In verzoek uwed om onverwijld den raad uwer gemeente bijeen te roepen en met denzelven de
voorschrevene punten te behandelen en daaromtrent bepaalde voorstellen te doen, zullende ik een
afschrift der deliberatie voor den 20 october aanstaande van uwed verwachten. ten einde
vervolgens eene conferentie met de commissie uit den raad der stad Deventer zal kunnen belegd
worden.
De gouverneur van de provincie Overijssel get. van Rechteren.
Voor eensluidend afschrift W. Götte.
Markelo den 2 october 1837.
Aan den heer J.D.C. baron van Heeckeren van Twickel erfmarkenrigter der marken Stokkum en
Herike op den huize Twickel.
Bevaarmaking der Schipbeek en der Regge.
Ik heb de eer UHoogWelGeb hiernevens te doen toekomen afschrift van eene bij het bestuur
dezer gemeente ingekomene aanschrijving van zijne excellentie den heere gouverneur dezer
provincie dd 26 september jl kabinet nr 257, nopens de bevaarbaarmaking der Schipbeek en der
Regge en aangezien de kanalisatie dezer riviertjes niet alleen in het belang van koophandel en
schipvaart, maar ook in dat van goedsheeren en erfgenamen der markte kan geacht worden die
immers door het leggen van kadijken langs dezelve hunne respective broekgronden voor
overstrooming beveiligd krijgen, hetgeen voor weide en hooilanden onberekenbaar is en waarvan
ik de hooge nuttigheid wel niet breeder zal behoeven te betogen, daar de ondervinding dikwijls
genoeg geleerd heeft welke nadeelige resultaten het water van de Schipbeek voor den landbouw
heeft opgeleverd. Zoo zij het mij vergund UHoogWelGeb bij deze te verzoeken goedsheeren en
erfgenamen der markte met den inhoud van opgedachte aanschrijving bekend te maken en mij
voor of op den 18e dezer maand te willen doen kennis dragen in hoeverre het gemeentebestuur
zal kunnen rekenen op de medewerking van goedsheeren en erfgenamen, ter bereiking van het
door zijne excellentie den heere gouverneur voorgestelde doel en daarbij onder anderen ook wel
te willen opgeven de jaarlijksche retributie in gelde door goedsheeren en erfgenamen bij te
dragen, ter vervanging van het tegenwoordig onderhoud in natura over eene lengte van 4690
strekkende ellen ten laste der markte zijnde; door al hetwelk de gemeenteraad zich in staat gesteld
zal voelen om bij hetgeen vanwege de gemeente zal worden bijgedragen, een bepaald voorstel te
kunnen doen.
De burgemeester van Markelo W. Götte.

Twickel den 12 oct 1837.
Aan den heere burgemeester van Markelo.
Namens mr baron van Heeckeren van Twickel heb ik de eer op u weled geeerde missive van 2
oct jl te antwoorden dat het wenschelijk ook de bevaarbaarmaking der Schipbeek de mark van
Stokkum en Hericke bezwaarlijk daartoe eenige gelden kan afzonderen uit hoofde eerstens zoo
lang dese gronden onverdeeld zijn blijven zij geen genoegzaam belang betreft bij het leggen van
kadijken langs de Schipbeek heeft. En daar zelfs het zeer moeyelijk is jaarlijks het benoodigde
geld te vinden tot betaling der grondlasten der marken, zoo dat uwed ligtelijk met mij begrijpend
dat het even moeylijk zou zijn ter vervanging van het onderhoud in natura eene jaarlijksche
retributie in geld te leveren, aangezien men van het ruimen der beek belaste ingezetenen met
meerder gemak een dienst dan geld kan verkrijgen.
De verwalter erfmarkenrichter van Stokkum en Herike H. Mulder.
Deventer den 18 november 1844.
Aan den heer burgemeester der gemeente Markelo.
nr 1115/1125
Onderwerp: doorvaarten in de Schipbeek bij Markelo.
Een commissie uit den raad dezer stad heeft in den afgeloopen zomer bij gelegenheid eener
conferentie met het markbestuur van Markelo de eer gehad UEdelAchtbare bijloopig te
onderhouden over de menigvuldige doorvaarten welke zich in de Schipbeek bevinden en elders
en vooral ook onder de marken van Markelo en Stokkum. Wij rekenen het noodzakelijk meer
bijzonder op deze zaak terug te komen en UEdelAchtb te verzoeken ons deszelfs denkbeelden en
consideratien mede te deelen nopens de vraag of en in hoeverre die doorvaarten zullen te weren
zijn zonder op een aantal plaatsen bruggen te leggen.
Het zal toch geen betoog behoeven dat wanneer die doorvaarten moeten blijven bestaan, tenzij
men bij verbetering der Schipbeek ten laste van de administratie welke die verbetering op zich
nam kostbare bruggen wilde leggen, die omstandigheid alleen genoegzaam zoude zijn om alle
hoop op de verwezentlijking dier verbetering te benemen; terwijl zoolang de doorvaarten bestaan
naar ons denkbeeld geene noemenswaardige verbetering mogelijk is. Het is aan de commissie
voor de zaken der Schipbeek overgekomen dat er genoegzame termen zouden zijn om de
doorvaarten te weren op grond van art 8 en art 11 van het reglement op het beheer en onderhoud
der waterleidingen, hetwelk naar wij meenen in alle gemeente der provincie en dus ook in de
gemeente Markelo bestaat; daar toch staat geschreven dat de waterleidingen, onder welke ook
zonder twijfel de Schipbeek behoort, tot op den vasten bodem uitgediept en geboord moeten
worden, hetwelk het wegnemen der doorvaarten insluit en verder dat niemand eenige
verhindering aan de waterleidingen mag toebrengen noch dezelve op eeniger handelwijze
brengen, hetwelk men doet door eene doorvaart daar te stellen of door te rijden. Het is ons
gebleken dat op grond dezer artikelen in de Sallandsche gemeenten, speciaal in de gemeente
Wijhe, alle doorvaarten door de weteringen zijn weggemaakt en geweerd zonder dat men voor
kosten der gemeenten bruggen heeft gelegd.
Wij nemen de vrijheid UEdelAchtb beleefdelijk te verzoeken de zaak der doorvaarten in de
gemeente Markelo tot een speciaal punt van onderzoek te willen maken en ons te berigten.
1. of er doorvaarten zijn welke noodzakelijk moeten blijven bestaan of ten minste zonder kosten
van de belanghebbenden door bruggen dienen te worden vervangen.
2. of UEdelAchtbare insgelijks van oordeel is dat in het reglement op de waterleidingen
genoegzame kracht schuilt om de doorvaarten te weren.
Burgemeester en wethouderen der stad Deventer get. van Hoevell.

Ter ordonnantie get. H. van Loghem secr.
Voor eensluidend afschrift de burgemeester van Markelo W. Götte.
Markelo den 25 november 1844.
Aan de heer erfmarkenrigter van Stokkum en Herike.
nr 559/194
Onderwerp: doorvaarten in de Schipbeek
In het vertrouwen dat de marktgenooten belang stellen in eene goede afwatering van het broek en
van hunne daarin gelegene landerijen, hetgeen onbetwistbaar zoude verkregen worden door eene
verbetering van de Schipbeek, zoo is het onder mededeeling van nevensgaande afschrift eener bij
mij ontvangene missive van heeren burgemeester en wethouderen der stad Deventer dd 18 dezer
maand nr 1115/1125, dat ik de eer heb UHoogWelGeboren hulpvaardigheid door deze in te
roepen en beleefdelijk te verzoeken mij voor den 15 december zoo veel mogelijk in staat te doen
stellen aan het daarbij te kennen gegeven verlangen te kunnen voldoen; en wel speciaal mij
kenbaar te maken met de doorvaarten in de Schipbeek onder UHoogWelGeb. marke, welke
volstrekt niet kunnen ontbeerd worden en door bruggen zouden behoren te worden vervangen;
alsmede of ik van zijde der mark ook eenige aanbieding zal kunnen doen eener bijdrage tot de
kosten der benoodigde bruggen.
De burgemeester van Markelo W. Götte.
Twickel 10 dec. 1844.
Aan de heer burg. van Markelo.
In antwoord op UEdAchtb missive van 25 nov jl heb ik de eer te berigten dat in dit jaargetijde de
hooge stand van water het onmogelijk maakt op het terrein te onderzoeken of en zoo ja, welke
doorvaarten in de Schipbeek, zoo verre de mark van Stokkum strekt, gemist zouden kunnen
worden.
Hoezeer de ondergetekende overtuigd is van het belang dat de markgenoten hebben bij een goed
afwatering, meent hij evenwel tevens te mogen betwijffelen of de in de brief van burg. en
wethouderen der stad Deventer aangehaalde artikelen van het reglement op het beheer en
onderhoud der waterleidingen, hier van eenige toepassing zouden kunnen zijn om bestaande
doorvaarten weg te maken of te weren; dat de waterleidingen tot op den bodem uitgediept moeten
worden en dat niemand eenige verhindering aan de waterleidingen mag toebrengen, sluit niet in
het wegnemen van doorvaarten die van onheuglijke tijden bestaan hebben.
Verlangt met het vaarwater der Schipbeek te verbeteren of meer bevaarbaar te maken, zoo
behooren de doorvaarten door bruggen te worden vervangen; dit uitdiepen immers in het belang
der scheepvaart is niet gelijk te stellen met dat bedoeld bij het reglement op de waterleidingen.
De erfmarkenrigter van Stokkum en Herike get. van Heeckeren van Twickel.
Deventer den 19 mei 1845.
Aan den heere burgemeester der gemeente van Markelo.
nr 545/700
Onderwerp: bruggen en doorvaarten op de Schipbeek
Bij UEdAchtb missive van den 28 april jl nr 116-57 worden ons toegezonden twee brieven
betreffende de doorvaarten in de Schipbeek en wordt ons tevens de vraag gedaan of wij ook
noodig vinden dat bij den markenrigter van Stokkum nader op de zaak worde terug gekomen.
In antwoord op die vraag hebben wij de eer te melden dat er juist in Stokkum zoovele
doorvaarten zijn, dat wanneer deze allen moesten blijven bestaan of door bruggen vervangen

worden, men gerust alle hoop op de verbetering van de Schipbeek kan opgeven, daar de kosten
van zoodanige bruggen overgroot zouden zijn.
Wij hebben uit dien hoofde de eer UEdAchtb beleefdelijk te verzoeken opnieuw te willen
aandringen dat er een naauwkeurig onderzoek naar de doorvaarten in Stokkum plaats vinde,
speciaal of deze allen op verkregen regt steunen of er niet vroeger een gemeene weg langs de
landen is geweest en of er geene schikkingen zouden te maken zijn dat dezelve voor het grootste
gedeelte gemist konden worden.
Burgemeester en wethouderen der stad Deventer get. van Hoevell.
Ter ordonnantie get. H. van Loghem secr.
Voor eensluidend afschrift W. Götte.
Markelo den 24 mei 1845.
Aan den Heere erfmarkenrigter van Stokkum en Herike.
nr 157/72
onderwerp: doorvaarten in de Schipbeek
Bij missive van den 10 december 1844 gaf UHoogWelGeboren mij te kennen dat destijds de
hooge stand van het water het onmogelijk maakt op het terrein te onderzoeken of en zoo ja welke
doorvaarten in de Schipbeek, zoo verre de mark Stokkum strekt, gemist zouden kunnen worden.
Naar aanleiding en onder overlegging van een afschrift des bij mij ingekomen briefs van
burgemeester en wethouderen der stad Deventer dd 19 dezer nr 545/700, heb ik de eer nader op
de belangrijke zaak terug te komen en UHoogWelGeb beleefdelijk te verzoeken om zoodra de
gelegenheid zulks zal toelaten het verlangde onderzoek in de markt Stokkum wel te willen doen
bewerkstelligen, zullende het mij hoogst aangenaam zijn in staat te worden gesteld de markt in
deze van eenig nut te kunnen wezen.
De burgemeester van Markelo W. Götte.
Twickel 8 juny 1845.
onderwerp: doorvaarten in de Schipbeek in de mark Stokkum.
Aan den heer burgemeester van Markelo.
Antwoord op deszelfs missive dd 24 mei 1845 nr 157/72.
Bij de geest welke zich bijna overal openbaart ten gunste der marke verdeelingen is het meer dan
waarschijnlijk dat ook de mark van Stokkum spoedig het voorbeeld der aangrenzende marken zal
volgen en tot eene verdeeling besluiten.
Bij het traceren als dan van wegen en waterleidingen zal het met genoegzame zekerheid kunnen
blijken of en welke der thans bestaande doorvaarten in de Schipbeek gemist zullen kunnen
worden, hetgeen niet mogelijk bij het onverdeeld blijven dier markengronden.
Van mijne medewerking intusschen bij eene eventuele markendeeling tot bevordering der zaak
welke de regering van Deventer beoogt, kan UWelEdGestr zich verzekerd houden.
De erfmarkenrigter van Stokkum en Herike get. van Heeckeren van Twickel.

