Markezaken-schuldbekentenissen
Mark Stokkum en Herike
1804.
Lijst van extra ordinaire kosten welke uit den overschot van de registers over 1804 moeten
betaald worden.
Aan G.J. van Heek voor het geene in de registers van 1803 tekort was en van de posten van
Welmers en Hutten Jan f 92-14-12.
Aan Hermen Kooyers voor reparatie aan de school f 14-14-0.
Voor het besteeden van den innocente vrouw uit het Kaspel Goor f 42-17-0.
Aan J. Dijkink voor rente f 4-0-0.
Aan J. Greven voor dito f 4-0-0.
Voor het besteeden van een oude vrouw bij L. Anksing f 7-10-0.
Voor het besteden van een onecht kind bij J. Venebeeken f 6-16-12.
Aan H. Hollenberg f 2-14-0.
Aan Herm Letink voor verschot tot het oude Amdik f 6-8-0.
Aan H. Roelvink voor verschot f 3-0-0.
Aan zeeven zetters ieder 2 gl f 14-0-0.
Aan H. Warmelink voor het schrijven der registers f 12-0-0.
Totaal f 210-14-8.
Goor 18 april 1824.
Den Wel Ed Heer W. Mellink rentmr op den huize Twickel.
Amice,
Bij koopscontract van 29 july 1823 is bepaald dat T. Olydam de koopprijs ad f 150,- van dien dag
af op rente houd tegen 5%, welke rente aan den tijdelijke markenrichter reeds betaald op 29 juli;
het ... is eisch en betaalbaar op den 29 juli van ieder gl 6 te voren opsage zij gedaan.
Hiermede aan uwed vervalt van 17 die ik op het ogenblik met de getekende stukken voor welks
spoedige expres ik uwed bedanke, ontvangen voldaan hebbende, ben met agting.
W. Jalink.
Mei 1776.
f 20,- hebben de boermannen ontvangen van Jan Nielant en zijne huisvrouw.
Afschrift
Hiervan wordt in het markenboek niets gevonden. De rekeningen loopen niet verder dan tot 1819.
Bekennen wij ondergeschreven burgemeesters ende boermannen van de markt Stokhem opregt
deugdelijk opgenoomen en ten danke de penninge ontfangen van Jan Broek Zwier en desselfs
huysvrouw Jenneken een somma van at f 300,- gul., ik zegge driehondert gulden, voor welke
intresse van dat capitaal zal Jan Broek Zwier en zien huysvrouw Jenneken hebben te moegen
weyden haar vee hoegenamt het moegte zien in de Stokhemmer mark met aproobaazy van
mijnheer marktrigter en deszelfs goetheeren van deze mark van Stokhem op het zelver reght dat
gemaakt is tussen den heer marktright Unneka Ripperda en Jan Nielandt en zien huysvrouw dat
zij gehadt hebben te weyden haare vee hoegenamt het heeft moegen zijen in de Stokhemmer
markt, zoo neemt nu Jan Broek Zwier met zien huysvrouw an om an de buergemeesters ende

boermannen van de markt Stokhem te geeven een somma van at f 300,- om an Jan Nielandt en
zien huysvrouw het capital weerom te geeven en te voldoen voor welke intresse zal Jan Broek
Zwier en zien huysvrouw Jenneken verstaan te moegen weyden haar eygen toebehooren vee hoe
genamt het moeght zien in de Stokhemmer markt, maar wanneer Jan Broek Zwier en ziene
huysvrouw Jenneken zigh te verre uytstrekkende met andere toebehoorende vee hoegenamt het
moegte zien dat tot schaade van de markt is, zullen daarvoor kaaveeren en betaalen neffens de
geene die zich niet beregtens en is maar soo haar het vorige weyden van haar eygen
toebehoorende vee hoegenamt het moegte zien belet worden, soo neme wij ondergeschreeven an
daarvoor te kaaveeren.
Deze betallinge en weydinge neemt zien anvank op mayers 1775.
In kas van opzaage van weederzeyden zal moeten geschieden met dry 3 jaaren, edogh een half
jaar voor den verschiensdagh en de zelfven ondergeteeken zullen staan om dit capitaal van at f
300,- hondert gulden op zien tijt weerom te geeven, als in manquement van weydige an te
spreeken zullen haar houden tot schaadeloos te verhaalen reetinnuweerende wel uytdruklijk van
al zoedannige exsepsye en preeveelegi regtens als ons hierin van eenige nutte zoude kunnen zien.
In waarheydt oorkonde hebben wij buergemeesters en boermannen eygenhandigh geteekend.
Aktum Stokhem geteekend Garrit Meengs, Jan Roelvelsen, Gerrit Jan Haver, Hendrik Hoevink,
Hermen Peters, Jan Vruwynken, Harmen Hoestynk, Tunnis Ikkink, Arent Mensink, Jan
Wansinck, Berent Wennynck, Toenis Wanninck.
Stoevelaar den 15 july 1845.
Hoog Wel Geboren Heer den heere erfmarkenrigter van Stokkum en Herike.
Hoog Wel Geboren Heer,
Ingevolge UHWG verlangen hebben Schut en ik met Hendrik Jan Roesink op Oosterkamp onder
Diepenheim nader over de bewuste obligatie van f 300,- gesproken, ten gevolge waarvan hij
inliggende verklaring heeft afgegeven inhoudende afstand van gemelde f 300,- tegen betaling van
f 150,- of toewijzing van een hoekje markengrond. Hierbij ontvangt UHWG tevens terug de
copie obligatie van gemelde f 300,- die nog al van dienst is geweest.
Hiermede aan UHWG intentie hopende voldaan te hebben heb ik de eer met de meeste
hoogachting te zijn.
Hoogwelgeboren heer.
UHWG gehoorzamen onderdanige dienaar A.H. Boskamp.
Ik ondergeteekende Hendrik Jan Roesink, landbouwer wonende op het erve Oosterkamp onder
Diepenheim, verklaar mits dezen van mijne kwestieuse schuldvordering van de burgemeesters en
boermannen der markt Stokkum ter somma van driehonderd gulden door wijlen mijnen
grootvader Jan Broek Zwier aan genoemde burgemeesters en boermannen in den jare 1775
geleend, afstand te zullen doen, wanneer de goedsheeren der marken Stokkum en Herike zullen
kunnen goedvinden om aan mij te willen terug geven slechts de helft van opgenoemde pretensie
en dus ter somma van een honderd vijftig gulden, of in plaats van dezen som een hoekje
markengrond daarvan aan mij te willen afstaan, als wanneer ik aanneem en beloof hoegenaamd
geene verdere aanspraak op gemelde obligatie te zullen maken.
Gegeven en geteekend op den huize Stoevelaar den 12 july 1800 vijf en veertig H.J. Roesink.
01-08-1821.
Voor Wolter Jalink openbaar notaris in de residentie van Goor hoofdplaats van het kantoor van
dien naam arrondissement Almelo provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der

nagenoemde en meede ondergtekende getuigen, compareerde Gerrit Hondeveld landbouwer
woonende in de buurschap Stokkum gemeente van Markelo kanton van Goor voormeld, dewelke
bij deeze tegenwoordige acte heeft erkend wel en wettig schuldig te zijn aan den heer Willem
Mellink rentmeester woonende te Goor voormeld, ten deezen handelende in hoedanigheid van
markenrigter van de markte Stokkum en Herike, hetwelk vermits deszelfs afwezigheid word
geaccepteerd door gemelden notaris, de somma van een honderd gulden, te weten eene som van
vijftig gulden wegens de kooprijs van een stuk markengrond hierna omschreven, hetwelk den
comparant heeft doen aankopen van den schuldeischer in gemelde zijne kwaliteit, blijkens proces
verbaal opgemaakt door voornoemde notaris den acht en twintigsten maart deezes jaars
behoorlijk te Goor geregistreerd en opgevolgde declaratie van lastgeving in dato van heden, mede
behoorlijk geregistreerd en de overige vijftig gulden wegens eene geldlening van gelijke somma
welke den voornoemdem heer Willem Mellink reeds gedaan heeft aan de comparant gelijk hij
zulks erkend en daarmede tevreden is.
Welke som van eenhonderd gulden den comparant beloofd en zich voorbehoud om terug te geven
en te betalen aan gemelden zijnen schuldeischer ter zijner woonstede te Goor of aan den houder
van de grosse deezer acte, die zijn regt van denzelven ontleend in goed en gangbaar gemunt en
klinkend geld en op geen andere wijze met uitsluiting van alle papieren geld of andere publieke
effecten ofschoon dezelve op openbaar gezag ingevoerd en gangbaar verklaard mogten zijn van
welk voorregt den comparant uitdrukkelijk bij dezen afstand doet.
Deeze betaling en aflosse zal kunnen en moeten geschieden op den eersten augustus van ieder
jaar, mits daartoe door een van partijen aan de andere ten minsten zes maanden te voren
behoorlijk opzage zal zijn gedaan, welke opzage echter aan zijde van den schuldeischer niet zal
moogen geschieden dan na verloop van tien jaaren te rekenen van heeden af, ten ware den
comparant in gebreke mogt blijven om de interessen jaarlijks prompt aan te betalen, in welk
geval den schuldeischer ook ten allen tijde de opzage zal kunnen doen.
Den comparant beloofd wijders om te betalen de interesse van gemelde hoofdsom van
eenhonderd gulden van jaar tot jaar te rekenen van heeden af aan, tegen vier en een half ten
honderd in het jaar, zonder eenige korting van reeds bestaande of toekomstige belastingen onder
welke benaaming dezelve zouden mogen geheven worden en welke interessen evenals de
hoofdsom in goed en gangbaar gemunt en klinkend geld moeten worden betaald.
Tot zekerheid en waarborg voor de betaling der gezegde hoofsom en van de interessen daarvan
afkoomende invoegen en op de termijn hierboven bepaald, heeft den comparant bij deezen
verbonden en in het bijzonder gehypothekeerd, het hier boven gemelde stuk markengrond, zijnde
veld en groengrond groot ongeveer vier en vijftig roeden of vijfduizend negen honderd twee en
negentig vierkante treden, te voren binnen gegraven geweest door Arent Peterman en gelegen in
Stokkumer Broek gemeente Markelo voormeld nabij de Leemhorst, welke grond aan hem
toebehoord uit kragte van den boven gemelden koop en dewelke met geen ander hypotheek is
bezwaard, gelijk den comparant met onderwerping aan de straffen stellig naar hem door
voornoemden notaris geexpliceerd en hetgeen hij gezegd heeft wel te verstaan heeft verklaard.
En heeft den comparant wijders indien het verbonden goed voor de aflosse en betaling van
gezegde hoofdsom en interessen verkogt mogt worden zijne toestemming gegeven, dat door de
enkele daad van gezegden verkoop, welke de oorzaken en beweegredenen daarvan zijn mogten,
den schuldeischer dadelijk in den vollen toestemming van zijne regten zal terug keeren en dus de
aflosse van gezegde hoofdsom en betaling der interessen ten allen tijde kunnen vorderen zonder
vooraf opzage te doen noch der verschijnsdag af te wagten, hetwelk in dat geval geacht zal
worden als niet overeengekomen noch geschreven te zijn.
Noch zijn ten dezen meede gecompareerd Berend Schottink en Arent Jan Kooymans

landbouwers woonende in de buurschap Stokkum voormeld, dewelke na zich nopens de zaak
onderrigt te hebben en nadat hun de tegenwoordige acte was voorgeleezen, hebben verklaard zich
bij deezen zoo te samen als ieder van hun alleen en voor het geheel vrijwillig te verbonden als
borgen, ten behoeve van den schuldeischer in boven gemelde kwaliteit voor den schuldenaar
Gerrit Hondeveld verantwoordelijk zijnde ter zake van de betaling en aflosse van voormelde
kapitaal en interessen, invoegen als hierboven bepaald, ten gevolge van hetwelk zij zich tot de
betaling en aflosse daarvan zoo als boven gezegd, te zamen en elk afzonderlijk als principale
schuldenaren en als voor hun eigen zaak en personeele schuld verbinden en aansprakelijk stellen,
onder afstand van alle exceptie en privilegien regtens dezen enigzints contrarierende, speciaal van
die van uitwinning en schuldsplitsing.
En hebben comparanten ter executie deezes domicilie gekozen ten huize van Berend Schottink in
Stokkum nummer vijf en zestig, alwaar enz, niettegenstaande enz, beloovende enz, verbindende
enz, afstand doende enz, waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Goor ten kantore van voornoemden notaris in tegenwoordigheid van
Reinier Navers en van Jan ten Zijthoff Graduszoon beide wonende te Goor, getuigen hiertoe
verzogt den eersten augustus achttien honderd een en twintig en op de verklaring door den
voornoemden Gerrit Hondeveld daartoe aangemaand zijnde gedaan, dat hij niet kan schrijven
noch tekenen, hebben de beide borgen met de getuigen en notaris na gedaane voorlezing
getekend deeze minute, welke gebleven is onder de bewaring van voornoemden notaris.
Was getekend Berent Schottink, A.J. Kooymans, R. Navers, J. ten Zijthoff Gz, Wolter Jalink
notaris.
October 1845.
Deze obligatie in hoofdsom groot f 100,- is door Gerrit Hondeveld afgelost in january 1840.
Voor het royeren der inschrijving bij het bureau van hypotheken schijnt geene toestemming in
behoorlijken vorm verleend te zijn.
Naar de thans vigerende wetten is de inschrijving vanzelve vervallen waarom het formeel
royement wel kan worden nagelaten.
Dit stuk behoord eigenlijk aan G. Hondeveld terug gegeven te worden.

