
Markezaken-verdeling 
Mark Stokkum en Herike 
 
Markelo den 15 augustus 1835. 
Wel Edel Gestr Heer den heere Mellink rentmeester op den huize Twikkel bij Delden. 
Wel Edele Gestr Heer, 
Ik neem bij deze beleefdelijk de vrijheid uwed mijnen dienst aan te bieden tot de ontworpene 
verdeeling der markten gronden van Stokkum en Hericke; gaarne zoude ik mij in persoon bij 
uwed hebben vervoegd ten einde dit mijn verzoek mondeling aan uwed voor te dragen, ware het 
niet dat ik door familie zaken morgen van huis moet. Ik twijfel evenwel niet of deze mijner 
aanbieding zal daarom door uwed goedgunstig worden in aanmerking genomen en ik, zoo het 
plan doorgaat, door uwed met dit werk worden begunstigd. 
Door het opheffen van onderscheidene landmeters posten bij de bewaringen van het kadaster ben 
ik ook buiten betrekking gekomen en het schijnt dat er, niet tegenstaande de dringende behoefte 
die er bij veele zoodanige landmeters bestaat, door het gouvernement aan gene spoedige 
verandering in ons lot wordt gedacht. Mijne laatste standplaats is Breda geweest; van den heer 
bewaarder aldaar heb ik bij het indienen van een request een attest ontvangen, waarvan ik de 
vrijheid neem uwed kopie bij deze aan te bieden. 
Na mij verzekerd te hebben dat uwed deze mijne vrijheid niet ten kwaden zult duiden heb ik de 
eer mij met achting te noemen. 
Wel Edele Gestrenge Heer, Uw Ed Gestr Dienaar H.A. Warmelink. 
 
Afschrift 
Breda den 28 october 1834. 
De ondergeteekende controleur bijzondere bewaarder van het kadaster te Breda certificeerd mist 
deze dat den heere H.A. Warmelink de hem opgedragene werkzaamheden met ijver en 
naauwkeurigheid heeft verrigt en zelfs gedurende mijne afwezigheid door zijne excellentie den 
heere gouverneur dezer provincie bij deszelfs besluit van den 8 september 1834 nr 15 met de 
functie van bijzondere bewaarder is belast geworden en ook in die betrekking de voldoens te 
blijken zijner bekwaamheid heeft gegeven, waarvoor ik ook bij deze mijne bijzondere 
tevredenheid betuige. 
Wijders dat hij alle blijken heeft gegeven van een zedelijk en onbesproken gedrag te zijn. 
was get. W. Wessels. 
 
Markelo den 4 augustus 1834. 
Aan den heer erfmarkenrigter der marken Herike en Stokkum op den huize Twikkel. 
nr 251/179 
onderwerp: verdeeling van markengronden 
Ik heb de eer U Hoog Wel Geb hiernevens te doen toekomen een afschrift des besluits van zijne 
excellentie den heere gouverneur dezer provincie dd 19 july jongstl. 4e afd nr 134/113 Prov Blad 
nr 58, betreffende de door de landmeters van het kadaster te verleenen hulp tot het ontwerpen van 
verdeeling van markengronden. 
De burgemeester van Markelo W. Götte. 
 
Provinciaal Blad van Overijssel 
nr 58 



Besluit van den gouverneur van den 19 july 1837 4e afd nr 134/113, betreffende de door de 
landmeters van het kadaster te verleenen hulp tot het ontwerp van verdeeling van 
markengronden. 
De gouverneur der provincie Overijssel gelezen een extract uit het register der resoluties van het 
departement van financien van den 13 dezer afd D directe belastingen nr 74, waarbij bepaald 
wordt dat wanneer de plannen van verdeeling der markengronden, die voortaan ingevolge 
Konings besluit van den 24 juny 1837 nr 107 vooraf aan Konings goedkeuring moeten worden 
onderworpen, niet mogten kunnen ontworpen worden zonder eene voorafgaande uitmeting der 
gronden; de aanvraag daartoe tijdiglijk aan den heer gouverneur der betrokkenen provincie zal 
moeten worden gedaan, welke zoo daartegen geen bijzondere bezwaren bestaan in die uitruiling 
zal kunnen bewilligen en daartoe de noodige bevelen aan de landmeter van het kadaster geven, 
met dien verstande evenwel dat van deze terreins veranderingen, noch van de voorloopige 
aanwijzing der perceelen door nummers of letters eenige aanteekeningen in de kadastrale stukken 
zullen moeten plaats hebben en de perceelen in die veranderingen begrepen ook niet met gewone 
volgnummers volgens het kadaster zullen moeten voorzien worden, dan nadat het betrekkelijk 
plan door Zijne Majesteit zal zijn goedgekeurd. 
Besluit 
Het vorenstaande in het Provinciaal Blad op te nemen en de besturen der gemeenten, alwaar zich 
nog onverdeelde markengronden bevinden, uit te noodigen om de markebesturen van voormelde 
bepaling kennis te geven, wordende hierbij opgemerkt dat den gouverneurs besluit van den 30 
july 1836 nr 149 Provinciaal Blad nr 65 geheel in stand en van toepassing blijft nadat de 
Koninklijke goedkeuring op het plan van verdeeling is verkregen en voor dat de formeele acte 
van scheiding wordt opgemaakt. 
Exemplaren van dit besluit mede te doen toekomen aan de ambtenaren en beambten van het 
kadaster in deze provincie tot informatie. 
De gouverneur voornoemd get. van Rechteren. 
Voor eensluidend afschrift de burgemeester van Markelo W. Götte. 
 
De ondergeteekenden als stemgeregtigden in de markt van Stokkum en Herike verklaren door 
dezelven dat wij onze toestemming niet geven tot de verdeeling der markten gronden van 
Stokkum en Herike. 
J.H. Oolbrink  G. Greven  H. Meenderink  Z. Meengs 
H. Boode  B. Egbers  Arend Jan Tijink  G. Berendsen 
J. Ikkink  T. Kloots  G.H. Daalewijk  D. Hesselink 
Derk Oonk  Aarrend Jan Snellink W. Kevelham   Gerriet Willink 
J.H. Lubbers  J.H. Krabbenbos wedewe Ritman  H. Roelvelink 
A. Sloot  J. Hesselink  J. Schol ten Hof  Jan Alink 
A. Jan Lunk  G. Leiftink  B. Puskers   G. Wolberink 
H. Leefferik  B. Mensink  J.H. Oolbrink   Jan Nijhuis 
J.H. Lunk  H. Vruwwink  Mannis Leeftink  J.H. Hargeersdes 
A. Jan Wolbrink H. Eertink  G. Pool   J. Wissink 
G.J. Daalwijk  J.H. Senkeldam Willem Huiten   D.W. Schorfhaar 
H. Luttikhedde J. Hidders  J. Kloosters   G.J. Siebelink 
B. Hoevink  H. Zendman  H. Koster   D.W.J. Bekker 
H. Elkink  J.H. Elkink  J. Hoevink   W. Stoelhorst 
J. Scholten 
Twickel den 26 mei 1838. 



De verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike heeft de eer van bij dezen aan de 
gecommitteerden te zenden een concept plan van verdeeling der markengronden, verzoekende 
dat elk gecommitteerde genoemd plan gelieve te onderzoeken en met zijne aanmerkingen te 
voorzien om hetzelve na verloop van drie dagen te willen verzenden in de onderstaande volgorde. 
De verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike W. Mellink. 
Gecommitteerden de heeren Wilmink en G. van Wijngaarden. 
Geerfden G. Tijink, A.J. Snellink, Derk Odink op Hoestink, Berend Peuschers. A.J. Leunk, J. 
Ikkink. 
 
Conceptplan van verdeeling der woeste gronden van Stokkum en Herike. 
art 1 
Door de gewaarden van het gevoel der verpligting doordrongen en ten algemenen nutte mede te 
werken en den gegoeden zooveel mogelijk te helpen besloten hebben de voorgenomen verdeeling 
met gedeeltelijk ter zijde stelling van bijzondere regten na billijkheid te regelen en niet alleen 
ongewaarden maar zelfs onberegtigden als het ware gelijklijk naar gelang hunner gronden hierin 
te doen deelen en zoo doende uit edelmoedige beginselen ter navolging van anderen aanvankelijk 
het algemeen gemeenschappelijk belang te helpen behouden; zal de verdeeling onder het bestuur 
eener commissie moeten worden volbragt overeenkomstig de hierna mede omschreven regels. 
art 2 
Daartoe zullen voor zoo veel mogelijk alle bestaande geschriften door de commissie of 
gewaarden moeten worden onderzocht en de commissie nader te ... of ten einde zoo ... moeten ... 
als de omstandigheden dit zulks moet vorderen. 
art 3 
Ook zal door de commissie van de gezworens of eener deskundige ten spoedigsten een opneming 
moeten geschieden van alle aangegraven en betaalde perceelen en van de zoodanige die niet meer 
als het eigendom van de markte bekend staan of door onberegtigden zijn aangeeigend bij 
bijzondere aanteekeningen worden gemaakt. 
art 4 
Als maatstaf der verdeeling worden de volgende vijf grondslagen aangenomen als: 
1  het regt van waare 
2  het bezit van een woonhuis 
3  het bezit van een bunder bouwland 
4  het bezit van een bunder wei of hooiland 
5  het bezit van een bunder boschgrond. 
Vooraf zal de hoegrootheid of waarde van ieder afzonderlijk bekend moeten zijn om met 
zekerheid eens ieders aandeel te kunnen bepalen, hetwelk onder goedkeuring der 
belanghebbenden bepaald wordt voor: 
1  het regt van whaere op 4 aandeelen 
2  het bezit eener woning op 1 aandeel 
3  dat van een bunder bouwland op 1 aandeel 
4  een bunder wei of hooiland ⅔ aandeel 
5  een bunder boschgrond ⅓ aaandeel  
De schadevergoeding voor den markenrigter voor het verlies van het erfmarkenrigterschap wordt 
bepaald op acht aandelen. 
art 5 
Ook zal ieder mogelijk door de commissie of eene subcommissie de welke, ingeval van verschil 
van gevoelen aan de uitspraak der hoofdcommissie zal moeten onderwerpen, de evenwichtigheid 



of verhouding moeten bepaald worden tusschen de verschillende soorten van gronden ten einde 
op alle bijzondere soorten eene generale grootheid in geldswaarde te verkrijgen en na de 
verhouding tusschen deze en die met de verschillende grondslagen getrokken gevonden te 
hebben, hierop de verdeeling toe te passen. 
Het bedrag dat bepaald is de te verdeelen grond in vijf klassen te verdeelen: 
1  begroot op 6 gulden 
2  op 4,50 
3  op 3,00 per bunder 
4  op 1,50 per bunder 
5  op 1,00 per bunder 
Zoo wordt de berekening hoeveel elk aandeel zal bedragen zeer gemakkelijk. 
art 6 
Daar de beregtigden over het algemeen ongetwijfeld de gronden zoo digt mogelijk bij hunne 
woningen of die door hen bevrijd zullen begeeren, al om die reden getracht moet worden zoo 
mogelijk de verdeeling bij onderlinge schikking tot stand te brengen. 
art 7 
Ieder belanghebbende zal dan binnen eenen nader te bepalen tijd hiervan schriftelijk opgaav 
moeten doen met aanwijzing en naauwkeurige omschrijving die plaats ten einde hieruit duidelijk 
hunne meeninge kunnen worden verordert. 
art 8 
Om echter voor te komen dat hieruit geene verwarring, vertraging of onaangename geschillen 
ontstaan zoo word bijzonder beperkt: 
a  zal een ieder ... tot het tegengestelde gelegenheid of noodzakelijkheid bestaat van iedere soort 
van grond zal moeten worden toegedeeld. 
b  dat er voor ieder woning tenzij hiervan geen gelegenheid zijn mogt of hiervan op een andere 
wijze moet worden voorzien afzonderlijk moet worden aangevraagd, hetwelk op de zoogenaamde 
vloglanden van denzelfden eigenaar mede van toepassing zal zijn. 
c  dat ingeval de aangevraagde hoeveelheid die de aanwezige grond op de eene of andere plaats 
overtreffen, de gronden onder de aanvragers naar gelang den geregtigheid zullen worden verdeeld 
op zoodanige wijze  als de hoofdcommissie dit den meesten ... der belanghebbenden zal noodig 
achten. 
d  dat het overige met in achtneming der voornoemde bepalingen door hen op een andere plaats 
zal moeten worden aangevraagd. 
art 9 
Tot vinding der kosten en aanleggen van wegen, waterleidingen enz zal verstrekken: 
1  de opbrengst der vroeger willekeurige aangegravene en onbetaalde percelen die nader mogten 
ontdekt en niet begrepen kunnen worden onder de zoodanige die in mindering der toedeeling 
verstrekken zullen. 
2  hetgeen door de belanghebbenden tot suppletie zal moeten worden bijgedragen tegen f .. per 
aandeel. 
art 10 
Die onvermogen mogt zijn om zijn aandeel in dezen omslag naar evenredigheid van de hem 
toebedeelde grond te betalen wordt vergund een uitstel van .. weken om zich door den verkoop 
van een gedeelte der aan hem toebedeelde grond in staat te kunnen stellen van zijn aandeel in de 
kosten te kunnen voldoen; hieraan niet voldoen zal hij aan, zoo als degene die weigerachtig mogt 
zijn in zijn aandeel in dezen omslag na evenredigheid van de hem toegedeelde grond te betalen, 
geacht worden afstand te doen van zijnen grond welke alsdan tot de marke terugkeert. 



art 11 
De commissie zal het plan der verdeeling zoowel als den staat van het grond kunnen binden, 
bouw en weiland en boschgrond uit den kadastrale ligging getrokken en alle daartoe betrekkelijke 
stukken ter visie doen leggen ten einde ieder belanghebbende zich van deszelfs echtheid kunnen 
vergewissen. 
Zij zal alle de hiertegen ingebragte bezwaren zoowel als alle andere reclames van welke aard dan 
ook mits schriftelijk voor gezien zijnde, onder.. en aan ... van zaken beslissen en hiertoe zoo 
noodig en als in andere noodzakelijke gevallen tot het een of ander ... bijzondere commissien 
kunnen benoemen. 
art 12 
Aan de commissie wordt een geschikt persoon landmeter als permanent lid toegevoegd om in het 
algemeen alle uit deze verdeeling voortkomende werkzaamheden te verrigten. 
art 13 
Ook zal derzelver permanent lid tot den aanleg der wegen en waterleidingen en in het generaal 
magtigen en van de middelen daartoe voorzien, zoowel als tot het maken der afscheidingen 
tusschen de percelen dog onder verpligting om daarvan nader rekening en verantwoording te 
doen. 
art 14 
De landmeter zal eerst na den geheelen afloop van alle werkzaamheden aanspraak op zijn 
bezoldiging kunnen maken. 
art 15 
Aan de commissie zal de staat van verdeeling die niet alleen een iedere aandeel en het aan 
denzelven toegedeelde gedeelte, maar ook alle bijzonderheden zal moeten vervatten met een 
daarvan betrekkelijke kaart door den landmeter ter examinatie en goedkeuring worden 
aangeboden vergezeld van alle die renveienementen welke tot facilitering van het onderzoek naar 
de echtheid van denzelven kunnen verstrekken en zulks alvorens tot de afscheiding van de 
percelen op het terrein zal mogen worden aangegaan. 
art 16 
Hij zal het plan van afwatering aan H H Gedeputeerde Staten ter goedkeuring aanbieden en onder 
H Ed Groot Achtb. goedkeuring met het burgerlijk bestuur na vooraf de beregtigden deswege te 
hebben geraadpleegd, handelen over het onderhoud der bruggen, duikers en waterleidingen bv 
dezelve aan het bestuur kaarten over te doen tegen eenig schadevergoeding daarvoor in grond of 
guldens anders schikkingen daaromtrent maken als men het meest gepast zal oordeelen. 
art 17 
De commissie zal in het generaal alles verrigten wat tot ontbinding der gemeenschappelijk beheer 
der mark noodzakelijk zal zijn; van den ontvangen gelden  een verantwoording bijhouden en na 
afloop van alles een gedegen verslag van de bezigheden doen. 
Ingeval achter de verdeeling bij minnelijke schikking niet kan plaats hebben, zoo zal dezelve bij 
loting worden geeindigd. In dat geval zal de commissie wanneer bv ... die het getal aandeelen 40 
bedragen, 41 loten door zamenvoeging van 16 aandeelen bepalen, deze met vermelding ter 
namen van de beregtigden op eene nominativen specifieke staat vervatten en nadat het terrein 
overeenkomstig den aangenomen maatstaf in 40 deelen, zal zijn verdeeld tot de loting overgaan 
op ... wijze als zij ten algemenen nutte het meest geschied zal verdeelen. Zullen van den ... of een 
belanghebbende ... gelegen ... verschaft om het gemeenschappelijk verkregene aandeel opnieuw 
bij loting te kunnen splitsen. 
 
 



Weerselo den 28 mei 1838. 
De ondergeteekende komt het voor dat het bijgaand concept van de verdeeling der 
markengronden van Stokkum en Herike zeer geschikt en goed is opgemaakt, doch brengt voor of 
de navolgende artikelen niet voor eene kleine verandering vatbaar zijn als: 
art 6 
de woorden "de verdeeling bij onderlinge schikkingen" daarvoor in plaats te stellen "de 
verdeeling alzoo". 
art 7 
zou dan vervallen 
art 8 
idem of aan elk eigenaar zal van ieder soort aan grond worden toebedeeld, ten ware zulks niet 
doeltreffend of zeer schadelijk mogt zijn. 
art 10 
die door onvermogen wil of om andere redenen weigerachtig zijn hun aandeel in de kosten te 
betalen, alsdan de helft der aan hem toebedeelde gronden te doen verkoopen uit het prevenu 
daarvan de kosten, alsmede die van de verkoop te voldoen en het alsdan nog overige aan de 
belanghebbende uit te betalen. 
art 17 
ingevolge deze verdeeling bij meerderheid van stemmen niet mogt kunnen worden aangenomen, 
zoo zal dezelve bij loting worden geeindigd (die minnelijke schikkingen zijn niet best ten uitvoer 
te brengen). 
Overigens geen aanmerkingen als alleen dat de heer verwalter markenrigter mede als lid 
fungeerd. 
H. Wilmink. 
 
Rijssen den 30 mei 1838. 
Het hierbij teruggaande concept plan van verdeeling hebbende nagelezen heb ik de eer daarop 
mijne aanmerkingen mede te deelen. 
Dewijl in verschil van gevoelens kan bestaan omtrent de benaming van woeste gronden zoude 
men in plaats derzelven kunnen gebruiken: de gemeene berg, veld, groen en moer of 
veengronden, geene uitgezonderd, behoorende aan de mark Stokkum en Herike. 
art 1 
Goedgekeurd. 
art 2 
De geschillen behoeven niet zoo veel mogelijk maar geheel beslist te worden alvorens men tot de 
verdeeling overgaat en zoo mogelijk door de commissie of gewaarden; doch daar ik van dit 
laatste de mogelijkheid niet inzie zoude men daarop behooren te laten volgen "of door zoodanige 
middelen als men daartoe het meest beslissendst zal kunnen aanwenden". De moeyelijke 
verpligting die hierdoor aan de commissie opgelegd wordt kan ik niet aannemen. 
art 3 
Evenmin kan ik aannemen om de opneming der onbetaalde aangegraven gronden te 
beivertstelligen. Ieder gezworen of gecommitteerde zal in zijn wijk bekend zijn of kunnen 
opgeven de aangravingen die eigenmagtig geschiedt zijn en de overige onbetaalde zullen in de 
aanteekeningen gevonden kunnen worden. 
art 4  
Het komt mij voor dat de grondslagen tot de verdeeling eenigzins omslagtig zijn. Ik zoude 
wenschen dezelve op de navolgende wijze gesteld te zien. 



1.  Eene opneming van alle bewoonde erven, hetzij groote of kleine, die in de mark Stokkum en 
Herike gelegen zijn. 
2.  Eene opneming van de grootte van alle gemeengronden, berg, veld, groen, moer of 
veengronden, ieder afzonderlijk. 
3.  Eene afzonderlijke verdeeling dier gronden in zoo vele evengroote of evenwaardige 
aandeelen, waarbij de deugdzaamheid van den grond behoort in aanmerking genomen te worden, 
als en groote en kleine erven in de beide gedeelten der mark gelegen zijn. 
4.  Van ieder dezer aandeelen wordt aan ieder der gewaarden in evenredigheid van zijn regt van 
waar een aandeel vooraf toebedeeld. 
5.  De overblijvende gemeene gronden worden daarna onder allen, zoo gewaarden als 
ongewaarden, naar gelang van de grootte hunne bebouwde landerijen, die volgens het kadaster 
moeten worden opgenomen, verdeeld. Zoodanig dat een ieder van ieder soort van gemeene grond 
zijn aandeel krijge; in allen gevalle zoo digt mogelijk bij zijn erve. 
Door zulke of dergelijke grondslagen zoude men vele misvattingen en verschillen kunnen 
vermijden, zoo als bijv. het toekennen aan iets voor een enkel woonhuis, het toekennen van 
aandeelen aan hooi en weilanden en aan boschgronden die weinig en ook soms niets van de 
gemeene gronden behoeven tot derzelver vruchtbaarmaking. 
Voor het regt van erfmarkenrigterschap dat een post is waaraan lasten en geene lusten verbonden 
zijn, dunkt mij, dat vol aandeel genoegzaam zoude zijn. 
art 5 
Dit zoude kunnen vervallen door hetgene hierboven is opgegeven. Overigens diendt er door den 
landmeter de evenredige waarde der gronden bij het leggen der percelen te worden opgenomen 
en daarnaar de grootte te bepalen. 
art 6 
Goedgekeurd, uitgezonderd de woorden "onderlinge schikking". 
art 7 
Zoude mijns inziens bij de mindere en eenvoudige landlieden nog al eenige zwarigheden kunnen 
doen ontstaan. 
art 8 
Deze bepalingen konden vervallen wanneer de opgaven hiervoren onder art 4 gevolgd worden. 
art 9 
1  goedgekeurd. 
2  ik zou er veel meer voor zijn en het in het belang der onvermogenden geschikter vinden, dat 
zoodra de verdeeling zal zijn aangenomen men eenen staat opmake van de kosten die daartoe 
vereischt worden en men dan eenige geschikte percelen markengrond van genoegzame waarde 
uitkieze om publiek te verkoopen en daaruit de kosten te vinden. 
art 10 
Kan ik niet goedkeuren. 
art 11 
Het doen ter visie leggen van het plan goedgekeurd. 
art 12 
De landmeter behoort te zijn een beedigd landmeter thans geemployeerd bij het kadaster in dit 
arrondissement. 
art 13 
Wegen en waterleidingen, voor zooverre die langs of door de toebedeelde percelen moeten gaan, 
zoude men geschikt kunnen brengen ten laste van de eigenaren dier percelen en van hen die bij 
zoodanige werken belang hebben, voor zooverre het leggen aangaat. Dat overigens op deze wijze 



niet konde gemaakt worden zoude en publiek behooren aan te besteden. 
art 14 
Goedgekeurd. 
art 15 
Goedgekeurd. 
art 16 
Nadat het eerste gedeelte van dit artikel zal zijn volbragt en de verdeeling finaal zal zijn bepaald, 
komt het mij voor dat de mark zal ophouden te bestaan en dezelve geheel onder het bestuur der 
burgerlijke gemeente zal overgaan aan hetwelk de instandhouding der gemeentewerken is 
opgedragen, waartoe al de ingezetenen door hand en spandiensten in hoofdelijke omslagen het 
hunne toebrengen; zoodat eene schadevergoeding in grond of iets anders eene overtollige 
bijdrage zoude zijn. 
art 17 
Het eerste gedeelte goedgekeurd. 
Eene verdeeling bij loting kan ik nimmer aannemen. 
G. van Wijngaarden. 
 
Herecke den 4 juny 1838. 
Op articel een wordt aangemerkt dat de gewaardens alleen regt hebben op de onverdeelde 
gronden, van wat aard ook, en dit vooraf uit het marktenboek de gewaardens behoordens 
opgemaakt te worden en mede daartoe opgeropen om het waardeel op te geven. De ondervinding 
heeft geleerd dat waar de woeste gronden misbruikt worden door de groentens af te plaggen, bij 
huuren op verdeelde weiden, meer winst doen dan verliezen. 
art 2 
Bij verschil van aandeel in waardeel beslissen de gewaardens. 
art 3 
Conform. 
art 4 
Vervalt door de eerste aanmerking. 
art 5 
Te speculatief, men heeft in Overijssel wel betaald maar nimmer iets genoten en dit jaar van bijna 
een waardeel veertien guldens in Drenthe. 
art 6 
Goedgekeurd en om regts en links den straatweg ieder gewaarde toe te deelen. 
art 7 
Vervalt. 
art 8 
Dat ieder gewaarde van ieder zoort van grond zal worden toegedeeld. 
art 9 
Ieder gewaardeelde zal gehouden zijn de waterleiding jaarlijks te verzorgen en een toeziender 
benoemd die dezelve schout en boet zoo na waarschuwing de waterleiding niet in order brengt en 
eene boete te bepalen. 
De Hereckes en Stokkumers zorgen ieder voor de wegen in hun district. 
art 10 
Vervalt. 
art 11 
Dat het plan van verdeeling onder de gewaardeeldens ter viesie gelegd worde en eene commissie 



benoemd bij verschil goedgekeurd. 
art 12 
De landmeter van het kadaster te verzoeken om een kaart op te maken. Op dezelve de soort van 
gronden aan te tekenen. De geschiktste waterleidingen aan te wijzen als mede waar schuttingen 
van het water dewelke zeer voordeelen kunnen aangelegd worden en zal de gewaardens tegen 
betaling van de landmeter eene kaart kunnen bekomen. 
art 13 
Vervalt door het aangemerkte. 
art 14 
Goegekeurd. 
art 15 
Goedgekeurd onder gewaardens. 
art 16 
Conform de heer van Wijngaarden. 
art 17 
Als de heer van Wijngaarden. 
Alzoo aangemerkt te Herecke G. Hidders. 
  
Stokkum den 13 juny 1838. 
De ondergteekende leden der benoemde commissie omtrent de verdeeling der gemeene woeste en 
onbebouwde gronden gelegen in de buurtschappen Stokkum en Herike, gelezen hebbende het 
concept plan door de wel edele heer verwalter erfmarkenrigter hen toegezonden, verklaren bij 
dezen dat zij hunne goedkeuring en toestemming tot de verdeeling der gemeene marktengronden 
niet kunnen geven, terwijl zij het voor het algemeen niet anders dan schadelijk en nadeeling 
kunnen beschouwen, vooral in de broek en weidegronden die dan grootendeels tot wegen en 
sloten moest vergraven worden en daar dit veel kosten en moeite zoude veroorzaken, zoo zou een 
ieder verpligt zijn om zijn verkregen aandeel alle jaren op nieuws te bevrugten en met een hek te 
voorzien en zijn beesten daar dagelijks hoeden, te drijven en af te halen, hetwelk wij niet anders 
dan nadeelig kunnen beschouwen. 
A.J. Snellink J. Ikkink D. Odink 
A.J. Leunk B. Peusschers 


