Gezworens
1753.
Wel Eedellen Heer Mijn Heer Zeegers markenrighter van de boerschap Stokhem.
Den ondergeteekende Derk Barrensen boede en schutter van de boerschap Stokhem geve UwEd
Heer door den sleghten voorstaant van veele ingezeeten UwEd Heer met veele aghtinge en
onderdaanigheyt te kennen hoe het boede amt en schut amt op den 6 mart 1753 van deze
ondergeteekende bij aprobaasy van zyen HWGB Heer Min Heer de Graaf als arf marken righter
van de boerschap Stokhem.
Het boede amt is aan mij ondergeteekende Derk Barrentsen gegeven omme alle waediege dingen
te bestellen en bij hogh waater na de nuwe sluyse te gaan om de waghters die daar toe bestelt
woort den met de geswooren te gaan in de markt waar zij het noedigh hebben. Maar wanneer ik
gesonden worden van de gemeynte ofte van de geswoorren buyten de mark dan moet mij de
geene betaallen die ik de boetschap brenge. En wat het schut amt belanght uyt den Stokkem Es
om alle ingeseeten van de boerschap Stokhem hunne akkeren te beschaaden van beesten, varken,
schapen en dan van het geschutte vee te neemen voor schutgelt. Van eyder koebeest voor
schutgelt te neemen 6 ses stuiver en van eyder varken 6 en halven stuever en van eyder schaap te
neemen 2 twee stuever en het beste schaap voor de maark righter en dat geen ingezeeten self van
zien akker maagh schutten op de boete van een halve tonne bier maer wanneer een ingezeeten
schade lyedt op eennige akker dan moet denselven akkerman het vee neemen en brengen het bij
den schutter Derk Barrensen en zeggen an den schutter wat hij daar van hebben moet en dat moet
Derk Barrensen als subten an den akkerman te huys brengen en alle de geene die haar vee uyt den
schutt stal neemt op de boete van een halve tonne bier.
Sulks door ons onderteekende gegeven.
Garit Allink
Derk Loonk
Jan Lubbers
Wilm Weerders
Gart Hoevink
Gart Leefferink
Swier Snellink
Arent Wolbrink
Jan Olbrink
Jan van de Haar
Beerent Leetink
Hendrik Wennink
Gart Mensink
Jan Vruwink
Hendrik Rengerink Gart Meegens
Hendrik Roelvink
Harmen Ykkink
Hendrik Wannink
Harmen Gelkink
Jan Scholte in 't Hof Hendrik Egbers
Albert Peeters
Jan Konderink
Beerent Luppink
Jan Wansink
Gart Naselman
Harmen Diekkink
Beerent Wannink
Hendrik Roelfsen
circa 1754.
Hoog Wel GBGS Heer Graaff van Wassenaar als arfmarkenrighter van de boerschap Stokhem.
De onderdaannige boermannen van de boerschap Stokhem koemen UHWGB Heer met een
ootmoedig en een needrigh onderwerp voor te draagen, hoe dat de behandielinge van het boeden
en bestellen in de gemeynte van Stokhem toe gaat. De reepresetanten en de righter laten all de
beeveelens op de gemeynte door haaren boede als den reepresatanten boede bestellen die niet

door de meerderheyt van stemmen is angestelt, maar alleen door de reepresestanten en willen de
odders van zijn HWGB en de gemeynte niet aghter volgen om den boede die door zien HWGB
en de gemeynte is angestelt ietes ten laten bestellen en willen naa geen odders ofte beveelens van
zien HWGB ofte gemeynte ietes willen hoeren agten zien HWGB Heer als arffnarkenrighter niet
meer als een gemeenen borger hier om wort UHWGB door de boermannen van de gemeynte van
Stokhem zeer eernstelijk versoeght om den besten baat hier over meede te deylen.
Wijders gevraegt door ons geswoerens om den vieftigsten pennigh ofte de mensen verpligh zien
om den eet te doen over haar goederen of dat het getakseert moet worden. Vedders gevraght of
wij angestelde geswoeren en schrijven van zien HWGB Heer op den ouden tijt de voortvaarringe
met maaken van de reegisters van de boerschap Stokhem moegen doen ofte niet.
Het versoek van de geswooren is door mij als schrijver onderteeken.
Wolter Snellink als schrijver.
23 xber 1755 tot gesworene van Stokkum gecontinueert
1. de How Boer
2. Hoevink
3. Scholte in 't Hoff
4. Groot Wannink
en gedemitteert Alink en Koenderink en in derselver plaets aengestelt
5. Peterman
6. Meenks
Verwalter markenrigter Pothoff gelast de 2 laetste in eed te neemen.
20-11-1786.
Attesteren wij ondergeschr. dat den bode van Stokkum Derk Sligtman volgens sijn aanbevolen
orders om ten allen tijden wanneer 't hoog water is, naukeurig op te passen so wel des nagts als
bij dag dat de nieuwe sluise die op haren bepaalden tijd moet toegesloten blijven, niet op een
onbetamelijke wijse tegens de order strijdende worde losgeset of het water door omgraving tot
groot nadeel van het Stokkumer broek werde doorgelaten, reets lange jaren seer attent en met de
vereiste sorgvuldigheid gelijk tans nog, onder attistentie van twe man die bij toerbeurte met en
nevens hem moeten waken sonder enige opsage of reden van klagte heeft waargenomen en nog
waarneemt hetwelk wij als de suivere waarheid ten allen tijde als het de noot vorderde met eede
kunnen bevestigen.
Actum Stokkum den 20 nov 1786.
Jan Harmen Landevers als getuige.
Hendryck ten Damme als getuge.
Exhibitum Twickel den 16 juny 1787.
Request van eenige ingesetenen van de marke Stokkum den 16 juny 1787 aan Zijn Excellentie
over gegeven op Twickel.
An sijn exselensi de Here Graaf van Wassennaar Here van het Wicklo, Weldam, Kevelam en
Olijdam, marke rigter van de boerschap Stockhem.
De ondergeteekende boeren of bouluyden in de Stockhem markte komen u graaflijken exselensy
te remonstreeren en voor te dragen als dat vele onheylen in de markte sig komen te openbaaren
waar door de gemeente dreynditsi bij heeft, soo sijn de ondergeteekende supplanten te rade
geworden om sig te wenden tot u graafelijk exselensy als over heer en marken rigter met bede en
smekinge om voor het al gemene best om ten eersten een heultink of een arfgename vergaderige

uyt te schriven in de markte van Stockhem also dan de supplanten haare despitens en onheylen
die in de gemente tender bij vermoegen of requste sullen overgeven en daar over te handelen en
te delibren na goeden rade en als dan mede versoeken op de vergaederige om een veranderinge te
maken in de boormannen of setters van Stockhem en de burgemeester.
Dit doende.
Jan Greven sijn eygen hant V
Tonys Wolberik sijn eygen hant X
Roffe Lijftink sijn eygen hant V
Jan Wevers
Gerent Kuypers
Jan Hergerdes
Yan Meyyers
Toonys Leeferynck
Gerrit Plasman
Arent Scholte Mensynk
Jan Neihuis
Jan Harmen Landevers
Gerryt Kremer
Wyllem Egbers zijn eygen hand
Derk Wevers zijn eygen hand
Jan Kusbelt eigen hand
27-04-1798.
Copie wegens het voorgevallen der setteren in Stokkum.
Also de zetters welke in de voorleden jaere voor een jaer door de ingeseten van Stokkum sijn
aengestelt met naamen Berend Wennink, Hermen Weerds, Jan Bosman, Lambert Vokkers,
Teunis Wennink, Teunis Ikkink, Jan Wansink hun tijd g'expireerd en verscheenen is en
bovendien deselve verkoozen door het weggeven der verklaering van den 1 aug. des voorleden
jaers zich het vertrouwen der ingesetenen hebben onwaerdig gemaakt en daerdoor van het
stemrecht sijn uytgesloten, so hebben de ondergetekende heren gerechtigde burgers van Stokkem
de posten van zetters weder vervuld met de stemgerechtigde burgers met naame Hendrik
Hungerink, Teunis Leeffrink, Jacob Alink, Gerrit Effink, Derk Leuink die wij daertoe aanstellen
mits deese met last aan de afgaande zetters voornoemd om de registers en papieren der mark
Stokkum aan deese nu aangestelde burgers over te geven ten eynde deselve hunne functien te
kunnen beginnen en sal hiervan een dubbelt kennis worden gegeven aan de richter van Kedingen
met versoek hiervan aen het administratief bestuur van het voormalig gewest Overijssel sover
nodig rapport te doen.
Aldus gedaan in Stokkum den 27 april 1798, het 4e jaer der Bataavsche Vrijheyd. Was get.
Hendrik Roelfink, Hendrik Snellink, Willem Roelfink, Jan Harmen Smitjan namens alle stem
gerechtigde burgers van Stokkum.
Weldam den 5 may 1803.
Opgaave door Scholte in 't Hof en Fokkerd, versoek om door markenrichter en goedsheeren op
nieuws weder aan stellen tot geswoorens als:
Hendrik Scholte in 't Hof
Arend Jan Fokkerd
Peterman
Wolter Hoevink
Teunis Meeinks
Jan Roelofsen
Tot boode Gerrit Jan Sligtman
Die geene die zich eygener authoriteit hebben aangesteld of opgeworpen zijn en zich noemende
zetters:
boerrichter Roelfink, Wolbrink, de Hunger, Jacob Alink (Huttejacob), Effink en een boode met
name ..... (niet ingevuld).

nb. Opgegeven dat op een nieuwe vergadering door meerderheyd den 14 feb. 1797 der
stemberechtigde, sijnde 60 stemmen tegens 17 stemmen, aldaar verkooren zijn tot zetters met
naame de oude zetters:
Berend Wennink bij gemeen selfs Hermen Weerds
Jan Bosman
hr. van der Sluys
Lambert Fokkerd
de heer van Diepenheim
Teunis Wennink
hr Hoevel tot Weseveld
Teunis Ykkink
provintie
Jan Wansink meyer te Rijssen
06-1833.
Tot gezworenen in Stokkum en Herike zijn in juny 1833 benoemd:
Hungerink
Teunis Wannink
Hendrik Bode op Koenderink
Arend Jan Leunk
de boer Leppink
de boer op Leetink
In hunne plaats zijn afgetreden:
Jan Meengs
Jan Ikkink
Arend Jan Wennink
Jan Vruggink
Berend Snellink op Roelvink
Gerrit Leeftink
Opgemaakt door den verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike W. Mellink.
Stokkum den 5 agustus 1839.
Wij gezworen van Stokkum, wij hebben onzen dients al ruim zes jaaren lang bediend en nu
verzoeken wij mijn heer erfmarkrigter van Stokkum en Harke en nu was ons verlangen om
noemen in onze plaatse te stellen:
A.J. Leunk
J.H. Hungerink
H. Boode
A. Snellink
T. Wannink

