
Grensscheidingen 
 
12-12-1731. 
Wij ondergeschreven geswooren boermannen van Stockum en Harreke bekennen met onse 
onderteekeninge dat wij op het verwettigen van de geswoorene boermannen van Elsen, Wijn en 
Cotwijk bennen geweest om die limyt scheydinge te soeken tussen die drie marckten. Soo 
bekennen op dato den 26 october 1731 een steen hebben gevonden in het Vree twee en vijftig trat 
van den hoek vant Kindergoor, soo na gissinge hondert en vijftig voet welke wij voornoemde drie 
markten voor een laaksteen aannemen met consent van de erfgenamen. Soo sij hier van drie 
allens luydende gemaakt en door ons geswooren boermannen onderteykent. 
Actum Goor den 12 december 1731. 
Claas Scholten voor Wedehoen en Cotwijk, Roelof ten Seldam als gesworene van Weddehoen en 
Katwik, Henderck toe Vaarhorst als goedsburen van Cleyn Kortwik, Jan Heckhuis voor Hercke, 
Egbert Schoelten in Herke, Lucas ten Sende doet geteeken met handt voor de arfgenamen, Henr. 
Albertinck. 
 
1788 den 12 september. 
Is er in mijn bijwezen als verw. markenrigter van Weddehoen en Cotwich een nieuwe markpaal 
geset ter plaatse alwaar de oude nog genoegsaam sigtbaar en kennelijk was tussen de markten 
Wien en Seldam, Stokkem en Harke, sijnde daarmede aan en over geweest als gezworens, 
boerrigters en boermannen de meyer Hagreys en Volte wegens Wiene en Seldam, Scholte in 't 
Hoff, Hoevink en Peterman wegens Stokkem, Scholte en Hekhuis wegens Harke. 
Sijnde bij onderlinge conventie door die van Wien en Seldam de paal gelevert en daartegens door 
die van Stokkem en Harke een tractament gegeven. 
Aldus gedaan en tot naarigt genoteerd op dag en datum als boven. 
G.W. Westerlo verw. markenrigter. 
Pro vera copia W. Mellink. 
 
Stoevelaar 21-06-1816. 
Hoogwelgeboren gestr heer 
Door de scholte van Herike geinformeerd zijnde dat hij in den jare 1788 als gezworen met 
Hekhuis voor Herike en de gezworens van Stokkum door den heer verwalter markenrichter 
Versteeg waren geconvoceert ten einde in een hooimaate onder den huyze Heeckeren een 
laakplaal ter remplacering van een vergane laakpaal te zetten en dat zich daar bij bevonden 
hadden gezworens van Seldam en Wien welke namen van gemelde buurdschappen benevens het 
jaargetal op gemelde laakpaal waren gezet. Zoo hebben wij vergezeld van de scholte van Herike 
op heden daarvan inspectie genomen en hebben wij bevonden alles overeenkomstig gemelde 
relaas. 
Daar wij nu ten aanzien dezer laakpaal gaarn meerder inlichting zouden hebben, naardien dezelve 
waarschijnlijk zal rigten op laakpalen en laakstenen welke onze markte met die van Elssen 
scheid, zoo nemen wij de vrijheid UwHoogwelgeb Gestr door deze te solliciteren van ons bekend 
te willen maken hem het geen desweegens in het marktenboek vermeld moge staan, naardien wij 
dit benodigt zullen zijn ten einde onze commissie van markte scheiding met Elssen behoorlijk te 
kunnen effectueren. 
Wij hebben de er ons met alle hoogachting te noemen.  
Uw HWelgeb zeer gehoorz. dienaren B.H. van der Wijck en W. Gotte. 



19-10-1819. 
Alzoo sedert eenen geruimen tijd tusschen de geerfdens en ingezetenen der markten Stokkum en 
Herike ter eenre en Elsen ter anre zijde in het schoutambt Markelo eenige oneenigheid en verschil 
ontstaan is over de grensscheiding tusschen voorschrevene markten, zoo is het dat wij 
ondergeteekende Willem Mellink en Hozeas Smits verwalter marktenrigters der beide markten en 
Berend Hendrik baron van der Wijck, Hendrik van der Sluis heer van het Westervlier en Willem 
Gotte gecommitteerdens der markte Stokkum en Herike bij resolutie van goedsheeren en 
erfgenamen van den 17 october 1814 en 13 july 1815 en Hendrik Wilgerink, Berend Rief, 
Willem Odink, Henrik Boezink en Jan Hendrik Molenkolk gecommitteerdens van de markte 
Elsen bij resolutie dd 8 juny 1815 geautoriseerd ter afdoening dier geschillen, tot de finale 
regeling der wederzijdsche grenzen en tot het zetten van palen op de scheiding tusschen de beide 
markten. Na genomene oculaire inspectie en examinatie van zaken onderling overeengekomen 
zijn en bepaald hebben dat van nu voortaan de grenzen zullen zijn en de laken gaan ter plaatse 
waar door hen tusschen de beide markten grens-, laak- of marktenpalen gezet zijn zoo en in dier 
voege als hierna beschreven staat. 
De grenzen tusschen Stokum en Herike en Elsen beginnen bij den steen die ligt aan den kant van 
de Regge in het hooiland het Vree genaamd onder Sprokreef, vandaar regtaan op den paal die 
gezet is in den hoek van de Kindergoor Steeg vlak aan de weide van Jan Flipsburg en den 
gaarden van Lambert Flipsburg ter eenre en aan de weide het Goor genaamd van Sprokreef ter 
anre zijde. Verders in een regte lijn het huis van Flipsburg voorbij en kort voorbij het huis van 
Jan Mottena heen op den paal die is in den hoek van de Goorsche of Broekgarrits maat in 
eigendom aan Boezink behoorende aan de kant van de sloot. Zoo die sloot langs tusschen de 
Brandehorst en Leuinks maat door die onder Stoevelaer hoort; altoos die sloot tot scheiding langs 
de Morsinksmaat voorbij het land van Jan Verdriet tot op den paal die staat op den hoek van 
Verdriets groengrond bij het hek en van daar de beek die een eigendom van Herike en door die 
boerschap geschraad moet worden tot scheiding, tot aan de Zwartedijksbrug alwaar weder een 
paal staat die in een regte lijn laakt op den paal die op de hoogte van den Bolderman gezet is 
opwelke hoogte de beide markten aan die van Markelo sluiten. 
Hiermede zullen tevens vervallen zijn alle zoo wel een als anderzijds bestaan hebbende sustenuen 
contrarie zijnde aan deze scheiding. 
Van al hetwelk zij deze tegenwoordige acte hebben opgemaakt onder expresse renunciatie op en 
aan alle exceptien en uitvlugten daartegen in eenige opzigt aan te voeren. 
Dubbeld gedaan tusschen ons te Goor den negentienden october 1800 negentien en hebben de 
verwalter marktenrigters elk dubbeld in bewaring genomen. 
W. Mellink, H. Smits, B.H. van der Wijck, W. Gotte, H. van der Sluis, W. Oodink, J.H. 
Muelenkolk, H. Wylgrink, B. Reef. 
Hendrik Boezink keurt den inhoud dezer rol goed en verklaart niet te kunnen schrijven. 
 
06-1826. 
Consept scheiding tusschen Stokkum en Herike. 
Grensscheiding tusschen de markte van Stokkum en die van Hericke beide gelegen in de 
gemeente van Markelo vastgesteld door wederzijds belanghebbende op den .. juny 1826 in 
tegenwoordigheid van S. van Lith landmeter der eerste klasse bij het kadaster in Overijssel mede 
belast met de opmeting der gemeente Markelo. 
Beginnende uit een punt aan de beek (liggende dit punt zeshonderd en tagtig Nederlandsche ellen 
vanaf de scheiding der gemeenten Markelo en Diepenheim) in eene regte lijn met eene 
noordelijke rigting tot op of aan de zuidwesthoek van een bouwkamp behoren aan Teunis 



Olijdam (thans in gebruik bij Lammert Albert Eelderink); van deze zuidwesthoek der genoemde 
bouwkamp is bepaald dat de gedagte markte scheiding verder zal lopen met eene regte lijn in 
eene noordwestelijke rigting tot op of aan een paal staande aan de zuidkant der straatweg welke 
paal door meting bevonden is te staan twee honderd en vijftig Nederlandsche ellen uit de bogt der 
genoemde straatweg op den berg na Markelo toegerekend. Van deze paal nu gaat de grenslijn 
verder in eene bijna westelijke regte rigting tot op een duikertje of dam liggende in de Potbeek en 
een steeg nabij het huis van Gerrit Jan Schreur, blijvende egter dit huis benevens dat van Hendrik 
ter Welle als ten noorden liggende dezer scheiding onder de markte van Hericke, terwijl al verder 
deze markte bepaald wordt door de hiervoren genoemde steeg tot op of aan het punt alwaar de 
markte van Markelo, Hericke en die van Stokkum zich vereenigen. 
 
22-08-1826. 
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokkum en 
Herike op dingsdag den 22 augustus 1826 aan het erve Scholte in het Hoff ingevolge gedane 
publicatie van den verwalter erfmarktenrigter. 
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter. 
Assess. de heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar en W. Götte. 
Verders zijn verscheenen de heer J.W. Schutte, G. Scholten, H. Hungerink, J.H. Leunk op 
Wennink, G. Greven, Hm. Meenderink op Wansink, Hm. Roelvink op Effink, J.H. van Heek 
namens Vinkers en B. Egbers. 
De verwalter erfdmarktenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der publicatien 
uit welke volgens relaas der custors gebleeken is, dat het houden van dezen holting op twee 
achter een volgende zondagen aan de kerken te Markelo en Diepen is afgelezen en daar van twee 
dubbelden zijn aangeplakt. 
Vervolgens heeft hij kennis gegeven dat de heer Lith landmeeter belast met het werk van het 
cadaster voor het ambt Markelo en de stad Goor van den burgemeester van Goor en hem 
verlangd heeft om te weeten in hoe ver die stad en het ambt Markelo en de markte Stokum en 
Herike onder die stad grond eigenaren zijn, dat om daar aan te kunnen voldoen voorz. heer 
burgermeester en hij de eerste geadsisteerd door een lid uit den raad en hij door den heer Averink 
te Delden, zich ter questieuse plaats op het Slag en de Wee begeven hebbende en na genomene 
inspectie in het wederzijds belang begrepen hebben te zijn, dat de scheiding tusschen 
meergemelde stad en deze markte van nu voortaan zijn zou, vanaf den gemeente paal Goor No 4 
en Markelo No 16 staande op het Slag in een regte lijn op den schoorsteen van het huis van de 
mulder Beltman en vandaar in eene regte lijn over de Groote Wee heen, tot op de schoorsteen van 
het huis op het erve Sprokkreef. Zullende het beide partijen vrij staan om hunnen eigendom des 
verkiesende te kunnen op en afgraven. 
Blijvende het opruimen der waterleidingen zoo als van ouds ten laste dezer markt, dewijl ze 
dienen tot afwatering der Harkermeen. Dit alles onder wederzeydsche reserve van de 
goedkeuring van goedsheeren en geerfdens dezer markt en van den raad der stad Goor. 
Hierop heeft de heer Götte alhier als goedsheer present en in zijne qualiteit als burgermeester van 
Goor verklaard, dat de gemeenteraad der stad Goor in de geprojecteerde hier vooren gemelde 
scheiding heeft gedeficulteerd. Waarop gedelibereerd zijnde, is goed gevonden den heer 
verwalter erfmarktenrigter Mellink en de goedsheeren B.H. van der Wijck, J.W. Schutte en J.H. 
van Heeck bij dezen te benoemen en te autoriseeren om in geval het vereischt word en tot het 
finaal termineeren der kwestieuse grensscheiding tusschen Goor en deze markt ten dien einde te 
benoemen eene arbieter met magt op denzelven om na eigen goedvinding en zonder nader 
approbatie daartoe noodig te hebben, al datgeen te doen en alle processen verbaalen van 



grensscheiding te teekenen als hij goed en raadzaam zal oordeelen, onder belofte van restitutie en 
vrijwaring als na rechten. 
Waarmede deze vergadering gescheiden is. Get. 
W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, J.W. Schutte, J.H. van Heeck, G. Scholten, H. 
Hungerink, J.H. Leunk, G. Greven, B. Egbers. 
 
Arnhem 3 september 1836. 
Aan den werkbaas L. Andriessen op den huize Heeckeren bij Goor. 
In het door uw schrijven van den 30 aug. jl vernomen dat in de marke Herike en Elsen 
goedsheeren vergadering gehouden zal worden op dingsdag den 6 sept. dezes jaars. 
Ik zoude gaarne persoonlijk daar bij tegenwoordig geweest zijn maar vermits ik het zoo kort te 
voren weet is het mij niet mogelijk mij te absenteeren en daar ik niet weet waarover zal 
gehandeld worden, nogthans vermoede dat het zijn zal over de sustenues van de gemeente Goor 
die de Goorsche mark van die van Herike eigendunkelijk heeft afgekielspit. Zo wat mij sustineert 
dat die afgekilspitte markengrond waarop tot heden stonden Sprokkreef krachtens uitspraak van 
het bailluw gerigte van Twenthe des jaars 1810 en de overige Heriker markt geregtigden sedert 
onheuglijke jaren het mede bezit en eigendoms regt hebben uitgeoefend door plakken en 
schadden, maayingen en door het drijven van vhee te water en te weide op en over dat 
afgekielspitte gedeelte genaamd de Groote Wede of Wehe tegen welke in het laatst van augustus 
vorigen jaars eigendunkelijk verrigte ... ik mij, nadat mij door de citatie der boden en werklieden 
van het Stoevelaar het voornemen van Goor was kenlijk geworden bij deurwaarders protest van 
den 17 augustus jl nog heb verzet, ofschoon tegen mijne favorable sententie ten plenaire 
possessoiren in het hoogste ressort gewezen zoodanige daad moeylijk nadeelig zoude kunnen 
werken. Zoo is het dan dat ik u door gemagtige om namens mij met de uitgebreidste volmagt 
voorzie op gemelde goedsheeren vergadering te verschijnen en alle besluiten tot het ageeren in 
regten tegen die van Goor zoo wel aanliggende als verweerende te helpen goedkeuren en 
bekrachtigen en wanneer soms nog andere besluiten moesten genomen worden, zijt gij mede 
daartoe door deze volmagt gemagtigd, edoch wat dezen betreft onder reserve mijner nadere 
approbatie binnen veertien dagen te geven of te weigerren. Ik verzoek u dezen brief aan den heer 
markenrigter te vertoonen en mij na den afloop dadelijk te berigten. Overmorgen of dingsdag 
schrijf ik u volgens mijnen laatsten nader. Mogt gij dus bij ontvangst dezes nog niet geantwoord 
en mij over mijnen laatsten het antwoord nog schuldig zijn, wacht dan maar tot na den ontvangst 
van mijn spoedig volgend schrijven. 
Biedt allen daar het behoort mijne groete. 
Get. van Hugenpoth. 
 
1836. 
Door goedsheeren en geerfdens in hunne vergadering aan het erf Scholte in 't Hof op den ... (niet 

ingevuld) verzogt zijnde om tot zoveel mogelijk informatien te nemen bij bejaarde menschen in 
Herike over de grensscheiding tusschen gem. boerschap en de stad Goor heeft zich dienvolgens 
der verw. erfmarktenrichter op den 28 april des volgenden jaars begeven ten huise van de 
bouwman Tijink aldaar alwaar te zamen kwamen: 
1.  G. Pool ruim 88 jaar oud. 
2.  Teunis Hidders oud 72 jaar. 
3.  de Worse oud ruim 70 jaar. 
4.  G. Scholte oud 70 jaar. 
5.  Hidders op Tijink oud ongeveer 60 jaar. 



6.  Wiemerink oud ongeveer 40 jaar. 
Na hen lieden bekend gemaakt te hebben met het doel deser bijeenkomst verzogt hen de 
ondergeteekende om te willen opgeven al hetgeen hun bekend was van de questieuse 
grensscheiding. 
G. Pool verklaarde zeer wel te weten en gezien te hebben dat bij de Rosmansbrug de scheidsteen 
stond die van daar laakte op den steen bij Sprokreef; dese steen is er nog dog kort agter de brug 
onder een dijkje of weg gaande na de Harker Meene zover hij zich herinnerde; dat dikwijls 
Heriker boeren Goor verlatende met hunne stokken op dien steen sloegen zeggende dat Goor hun 
nu niets meer kon leeren en wel gehoord te hebben dat Herike tot aan de beek mogt plaggen en 
dat een heer van Stoevelaer zou gezegd hebben dat hij plaggen maayende slechts te zorgen 
hadden om achter uitgaande niet in de beek te vallen. Overigens betuigde hij niet te weten kunnen 
zeggen van gezien te hebben dat iemand tot aan de beek heeft geplagd. 
Teunis Hidders verklaart eveneens te weten dat de steenen bij Rosmansbrug en Sprokreef zijn de 
wezenlijke grenssteenen. 
De Worse betuigt hetzelfde en bijvoegend van te hebben hooren zeggen zijn grootvader dat hij 
tegenwoordig geweest was bij de plaatsing dier grenssteenen. 
G. Scholten en Hidders op Tijink zeggen zooals Teunis Hidders. 
G. Wiemerink niet in Herike geboren heeft dikwijls van anderen gehoord wat het de Wee betreft 
Hidders en Scholte verklaren. 
Waarna door de onderget. dit verbaal opgemaakt en geteekend is. 
De verw. erfmarktenrichter van St. en Harke. 
 
Markelo 5 september 1836. 
Aan den Heere Verwalter Erf Markten Rigter der Markten Stokkum en Hericke. 
De kommissie benoemd tot het nazien en opnemen der eigendommen van de markte Markelo is 
bij onderzoek gebleken dat de marktenscheiding tusschen de markten Markelo en Stokkum niet 
op de kadastrale plans van de gemeente Markelo is gebragt geworden, maar dat die scheiding 
daarbij is bepaald langs den weg van Markelo naar den Rozendom en de gronden ten westen van 
gemelden weg gelegen allen op naam der markte Markelo zijn gesteld. Daar gemelde kommissie 
bij informatie is gebleken dat de scheiding der beide voormelde markten is loopende vanaf den 
steen die nabij de Rozendomsbrug ligt in eene regten lijn op een heuveltje op den zoogenaamden 
Achtersten Berg en van daar in eene regte lijn op de steeg of weg die langs de erven Morsman en 
Klosters in de buurschap Beusbergen loopt. 
De kommissie meergemeld heeft vervolgens de daardoor ten onregte bij het kadaster op naam der 
markte Markelo staande eigendommen toebehoorende aan de markte Stokkum doen afmeten en 
bevonden dat dezelve eene hoeveelheid van 10 bunder 43 roeden en 96 ellen uitmaken, zoo als 
UwEd op nevenstaande uitrekening duidelijker zal kunnen zien, waarbij wij mede eene 
figuratieve schets ter meerdere opheldering hebben gevoegd. 
Nadat UwEd de zaak alzoo in orde zal hebben bevonden zal het ons zeer aangenaam zijn ons wel 
gelieven bekend te maken of wij de daarvan op te makene opgave om deze verandering bij het 
kadaster te kunnen doen plaats hebben aan UwEd ter teekening zullen opzenden, waarna de 
verrekening der daarvoor sedert de invoering van het kadaster betaalde grondbelasting zal kunnen 
geschieden. 
De kommissie voornoemd. 
W. Kistemaker, A.J. Nijhuis, G.J. Klumpers, H. Warmelink. 
 



 
 
 
21-04-1844. 
Nota overgegeven door den gezworen Schut nopens de limiet tusschen Herike en Markelo bij de 
verdeeling van de mark van Markelo te volgen. 
1.   Het middenpunt van den Roozendomsdijk loopende op 
2.   den steen aan de beek zoo veel mogelijk in eene regte lijn op 
3.   den Kattenbelt 
4.   twee eiken boomtjes staande op den wal van den kamp van J. Roozendom 



5.   de straat van de Pastorij loopende op 
6.   de paal van het hek van Klooster 
7.   de haardstee of schoorsteen van G.J. Drees 
8.   den steen in het land van B.H. Vossebelt 
9.   het schuurtje van L. Volthuis 
10.  den steen in het land van Stoelhorst 
11.  in een regte lijn op het land van Bolderman 


