
Markengronden 
(verkoop, afstand, aangraven, inlijken, enz) 
 
Actum den 31 junii 1719. 
De visitatie van de markslagen gedaen is opgenomen ten overstaen van de HWGeb Heeren 
Heuvel van Nijenhuis en Delwig van Westerflier. 
De heer drost van Twente angegraven. 
De heer Delwig an Naselmans esch een dijk angegraven. 
De Wever ook een hoekje angegraven. 
Leppink kloeten angegraven na de laetste bischops tijd. 
Broek Gerrit angegraven. 
Broek Swier een klein hoekjen van Gerrit overgenomen. 
Broek Gerrit een hoekjen angegraven bij sijn huis. 
Hel Hendriks slag. 
Herriker nije slag voor Wennink slag an de Senneper horst bij Wilbers gekoft. 
Voordes nije slag toebehorende het Weeshuis tot Deventer. 
Het nije voor Sluysemans slag bij Elhorst gepagt. 
An de Koy een hoekjen angegraven. 
Roelvink slag an de Nijendijk. 
Lippink reise bij Snellink en Effink angekoft. 
Het Diepener nije an de Bellinkhorst Gerrit Japink en Jufferen Gerrit eigenaers geweest. 
Het Herriker nije an de Leenhorst en Bellinkhorst Tijink en Vinkert eigenaers. 
Het Nije slag an de Severmaker meen eigenaers Koyer en Letink. 
Cremerscamp bij de Leemcule. 
Alink bij de hutte an de Woerte een hoekjen angegraven, nog een an Tijckes gaarden. 
Nb te informeren wie dat de brandschadden gesteken in het vlier bij de Ypromp en sijn Klein 
Wannink, Rengerink, Hoevink, Koyer en nog andere. 
Den Nijencamp agter an den esch, eigenaers Welmer en Letink. 
Voor den Nijencamp voor een gedeelte angegraven, nog Voordes an sijnen gaerden bij het huys 
angegraven. 
Meinck langs sijn land an de veldsijd angegraven langs de beke. 
Hermen Wimerink sijn huis en schoppen op de gemeente geset cum annexis. 
G. Cloots een gedeelte an sijn gaerden. 
Bij Ebbers iets angegraven digt an het hekke. 
Wansink gaerden bij het huis angegraven, nu de Bungeler. 
Coenderink een berg op de gemeente. 
Dikink an sijn weide angegraven. 
Wansink iets an den gaerden. 
Smitjan angegraven. 
Cremer Jenne angekoft van de gemeente en daerop getimmert. 
 
1719 den 5 julii wederom de visitatie der markte Herrike gedaen en de markslagen opgenomen 
ten overstaen van de heeren Heuvel van Nijenhuis, Delwig van Westerflier en Keppel van 
Stuvelaer. 
Langs den Wolterscamp 2 anslagen, de eene de heer van Stuvelaer en de andere Plasman. 
Den camp an de Philipsborg. 



An de Stuvelaers allee iets langs angegraven. 
An Daelwijk angegraven. 
De Koele angegraven, eigenaer Tijink. 
Agter an de Loker gaerdens angegraven de heer van Coverden. 
Bekkers meeken angegraven. 
Plegtinks koemate angegraven. 
Hendr. Wolbers of Proot het huis voor een gedeelte op de gemeente en een kleine tuinrigtinge. 
Eertinks Kostverloren angegraven. 
Tijinks Els iets angegraven. 
De heer van Stuvelaer een vischerije cum annex angegraven an de Wee in Herike. 
me presente J. Bloemendal. 
mr. Jans camp timmerman. 
De coemen van de schoemakers van Markel. 
Het Potbeken, niwe eigenaers Kusbelt, Welmer en Dikink. 
Den gantsen Koekoek eigenaer geweest wijlen Brand en nu de scholte Jabbinga cum suis. 
Den Pothofs camp bouman Smitjan. 
Esken Wennink anslag. 
Nijhuis angegraven. 
Nijemeyers anslag eigenaer de wed. Schrunder. 
Haertgeerts Helen camp. 
Haergeert angegraven bij sijn huis. 
Haer Hendrik bij sijn huis angegraven. 
Esken Wennink bij sijn huis angegraven. 
De Schoppe op de gemeente. 
Hermen Wevers bij sijn huis. 
Mensink een klein hoekjen. 
Brinkjan sijn huis op de gemeente gesat en een camp angegraven. 
Jan Weerds het huis op de gemeente geset en weinig angegraven. 
Peuscher het huis op de gemeente. 
Beltmans hele plaetse angegraven. 
Het Nije slag onder het Westerflier. 
Die gehele Stokkumer Koye. 
Jan van Lochum an Plasmans mate. 
Nb de breuken: 
Van Jan Nilands wegens 170 gl. 
Nog eenige andere daer de heer van Westerflier notitie van heeft en hier moeten geplaets worden. 
me presente J. Bloemendal. 
 
Aengravingen 
1739 den 15 junius. 
Hebben de geswooren van de maerck van de boerschap Stockum op gegeven dese nae volgende 
gestoocken en angegraeven met naemen. 
Derck Weevers angegraeven. 
Kremer ock angegraeven. 
Schuttinck angegraeven. 
Kloesterman angegraeven. 
Jooelinck angegraeven. 



Rengerinck angegraeven. 
Eundevese angegraeven. 
Welmes angegraeven. 
H. Ryirick angegraeven. 
Hindrick Sigger angegraeven. 
Snelck en Effick. 
Mensink en Jaelink. 
Vooerdes angegraeven. 
Meyink angegraeven. 
Ickink angegraeven. 
Gelinck angegraeven. 
Klien Eegebers. 
Eegbers angegraeven. 
Bungeler angegraeven. 
Peusschers angegraeven. 
Kooenderinck angegraeven. 
Greven angegraeven. 
en Diekinck angegraeven. 
Waensink angegraeven. 
Klooete angegraeven. 
Koesbelt een graeven. 
Stoevenbelt  Werdes 
Kloppert  Peters 
Weevers  Wolter Snellynk 
Bartelt   Hendrick Roelofsen 
Brinckes  Jan Loinck 
Vaerenharst  Gerrit Wansenck 
Plaesmans  Beerent Wanninck 
Kroeshop  Gerrit Aellink 
Weevers  Mensink 
Breukink  Kremers 
Peussches  Kiwit 
Beltman  Hargeerts 
Harjan   Kooeimans 
1739 den 7 sept nog opgegeven wed. Broekgerrit de schoppe op de gemeente geset en iets daerbij 
aangegraven. 
 
1 july 1749. 
Aan Scholte int Hof te Stokkum.  
Order van wijlen Heer van Vorden om aengravingen in te smijten. 
De gesworens van Stokkum worden uyt naeme van zijn Hoogwelgeb. Gestr. de Heer van 
Ripperda, Heer van het Weldam als erfmarkenrigter van Stokkum en Herrike mits desen gelast de 
nieuws aengegravene gronden in het vlier weer in te smijten. 
J.H. Brass 
 
17-07-1749. 
Register van de nieuwe aangegraven gronden door de gesworens of setters van de boerschap 



Stokkum nae haer beste geweeten volgens resolutie van haer edele mogende Ridderschap en 
Steden den 17 july 1749 opgenomen ende getaxeerd als volgt. 
eigenaar   land  schepel  spind  waerdije 
Beltman   slegt     ⅓  f 0-6-0 
Peuschers   slegt     ⅓  f 0-6-0 
Lonck    groen  ¼ morgen land   f 30-0-0 
Willem Peters   bouw     3  f 15-0-0 
Haar Jan   saay     1½  f 4-10-0 
Haer Geerdes   saay     1  f 6-0-0 
Hermen Wevers  saay     2½  f 20-0-0 
Hendr. Wennink  saay     2  f 20-0-0 
Veltjan    saay   1  1  f 25-0-0 
Krooshoop   saay     ⅔  f 3-0-0 
Berent Hulsebeek  lage     3  f 0-7-0 
Hermen Ickink  saay   1  2  f 25-0-0 
Egbert Hanses   saay     3  f 9-10-0 
Huyvink   saay     ½  f 2-0-0 
Welmers   saay     1  f 3-0-0 
Lubbers   slegt     ⅓  f 0-16-0 
Keubbe   saay     2  f 5-0-0 
Kremers   slegt     1/12  f 0-2-0 
Leeftink broeder  groen       f 1-0-0 
Jolink    saay     1/6  f 0-3-0 
De Bleyker   saay   1    f 12-0-0 
Roelof Wevers  saay     ½  f 1-10-0 
Huystink   saay     1  f 3-0-0 
Hesselink   saay     2  f 16-0-0 
Kooyman in het Broek een lager morsgront en een zingelwal samen 1/4 morgen land f 18-0-0 
wed. ten Broeke  groen   ¼ morgen land  f 25-0-0 
Heer richter van Diepenheim saay   10    f 120-0-0 
nog deselve   poot   10    f 120-0-0 
nog deselve   groen   1/16 morgen   f 5-0-0 
Haerjan   groen   6 roede    f 1-2-0 
Vruwink   groen   1½ roede   f 0-6-0 
Haar Henderik   groen   3 roeden   f 0-12-0 
Jan Peuschers in Beusbergen groen   1/16 morgen   f 20-0-0 
 
1750. 
Register van ongewaarde en onberegtigde nieuwe katersteden of brinkzitters in de markten 
Stokkum em Harke, alsmede van de aangegravene en getaxeerde gemeene gronden, geexamineert 
en opgenomen den 29 en 30 juny 1750 door de heer Hendrick Lindeman als markenrigter van 
Markel en procurator Hendrik Jan Bos als verwalter Landrentmeester van Twenthe in presentie 
der gezworens ingevolge resolutie der goedheeren van den 8 may en schriftelijke order van de 
Hoog Geb Gestr Heer verw Drost van Twenthe van den 16 juny 1750. 
Stokkum 
1.   Willem ter Weele heeft in 1749 een huis op de gemeente getimmert en aangegraven 
ongeveer twee schepel land tegenover en tot nadeel van het erve Alink. 



2.   Hendrik Schreur heeft voor ongeveer zeven jaaren een huis meest op de gemeente getimmert 
en daar bij aangegraven ongeveer ½ mudde land. 
3.   Beltman zoude in den jaare 1712 nieuws getimmert zijn en enig land aangegraven hebben is 
ongeveer 2 spint land. 
4.   Gatjan of Kassenberg heeft een hutjen op de gemeente gezet voor ongeveer zeven jaar en 
aangemaakt ongeveer 2½ schepel land. 
5.   Geese Kivits heeft voor ongeveer 30 jaaren een huis op de gemeente gezet en ongeveer 
aangemaakt een spint land. Nb dit zoude wel 2 spint groot wesen. 
6.   Willem Peters heeft voor 8 jaaren een huis op de gemeente getimmert en aangemaakt 
ongeveer vier spint land. 
7.   Brink Derk heeft voor ongeveer 40 jaaren een huis op de gemeente gezet en ongeveer 
aangemaakt 1 spint land voor zo ver ons heeft aangewesen. Zeit dat gewaart is, moet aangetoont 
worden, dit is na zeggen der gezworens wel 3 spint land. 
8.   Jan Leferink of Veltjan heeft voor ongeveer 6 jaaren op de gemeente een huis getimmert en 
daar bij aangegraven en kampjen van ongeveer vier schepel land. 
9.   Swier Krooshoop heeft het huis iets op de gemeente gezet en aangegraven ongeveer 2 spint 
en bij de berg aangegraven ongeveer 1 schepel dog zeer slegt land. 
10. Egbert Hanssen heeft voor vier jaaren een huis op de gemeente getimmert en daar bij 
aangemaakt ongeveer 1½ schepel. 
11. Wolter Hesselink heeft in 1749 een huis op de gemeente getimmert en daar bij aangemaakt 
ongeveer een schepel en 2 spint. 
12. Hutten Tonis heeft voor ongeveer 5 jaar op de gemeente een huis gezet en daar bij 
aangemaakt ongeveer 3 spint land. 
13. Hermen Ikkink heeft ongeveer tien jaar op de gemeente een huis getimmert en daar bij 
aangegraven ongeveer drie schepel en twee spint land, schraale veldgrond. 
14. Hendrik Schreur of Hendrik Angstes een huis getimmert voor ongeveer 20 jaaren op de 
gemeente en daar bij aangemaakt ongeveer twee spint land. 
15. Berend Kremer nu Berent Vennebeke heeft voor ongeveer dertig jaar op zijn land getimmert 
en iets aangegraven. 
16. Jan Wannink een ongewaarde heeft voor ongeveer 13 jaaren een huis op zijn eigen grond 
gezet en niet aangegraven. 
17. Hendrik Kloppers is een ongewaarde. 
18. Hendrik Trukes of Leuvelink heeft voor ongeveer 10 jaaren op de gemeente getimmert en 
aangegraven ongeveer 1½ schepel land, dog zoude betaalt zijn tot de kosten van Do. Meylinks 
beroep. 
19. Schoppen Gerrit een ongewaarde op zijn eigen getimmert en iets aangegraven is ongeveer 1 
sp. 
20. Gerrit Krijsman heeft voor ongeveer 10 jaar op de gemeente getimmert en aangegraven 
ongeveer zes spint land, nb is ruim 2 schepel.  
Nb achter deze wooninge tegen de Koekoek is een veld dat gevoeglijk zonder schade van 
Stokkum en Harke voordelig kan verkoft worden. 
21. Sligt Tonis bode van Stokkum een ongewaarde plaats is voor veel jaaren begonnen en nu 
tezamen groot ongeveer zes schepel land. 
Verders aangegraven gronden. 
1.   Bij Landewaars van Snellink aangegraven ongeveer 3 spint voor en achter den kamp. 
2.   Berend Scholten heeft aangegraven langs den kamp en het eindens het huis drie spint. 
3.   Rentmr. Jolink bij het Mensink aangegraven aan weerzijden het huis ongeveer een schepel 



en aan de hooymate in het broek ongeveer 1 spint. 
4.   Lubbers aangegraven aan de Hofte weide en bij het huis tezamen ongeveer 3 spint. 
5.   Jan Hesselink heeft bij zijn huis aangegraven omtrent 2 spint land. 
6.   Arent Welmers heeft aangegraven bij het huis 1 spint en bij de kamp aan het veld een 
schepel. 
7.   Kuupers heeft aangegraven bij het huis ongeveer 1½ spint land. 
8.   Willem de Weert bij zijn huis aangegraven langs den kamp omtrent twee spint. Nb het huis 
staat op de gemeente en is wel aangemaakt in alles 1½ schepel lands na het zeggen der 
gezworens. 
9.   Scholte Mensink bij zijn huis aangegraven groot 2 spint waar op de schoppe staat, dog 
omdat woest leid op 1 spint getaxeert. 
10. Wevers bij zijn huis en om de schoppe aangegraven ongeveer een schepel land. Nb volgens 
zeggen van de gezworens zoude dit wel 1½ schepel land zijn. 
11. Haar Jacob heeft aangegraven met de huisplaatse om den kamp en het nije land langs de 
gaardens, uitgezondert de weg die voor gemeen blijft liggen te zamen gestelt op 1½ schepel. 
Deze heeft aan de setters hierop betaalt 30 guldens. 
12. Haar Hendrik of Jan heeft bij het huis aan den kamp aangegraven ongeveer drie spint land. 
Heeft hiervoor aan de setters betaalt 30 guldens en een kan jenever in meert 1750. 
13. Kloots bij het huis aan den gaarden aangegraven ongeveer een schepel land. 
14. Wijmerink aangegraven bij de gaarden en huisplaats ongeveer 3 spint. 
15. Gelkink bij het huis aangegraven aan de beide gaardens ongeveer 1 schepel. 
16. Koenderink heeft aangegraven rondom aan den gaarden ruim 1 schepel. 
17. Jan Wansink aangegraven bij zijn gaarden 1 spint. 
18. De hr. Hendrik Lindeman aangegraven bij den Roosdomp ongeveer vier dagwerk groengrond 
en ongeveer een mudde lands hooge veldgrond. 
19. De HWGeb heer van het Weldam bij de Kooje rondom een dijk van 6 trad breed en een geere 
vooraan te zamen gerekend op ruim drie dagwerk. 
20. De hr. Rigter van Diepenheim bij het Westerflier het nije bij de Wevers hutte om den kamp 
met de allee tot aan de Houwboer te zamen gestelt op 2 mudde, het bouwland door de heer 
Delwijk en de hr. Rigter aengemaakt met de groote allee langs den esch tezamen gerekend op 5 
mudde, nog ¼ dagwerk aan het nije slag. 
21. De meyer Leuink aangegraven een hooyland van ruim ½ dagwerk of omtrent 4 schepel 
zaayland groot, bij het veen of vlier. 
22. Esken nu Hendrik Wennink bij het huis aangegraven ongeveer een schepel land. Nb volgens 
zeggen van de gezworens zoude dit wel 2 schepel land zijn. 
23. De Paascher aan den kamp aangegraven ruim 1 spint land. 
24. Hoestink de schoppe op de gemeente gezet met een hoekjen land ongeveer een spint. 
25. Rierink twee hoekjes bij het huis ongeveer een spint. 
26. Gerrit Mensink de schoppe omtrent op de gemeente ½ spint. 
27. Hoevink bij het huis ongeveer een spint land. 
28. Hendrik Hanses rondom agter aan het huis ruim 2 spint. 
29. Kloosterman aan zijn gaarden ongeveer 2½ spint. 
30. Rengerink aan den kamp 1 streepjen groengrond ongeveer 1 spint. 
31. Jan Kremer aan den kamp aangemaakt ruim 2 spint. 
32. Wed. van Broekberend een schoppenstede bij de vaald ongeveer 2 spint. Nog zoude dezelve 
gekoft hebben in voor tijden een stuk land voor 100 guldens. 
33. Tonis nu Hermen Ikkink aangemaakt bij de Roosdomp aan een hooylandjen ongeveer ¼ 



dagwerk en bij zijn hof land ongeveer 3 spint. 
34. Meengs aan den gaarden langs de Mors ongeveer 3 spint. 
35. Egbers bij den esch aan het gaardeken 1 spint en aan het gaarden aan den Mors 1 spint. Nb 
Egberts heeft naderhand mij gezeid dat het gaardeken bij het huis niet is aangemaakt. 
36. Smitjan agter den hof omtrent 1 spint land. 
37. Gerhardus Gorkink aan Timmerjans kamp ongeveer 1 spint land. 
38. Roelof Wevers het huis op de gemeente en een hoekjen bij het huis en nijen graven. 
39. Jacobus Varenhorst bij den Koekoek aangegraven ongeveer 2 spint. 
Harke 
30 juny 1750 
1.   Bij Potjan aangemaakt aan de kamp en het huis op de gemeente gezet zamen 2 spint. 
2.   Jan Roesen bij het huis aangemaakt ongeveer 1 spint land. 
3.   Slag Jan bij het huis aan de weide aangemaakt aan beide zijden ongeveer 2 spint. 
4.   Bij Daalwijk aangemaakt ongeveer ½ dagwerk groengrond, nog zoude voor 40 jaaren een 
hoekjen grond aangemaakt en bepoot zijn aan het veld groot ongeveer 4 spint. 
5.   Jacob Meengs het huis op de gemeente gezet en iets aangemaakt zamen 1½ spint. 
6.   Looker agter aan den gaarden aangemaakt ongeveer ruim ½ spint. 
7.   Koelman langs den kamp aangegraven omtrent 2 schepel bouwland. 
8.   Bekker bij het huis en agter aan de weide te zamen gestelt op ½ dagwerk. 
9.   Vorsgesank het huis gedeeltelijk op de gemeente en iets aangegraven zamen gestelt op 1½ 
spint land. 
10. Veltjan voor aan het huis en agter aan het kampjen te zamen gestelt op 2 spint, ongewaarde 
plaats. 
11. Vrijlink aan de koeweide ongeveer 1½ spint grond. 
12. Welmer het huis uitgezet en wat aangemaakt te zamen op 2 spint. 
13. Bij de Scholte een hoekjen aangemaakt ongeveer ½ spint. 
14. Wissink aan den gaarden en iets bij de schoppe ongeveer 1 spint. 
15. De Kobbe aan den gaarden aangemaakt 1 spint. 
16. Hendrik Wilbers bij het huis ongeveer 1 spint. 
17. Nijlant aan den gaarden aangemaakt ongeveer 2 schepel. Nog bij het Nijlant eenige dijkjes 
opgegraven en met popelen en elsholt bepoot, word begrootet te zamen op ongeveer zes schepel. 
18. Bij het Hekhuis het veld door de tegenwoordige heer van Stuivelaar aangemaakt en met 
dennen bepoot ongeveer 3 schepel en 3 spint. 
Door de vorige heer van Stuivelaar aangemaakt bij de Steenstege ongeveer 1 spint. 
Bij de Philipsborg een hoek lands met eiken telgen bepoot en aangemaakt ongeveer groot een 
mudde. 
Den dijk beginnende van Stuivelers bos tot aan de postweg met eykels bezaayt, word begroot op 
twee mudde. 
Bij de Hofte langes Wolterskamp aangemaakt ongeveer 1½ dagwerk hooyland. 
 
17-07-1770. 
Memorie der aangegraven gronden in Stokkum en Harke op den 17 july 1770 door de verwalter 
markenrigter en gecommitteerde goedsheeren nagegaan en opgenomen. 
In Harke. 
Bij Nijhuis aangegraven ongeveer een schepel lands, waterige groengrond. 
Zijthoff wilde wel bij Vrijlink aan de weyde bij de weg aangraven ongeveer ½ schepel land 
groengrond. 



Bij Slag Jan aangegraven een streep veltgrond aan de gaarden ongeveer een spint lands. 
Kamp Herman bij sijn huis aan de gaarden ongeveer drie spint lands veltgrond. 
Endeman het huis op de gemeente geset en aangegraven een stuk veltgrond lang 40 treeden en 
breet 17 dus drie spint lands. 
Jan Olde Welle aangegraven 6 schepel veltgrond pauper. Nb dit is dispuit of in Stokkum of Harke 
gehoord. 
In Stokkum. 
Schoppen Garrit het huis op de gemeente en aangegraven sandige groengrond 3 schepel. 
Bij Lambert Overbeke heeft men geen onderrigt kunnen vinden hoe verre het land sig uitstrekt 
het welke onder de 65 guld. begrepen is waer van bij resolutie van den 13 september 1769 art. 3 
gewaagd word, moet dus de hr. Bos het oude register nae sien hoe verre hem bij de eerste 
verkopinge verkogt is om te kunnen opnemen welke het geene is dat hij naderhand aangegraven 
heeft; deese heeft sijn huis verplaats en gedeeltelijk op de gemeente geset en daer bij nog weder 
iets aangegraven, ook doleren de boermannen dat hij een hofje bij sijn huis heeft over de weg; bij 
de laaste examinatie hem geinjungeert om te removeren en sedert die tijd nog werkelijk vergroot 
het welk tot groot nadeel is; versoekende remotie. 
Jan Snellink een nieuw huis op de gemeente en aangegraven ruim twee schepel veldgrond. 
Jan Berend Wolbers een nieuw huis op de gemeente en aangegraven een schepel en een spint 
veltgrond. 
Herman Wevers aangegraven bij zijn huis ongeveer een spint gaerden land. 
Nae gedane visitatie bij Haer Jan alias Haar Jonker nog aangegraven ongeveer [geen vermelding]. 
Nb bij Daalwijk en Look word gesegt dat ook aangegraven is. 
 
1776 den 24 juny. 
Harke. 
Nijhuis gesegt dat hij aan de gesworens reeds 20 gld gegeven heeft, dat is geweest alle kuilen 
waterig en dus niet meer waerd. 
Jan Herm. Campers segt aan de boeren en burgermr en betaalt te hebben voor sijn aangravinge 12 
guldens. 
Slag Jan heeft voor sijn aangravinge, die heel slegte grond is, geboden 4 gld. 
Endeman heeft voor sijn aangegraven grond geboden twintig gulden. 
Stokkum. 
Schoppen Gerrit het huis op de gemeente geset en verder aangegraven hebbende een schepel 
sandige grond. Nb dese hebben van de armen geleeft en niet in staat om te betaelen. 
Lambert Overbeke ook aangegraven hebbende buiten het geen hem door de gesworens reeds 
verkogt was. 
Jan Snellink een nieuw huis op de gemeente en aangegraven ruim twee schepel veld grond. Nb is 
arm en heeft 8 kleine kinderen zijnde zijn vrouwe hoogswanger, kan niet betalen. 
Jan Berend Wolbers een nieuw huis op de gemeente en aangegraven een schepel en een spind 
veld grond, heeft vijftig gulden geboden. 
Herman Wevers bij sijn huis ongeveer een spind gaerden land, heeft geboden f 15-15-0. 
Haer Jan of Haer Jonker nog aangegraven, nae de gedaene visitatie ongeveer is opgegeven voor 6 
spint lands, dog hij segt dat het nauwlijks twee spint zijn, bieder voor twee ducaten. So word aan 
deselve mits desen aangesegt dat hij die aangravinge een ieder de zijne op aanstaande maandag 
zijnde den 24 sten deser maand juny 1776 des morgens om negen uren bij den ondergetekenden 
als daer toe gequalificeert, moeten nae markenresolutie neffens de boete, moeten komen betaelen 
of daer op ten minsten een convenabel bot te doen; zullende bij gebreke daer van die 



aangravingen andersints publieq aan de meestbiedende worde verkogt en de aangravers voor de 
boete geconvenieert worden. 
Goor den 14 Juny 1776. 
Was getekent J.C. Pothoff verwalter markenrigter. 
Dit bovenstaande is door mij wal bestelt Derk Sligtman als bode van Stokkum. 
 
Heden memorie der aangegraven gronden in Stokkum en Harke door de verwalter markenrigter 
en de heer van Stoevelaer en Westervlier in gevolge marken resolutie van den 24 september 1776 
opgenomen. 
In Stokkum. 
1.    Haer Jan of Haer Jonker aangegraven een schepel lands veldgrond. Nb hier onder is 
begrepen het geene bey de memorie van de vorige visitatie van 1770 reeds gevoliert is. 
2.    Harmen Hekhuis is nogmaals geordonneert op het aangewesen plaatsjen te trekken binnen 
14 dagen anders de gesworens geordonneert sijn huis te removeren en de aangravinge in te 
smijten. 
3.    Jan Krebbers een huis op de gemeente en aangegraven ruim of meer een schepel veldgrond, 
pauper. 
4.    Fokkert een hut in de grond gemaakt en daer bij aengegraven twee en een half schepel, 
pauper. 
5.    Lambert Overbeeke aangegraven een schepel lands veltgrond, dog geordonneert dat hij de 
weg weder breder maken moet. Nb dit is buiten hetgeen bij aan zijn gaarden en aangegraven 
heeft, vide de memorie van 1770 hebbende hij so het ons toeschijnt rijkelijk aan die gaerden 
aangemaakt een schepel lands veldgrond. 
6.   Jan Harm Landewer een spint veldgrond. 
7.   Derk Hanses een half schepel lands veltgrond. 
8.   Lubbers een tuinrigtinge een half spint lands aan de hofte. 
9.   Oolberink bij de schoppe rijkelijk twee spint groengrond. 
10. De hr. Bos moet op het oude register naesien of Wennink bij de gaerden en schoppe betaalt 
heeft, de aangravinge groengrond groot nae onse taxatie twee spint. Nb volgens meninge der 
gesworens zoude dit niet betaalt zijn. 
11. Hoestink een half spint groengrond. 
12. Jan Welmers aan het velt twee kleine tuinrigtingen samen ½ spint. 
13. Schoppen Gerrit van de laaste visitatie van 1770 nog aangegraven 1 spint lands veltgrond. 
14. Wijmerink 1 spint groengrond.  
Nb Schottink ook aangegraven in het broek dat nog geexamineert moet worden. 
15. Kloots ½ spint groengrond. 
Harke. 
16. Koelman het huis op de gemeente en aangegraven 2 schepel lands veltgront. 
17. Slag Jan nae de laaste visitatie nog aangegraven 1 spint lands veltgrond. 
18. Kamp Hermen nae de laaste visitatie nog aangegraven twee spint veldgrond met de 
huisplaats. 
19. Daalwijk slegte groengrond 6 schepel. 
20. Lookman bij de kamp het Laer genaamd 6 schepel nu weidegrond. 
21. Bij Vrielink ½ spint groengrond. 
22. De Scholte in Harke 1 schepel groengrond. 
De hr van Stoevelaer: 
23. Een dennebosje nae gedagten drie schepel. 



24. De gront tot de allee voor de hr. van Stoevelaer word getaxeert so als die afgebaakt is op agt 
mudde lands veltgront mits latende de hr. van Stoevelaer de weg van Rijssen uit Harke komende 
vrij en so er lieden mogten wesen die sustineerden dat een weg agter de Koldenberg hadden, dat 
dan gemelde heere sulx met die menschen moet schikken. 
De fonds tot betalinge der schulden der gemeente is niet wel anders te vinden als uit de te 
verkopene gronden. 
 
Lijst der aangegraven gemeene gronden in Stokkum en Harke so als die bij visitatien door de 
verwalter markenrigter en heeren gecommitteerden van den 17 july 1770 en 12 september 1777 
gedaen en bevonden zijn. 
Moetende ingevolge markenresolutie van den 24sten september 1776 geheele aangegraven 
plaatsjes verpagt, dog andere aangravingen voor dese hier betaalt worden, het spint veltgrond met 
drie guldens en het spint groengrond net vijf guldens. 
Stokkum. 
Aangegraven bij Haer Jan alias Haer Jonker een schepel veldgrond maakt in gelde f 12 -0-0. 
Jan Krebbers heeft aangegraven ruim of meer een schepel veldgront en daer op een huisje geset. 
Nb dese is arm dog behoorde op eenige pagt gestelt te worden of anders konde bij 
markenresolutie geresolveert worden dat nae doode van hem en sijn vrouw het huis sal 
geremoveert en de aangravinge ingesmeeten worden. 
Fokkert een hut op de gemeente in de grond en aangegraven twee en een half schepel veltgrond. 
Nb pauper vallende daer op dus deselve remarquis. 
Lambert Overbeeke aangegraven een schepel veldgrond zijnde hem geordonneert dat hij de weg 
weder breder maken moet als zijnde door zijn aangraven vernaauwt. Nb dit is buiten hetgeene hij 
aan zijn gaerden gegraven heeft hetwelke ook op een schepel getaxeert is dus 2 schepel f 24-0-0. 
Jan Landewer een spint veltgrond f 3-0-0. 
Derk Hansen ½ schepel veltgrond f 6-0-0. 
Lubbers een tuinrigtinge groot ½ spint veltgrond f 1-10-0. 
Oolberink bij de schoppe rijkelijk twee spint groengront f 10-0-0. 
Wennink twee spint groengrond. Nb dit meenen de gesworens dat nog niet getaxeert of betaalt is, 
dus f 10-0-0. 
Hoestink ½ spint groengrond f 2-10-0. 
Jan Welmers twee kleine tuinrigtingen samen ½ spint veltgrond f 1-10-0. 
Schoppen Gerrit het huis op de gemeente aangegraven drie schepel en een spint sandige grond. 
Nb dit moet verpagt worden. 
Wijmerink een spint groengrond f 5-0-0. 
Kloots ½ spint groengrond f 2-10-0. 
Jan Snellink een huis op de gemeente geset en aangegraven twee schepel veltgrond. Nb dit moet 
verpagt worden. 
Hermen Wevers aangegraven een spint gaerdenland f 5-0-0. 
Harke. 
Nijhuis aangegraven een schepel lands waterige groengrond. Nb dese segt daer voor aan de 
gesworens betaalt te hebben 20 gld. 
Koelman het huis op de gemeente geset en aangegraven twee schepel lands veltgrond f 27-0-0. 
Nb het huis word op een spind lands gerekend. 
Slag Jan twee spint veltgrond f 6-0-0. 
Kamp Hermen 5 spint veltgrond f 15-0-0. 
Daalwijk slegte groen- en gedeeltelijk veldgrond 6 schepel f 72-0-0. Nb hier op soude volgens 



seggen van Look maer betaalt zijn vijftien gld en geemployeert in het ... wegens de predicant te 
Markel. 
Lookman 6 schepel veldgrond zijnde nu weydeland f 72-0-0. Nb de freule van Coeverden soude 
hiervoor betaalt hebben 32 gld en gebruikt als boven. 
Bij Vrijlink ½ spint groengront f 2-10-0. 
De Scholte van Harke een schepel groengrond f 20-0-0. 
Endeman het huis op de gemeente en aangegraven drie spint lands veltgrond maakt met het huis 
een schepel f 12-0-0. 
Jan Olde Welle 6 schepel veltgrond pauper. 
De heer van Stoevelaer aangegraven waer op thans een dennebosje staat drie schepel veltgrond 
dus f 36-0-0. 
De grond tot een allee bij markenresolutie van den 24 september 1776 aan gemelte heer 
toegestaan is veltgrond en getaxeert op f 384-0-0. 
Maakt totaal f 420-0-0. 
Nb. Herman ten Hekhuis in Stokkum op de oude Galgebelt sig wedergeset en eenige gemeene 
grond aangegraven hebbende is op den 12 sept. 1777 door de verw. markenrigter en presente 
gecommitteerde goedsheeren, de hr. van Stoevelaer en Westervlier nogmaals aangesegt dat hij in 
14 dagen van het aangewesene plaatsje op de naasten van die alwaar hij laastelijk in de kamer 
gewoond heeft, vertrekken moet, anders zijn de gesworens gelast zijn hut te removeren en de 
aangegraven grond in te smijten. 
 
Pro memorie. 
1781 den 14 mey met zijn HWGeb Gestr de heere D. Baron Bentink tot Diepenheim en de 
gesworens der marke van Stokkum rond geweest en aldaer boven de reeds voorige aangetekende 
movalia waer aangegraven bevonden. 
Bij Hoestink twee spind lands veltgront. 
Bij Landweer een schepel veldgrond. 
Bij Lubbers min of meer drie spind groengrond. Nb deze heeft aangenomen een weg door de 
laagte te maken kunnende dese aangravinge anders niet geleden worden. 
Bij Jan Snellink of Landewers Jan weder na de laaste visitatie een spint veltgrond. 
Bij Haergeerds min of meer 1½ spind veltgrond. 
Bij Krooshoop een spind veldgrond. 
Bij Nijmeyer rijkelijk twee spind veldgrond. 
Plaas Albert een tuinrigting veldgrond. 
Bij Lambert Overbeke nae de laaste visitatie min of meer ½ mudde veldgrond. 
Bij Kijvit een schopje op de gemeente geset, eenigsints aangegraven en de water weg bedorven. 
Nb dese sal op morgen den 15 mey bij sijn HWGeb Gestr de heere van Diepenheim komen. 
Bij Schuttink een tuinrigtinge aan de weg. 
Bij Welmer een tuinrigtinge. 
 
30-12-1786. 
Van de angegraven gronden onder Stokkem in de groengront in het broek. 
Wolter Koyman 2 hoeken. 
Schuttink, Rijrink, Snellink, Willem Egbers, Slyg Derk als bode, Bentink, Lyftink. 
Van de veltgront. 
Berent Landevers, Lammert Overbeke 2 hoeken. 
Jan Hendrik Overbeke, Jan Harmen Landevers. 



De Welmer 2 hoeken, Derk Hanses 
De Kremer 2 hoeken, Lubbers. 
Jolynk, Snellink, Olbrink, Hoosstink. 
2 hoeken Ryrink, Kloosterman. 
Peterman, Alink, Lyftink, Jan Hagmans. 
Haar Hendrik, Plas Gerrit, Plas Albert. 
Jan Meyier, Kroshop, van de Slus. 
Klot, Wiemerink. 
Van de onvermoeden die nit wel betalde en konden. 
Anne Fokkers met een husken. Wevers Hendrik met een husken. 
Fos Jan met een husken, Harmen ter Welle met een husken. 
Hutten Jan, Jan Hendrik ter Weele, de Schrur, Kyvit. 
de schuppe op Dengernink en hoekjen daar bij. 
Jan Baases een kamp en een hus. 
De weduwe van Jan Berent Wolberink een kamp en een hus. 
Jan Kasstenbarg met een hutte en Lyftink soone daarbij met een hutte. 
Gerrit Kremers een hoekien angegraven. 
Hendrik Schuppers een een kempjen met een hus in het dorp Markelo edo onder Stokkum. 
Jan Harmen Heylarssyg een hoek groengront angegraven. 
Dit gedaan door Derk Baansen Slygmans als bode van Stukkem. 
 
03-11-1789. 
Memorie van de aangegraven gronden die in de boerschap Stokkum zijn aangegraven na de tijd 
als daer opneminge gedaen is van de heeren erfgenaamen. 
De aangravers volgd hier onder. 
Krooshoop aangegraven. 
De Meyer aangegraeven. 
Garrit Plasman aangegraven. 
Albert Plasman aangegraeven. 
Haer Hendrik aangegraven. 
Jan Wevers aangegraven. 
Scholte Mensink aangegraven. 
Brinkers aangegraven. 
Jan B. Wolberink aangegraeven. 
Jan Peters aangegraven. 
Kijwit aangegraeven. 
Lieftink aangegraeven. 
Allink aangegraeven. 
Ter Welle aangegraeven. 
De Schreur aangegraeven. 
Karstenberg aangegraeven. 
Nijland aangegraeven. 
Snellink aangegraeven. 
Lubbers aangegraeven. 
Welmers aangegraeven. 
Schuttink aangegraeven. 
Jan ten Damme aangegraeven. 



Sligt Derk aangegraeven. 
Berend Landewers aangegraeven. 
Lammert Overbeeke aangegraeven. 
Jan Harmen Landewers aangegraven. 
Derk Hanses aangegraeven. 
Hoestink aangegraeven. 
Rijrink aangegraeven. 
Wiemerink aangegraeven. 
Egberts aangegraeven. 
Derk Weevers aangegraeven. 
Hulsbeke aangegraeven. 
De boeren van Mijn Heer de graaff een hooyland aangegraeven. 
De heer Bentink aangegraeven. 
De heer van der Sluis aangegraeven. 
 
Dit is de lijste van de aangegraevene gronden van de boerschap Harke die sedert den laasten 
holtink sijn aangegraeven. 
Bij Pot Jannes een hoek veltgrond uitgegraevene leemkuilen groot ongeveer sey maethe ses 
schepel land. 
En Plas Jan een hutte op het veld opgeslagen en aangegraeven 1 schepel 2 spint sey mathe, 
onvermogen. 
En Fonsen Jacob een hutte op het veld opgeslagen en aangegraeven ongeveer drie schepel lands, 
onvermogen. 
Slig Gerrit heeft aangegraeven ongeveer een en een half spint veldgrond sey mathe. 
Timmer Wolter heeft aangegraven groengrond ongeveer 1 spind. 
Harmen Vrijlink heeft een hoek grond uitgegraeven tot een bleyke groot ongeveer 1 spind land. 
Gerrit Huiskes heeft aangegraeven aan zijn hof land ongeveer 3 spind sey mathe. 
Dit is al te maele op sey mathe gerekend. 
Den heer van het Stoevelaer heeft aangegraven aan de Wee groengrond ongeveer drie schepel 
land slegte grond sey mathe. 
Koldendijck heeft een hutte opgeslagen bij de Philipsborg op het belt en aangegraeven ongeveer 
6 schepel land, is onvermogen. 
Teunis te Bars ook een hutte daer kort bij en heeft wel begrepen 6 schepel land, is onvermogen. 
Jan Kastenberg of Gat Jan heeft wel uitgegraeven ongeveer 9 schepel land veltgrond, 
onvermogen en Gat Jan heeft daer al lange jaeren gewoont. 
1789 den 3 november. 
Onderstond Wolter ter Look. 
 
1793. 
Een lieste van den nuwen aangegraaven en op genoemen gront onder de boerschap Stokkem 
geleegen en van de nu getimmerde eerven die haare woenige op de eerfgenaamen gront gezet 
hebben, zien door ons geswooren van de boerschap Stokkem naa onse oogenmerk opgenoemen 
en de angraavers door ons niet benaadelt. 
De weduwe van Gart Schuttink angegraaven aan de Luesmaat een daghwerk grongront, hier op 
wat gelt betaalt. 
Hendrik Snellink an de maat angegraven een vierdendel van een daghweerk hoygront, noch an 
drie peerseelen lant angegraaven ongeveer een scheepels gezaay grongront. 



Beerent Rirink an de maat angegraaven een spins gezaay veltgront. 
Dierk Slighmans an het meeken angegraaven ongeveer een half daghwaerk grongront. 
Jan Niehuys angegraeven an zien hoeylant de Heegede genaamt ongeveer 12 daghweerk 
groengront. 
Wilm Egbers an de Mensinkmaat angegraaven ongeveer drie schoft daagen grongront. 
Wolter Snellink op de Koeyer voor mijn heer de graaf van Wassennaar angegraaven langs de 
Koeyer ongeveer 3 en een half daghweerk grongront. 
Hendrik Bossewinkel een huysien op de gemeynte getimmert en daar bij angegraaven ongeveer 6 
scheepels gezaay veltgront. 
Hendrik Weevers een huysien op de gemeynte getimmert en daar angegraaven ongeveer 2 spins 
gezaay veltgront. 
Mijn Heer van der Sluys angegraaven ongeveer 5 muddes gezaay veltgront en 2 daghweerk 
grongront. 
Mien Heer Bentink heer van Diepenheym angegraaven in de Stokkemmer mark ongeveer 3 
scheepels gezaay veltgront en vier daghweerk grongront. 
De weduwe van Harmen ter Welle een huysien op de gemeynte getimmert en daar bey 
angegraaven ongeveer een muddes gezaay veltgront. 
Gart Jan Brinkers een hutjen in de gront gegraaven en daar bey angegraaven ongeveer 3 
scheepels en 2 spins gezaay veltgront. 
Jan Kleyn Ikkink angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Arent Wiemerink angegraaven ongeveer 2 spins gezaay veltgront. 
De gemeynte van Stokkem hebben gesaament buy aproobatsy van de goets heeren verkoght een 
hoekjen veltgront an Beerent Morsman voor een summa van f 133 tot het beroep van den 
preedikant van Markeloo. De groote van de gront ongeveer 2 scheepels gezaay veltgront, hierop 
ontfangen tot het beroep f 60. 
Gart Kreemers angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Derk Weevers angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Jan Trukes angegraaven ongeveer een spins gezaay an den hof veltgront. 
Jan Hendrik Wibbelink een huysien op de gemeynte getimmert en daar bey angegraaven 
ongeveer een mudde gezaay veltgront. 
Jan Weevers angegraaven ongeveer drie scheepels gezaay veltgront. 
Jan Haargeerdes angegraaven ongeveer drie peerseelen landt met malkanderen een scheepel en 2 
spints gezaay veltgront. 
Jan Krooshop angegraaven 2 peerseelen ongveer 2 spins gezaay veltgront. 
Jan Meyiers angegraaven 2 peerseelen ongeveer met malkanderen 3 scheepels gezaay veltgront. 
Gart Plasman angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Jan Hendrik Plasman angegraaven ongeveer 2 spins gezaay veltgront. 
Belt Arent een huysien op de gemeynte getimmert en daar bey angegraaven 2 scheepels gezaay 
veltgront. 
Mannis Kiwit angegraaven een spins gezaay veltgront. 
Gart Kuypers angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Roelof Lieftink angegraaven ongeveer 2 spins gezaay veltgront. 
Beerent Schrurs angegraaven ongeveer een scheepels gezaay veltgront. 
Gart ter Weele angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Jan Allink angegraaven ongeveer 2 peerseelen landt een spins gezaay veltgront. 
Gart Eeffink angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Jan Kreemers angegraaven 2 peerseelen landt ongeveer drie spins gezaay veltgront. 



Jan Hendriks angegraaven 2 perseelen lant ongeveer drie spints gezaay veltgront. 
De weeduwe van Gart Schuttinks angegraaven ongeveer een spins gezaay veltgront. 
Jan Harmen Landewers angegraaven ongeveer drie spins gezaay veltgront. 
Derk Hanses angegraaven ongeveer drie spins gezaay veltgront. 
Hutten Jan angegraaven ongeveer 2 spins gezaay veltgront. 
Beerent Landewers een huysien op de geminte getimmert en daar bey angegraaven ongeveer 4 
scheepels gezaay veltgront. 
Lammert Overbeke angegraaven ongeveer 2 perseelen landt vier scheepels gezaay veltgront. 
Jan Mensink een huysien op de gemeynte getimmert en daar bey angegraaven ongeveer 6 
scheepels gezaay veltgront. 
De weeduwe van Gart Fakkers een huysien op de gemeynte getimmert en daar bey angegraaven 
ongeveer 6 scheepels gezaay veltgront. 
Noch een hoekien meede angegraaven die de weeduwe bey een ackte met Jan Hendrik Overbeke 
heeft overgelaaten ter wiellen dat Jan Hendrik Overbeke een reekinge heeft an de boerschap van 
Stokkem van het maaken eenner brugge om daarvoor de betallinge van de gemeynte te bekoemen 
en de reekinge an de eerfgenaamen te vertoenen. 
Hendrik Fakkers een huysien op getimmert en daar bey angegraaven ongeveer drie scheepels 
gezaay veltgroont. 
Harmen Hoestink angegraaven ongeveer een scheepels, een spins groengront. 
Hier op betaalt voor een doedenlaaken f 7-. 
Jan Lubbers angegraaven ongeveer een spins gezaay groongront. 
 
08-11-1819. 
Aan de Wel Edele Heeren, 
Verw. marktenrigter en gecommitteerden der marke van Stokkum en Herike. 
Wel Edele Heeren, 
Alzo ik in het midden der maand october eene aanschrijving van den heer marktenrigter heb 
ontvangen waardoor gelast ben om mijn verschuldigde wegens aangegraven gronden in twee 
termijnen te komen voldoen en wel eerstelijk op Martini 1819 en den tweeden termijn op den 11 
january 1820. Doch daar ons ook dezen zomer door de sterke droogte vele vruchten zijn mislukt 
en daarbij het verlies van een beste melkkoe en daar mijne kinderen en ik zelf thans nog met 
verzweringen gekweld zijn, waardoor ik reeds eenigen tijd ben bedlegerig geweest en ons dus de 
betaling op dien bepaalden tijd hebben ondoenlijk gemaakt. Zoo is het dat ik UwEd door dezen 
daar nedrig verzoek dat UwEd moge goedvinden om de tijd van betaling voor mij iets langer uit 
te stellen en mij dezelve daardoor eenigsints gemakkelijker te maken. Dat UwEd ten dien einde 
mogen goedvinden om den eersten termijn te bepalen in het laatst der maand january en die van 
den tweeden in het laatst der maand april tegen welke tijden ik eenige ontvangst van gelden ben 
verwachtende. 
Wijders verzoeke dat door UwEd bij de opneming der gronden moge in aanmerking genomen 
worden dat in 1816 door UwEd (na gedaan onderzoek) de plaats mijns huizes bij vergunning aan 
mij is toegestaan. 
Intusschen is mij zeer nedrig en vriendelijk verzoek dat UwEd mogen goedvinden om het 
bovenstaande verzoek gunstig aan mij toe te staan en te vergunnen. 
En heb bij dezen de eer na heilwensch met de meeste achting te teekenen. 
UwEd DW en zeer verpligtende dienaar G. Boskamp. 
 
 



Westervlier, 12 febr. 1820. 
Aan den Heer Mellink verwalter markenrechter te Goor. 
Weledele Heer, 
Ter beantwoording op UEd letter van de tweeden dezer den neegenden te Zwol gezonden 
inhoudende eene kennisgeeving dat op het register der aangegravene gronden in de markt 
Stokkum en Herike onder No vijf en zeventig ten onzen laste, staat een post groot een en veertig 
guldens en tien stuivers, voorhoudende een en dertig vierkante roeden veld aangegraven bij het 
erve Veldzigt a zestien guldens en zeven stuivers en acht penningen en twee honderd en een 
roede id. daar nevens nieuws uitgebaakt a vijf en twintig guldens en twee st. en acht penningen. 
Dient daar buiten onze voorkennis den bouwman heeft aangegraven honderd een en dertig 
vierkante roeden begroot op zestien guldens, zeven stuivers en acht penningen, zijn wij bereid die 
penningen aan UEd in te zenden maar de twee honderd en eene vierkante roeden daarnevens 
nieuw uitgebaakt ingevolge den inhoud UEd missive, hebben wij aan den bouwman ten 
strengsten verbooden dat nieuws uitgebaakte aan te graven. 
Vertrouw UEd de penningen zuld accoort bevinden hier nevens gaande, zijnde zestien guldens en 
zeven stuivers en acht penningen; verzoeke mij van den ontvangst te accorderen. 
Met achting hebbe ik de eer te zijn. 
Uw Ed dienstbaren H. van der Sluis.  
 
Twickel 15 aug. 1820. 
Den heer van Heeckeren van Overlaer. 
Niet tegenstaande de moeite en informatien van de gesworens der markte Stokum en Herike 
genomen, heb ik niet kunnen ontwaren dat zoo als uwed op den holting zeidet gehoord te hebben 
daar sommige gronden zijn aangegraven en die niet waren opgenomen. Zulks zijnde, zou het 
alsnog van die grond evenals de vorige tegen marktenprijs zal betaald worden. Weshalve ik de 
vrijheid daaromtrent neemd uwed te solliciteeren mij voor den boer Vrugging alzoo dane en 
formatien te willen doen gevend, als in deze zaak van nut kunnen zijn, zoo als uwed gezegd heeft 
te zullen doen. 
Met volkomene achting ben ik, Willem Mellink. 
 
Stoevelaar den 6 aug. 1822. 
Wel Edele Geb Heer, 
Ik moet de vrijheid nemen uwed te verzoeken van mijne kwalificatie om in rechten te treden 
tegens de wilkeurige aangravers van marktengrond met namen Arend Horstman benevens Wolter 
en Lammert Filipsborg, zoodanig zonder eenige titulatuur ten mijnen aanzien te willen 
veranderen als ik uwed om aangevoerde mondelinge reden op den holting van den 6 juny jl onder 
ons afzonderlijk versogt had te willen doen. Ten einde dit mijn versoek van uwed gemakkelijk te 
maken, heb ik de eer hierbij te voegen eene copie daarvan mij op een behoorlijk zegel vervaardigt 
te willen legaliseren, daarbij voegende het originele door uwed aan mij gezonden. 
Ten aanzien van de commissie zelve meen ik te mogen aanmerken dat het voorstel op gem. 
holtink gedaan, mij zoo onverwagt en zonder de geringste voorkennis (waarschijnlijk alleen door 
uwed en de heer Götte overwogen en beresonneerd) werd opgedragen, dat daar ter plaatse weinig 
geschikt, zoo uit hoofde van tijd als omstandigheden, om zoodanig eene commissie voor mij die 
dezelve zoude uitvoeren, behoorlijk te kunnen overwegen en daarover mijne gevoelens en 
aanmerkingen te uiten, het mij allezints doelmatig tevens welvoeglijk toeschijnd dat door uwed 
eene vergadering van assessoren om daarover te raadplegen, had behoren bijeen geroepen te zijn; 
teneinde alvorens alles wel te overwegen wat dienen zoude om eene verregaande losbandigheid 



aan welke men den vrijen teugel zints jaren gevierd heeft, wederom door eene behoorlijke 
markten order te doen vervangen en de markten resoluties en het marktenrichterschap te doen 
respecteren. 
Ik ben ook naar waarheid verlegen hoe hier in onzijdig te werk te gaan. De instructie ten aanzien 
Arend Horstman, Wolter en Lammert Filipsborg is stellig en laat geene de mindste 
bedenkelijkheid over, maar hetgeen daarop onmiddelijk volgt en om wijders alles te doen hetgeen 
tot behoud van dien eigendom der goedsheren en geerfdens in elk ander geval dienstig en nodig 
zal bevonden worden met magt, zoo komt mij voor de deur zoo wijd open gezet te zijn dat ik 
huiverig worde daaraan te denken omdat ik gaarn de volstrekte onzijdigheid wense in acht te 
nemen. Eenige opgaven van feitelijkheden vroeg en later zullen vertrouw ik vanzelve mijne 
bedenkelijkheid aan uwed kenbaar maken. Zoo heeft den Kastenberg zijne hut en land verruilt 
tegens vergoeding van meerder waarde aan Willem Kevelham, heeft Scholte een huis op 
marktengrond gebouwd met aanmatiging van marktenregt, Schorfhaar den welken een huis op 
zijn eigen grondt heeft gezet matigt zich almede eigene authoriteit marktenregt aan, de heer 
Kosters, Bethman, Hk. Haverink, J. Ensink hebben meer of minder aangegraven, de heer Kosters 
en mijn broeder van de Klenke hebben een gedeelte van den Heriker brink met eiken telgen 
bepoot, etc. Dit alles schijnd mij toe verschillend van aard te zijn dat ik in dezen billijk een 
bepaaldelijke instructie verlange en zoo zelfs dat ik daar aan gebonden ben. Zoo dat ik eene 
voorlopige vergadering van markenrichter en assessoren volstrekt noodzakelijk achtende, ik mij 
voor als nog alleen bepaald heb om in rechten te vervolgen Arend Horstman benevens Wolter en 
Lammert Filipsborg. 
Belangende eindelijk de authorisatie om tegens een regeling welke eigener authoriteit in het 
vervolg van tijd sommige marktengrond binnen of opgraven zo in rechten te vervolgen. Hierop 
heb ik geene aanmerkingen en zal door mij te keer gegaan worden. 
Voorts heb ik de eer te melden dat ik met de heer vrederechter ben overeengekomen om 
meergemelde Horstman en Filipsborg voorlopig door den deurwaarder te laten vermanen van 
hunne aangraving in te lijken en te ontruimen. 
Geene deze hebben zich verwaardigt om bij mij te komen en daarover te spreken, in tegendeel 
zegt Filipsborg opentlijk (naar men mij verzeker) geheel niet voornemens te zijn van de 
Brandehorst te verlaten waarom ik dan deze per expresse zende met versoek mij door denzelven 
de hier voormelde en nevens gaande copie authorisatie getekend te retourneren; opdat ik dadelijk 
tot de sitatie zoude kunnen overgaan. Dit is te noodzakelijker omdat ik aanstaande zondag een 
tour naar Amsterdam voornemen ben te doen en dan bij retour zondag over acht dagen, den 
rechterlijken loop zoude kunnen erlangen. Deze zaak vereischt te meer spoed omdat gezegde 
Filipborg voornemens is met zijne oude matresse te trouwen, welke naa zijn overlijden ten laste 
der gemeente zoude vallen welk moet voorgekomen worden. 
Ten aanzien de authorisatie om met de steden Diepenheim en Goor te handelen voel ik almede 
eenige bedenkelijkheid waarover ik gaarn prealable met uwed afzonderlijk of onder vier ogen 
zoude wenschen te spreken. 
Ik heb de eer met alle achting te zijn. 
Uw dienaar B.H. van der Wijck. 
Ps. na mijn retour zal ik u nader schrijven over de toelagen van de schoolonderwijzeer Aberson. 
Intusschen heb ik nog vijf guldens in cas weegens ontvangen boete voor de schapen van 
Slichman te Markelo; zal ik hem die maar meegeven? 
 
17-05-1823. 
Op heeden den zeventienden mey achttien honderd drie en twintig compareerden voor Wolter 



Jalink openbaar notaris in de residentie van Goor hoofdplaats van het kanton van dien naam 
arrondissement Almelo provincie Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen 
den Hoogwelgeboren heer Berend Hendrik van der Wijck tot Stoevelaar lid van de Heeren Staten 
deezer provincie woonende op den huize Stoevelaar gemeente van Markelo kanton van Goor 
voormeld, den Hoogwelgeboren heer Willem Maurits Sloet ontvanger der registratie en 
domeinen woonende de Goor voormeld en Jan Harmen Eertink bouwman wonende in Herike 
gemeente van Markelo voormeld, alle in qualiteit van gecommitteerden en gemagtigden door de 
vergadering van goedsheeren en erfgenamen der markte Stokkum en Herike, blijkens een extract 
uit het verhandelde op den acht en twintigsten maart achttien honderd drie en twintig, 
geregistreerd te Goor den zeventienden mey 1823, ontvangen met de verhogende negen en vijftig 
cent, getekend W.M. Sloet, onder anderen ten einde om den markengrond de Brandenhorst 
genaamd hierna vermeld, naar goedvinden publiek of uit de hand, aan de meest biedende te 
verkopen, welk extract aan de minute deezer acte is vast gehegt geworden, nadat hetzelve door de 
comparanten voor echt is verklaard geworden en nadat daarop door de ondergetekenden notaris 
en getuigen van die aanhechting melding is gemaakt. Dewelke den voornoemden notaris hebben 
verzogt om ingevolge door hem gedane bekend makingen, zoo bij publicatien als in de 
provinciale courant, op heden over te gaan tot de publieke verkooping aan de meest biedende van 
de voorzeide markengrond de Brandenhorst genaamd groot ongeveer een bunder acht roeden en 
drie en negentig ellen of drie mudde lands, zijnde veld en groengrond met een sloot omgeven; 
met uitzondering echter van dat gedeelte van gemelde horst hetwelk bewoond en gebruikt wordt 
door Berendina Tjoonk weduwe Berend Leeftink en hetgeen van de te verkopene grond is 
afgescheiden door een weg voor den heer eersten requirant naar deszelfs hooiland de Morsink 
mate; zijnde dit perceel gelegen in den markengrond van Herike voormeld en hebbende ten 
oosten de Morsink maate, ten noorden de gemelde weg naar de Morsink mate, ten westen de 
oude beek en ten zuiden de Wehe en zulks op de navolgende voorwaarden. 
Post alia: artikel zes. De koper zal den koopprijs betalen aan handen van verkoperen ten kantore 
van voornoemden notaris alwaar dezelve ter executie deezer voorwaarden domicilie kiezen voor 
of op den eersten september deezes jaars. 
Post alia: Op welke voorwaarden de requiranten hebben verzogt dat voorzeide verkoop zal plaats 
hebben en hebben na voorlezing alhier getekend. 
Was getekend B.H. van der Wijck, W.M. Sloet, J.H. Eertink. 
Diensvolgens is het boven omschreven perceel door voornoemden notaris in tegenwoordigheid 
der nagenoemde getuigen in veiling gebragt en is hetzelve door het hoogst gedane bod ingezet 
door Jan Harmen Thijink landbouwer wonende in het Elsenerbroek gemeente van Markelo 
voormeld op vierhonderd en vijftig gulden f 450,-. En heeft na voorlezing getekend J.H. Thijenk. 
Waarna het voorzeide perceel opnieuw is opgehangen zonder dat dit bod is verhoogd geworden; 
diensvolgens is het geveilde perceel definitief toegewezen aan Jan Harmen Thijink voormeld, die 
zulks accepteerd en van het stellen van borgen is ontslagen. 
Waarvan en van al het bovenstaande dit proces verbaal is opgemaakt en gesloten. Gedaan en 
gepasseert ten huize van Catharina Aalpaal weduwe van Wilhelm Engelberth Hulsken te Goor 
nommer honderd dertien in tegenwoordigheid van  Reinier Naves en van Karel de Lat beiden 
wonende te Goor, getuigen hiertoe verzogt ten dage en jare voormeld. En hebben partijen met de 
getuigen en den notaris na gedane voorlezing getekend deeze minute welke gebleven is onder de 
bewaring van voornoemden notaris. 
Was getekend B.H. van der Wijck, W.M. Sloet, J.H. Eertink, J.H. Thijenk, R. Naves, K. de Lat, 
Wolter Jalink notaris. 
 



Stoevelaer den 31 mey 1823. 
Wel Edel Geboren Heer, 
Ik heb de eer uwed te communiceren dat ik in mijn kwaliteit van gecommitteerde voor de 
lopende marktenzaken door de gezworens Dijking en Oolbrink beright en verzogt zijnde om 
eenige wilkeurige aangravingen in te lijken, daartoe maandag den 26 dezer maand vergezeld van 
bovengemelde gezworens en een genoegzaam aantal boermannen heb gevaceert. 
1.  Begeven wij ons naar Jan Ikkink den welken volgens getuigenis van gezworens en andere 
boermannen, het daar Veldbeken ingelijkte om St. Jan van het voorledene jaar, wederom had 
binnengegraven. Na alvorens gem. J. Ikkink ontboden en hem gevraagd hebbende of hij iets ten 
voordeele zijne handelwijs konde inbrengen en daarop alleen ten antwoord bekomen hebbende 
dat het niet geheel was binnengegraven en dat anderen hetzelfde hadden gedaan heb ik in naam 
van den markenrigter de eerste hand daaraan gelegd en order gegeven tot een geheele inlijking 
welke is volvoerd. Ik kan uwed niet onbewust laten dat het mij voorkwam en eenige hardigheid 
in gelegen te zijn van het binnengegraven bleekveld en hetzelfde dat te doen ondergaan, naardien 
boermannen zelve erkenden dat het gerief daarvan aan de buuren niet geweigerd was geworden. 
Maar aan de andere zijde beschouwd verminderde deze toegeeflijkheid in ten deele, het wilkeurig 
aangematigde regt van eigendom. Hiervan echter met de gezworens en anderen sprekende zeiden 
zij dat zij ten dezen ook zoo nigide niet zouden zijn geweest indien de heer Schutte niet gedreigd 
had dat bij aldien het aangegravene van Ikkink niet werd ingelijkt zijn ed naar de stad Deventer 
desgelijken van die marke zoude binnengraven. 
2.  Deed men mij reflecteren dat de weg van Beusbergen naar het Stokkumerbroek door de 
bouwlieden Wansink en Koenderink zeer was belemmerd. Zoo als naar waarheid de oude wilgen 
op den wal staande voldoende getuigden. Ik heb dan namens uwed order gegeven deze weg 
wederom in zijnen vorigen staat te brengen, hetwelk gemelde bouwlieden hebben aangenomen en 
heb ik in hunne tegenwoordigheid de gezworens voorm. gelast bij manquement van dien uwed 
daar van kennis te geven en mij dergelijken. 
3.  Als voren hebben wij een zeer klein hoekje grond aan den zoogenaamden nieuwen kamp bij 
de weduwe Meengs ingelijkt. De knegt zelve nam de functie van markenrigter aan als doende den 
eersten inworp. De daar op gepoote berkenstikken heb ik hem geoorloofd te laten staan tot een 
gunstiger verpotenstijd. 
4.  Bij den Rosedom heeft de markte Markelo eenige veldgrond verkogt; onze gezworens en 
eenige boermannen waren van gevoelen dat men ons territoir was binnen getreden. Ik vermeende 
dat deswegen oculaire inspectie te moeten nemen. Daar staat een paaltje bij de beek gemarqueerd 
No 1 ADR. Tegenover dit paaltje ligt een groote steen welke naar de mening der Stokkumers van 
een daarbij liggende beld zoude gerold zijn en welke steen zoo als die te voren daar op heeft 
gelegen, zoude de laaksteen geweest zijn voor de beide respective markten. Vermelde paaltje en 
steen rooyen volmaakt wel op de midden van den zoogenaamden Kattebeld, kennelijk ons punt 
van scheiding en naar deze scheidingslinie is de aangraving van Markelo geschied. Dit paaltje 
kan in geen aanmerking komen spreekt van zelve, maar wanneer de steen het ware 
scheidingspunt met de midden van de Kattebeld is, of wanneer dezen steen hier op zijn plaats ligt 
dan nooit de wal van het verkogte stuk lands volmaakt met deze twee punten. Maar daar is een 
koopje bij een inham van de beek waarvan het uiterste punt met de midden van den meergem. 
Kattebeld door de respective heer markenrigter en markten gecommitteerdens voor de scheid der 
beide markten zoude aangenomen en daarvoor wederzijds erkend zijn, hetgeen voor deze laatste 
situatie schijndt te pleiten is, dat wij van onze zijde de beek tot dat punt schraan. Ik meen naar 
onthant zelve present te zijn geweest als onze linie van scheiding onderling is bepaald, dan uwed 
gegrijpt ligt dat deze omstandigheden moeylijk zijn te onthouden; dewijl uwed en de hr 



markenrigter van Markelo de wederzijdsche aangenomene scheiding ongetwijfeld in eene wettige 
aangenomene order zult hebben gebragt en gerelateerd. Ik zelve was ook present als 
gecommitteerde van de Markeler markte als dezen stuk gronds tot verkoop werd bepaald en het 
nimmer mij ook wel daarover destijds kwestie was van het scheidingspunt. Maar bij aldien ik 
toen met mijne medegecommitteerden alle Markeler mogt hebben ingestemd dat de steen zoo als 
die thans ligt het ware scheidingspunt was, zulks dan op hunne verzekering is geschied, terwijl in 
allen geval zich een even niet kan werken de overeenkomst van de respective heeren 
markenrigters en gecommitteerden dat in allen geval blijken moet. 
Ik heb de ligging van dezen steen met alle attentie gade geslagen en het verschil daarvan is dat 
denzelven van den belt natuur loodregt moet vervallen zijn en dat die naar het over van de onzen 
en dat van Rosedom van de plaatsing op den belt, niet anders als in de rigting zijne 
tegenswoordige ligging kan gevallen zijn maar den maat dien staan ook zulks onder den belt 
leggen, maar dat daar hij niet hij ligt dan van eenige schreden. 
Het zoude van onze zijd absurt zijn te sustineren dat die daar een tevens in onze nadele zoude zijn 
gevallen, maar ook even zoo dat zoude het zijn van de andere zijde te sustineren dat die even als 
een knikker eenige schreden zoude zijn voorgerold. Dat wanneer de steen op zijn plaats ligt dan 
zijn de Markeler in onze marke nu ingedrongen maar ontwijfelbaar en wel een klein driehoekje 
waarvan de maat om en bij is 6 a 7 schreden, wanneer ons scheidingspunt hier op den uitersten 
naar van het meergem. koopje in de beek. Ik heb dan om gem. reden geoordeelt aan het verlangen 
dat onze ons dit in te lijken, niet te kunnen voldoen. Indien het scheidingspunt is van het koopje 
voorm. dan neem ik de vrijheid in bedenking te geven of ter voorkoming van geschillen men niet 
best zoude doen daar een scheidpaal te plaatsen ook op de Kattebelt. 
5.  Voorts hebben wij bij Wissink een streep gronds bij een beekje ingelijkt, ook een omgraven .. 
Deze had veel aan te merken en wel meer als nodig was. 
6.  Samuel ... had een nieuwe wal aangegraven; de man was versogt dat de wal mogt blijven 
staan tot na het trekken van zijn daar naast staande vlas, hij als dan hetzelve zoude doen inlijken. 
Ik heb dit op de verantwoordelijkheid van de gezworens toegstaan. 
7.  Dijking had ook tegen den kamp van zijn huis een smal streepje aangegraven. 
8.  Dit gelijker Jan Harmen Smitman een niet beduidend hoekje aan zijn weide, beide hebben 
aangenomen de laatste op verantwoordelijkheid van de gezworen Dijking dit dezelve in te lijken. 
Ik was genoodzaakt dit in te willigen naardien mijne ... ongemerkt waren weggedropen. 
Mijn mede gecommitteerde Eertink heeft mij voorleden zondag wederom met een bezoek 
vereerd, hij zogt mij de .. uit een .. te halen, naveel Lodeweges en Olidam zouden betalen. Wilde 
nu het restante deel van de Brandehorst voor Filipsburg zijn protege verkogt hebben, die ... tegen 
zijne vorige bemoeyingen. De weduwe Leeftink zoude men op de Langehorst kunnen plaatsen en 
veel ... propoosten van dien word. Hij vreesde dat er geen geld genoeg zoude zijn; volgens uwed 
had Stokkum voorgeschoten en was naar gewoonte zeer bekommerd dat het gevonden geld niet 
zoude binnenkomen. Scheen daarom grote haast te hebben om nog eens aan het landmeten te 
gaan. 
Uwed had zich uitgelaten van Lodeweges op f 150 te willen stellen. De menschen waren zeer 
verlangend naar stand van zaken, vroeg mij of hij niet wel zoude daar zien naar uwed te begeven. 
Ik antwoorde ja. En met de ... raakte in onze gecommitteerden ... 
De eenige dagen gelaboreerd hebbende aan een zeer zware koudheid of influensa welke mij 
gister en eergister bedlegering gehouden heeft kan ik nog niet veel bepalen of ik mij dunk van de 
andere maand in het kistkollegie te Delden zal kunnen bevinden. Ik hoop toch ja. En dan zal ik 
uwed een ogenblik komen bezoeken om te spreken over de bovenverm. Lodeweges en Olidam. 
Inmiddels heb ik de eer met alle achting te zijn. 



Uw Wel Edele Dienaar  B.H. van der Wijck. 
 
15-10-1824. 
De gezworen der markte Stokkum en Herike worden gelast om voor de 20 dezer maand in te 
lijken de groengrond van het Morsse welke Jan Ikking wederregtelijk en op eigen gezag dit 
voorjaar aan zijne eigendommen heeft doen aangraven. 
Twickel den 15 october 1824, de verwalter erfmartenrigter. 
 
Stoevelaar den 5 juny 1825. 
Wel Edele Geboren Heer den heer W. Melling fungerend markenrigter van Stokkum en Herike te 
Twickel. 
Wel Edele Geboren Heer, 
Ik heb de eer hier nevens te zenden eene lijst van aangegraven gronden in Stokkum en 
Beusbergen. Ik heb hierbij niets aan te merken dan alleen dat Dijking mede namens zijne 
[cullegaas?] mij gesproken heeft over hunne beloning wegens deze toer en hij mij voorsloeg om 
daar voor te rekenen (voor elks hunner namentlijk f 12-0-0). Dit daar mij teveel geacht wordende 
stelde hij nu op een daalder of een gulden en heb ik hem gezegd en met uwed er te zullen over 
spreken en het redelijke in acht zoude genomen worden waarmede hij tevreden was. 
Ik heb uwed kennis gegeven van een voorstel van Scholte om de grond van de zoogenaamde 
Groene Horst ten behoeve der steenbakkerij voor de steenproductie te verkopen en ik die geheel 
had afgeslagen zeer bij toeval werd ik verwittigd dat dit niet te min 6 tot 12 mandaags bezig 
waren de grond van die horst op te graven en te vervoeren; en dat er mijns inziens niets nadeligs 
voor het vee bij een vagtige tijd konde ondernomen worden dan deze, zoo veel passende en 
welgelegene hoogte te vervoeren, begaf ik mij dadelijk naar den hr Jalink om die regterlijk te 
stuiten, zoo als dit al ook met succes geschied is, daar eene aanzage van den deurwaarder van het 
vredegeregt waarvan ik het verbaal hierbij voege. 
Maar deze expeditie wordt berekend door den deurwaarder op f 3-25 en voor requiteren f 1-1, dus 
f 4-26 te samen. 
Deze zoude toch niet behoren te komen voor rekening van de markt, maar mij zijn regterlijke 
zaken weinig bekend en advisen of een praatje daarover met deskundigen vergroot de onkosten 
waarom wanneer uwed hier eenen goeden weg weet, zoo verzoeke mij die aan te wijzen wanneer 
ik die ten voormelden einde zal inslaan.  
Voorts heb ik op ontvangen berigt dat den timmermans baas Bellink klei van den Herikerberg 
naar Goor vervoerde en zijn door de bode zulks laten verbieden, met last aan denzelven om mij er 
dadelijk kennis van te geven wanneer hij  moge weigeren dit te respecteren. Geen verder narigt 
ontvangen hebbende vermoede ik dat er geene oppositie is geweest. 
Ten slot proponeere uwed in de aanstaande week eene bijeenkomst alhier ten einde onze Heriker 
aangravingen in ogenschouw te nemen stelle maandag, dinsdag of woensdag den 13, 14 of 15 
dezer of ook een ander wanneer uwed mij maar een paar dagen te voren verwittigd kan ik het er 
gemakkelijk naa schikken. 
Het zal mijns inziens noodzakeljk zijn dat de gezworens present zijn op dat zij geene 
onwetenheid zouden kunnen voorwenden. Ten dien einde zal ik hen ontbieden om tegen een 
nader te bepalen dag alle aangravingen op te geven. 
Wanneer uwed mij dan een keer bepaald aan de molen bv dan zouden wij in passant de zaken 
aldaar kunnen afdoen hetwelk een dubbelde reis van Stoevelaar derwaards zoude vermijden en 
eene verposing na gedaan werk begunstigen. 
Inmiddels heb ik de eer met alle achting te zijn. 



Uw D.W Dienaar B.H. van der Wijck. 
Ps verzoeke het verbaal terug te mogen erlangen. 
 
Stoevelaar den 11 april 1827. 
Wel Edele Geb. Heer, 
Door de gezworens van Stokkum uitgenodigt zijnde om de aangravingen in deze markte op te 
nemen naar bevind van zaken in te lijken heb ik den 2 dezer met gem. gezworens daartoe 
gevaceert en met hun de volgende aangravingen in ogenschouw genomen en daar mede gehandelt 
als volgt. 
1.  Hendrik Krebbers bij zijn huis aangegraven en ingelijkt, hem aangezegd van de oude sloot 
langs de bomen wederom op te graven dat hij aangenomen heeft. 
2.  Harmen Vruggink van het vlier afgegraven reeds twee jaren geleden zijnde, verkiest dit land 
tegens betaling te houden hetwelk toegestaan zijnde is hetzelve afgetreden en bevonden lang te 
zijn negentien treden en twee tr breed. 
3.  Arend Jan Leunk aangegraven ongeveer ½ spind lands, in ten halven ingelijkt, wilde het wel 
ruim betalen hetwelk is toegestaan. 
4.  Jan Brinkers van het vlier afgegraven en wel langs den Diepenheimse molenweg, is ingelijkt. 
5.  Berend Boesewinkel langs het vlier aangegraven, is ingelijkt. 
6.  Het Westervlier heeft aangegraven tusschen de nieuwe weg naar Markelo en de oude van 
Stokkum, daarboven nog een stukje lands het welk tegen aan de Markeler nieuwe weg is en tegen 
aan het hek van het Westervlier en wel met breede sloten omgraven, beide ongeveer groot een 
schepel lands. Deze heer heeft ook een broekweg af- of opgegraven met breede sloten. Naardien 
nu den huyze Westervlier deze markte verlaten heeft zonder eenige overeenkomst met de markt 
en tot die van Diepenheim is overgegegaan. Was men van gevoelen daarom geene inlijking te 
doen waarvoor dit werk ook daar boven om deszelfs breede slooten niet vatbaar was, oordelende 
dit ter kennis van uwed in kwaliteit van markenrigter te moeten brengen ten einde hoe in naar 
markten belangen te doen, zoo als uwed zulks zal vermenen te behoren. Ook is het mijns inziens 
met marktenregten niet in evenwicht te brengen dat een particulier goedtheer van eene markte 
hetwelk dan nog het geval niet is van den heer van Westervlier die buiten onze markte leefd 
zonder den heer markenrigter en goedsheren op eigen gezag een markteweg te banen. 
Deze weg schijnd te laken op eenen hoek van een stuk lands onder de limiten van het Westervlier 
en dus onder Diepenheim behorende hetwelk dan ook eenige aanleiding gegeven heeft tot 
vermoeden dat met voorbijgaan van deze de marke welligt voormelde punt in vervolg van tijd in 
aanraking zoude kunnen komen. Overigens refereer ik mij aan den inhoud der missive aan de 
heer van Westervlier waarvan kopie hier nevens gaat.  
7.  Honde Jan een rond kampje in het veld ingelijkt. 
8.  Harmen Overbeek een droehoekje groot ongeveer ... (niet ingevuld), zoude reeds twee jaren 
geleden zijn aangegraven waarom dat stukje aan de markte zal behoren betaald te worden. 
9.  Jan Willink een streepje langs de weg ingelijkt, langs de Stokkemer dijk een driehoekje 
aangegraven, ingelijkt. 
10. Fokker Hendrik een streepje langs de weg ingelijkt. 
11. Harmen Overbeek heeft een gedeelte van het huis op de gemeente gezet en wel op de plaats 
van de voormalige tochtsloot of waterleiding, zoo dat die waterleiding nu om het huis heen 
gegraven is, is daarom niet ingelijkt, zal moeten vergoed worden aan de markte. Is ongeveer 
groot 1½ spind lands.   
12. Harmen Snellink een spind lands aan de markte te betalen. 
13. Harmen Rengerink een streep lands ingelijkt. 



14. J.H. Lubbers een vierkant stukje lands ingelijkt. Bij de vorige marktenschouw had hij gezegd 
dat stukje niet te willen betalen waarom hem dan destijds is aangezegd om het in te lijken, dat hij 
aannam te doen, welke belofte hij niet naa gekomen heeft. 
15. Derk Hesselink op Rierink bij het huis aangegraven ingelijkt. 
16. Hoestink bij het huis aangegraven en ingelijkt. Hij gaf voor dat hij schade geleden hebbende 
bij het aanleggen van een landsweg, de hr burgem. Götte hem gezegd had daarvoor maar een 
stukje van de gemeente nemen moet. Ik heb hem gezegd schadevergoeding bij de hr burgem. te 
moeten zoeken. 
Ik hoop dat uwed mijn geschrijf zal kunnen lezen, een toer naar Deventer daarna veele aan... ook 
heden, tevens de brief naar het Westervlier geexpedieert is oorzaak van mijn vlugtig schrijven. 
Binnen weinige dagen zal ik over Herike handelen. 
Inmiddels heb ik de eer met de meeste achting te zijn. 
Uw Wel Ed DV dienaar B.H. van der Wijck. 
 
Op dat uwed alles bij elkander hebbe zoo laat ik hier volgen copie mijner missive aan de heer van 
het Westervlier. 
Stoevelaar, den 11 april 1827. 
Daar de gezworens der markte Stokkum in mijne kwaliteit van gecommitteerde dezer markte 
geroepen zijnde, om alle wilkeurige aangravingen op te nemen en naar bevind van zaken in te 
lijken, heb ik vergezeld van gem. gezworens op maandag den 2 dezer de aangeklaagde 
aangravingen met hun in ogenschouw genomen ten einde naar voorkomende omstandigheden, al 
dan niet, tot de dadelijke inlijking over te gaan. 
Dien overeenkomstig heb ik dan ook vergezeld van gezworens voorm. inspectie genomen van 
uwed aangravingen en het aanleggen van een broekweg over welke beide objecten men klagten 
had ingebragt. Wat de aangravingen aanbelangd bevond ik dezelve daar dusdanige breede sloten 
omringd dat aan geene inlijking te denken was en belangende de aanvankelijke geformeerde 
broekweg begrijp ik niet naa uwed zonder de een of andere deugdelijke last of authorisatie 
daartoe zoude hebben kunnen goedvinden over te gaan aangezien, behoudens beter gevoel, ik van 
oordeel zoude zijn dat dergelijke broekwegen zonder voorkennis, goedkeuring en direkte 
authorisatie van den heer markenrigter en geerfdens, geen plaats mogen hebben. 
Dan nog komt uwed in een geheel ander adspect naardien den huyze Westervlier en onderhorige 
goederen niet meer tot de markte Stokkum maar tot die van Diepenheim behorende, uwed beide 
demarches een dubbele aandagt verwekken. Om alle welke reden ik geoordeeld heb en waarmede 
gezworens mede eenstemmig dagten, om van een en ander den heer markenrigter kennis te geven 
en nader goedvinden in te wagten alvorens dat eene dadelijke inlijking, zoo als ten aanzien van 
meest alle anderen heeft plaats gehad, over te gaan. En acht ik het der veelvoeglijkheid 
overeenkomstig uwed hiervan te verwittigen, terwijl ik inmiddels de eer heb te zijn. 
B.H. van der Wijck. 
Ps. Reeds een geruime tijd geleden werd ik onderrigt dat de gezworens van Stokkum niet alleen 
voornemens waren om de marktenresolutie nopens het houden van ganzen te doen opzerveren, 
maar dat hunne eigentlijke bedoeling zoude zijn geheel en al het houden van gansen op het broek 
te verbieden. Werkelijk kwamen gem. gezworens weinige dagen daarna, gelieten zien eerst als of 
zij zich wilden bepalen om de marktenwet in dezen strikt te onderhand, waartoe ik instemmende 
hun beloofde, gaan met geheel mijn vermogen te zullen medewerken, maar naa deze inleiding of 
vooraf spraak kwam zoo als men zegt de zinkende bade agter aan. Men begeerde kort een holtink 
om het houden van ganzen geheel te verbieden. Ik stemde toe dat ganzen bedervers van 
weidegrond waren en dat het overzulks wenschelijk zoude zijn geheel daarvan bewijd kan zijn, 



maar dat toch niet te min veeren noodzakelijk waren en men in alles het ware voordeel niet 
bereiken konde, dat men ook om voordeel anderen niet kan benadelen en ik voor hands wist dat 
Herike daarmede niet zoude instemmen, ook een gedeelte van Stokkum niet. Dat ik daarom mij 
hier over niet konde inlaten anders als voormeld. Ik rade hun tevens voorzigtig te zijn en de 
markte niet andermaal op onnodige onkosten te jagen. Dat ook de kleine moesten leven. Zij 
hebben mij pand uitverklaart daarover een holting te begeven en verneem ik van ter zijde als deze 
niet naar de zin uitvalt dat men hoegenaamde weunkers wilde maken om voor hun ganzen te 
houden en het broek te helpen ruineren. Het zoude dan op een roof aangaan. 
 
Stoevelaar den 5 mey 1827. 
Wel Edel Geboren Heer den heer W. Melling Markenrigter van Stokkum en Herike te Twikkel. 
Wel Edel Geb Heer, 
Heden zijn gezworens van Stokkum andermaal bij mij geweest mij communiceren dat al het 
ingelijkte op den 2 april jl wederom was opgegraven en dat allen zeiden dat zij het telkens 
wederom zouden opgraven als het ingelijkt word, zoo lang men den hr van der Sluis ongemoeid 
liet. Voorts hebben zij mij kennis gegeven dat de provisoren van het Weeshuis waarvan de hr 
Schutte rentmr. is, een nieuwe graven hebben opgegraven en de oude daardoor aangegraven. 
Jan Ikkink een domeinboer had ditzelfde gedaan. Greve zeide dat hij uwed voor mijn komst op 
den laatsten holtink over het aangraven van de hr van der Sluis gesproken heeft en dat uwed hem 
gezegd had dat dit naderhand moest overlegd worden. 
Nog hebben gezworens mij gedeclareerd verkende Greve voor hun het woord, dat als het den hr 
van der Sluis die onder Diepenheim hoorde in Stokkum mogt aangraven; zij die onder Stokkum 
hoorden het dan geens mogten doen en dat dan allen zouden aangraven. Op mijne aanmerking dat 
hun dat dan in allen geval niet wel zoude voegen, antwoorde hij dat hij dit voor zich niet zeide 
maar dat alle man dit zeide. Voorts dat veelen zeiden dat de Koning het aangraven gaarne zag dat 
het in 12 jaren niet zoude behoeven betaald te worden en 5 jaren vrij van verpanding blijven. 
Wie is nu oorzaak van die onaangenaamheden en nutteloosheden, immers niemand anders als den 
hr van der Sluis. 
Mijns inziens nu hoorde een man van kwaliteit als den heer Gedeputeerde der Staten het goede 
voorbeeld te geven, maar geensins zoo als zijn wilde na kennisgeving voorlopige dat alleen om 
zijne kwaliteit is geschied en dat hij anderen niet is in acht genomen, andermaal met een soort 
minachting de brief onbeantwoord latende, het aangegraven bepoot. 
Op ... hierover moge denken, in allen geval zal uwed in deszelfs kwaliteit van markenrigter hier 
behoren order te stellen en heb ik de eer met de meeste achting te zijn.       
Uw wel edele dienaar B.H. van der Wijck. 
 
Twickel den 19-05-1827. 
Wel Edel Geboren Gestrengen Heer den Heer van der Sluis lid der Heeren Gedeputeerden van 
Overijssel Heer van en tot Westerflier.  
Wel Edel Geboren Heer, 
Ik heb van de heer van der Wijck in zijne kwaliteit van gecommitteerde der markte berigt 
ontvangen dat hij van gezworens van Stokkum klagte ontvangen hebbende dat veele 
wederregtelijke aangravingen aldaar plaats hadden gehad, hij op bekende markteresolutie van 
gezworens benevens een aantal meyerlieden vergezeld, op den 2 dezer die aangravingen in 
oogenschouw had genomen en naar bevind tot dadelijke inlijking was overgegaan, daarbij 
voegende een verbaal zijner verrigtingen. 
Daar men in het bijzonder klagten ten aanzien van uwed bij uwed had ingedient en weldeels over 



wilkeurige aangraving deels wegens het aanleggen van een broekweg zonder lastvergunning of 
bewust zijn van den marktenrigter en geerfdens en alzoo op zonder eenige kennisgeving voor ze 
verre uwed bekend was, had uwed vergezeld als voormeld een en ander gaan zien en bevonden 
dat uwed aangravingen door dusdanige sloten waren omringd, dat wat belangd de aangeklaagde 
broekweg, dat het ook werkelijk scheen als of daarmeede een aanvang genomen of althans het 
een of ander voornemen gaande was. 
Alzoo twee sloten tusschen welke een weg, waarvan de eene het gemeene veld scheid, dit 
voornemen hoogstelijk deed vermoeden dat de hr van der Wijck ook van uwed tegenwoordige 
vereerende kwaliteit niet konde vermoeden van aan anderen een ongeoorloofd voorbeeld te 
willen geven. Om alle welke reden uwed tot de dadelijke inlijking (zoo als ten aanzien van veele 
en veel geringere aangravingen had plaats gehad), niet had kunnen besluiten maar integendeel het 
wel voeglijk geoordeeld had uwed hiervan bij missive per marktenbode gezonden kennis te 
geven, van welke missive ik tot informatie en narigt van uwed copie ontvangen heb. 
Op heden den 21 dezer ontving ik andermaal schrijvens van den heer van der Wijck omtrent 
meldende berigt ontvangen te hebben van gezworens dat al de door uwed ingelijkte aangegravene 
marktengrond weder om was opgegraven op grond dat het aangegravene van uwed niet was 
ingelijkt. 
Voorts was uwed berigt dat uwed de aangegraven grond met dannen had bepoot, dat hij dit niet 
vermoedende zich derwaards had begeven en bevonden dat uwed werkelijk daartoe was 
overgegaan; alle zulke aangravingen strijden met de bekende markten wetten en met het 
algemeen belang der markte. Daar de marktengronden het eigendom zijn van de gezamenlijke 
erfgenamenen het belang dier grond stellig bij marktenresolutien verboden is, te meer nog daar de 
andere menschen die in Stokkum en Herike aangegraven hebben zich op uwed vriendelijk te 
solliciteren om de door uwed binnengegravene grond te doen inlijken, dewijl het de heer van 
Stoevelaar zulks mij zeer zou doen dat op grond der aan uwed verleende authorisatie door de 
markt te laten doen. 
In afwagting van uwed antwoord heb ik de eer van mij met volkomene hoogachting te noemen. 
Wel Edel Geboren Heer uwed dienaar W. Mellink  
 
Zwolle den 28 mei 1827. 
Wel Edel Geboren Heer den Heer Mellink rendmeester op de huize Twikkel. 
Wel Edele Heer, 
De letteren van uwed van den 19 mei door mijn moeder gezonden gisteren ontvangen; intusschen 
te berichten ik aanstaande vrijdag op de kiesenvergadering te Delden, welk zijnde den eersten 
juny aanstaande, hoop uwed dan te huis zuld zijn over de zaak nader spreken. 
Inmiddels was ik gefrappeerd over de inhoud van uwed letter; den heer van het Stoevelaar heeft 
een enorme haat tegen mij, in de eerste plaats zal het mij aangenaam zijn uwed het zelfs in 
oogenschouw neemt, het geheele hoekje zijnde een stukje van de oude weg aan de eene kant twee 
voet breed en aan de andere kant een breette gemeten 3 ellen, wat de breede sloot aan belang 
heeft mijn vader, overleden, laaten graven zijnde de sloot van de oude weg en zo breed denkelijk 
heeft moeten graven om de weg voor het winterwater te laten lopen. Dit is zeeker zes a seven en 
twintig jaar geleden of langer dat die sloot zo breed gegraven is, want mijn vader is reeds twintig 
jaar overleeden. Dit kan wel met onderscheiden getuigen als zulks nodig soude zijn mij niet 
sullende geloven bewesen worden. wat het hoekjen aanbelang hebben is bepood maar als u bij 
het hoekjen komt zal uwed gefrappeerd zijn, zo klein, smal het is; ik hebbe het gedaan wel 
voornamelijk wijl ik voorigen jaar eenige steen bij mij gelegen had en bij de zaak nu moet u de 
weg laaten bepooten dat zoude veel beter staan als in dat aakelijke veld te zien, toen hebbe ik dat 



niet willen doen maar simpel dat kleine hoekjen bepood maar de heer van het Stoevelaar is tegen 
alle verbeetering, aanleggen van wegen dat noodzaakelijk is en wij ons dagelijks op toe leggen 
mondeling nader; inmiddels hoop ik uwed vrijdag te ontmoeten zal mij aangenaam zijn verblijve 
met achting. 
UwEd dienaar H. van der Sluis. 
 
Goor 28-07-1828. 
Weledele Heer den heer W. Mellink rentmeester op den huize Twikkel  
Amice, 
Daar het bepaald is dat voor Markelo, Stokkum en Herike op het aan de voet van de Hulpe in de 
nabijheid van Gt. Boskamp gelegen veld, een begraafplaats zal worden aangelegd, zoo is deze 
dienende UEd te verzoeken mij ten spoedigsten te willen doen weten met wien het plaatselijk 
bestuur zal kunnen handelen om een stuk van gemeld veld te voorz. einde in wettig eigendom 
tegen eene billijke prijs te verkrijgen; indien UEd geen zwarigheid maakt hieromtrent zelve met 
het bestuur te handelen, zoo hebt dan de goedheid een dag en uur te bepalen wanneer het UEd zal 
convenieren om hier toe te Markelo te komen als zullende dan de kommissie tot het werk der 
begraafplaats tegen dien tijd laten bestellen. 
Onze Jette heeft gisteravond wederom sterk moeten hoesten doch heeft buiten verwachting een 
vrij goede nacht gehad. Na aflegging onzer complimenten aan Ued en echtgenote, verblijf ik 
steeds als altoos. 
W. Götte 
 
30-07-1828. 
Daar ik de goede ... geerfd ... kan van het verlangen van het gemeentebestuur van Markelo moet 
ik UEd verzoeken mij vooraf te willen opgeven de grootte van het veld voor een kerkhof en of 
het ligt te rekenen van Goor aan deze kant van het huis van Boskamp links tusschen den 
straatweg en het bouwland. 
W.M. 
 
31-07-1828. 
Weledele Heer den Heer W. Mellink rentmeester op den huize Twikkel. 
Amice, 
In antwoord is dienende dat tot begraafplaats van Markelo, Stokkum en Herike zal nodig zijn ten 
minste 6000 vierkante ellen grond of 6 schepel lands, gelegen langs en ten zuiden den kamp van 
Berend Elkink, ten noorden de straatweg, ten oosten het huis van den schoolonderwijzer Gt. 
Boskamp en ten westen de zogenaamde Rondekamp. Hoe spoediger dat wij daarvan de prijs 
kennen en te weten komen of men die grond in eigendom kan verkrijgen, zoo veel te aangenamer 
zal het mij zijn, terwijl de commissie reeds een maand heeft laten verlopen zonder iets degelijks 
uit te voeren. 
Genoemd diend dat de heer van Lith gearriveerd is en ik UEd wil aanraden om niet te lang te 
wachten met de naziening van de gemetene eigendommen onder Markelo van de gravin, terwijl 
ik vrees dat het in de laatste dagen werkdruk zal lopen. 
Hartelijk dank voor de gezondene meloen en verblijve na vriendelijke groeten steeds met alle 
achting. 
W. Götte 
Nb maandag komen de eigenaren van de landerijen in het Kerspel Goor gelegen te Markelo. 
 



04-08-1828. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike brengt bij dezen ter kennis der 
goedsheeren en geerfdens dezer markt, dat hij ontvangen heeft eene missive van den heer 
burgemeester van Markelo dd 31 july 1828 bij welke gevraagd wordt om tot eene begraafplaats 
voor Stokkum, Markele en Herike aan te koopen, ongeveer 6000 vierkante ellen veldgrond, 
gelegen langs en ten zuiden den kamp van Berend Elkink, ten noorden den straatweg, ten oosten 
het huis van den schoolonderwijzer G. Boskamp en ten westen de zoogenaamde Rondekamp. 
En geeft in overweging indien blijkt dat niemand zwarigheid maakt in den afstand dier grond om 
ze door den ondergetekenden aan het gemeentebestuur van Markelo te doen verkopen tegen een 
koopprijs van een gulden vijftig cents de Nederlandsche roede, zijnde vijftien guldens per 
schepel. 
De verwalter erfmarktrigter verzoekt derhalve dezulken die door den verkoop der verzogte grond 
zouden vermeenen benadeeld te worden om aan hem voor den 12 dezer maand hunne 
bedenkingen te willen mede deelen. Daarvan niet geinformeerd wordende zal het hem ten bewijs 
verstrekken dat in de propositie genoegen genomen wordt. 
De respective huurders der erven worden derhalve gelast om hiervan hunne goedsheeren ten 
spoedigsten kennis te geven en de markten bodens van Stokkum en Herike om deze bij de 
goedsheeren en geerfdens in de markte rond te brengen, ten fine van lecture en informatie en om 
daarvan behoorlijk te relateren. 
Twickel den 4 augustus 1828. W. Mellink 
 
06-08-1828. 
De ondergetekende B.H. van der Wijck kan niet goedkeuren dat deze 6000 vierkante ellen gronds 
hier in zijne limiten beschreven, daar het gemeentebestuur van Markelo voor eene begraafplaats 
van Markelo en karspel benevens Stokkum, Herike en Beusbergen gevraagd, onder als tegen de 
bepaalde marktenprijs worden afgestaan; omdat dit ongelimiteerde voorstel aanleiding zoude 
kunnen geven tot andere dergelijke. Om echter geene oorsaak tot vertraging in eene zaak tegen 
welke geen verder uitstel lijden kan, zoo ageerd hij maar ook alleen daarom het voorstel, onder 
beding echter dat de marktenwet welke de prijs der zode- en groengronden bepaald des niet te 
min in zijn geheel blijven. Hij neemt de vrijheid een voorstel te doen om deze grond in zijne 
limieten alleen kosteloos voor niet aan het gemeentebestuur voormeld, af te staan en aan te 
bieden. 
Herike 6 augustus 1828. 
B.H. van der Wijck.  
 
Twickel den 19-08-1828 
Hoog Wel Geboren Gestrengen Heer, 
Met de commissie belast met het aanleggen eener nieuwe begraafplaats voor Markelo, Stokkum 
en Herike gister gesproken hebbende, is eenparig begrepen om het nieuwe kerkhof aan te leggen 
in het veld kort bij het huis van meester Boskamp tusschen den straatweg en het land van Elkink, 
zoo als het in mijnen rondgaanden brief van den 4 dezer aan de goedsheeren en geerfdens van 
Stokkum en Herike is geproponeerd geworden. Ofschoon Kistemaker velerlei bedenkingen 
maakte tegen den prijs van f 15,- voor het schepel lands, heb ik hem gezegd van onbevoegd te 
zijn om op eigen gezag daarin verandering te kunnen maken, zoo dat het er bij gebleven is. 
Hoe gaarne ik ook aan uwed verlangen om de grond aan het gemeentebestuur gratis aan te bieden 
wenschte te voldoen, zal ik vooraf het goeddunken der geerfdens en goedsheeren op den eersten 
holting en van mijne HGB moeten inwinnen. 



Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn. 
Hoogwelgeboren Heer uw HWG gehoorzaan dienaar W. Mellink. 
 
Op den 23 augustus 1828 heeft den ondergeteekenden als verwalter erfmarktenrigter van 
Stokkum en Herike onder adsistentie van Harmen Roelvink, Harmen Meenderink, Garrit Greve, 
Arend Schurink, Hendrik Elkink en Jan Hendrik Leunk op Wennink als gezworens dier markte 
door Harmen Snellink, Berend Wibbeling, Garrit Jan Kosters, Arend Kuiper, Jan Hendrik 
Vennebekke en Garrit Leunk der aangravingen van marktengrond doen inlijken gedaan door de 
navolgende personen: 
Hendrik Schreurs   ¼ spint aan zijn land 
Arend Karstenberg   ¼ spind idem 
Jan Hondeveld    2 spind bij Arend Jan Greven in het veld 
Jan Brinkers    1¼ schepel aan zijn land 
Bruil     ½ spind 
Albert Vruwink   ¾ schepel bij Crooshoop 
Hendrik Bomans of Crooshoop ½ spind 
Jan Leeftink    3 schepel tot een hooiland aan het vlier 
Hendrik Wevers   1 schepel achter aan zijn kampjen 
Garrit Leverink   2 schepel bij het vlier 
A.J. Leunk    1¼ schepel bij het vlier aan zijn land 
Vlogt Mannes    2 schepel aan zijn kampje 
Albert Brinkers   1½ schepel aan zijn kampjen 
Berend Schottink    ¼ schepel aan een klaverhoek 
Arent Horstman   3 spind aan zijn kamp 
Garrit Langenkamp   3 spind aan zijn land 
Hendrik Ros    1 spind aan zijn land 
Wolter Hoevink   1 spind tegen zijn land 
Jan Hendrik Plasman op Mensink 3 spind aan zijn land 
Harmen Overbeek   1 spind voor zijn huis 
Derk Plasman op Rierink  1½ spind aan zijn gaarden 
Harmen Snellink op Leetink  1½ spind aan zijn gaarden 
G.H. Krabbenbos op Jolink  1 spind aan zijn gaarden     
     
Jan Hoestink    2 spind aan zijn gaarden 
Jan Ikkink    2 spind aan zijn gaarden 
Garrit Willink    ½ spind aan zijn land 
Harmen Rengerink   1 spind aan een dennenkamp 
 
Stoevelaar 27-08-1828. 
Wel Edel Geboren Heer den Heer Mellink, markenrigter van Stokkum en Herike te Twickel. 
Wel Edel Geb Heer, 
Ik vinde mij verplicht uwed heer te melden dat ik in abuis ben geraakt door eene missive van den 
heer burg. Götte ten aanzien van uwed in qualiteit van markenrigter nopens afstand van een lap 
gronds welke voor eene begraafplaats onzer gemeente zoude dienen. Zoals uwed mijne missive 
van den 18 dezer aan uwed over dit onderwerp waarin ik de missive van den heer burgem. 
voorm. nagenoeg woordelijk heb bijgebragt gelieft te herlezen, zal uwed zulks klaarblijkelijk 
voerden. Uwed brief van den 19 dezer en herlezende uwed van het gezondene schriftelijk 



voorstel van den 4 aug te voren ... is dat het geheel een erreur is van mijne zijde dat uwed in uwe 
kwaliteit van tijdelijke markenrigter een voorstel zoude hebben geagreerd strijden met onze 
marktenwetten en dat dit denkbeeld bij mij alleen deszelfs gebaar te ontleend van de heer 
burgem. voormeld naar luid van deszelfs missive. 
Ik heb een bepaalde afkeer van alle ondermijning eener wet en het is onder dat gezigtspunt dat ik 
uwed versoek mijne voormelde missive te beschouwen. 
Geensints was ik van gevoelen om die begraafplaats gratis aan te bieden, daartoe is weinig reden 
want indien de heer assessor Kistemaker met de zijnen dit keer door de heeren in de 
gemeenteraad niet overstemd was geworden, zoude zijn ed ons hoogstwaarschijnlijk geheel 
ongratis een stuk bouwland van eene uitnemende kwaliteit van zijne zuster hebben aangeboden, 
welk door deszelfs ongunstige ligging ter betragting van ... ons tot bedenkelijke onkosten zoude 
hebben gebragt. 
Mijne mening was dat uit hoofde pressence liever toegeeflijk te zijn en naar meer voorbeelden in 
onze markten geschiedenis voor niets iets dergelijks aan te bieden, dan door vreemde strekking 
onze marktenwetten te zien verloogd. 
Dit is hetgeen ik tot nadere elucidatie van mijne missive van den 18 voormeld uwed te melden 
heb. 
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn. 
Wel Edele Heer DV Dienaar B.H. van der Wijck. 
 
Stoevelaar den 28-08-1828. 
Wel Edele Geb Heer den Heer W. Mellink markenrigter van Stokkum en Herike te Markelo. 
Wel Edel Geboren Heer, 
Van den heer Götte in qualiteit van burgemeester van Markelo geinformeerd zijnde als lid van de 
commissie tot de zaken van de begraafplaats te Markelo, dat uwed zich hedenmorgen om 10 uur 
in de raadkamer aldaar zal bevinden, ten einde het stuk veldgrond tot een begraafplaats in 
ogenschouw te nemen en aan de komissie tegens een billijk accoord tot dat gebruik af te staan. 
Zoo neem ik de vrijheid in dezen aan te merken dat wij hierin een geval vesteerende dat geen 
verder uitstel lijden kan, ik daarom wat mij belangt geene zwarigheid maar om hier op eene zoo 
veel mogelijk veelvoeglijke wijze naar markten verordeningen te handelen. Toen mede daar mij 
met meerderheid van stemmen deze aan uwed bekende plaats tot een begraafplaats werd bestemd 
en daarover naderhand bepaaldelijk werd gesproken kwam in mij geen denkbeeld op dat daar den 
heer assessor Kistemaker eenige remarques op de gewoonlijke en bepaalde marktenprijs onzer 
gronden zoude gemaakt worden, zoo als ik zeer zeker in dergelijk of eenig ander geval mij niet 
zoude veroorloofd hebben om ten aanzien der markte Markelo eenige wijzing naar mijn 
denkbeelden te verlangen. 
In het onderhavige komt het mij ook voor dat de bezuiniging hier althans nadat de geproponeerde 
begraafplaats aanmerkelijk is verkleind en wanneer men daar van aftrek het aandeel voor de 
inwoners van Stokkum, Herike en Beusbergen het resterende aandeel voor het dorp en karspel 
Markelo geheel onnoemenswaardig zoude zijn en willigt op ieder huisgezin gedepartilieerd niet 
hoger 10 centen zoude belopen, waardoor dan alles zoude zijn uit den weg geruimd zonder aan 
onze markte eenige buitengewoone onkosten te hebben veroorzaakt. 
Ik herinner mij niet dat in dezelve immer eenige afstand is gedaan van eenige gemeene 
marktengrond of ook aangravingen anders zijn betaald en berekend dan naar de bepaalde 
marktenprijs en dat aan zulks, dit geval althans voor zoo ver mij bewust, het eerste zoude zijn. 
Hier word gesproken van billijk accoord maar men veroorloove mij de aanmerking dat daar waar 
de wet spreekt geen ander accoord behoeftig word omdat het accoord in de wet zelve bestaat 



welke bepaald en dat ook de billijkheid hier zich in de plaats der wet zoude stellen. 
Ik vley mij dat de consequenties hier blood liggen en dat uwed in qualiteit van erfmarkenrigter 
mijne aanmerking tegens verdere inkruipsels welke zoo ligt in menschelijke dingen sluipen, wel 
ten goede zal gelieven te nemen. 
Ter voorkoming van onaangenaamheden welke ik voordag, heb ik het mij mogelijke betragt om 
dit te verbuigen daar een voorstel van een begraafplaats voor Stokkum, Herike en Beusbergen te 
vervaardigen, daar wel te wetene deze voor de gemelde buurdschappen door eigen bewerking 
geheel kantklaar, uitgezondert alleen een hek en eenige planten zoude hebben kunnen geschieden 
en waardoor dan tevens het dorp Markelo en karspel naar Koninklijken vergunning de oude 
begraafplaats in en buiten de kerk van Markelo zouden hebben kunnen behouden. Dan daar men 
hiertoe van de zijde der verm. buurdschappen niet zoude verstaan als verlangende de levenden 
dat de dooden van Markelo en de hunnen bij elkander zouden blijven, heeft dit geen effect mogen 
erlangen. 
Waarom ik dan de vrijheid neem ingevolge meer dergelijke voorbeelden in ons marktenboek 
ervindelijk dat van onze markte deze begraafplaats zoo door den heer assessor Kistemaker 
gelimiteerd, vriendelijk aan het gemeente bestuur gratis werd aangeboden of dat eender ter 
bespoediging deze zaak worden getermineerd waarmede ik mij gaarn conformeer. 
Weledele DV Dienaar B.H. van der Wijck 
 
In july 1828 is door het plaatselijk bestuur van Markelo tegen billijken prijs een stuk verldgrond 
bij de Helpe aangevraagd tot het aanleggen eener begraafplaats voor Markelo, Stokkum en 
Herike ter grootte van 6000 vierkante ellen of 6 schepel lands. 
In aug. 1828 is door het bestuur der mark die afstand toegestaan tegen betaling van f 15 per sch. 
lands. Dit blijkt uit de deswege gevoerde correspondentie. 
Uit de markenrekening blijkt dat van het gemeente bestuur van Markelo voor de grond tot de 
nieuwe begraafplaats is ontvangen f 90 d.i. 15 x 6 
Uit registers van aangegraven gronden blijkt dat aan aangegraven heidegrond aan de ingezetenen 
is afgestaan tegen f 12,50 zonder dat er onderscheid is gemaakt tusschen gewaard of ongewaard. 
 
12-11-1832. 
Holting of goedsheeren en geerfdens vergadering gehouden in de markte Stokkum en Herike aan 
het erve Scholte in 't Hoff op maandag den 12 november 1832 ingevolge gedane publicatien van 
den heer erfmarktenrigter dd 1 november 1832. 
Present de heer baron van Heeckeren van Twickel erfmarktenrigter. 
Assess. de heer G. Fabius namens Westerflier en de geerfde H. Hungerink. 
Verders zijn verschenen Jan Hendrik Hargeerds, Hendrik Elkink op Wiemerink, Arend Jan 
Leunk, Garrit Greven, Arend Jan Snellink, Garrit Hidders namens den heer van der Wijck van de 
Klinke, Jan Klosters, Jan Hendrik Leunk op Wennink, Harmen Roelvink op Effink, Harmen 
Meenderink op Wansink, Derk Oding op Hoesting, alle voor dit maal als geerfdens aangenomen 
zonder gevolgtrekking voor de toekomst. 
De erfmarktenrigter opende de vergadering met het doen voorlezen der publicatien die volgens 
het relaas der kosters van Diepenheim en Markelo op twee achter een volgende zondagen aan de 
kerken aldaar zijn afgelezen waarvan twee dubbelden aangeplakt. 
Vervolgens werd gecommuniceerd eenen bij ZHWG ontvangenen brief van de heeren Fabius, 
van Wijngaarden, Hungerink, Hidders en Oding als gecommitteerd tot afdoening der 
marktenschuld, benevens de copie eener missive van den heer mr. Warnaars; voorn. commissie 
verlangde geinformeerd te worden hoe te handelen tegen sommige hutten wooners of markten 



cotters, die door verjaring regt van eigendom vermeenen te hebben op de door hen van de markte 
in gebruik hebbende gronden. 
Na deze zaak overwogen te hebben is met eenparigheid van stemmen de bovengenoemde 
commissie geautoriseerd geworden om in billijkheid, met in acht neming van het belang der 
goedsheeren en geerfdens, schikkingen te maken met voorn. gebruikers van martktengrond, het 
zij bij wijze van verkoop, verhuring of zoo en in dier voege als de commissie zal oordeelen te 
moeten handelen, met magt van substitutie en transactie onder belofte van goedkeuring en 
schadelooshouding als naar regten. 
Met algemeen goedvinden is naar aanleiding van een voorstel van den heer erfmarktenrigter 
besloten dat van heden af aan niemand onder geenerlei voorwendsel zal toegestaan worden om 
op de marktengrond eene hut of huisje op te rigten of om een gedeelte der marktengrond te 
mogen aangraven. Wordende de heer erfmarktenrigter verzocht hiertegen ten ernstigsten te doen 
waken en om bij voorkomend geval dergelijke hut of huisje te doen wegbreken en den grond te 
doen inlijken met magt om desnoods tegen hen alle mogelijke gerigtelijke demarches te kunnen 
aanwenden, alles onder belofte van substitutie met magt van transactie. 
Waarna de vergadering gescheiden is. 
Get. v. Heeckeren van Twickel, G. Fabius, H. Hungerink, G. Hidders, H. Elkink, J. Hargeerds, 
A.J. Leunk, D. Odink op Hoestink, G. Greven, J. Klosters, H. Roelvink, A.J. Snellink. 
Voor copie conform. W. Mellink verwalter erfmarktenrigter. 
 
12-11-1832. 
Ik ondergeteekende Jan Sprokkereef ik doe aan uw achtbare heeren van de markte Stokkum en 
Herike weten dat ik al den 11 january 1820 twee hoeken groengrond gelegen in Herike aan de 
Wee heb betaald welke vlakte ik niet heb ontvangen als mij in rekening is gebragt. De 
oppervlakken die mij in rekening zijn gebragt zijn de volgende de eene groot 112 roeden en de 
andere 103 roeden. Hetwelke ik een keer of drie heb bekend gemaakt maar geen berigt heb 
ontvangen. Nu verzoek ik dan aan u heeren vriendelijk om zooveel grond of zooveel geld volgens 
mijne quitancie terug te geven. 
Elsen 12 nov. 1832. 
Jan Sprokkereef. 
 
12-01-1833. 
Voor ons meester Jan Hendrik Warnaars openbaar notaris van het arrondissement Almelo in de 
provincie Overijssel residerende in de stad Almelo hoofdplaats van het arrondissement en in 
tegenwoordighid van de hierna genoemde getuigen, zijn gecompareerd de heeren Gerhard Fabius 
zonder bijzonder beroep wonende in de gemeente Diepenheim, Gerhardus van Wijngaarden 
schoolonderwijzer wonende in de stad Rijssen, Gerrit Hidders en Derk Oding de beide 
laatstgenoemden bouwlieden beiden in de gemeente Markelo alle in het kanton Goor 
arrondissement en provincie beide voormeld, woonachtig de gemelde comparanten met en 
benevens Hendrik Hungerink bouwman onder Markelo voormeld, voor welken zij wegens zijne 
afwezigheid in zooverre noodig de rato caveeren ten deze in kwaliteit van gecommitteerden der 
marke Stokum en Herike, tot den verkoop van de hierna te melden regten op de katersteeden 
toebehoorende aan de gemelde marke en in de buurtschap Herike en Stokum gemeente Markelo 
op gemeld gelegen, uit kracht van markenresolutie op den twaalfden november jongstleden door 
de goedsheeren der gemelde marke genomen, blijkens extract van die markenresolutie 
geregistreerd in de woorden, geregistreerd zonder renvooyen te Almelo den elfden january 
achttien honderd drie en dertig deel zeven folio vijftig verso vak twee, ontvangen tachtig cents 



voor regt makende met acht en dertig een gulden tien en een halve cent, de ontvanger geteekend 
Preuyt en welk extract na gedane voorlezing aan deze minute is en zal blijven geannexeerd. En 
hebben zij comparanten mits deze verklaard in hunne gemelde relatie verkocht, afgestaan en 
overgedragen te hebben onder belofte van vrijwaring wegens alle hoe ook genaamde stoornissen 
waarvoor verkoopers naar regten aansprakelijk zijn. 
Ten eersten aan Derk Knopers bouwman in Herike voormeld, alhier comparerende en dezen koop 
accepterende, het aan de gemelde goedsheeren competeerend regt op den door den kooper in 
twee kampjens bebouwd wordende markengrond en waarvan het huisjen daarop staande des 
koopers eigendom is gelegen in Herike voormeld, groot ongeveer vijf en veertig roeden, zonder 
guarantie voor de hoegrootheid als zullende de over- en ondermaat ten voordeele des en ten 
nadeele des koopers zijn en belend aan der markengronden van Herike en aan eenen weg van 
Markelo naar Rijssen en is deze koop geschiedt voor de som van vijftig guldens welken koopprijs 
de verkoopers van den kooper te hebben ontvangen, mits deze erkenden en daarvoor kwiteerden; 
zullende de aantast dadelijk zijn. 
Ten tweeden aan Lammert Volthuis bouwman in Herike voormeld, alhier comparerende en deze 
koop accepterende, het aan de gemelde goedsheeren competeerende regt op den door den kooper 
bebouwd wordende markengrond en waarvan het huisjen daarop staande des koopers eigendom 
is, gelegen in Herike voormeld groot ongeveer veertig roeden, zonder guarantie voor de 
hoegrootheid als zullende de over- en ondermaat ten voor en nadeele des koopers zijn en belend 
aan de markengronden van Herike en aan eenen weg van Markelo naar Rijssen; en is deze koop 
geschiedt voor de som van vijf en dertig guldens waarop de kooper reeds heeft betaald vier en 
twintig guldens gelijk de verkoopers erkenden, terwijl de resterende elf guldens zullen betaald 
worden op den eersten july eerstkomende, zullende de aantast dadelijk zijn. 
Ten derden aan Gerrit Jan Potman en Geertruida Vennebekke bouwlieden in Herike, de 
eerstgemelde alhier comparerende en dezen zoo voor hem zelven als voor de afwezige 
medekoopster accepterende in de rato caveerende, het aan de gemelde goedsheeren competerende 
regt op den door de koopers bebouwd wordende markengrond en waarvan het huisjen daarop 
staande der kooperen eigendom is gelegen in Herike voormeld, groot ongeveer vijf en veertig 
roeden, zonder guarantie voor de hoegrootheid als zullende de over- of ondermaat ten voor en 
nadeele der koopers zijn en belend aan de markengronden van Herike en aan eenen weg van 
Markelo naar Rijssen en is deze koop geschiedt voor de som van vijftig guldens, welken 
koopprijs de verkoopers erkenden van de koopers te hebben ontvangen en daarvoor te kwiteren; 
de aantast is dadelijk. 
Ten vierden aan Jan ten Dam bouwman in Herike voormeld, alhier comparerende en deze koop 
accepterende, het aan de gemelde goedsheeren competerende regt op den door den kooper 
bebouwd wordende markengrond en waarvan het huisjen daarop staande des koopers eigendom 
is gelegen in Herike voormeld, groot ongeveer twee en zestig roeden, zonder guarantie voor de 
hoegrootheid, als zullende de over en ondermaat ten voor en nadeele des koopers zijn en belend 
aan de oude beeken aan de markengronden van Herike en is deze koop geschiedt voor de som 
van vijf en zeventig guldens, welken koopprijs op den eersten mei eerstkomende zal worden 
betaald, zullende de aantast dadelijk zijn. 
Ten vijfden aan Hendrik Keiten en huisvrouw Jenneken Heuten bouwlieden in Herike, de 
eerstgemelde alhier comparerende en dezen koop voor hem zelven en zijne afwezige huisvrouw 
waarvoor hij de rato caveert, accepterende het aan de gemelde goedsheeren competeerende regt 
op den door de koopers in twee kampjens bebouwd wordende markengrond en waarvan het 
huisjen daarop staande des koopers eigendom is, gelegen in Herike voormeld, groot ongeveer vijf 
en veertig roeden, zonder guarantie voor de hoegrootheid, als zullende de over en ondermaat ten 



voor en nadeele des koopers zijn en belend aan twee wegen afkomende van Markelo naar Rijssen 
en van Holten naar Diepenheim en is deze koop geschiedt voor de som van vijftig guldens 
welken koopprijs de verkoopers erkenden van de koopers te hebben ontvangen en daarvoor te 
kwiteren met deze; zullende de aantast dadelijk zijn. 
Ten zesden aan Jan Hendrik Reints en zijne huisvrouw Hendrica Koldendijk bouwlieden in 
Stokkum voormeld, de eerstgemelde alhier comparerende en dezen koop voor hem zelven en 
zijne afwezige huisvrouw voor welke hij de rato caveert, accepterende het aan de gemelde 
goedsheeren competerende regt op den door de koopers bebouwd wordende markengrond en 
waarvan het huisjen daarop staande der kooperen eigendom is, gelegen in Stokum buurtschap 
Beusbergen, groot ongeveer zes en vijftig roeden en belend aan de oude beek, zonder guarantie 
voor de hoegrootheid als zullende de over en ondermaat ten voor en nadeele van de koopers zijn 
en is deze koop geschiedt voor de som van zeventig guldens waarop reeds betaald is de som van 
veertig guldens, zullende de overige dertig guldens betaald worden op der eersten augustus 
eerstkomende, de aantast is dadelijk. 
Ten zevenden aan Hendrik Reints en zijne huisvrouw Gerritdina Klein Meulenkolk bouwlieden 
in Herike opgemeld woonachtig, de eerstgemelde alhier comparerende en deze koop voor hem 
zelven en zijne afwezige huisvrouw voor welke hij de rato caveert, accepterende het aan de 
gemelde goedsheeren competeerende regt op den door de kooper bebouwd wordende markegrond 
en waarvan het huisjen daarop staande des koopers eigendom is gelegen in Herike voormeld, 
groot ongeveer een bunder en acht roeden, zonder guarantie voor de hoegrootheid, als zullende 
de over en ondermaat ten voor en nadeele van de koopers zijn en belend aan de markegronden 
van Herike en aan eenen weg van Herike naar Markelo en is de koop geschiedt voor de som van 
honderd guldens, welken koopprijs zal worden betaald op den eersten augustus eerstkomende, de 
aantast is dadelijk. 
De onkosten worden door de koopers gedragen; op deze wijze is alles bepaald en 
overeengekomen tusschen partijen die om deze ter executie te kunnen leggen domicilie verkiezen 
op hunne geveilde woonplaatsen. 
Gedaan en gepasseerd in de stad Rijssen kanton Goor voormeld, den twaalfden january achttien 
honderd drie en dertig in tegenwoordigheid van den heer Jan Dikkers burgemeester der stad 
Rijssen en van Hermanus Koenderink logementhouder aldaar en ten woonhuize van den 
laatstgemelden en is de tegenwoordige minute welke is gebleven in het bezit van ons notaris door 
de verkoopers en den kooper Hendrik Keiten, de getuigen en ons notaris na gedaane voorlezing 
geteekend, maar hebben de overige koopers dezelve niet geteekend en respective verklaard niet te 
kunnen schrijven noch teekenen. 
Was geteekent, G. Fabius, G. van Wijngaarden, G. Hidders, D. Odink, H. Keiten, J. Dikkers, H. 
Koenderink  
 
Goor den 7 july 1835. 
Mijn Heer de Heer W. Mellink rentmeester op den huyse Twekelo bij Delden. 
Mijnheer Mellink deze dient om u eene aanvraag te doen als markenrigter een fatsoenlijk burger 
uit Goor wilde zich gaarne plaatsen op den Herikerberg om daar een logement op te zetten, of die 
tegen betaaling daar wel een hoek grond te koop kan krijgen, ja dan versoeke zeer vriendelijk 
antwoort op met de boode. 
Ben met agting. Uwed dienaar. 
J. van Eerden. 
 
 



23-03-1837. 
De ondergeteekende Willem Mellink in kwaliteit van verwalter erfmarkenrigter der marke 
Stokkum en Herike wonende op den huize Twickel in het Ambt Delden, verklaart bij deze onder 
vrijwaring als na regten te verkoopen, af te staan en over te dragen aan de gemeente van Markelo 
gerepresenteerd wordende door Willem Götte burgemeester en Wolter Kistemaker en Berend Jan 
Senkeldam, beide assessoren dier gemeente, die krachtens resolutie van den grootachtb. heeren 
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van den 4 juny 1828 1e divisie no 10, bij mede 
onderteekening zulks accepteeren een stuk heidegrond bereids sedert den eersten january 
achttienhonderd negen en twintig geoccufreerd tot de burgerlijke begraafplaats voor Markelo, 
Stokkum en Herike, kadastraal bekend in voorzeide gemeente sectie D no 104a, groot met den 
daarbij behoorenden weg zes duizend vierkante ellen, zoodanig als het verkochte goed zich 
bevindt en gesteld is en aan gemelde marke behoort, doch waarvan geen titel van aankomst 
bestaat of voorhanden zich bevindt, zoo als de eerstgen. contractant verklaart. 
En is deze koop gedaan voor eene somma van negentig guldens van welken koop de verkooper 
erkent te zijn voldaan, deswege kwiteren en koopers stellen en surrogeren in alle regt van 
eigendom op het verkochte goed, ten einde daarmede te kunnen handelen zoo als verkooper 
gedaan heeft of had kunnen doen. 
En is hiervan overeenkomstig zijner Majesteits besluit van den 30 november jl no 102 
geinsereerd in het provinciaal blad van dit jaar no 2, de tegenwoordige acte opgemaakt en 
geteekend ter raadkamer te Markelo op heden den drie en twintigsten maart achttien honderd 
zeven en dertig. 
Get. W. Mellink, W. Götte burg., W. Kistemaker 1e ass., B.J. Senkeldam 2e ass.  
 
Markelo 26 aug. 1839. 
Aan den Wel Edelen Heer verwalter markenrigter, gecommitteerden en verdere eigenerfdens van 
de marken Stokkum en Herike. 
De ondergeteekende Maarten Klein veldwachter en policiebediende te Markelo geeft met den 
vereischten eerbied te kennen dat hij ontwaart heeft dat er in de marken Stokkum en Herike 
eenige woeste gronden zullen verkocht worden; hij van deze gelegenheid gebruik maakt om zijne 
belangen aan uwed voor te dragen en aan het oordeel der vergadering te onderwerpen. Zoo neemt 
hij de vrijheid zich tot uwed te wenden en te verzoeken dat men hem een hoekjen veldgrond nabij 
den nieuwen kerkhof tegen markenprijs wilde verkoopen, tein einde daar eene woning voor hem 
op te kunnen bouwen. 
Het welk doende, M. Klein.  
 
Vorden 16 juny 1842. 
Hoog Wel Geboren Heer, 
Ik heb de eer hierbij te doen toekomen een figuratif van de vergraven grond op den Herikerberg 
met opgave der grootte, voords nota van de beide hoeken in het Stokkumerbroek, beide tevens in 
Rijlandsche maat opgegeven die ongetwijfeld te naa komt. 
Wij hebben ons maandag op den berg doen aanwijsen en de vergraving opgespoord, niet zo 
regulier bevonden als uwed mij dat voorstelde; de juiste grootte verlangd wordende heb ik 
daarmede veel werk gehad, zo als de ligging genoegzaam aanwijst. Tevens in het broek afgedaan 
het daarvan op zegel opgemaakte is immers voldoende ? 
Nemende hiermede aan uwed verlangen voldaan te hebben, heb ik de eer te zijn met de meeste 
achting. Hoog wel geboren heer uwed geb. 
J.W. Willemsen. 



ca 1842. 
Restantlijst van aangegraven gronden door hutbewoners in de mark Stokkum en Herike 
voorkomende op het register van 5 october 1829 welke aanvankelijk op huur zouden worden 
gesteld doch naderhand in koop aan de aangravers zijn afgestaan. 
Jan Hendrik Reints in Wibbelinkshut luid koopacte toegestaan voor f 70-, hierop betaald f 40-, 
rest f 30-. 
G. Langenkamp op Welmers debet f 129,37, betaald f 47- en betaald 11 sept 1841 f 53-, rest f 
29,37. 
Willem Kevelham (is Teunis Oliedam) de betaalde rente van f 150- a 5% over de jaren 1832 tot 
en met 1842, 11 jaren is f 82,50. Nb spruit voort uit aangegraven en met gemelde genegotieerde 
penningen betaalde grond. 
J. Kastenberg heeft geen huurcedul geteekend en wil niet betalen, is schuldig van koopprijs f 
125,46. 
Roelof Leeftink was schuldig f 122,85, hierop betaald jan. 1840 f 56- en maart 1841 f 38,30, 
resteert f 28,55. 
Snellink in het broek bleef debet op het register van 1819 f 66,56 welke volgens gevonden 
aanteekening komen ten laste van Willem Kevelham. Door not. Jalink is bij afrekening van 16 
july 1841 betaald uit den boedel van Willem Kevelham f 52,80. Thans niet onderzocht worden of 
deze komen in mindering der vorenstaande f 66,56 ten laste van Snellink en of de schuld 
hiermede als geheel geliquideert moet worden. 
Stokkum. 
M. Fokkers heeft gezegd dat hij op den 15 augustus 1842 had betaald voor 9675 treden 
aangegraven grond. Uit het register van 1819 no 10 blijkt dat Hendrik Fokkers den 15 augustus 
1842 betaald heeft 9020 treden met f 112,75. 
G.J. Horsman heeft vertoond eene quitancie f 200 en eene dito van 22 mei 1841 van f 5,25 samen 
f 205,25. Uit het supplement tot het register van 1819 blijkt dat Arend Horsman heeft betaald: 
1 bunder 64 roeden 20 ellen  jan. 1840   f   75- 
    27 jan. 1841 f  125- 
    22 mei 1851 f     5,25 
Samen      f  205,25. 
H.J. Dengerink heeft vertoond twee quitancien, de eene van 1 mei 1840 f 83,50 en de andere van 
28 juny 1841 f 83,50 samen f 167-. Uit het supplement tot het register van 1819 blijkt dat hij 1 
bunder 34 roeden 10 ellen betaald heeft f 167,62. 
Willem Hoevink heeft volgens aantekening van Hellekate, behalve het ingelijkte, nog een hoek 
waarvan men twijfelt of dezelve wel betaald zou zijn. Uit het supplement van het register van 
1819 blijkt dat hij 2 bunder 19 roeden 10 ellen in 4 termijnen betaald heeft met f 273,87. 
  
1843. 
Lijst van gedane inlijkingen van wederregtelijk aangegraven gronden van de marken Stokkum en 
Herike. 
Den 26 april 1843 in Stokkum. 
Berend Peuscher  Gerrit Wolberink  G.J. Meges (Dijkink) 
Megelink (Baas Harmen) B. Scholte Mensink  J. Oonks 
J.H. Oelbrink   B.J. Stokreef   Jan Vruggink 
Elderink   J. Nijhuis   A.J. Wolbrink 
Den 27 april 1843. 
H. Schreurs   wed. G.J. Peters  B. Boswinkel 



L. Karssenberg  A.J. Greve (op Nijland) A.J. Peterman 
J.H. Krabbenbosch  J.H. ten Dam   M. Fokkers 
G.J. Horsman   G. Langenkamp  G.J. Snellink 
H.J. Dengerink  W. Hoevink   G. Snellink (Keujers) 
J.H. Overbeek   H. Wolbrink (op Snellink) A.J. Overbeek 
J. Daalwijk 
In Herike den 5 mei 1843. 
Roelof Leeftink  Dirk Strik   wed. Koldenberg 
Teunis Oliedam  Willem Heute   Jan Hofmeyer 
wed. Zwier Immink  Gerrit Hofmeyer  Egbert Booman 
Gerrit Assink   Gerrit Leeftink  Jan Scholten 
G.J. Veldhuis   A. Lodeweges   G. Geerdink 
D. Slagman   J.A. Geertman   A. van Ommen 
Gerrit Hoekman 
Ingelijkt in Stockum den 14 november 1843. 
Berend Peusscher  Gerrit Wolbrink  Megelink (Baas Harmen) 
Berend Mensink  J.H. Oelbrink   A.J. Wolbrink (op Meyers) 
Eldrink   H. Schreurs   A.J. Greve op Nijland 
nog A.J. Greve een hoekje dat toen niet was gedaan  J.H. ten Dam 
J.H. ter Welle (Scholte in het Hof zelfs aangewezen) M. Fokkers 
A.J. Overbeek (hij zeide permissie zoo te hebben maar toch ingelijkt) 
W. Hoevink   H.J. Dengerink  J.H. Overbeek 
Jan Daalwijk 
Den 15 november ingelijkt in Herike. 
G.J. Veldhuis   Lodewegens te Markulo G. Geerdink 
de wed. Zweer Immink ook nog een hoekje vroeger niet opgegeven 
W. Heuten   Jan Hofmeyer   T. Olijdam 
A. van Ommeren (zelfs aangewezen) eigenaresse mevr van Stoevelaar 
wed. Koldenberg  Derk Strik (reklameerd doch ingelijkt) 
Roelof Leeftink            
  
 
1848. 
Inlijken van markengronden in de mark van Herike, Beusbergen en Stokkum den 10 juny 1848. 
Onder Herike. 
Lammert Kastenberg  wed. H. Koldenberg  Derk Strik 
wed. Roelof Lieftink  J.H. Lodewegens  Berend Jan Boswinkel 
Hendrik Peterman  Jan Hofmeier   erven H. Luttigherde 
Gerrit Teye   J.H. Weernink   Harmen Keus 
Gerrit Brinkhof  J.H. Geertman   G.J. Peuscher 
Gerrit Scholten  Gerrit Hofmeier  Gerrit Hendrik Hofmeier 
wed. Egbert Bouwman Gerrit Assink   A.J. Worsink 
Berend Jan Kevelham  wed. J. Seggers  Gerrit Jan Kempers 
J.H. Lieftink   Dirk Knopers   Arend Fruggink 
Hendrik Keiser  Gerrit Jan Velthuis  Jan Scholten 
Gerrit Jan Klumpers in Markelo woonachtig 
 



Onder Stokkum den 15 juny. 
Gerrit Hendrik Aal  A.J. Wolberink  Harmen Elshof 
Berend Jan Stokgreef  J.H. Leunk   erven H. Geerts 
Harmen Fruggink  J.H. Oelbrink   Jan Oonk 
wed. Berent Mensink  J.H. Wolters   H.M. Wevers 
A.J. Leunk   J.H. Assink op den Pooscher Gerrit Wolbrink 
Teunis Hardegeert  Hendrik Haalman 
Den 16 juny. 
Lammert Kastenberg  Gerrit Leverink  Harmen Roelvink 
Jan Scholten in het Hof Gerrit Jan Alink  Arend Jan Greve 
J.H. Scholtenhof  Berend Jan Leverink  Berend Boschwinkel 
wed. A. Peterman  G.H. Krabbenbosch  G.H. Barentzen 
Arend Polman   Gerrit Schottink  H. Wolberink 
H. Oelbrink   J.H. Overbeek   Hendrik Wolberink 
Derk Bolink   J.H. Lubbers   Hendrik Roelofs 
A.J. Overbeek   J. Daalwijk   H.J. Dengerink 
Gerrit Willem Pelgerim eene hut op de mark opgeslagen in july 1847 
A.J. Overbeek Hzn 
17 juny. 
Willem Hoevink  Jan Wormgoor   Gerrit Jan Horsman 
Jan Koeslag Stokkummerbroek Teunis Olbrink op de Koey 
Jan Daalwijk   erven A. Heutink op Hoevink Willem Klein Oonk 
Hendrik Bronkhorst  Berend Jan Kranenberg Jan Witzand 
Beusbergen. 
A. Kuipers   Gerrit Heutink 
  
Markelo den 19 july 1852. 
Onderwerp: vergrooting van de algemeene burgerlijke begraafplaats te Markelo. 
Aan den Hoogedelgeboren Heer mr. J.D.C. Baron van Heeckeren van Wassenaer erfmarkenrigter 
van Stokkum en Herike op den huize Twickel. 
Wij hebben de eer U Hoogedelgeb. zeer beleefdelijk te verzoeken dat aan deze gemeente in 
eigendom moge worden afgestaan 31 Nederl. roeden veldgrond van de mark Stokkum en Herike 
tot vergrooting van de begraafplaats van Markelo, Stokkum en Herike. 
Uitwijzens de hierbij gaande figurative schets is het voornemen de begraafplaats te verlengen 
gelijk zulks met rooden inkt wordt aangeduid, te weten aan de oostzijde met 28 el en aan de 
westzijde met 22 el, beide ter breedte van 62 el. 
Aangenaam zal het ons zijn van U Hoogwelgeb. te mogen vernemen voor welken prijs gemelde 
veldgrond door deze gemeente te verkrijgen is, ten einde de noodige magtiging van hooger 
authoriteit tot den aankoop te kunnen aanvragen. 
Burgemeester en wethouders van Markelo. 
W. Götte burgemeester, G.J. Zwiers wethouder. 
 
67  bouwland G. Boskamp  
68  huis en erf G. Boskamp 
69  bouwland Arend Elkink 
103  bouwland Teunis Dijkink 
104  heide markt Stokkum 



104a begraafplaats 
109 bouwland Gerrit Hendrik Heilersig 
110 bouwland Jan Harmen Meengs 

 
Twickel 13 aug. 1852. 
Aan Heeren burgemeester en wethouders van Markelo. 
Naar aanleiding uwer missive van den 19 july 1852 no 245/85 houdende verzoek om afstand van 
markengrond ter vergrooting van de begraafplaats en opgaaf van den prijs waarvoor die grond 
zou te verkrijgen zijn, heb ik de eer UEd Achtb. te kennen te geven dat men wel genegen is de 
verlangde grond tot het opgegeven einde aan de gemeente af te staan tegen betaling van f 1,50 de 
vierkante roede; dat is dezelfde prijs welke ook in de jare 1828 voor de grond tot het aanleggen 
der begraafplaats, is betaald. 
De verwalter markenrigter van Stokkum en Herike H. Mulder. 
 
Goor 6 dec. 1852. 
Weledel Heer den Heer H. Mulder rentmeester des huizesTwickel. 
Amice, 
De gronden van de mark Stokkum en Herike benoodigd tot vergrooting van de begraafplaats te 
Markelo, word voor de aangeboden prijs geaccepteerd; doch nu is noodig dat hiervan een 
onderhandsche acte worde opgemaakt waarvoor ik wel zorgen en aan UEd ter teekening zal 
overzenden. Ik moet echter vooraf weten wie in die acte zal paraisseren namelijk de 
erfmarkenrigter of de verwalter ? Wild mij dit zoo spoedig doenlijk opgeven, dan kan ik 
voortwerken. 
Mijne dochter Johanna voegt hare beste groeten aan u en de uwen bij de mijne waarmede met de 
meeste achting en vriendschap blijve. 
W. Götte. 
U voornaam is immers Herman ? 
 
Goor 15 december 1852. 
Weledel Heer den Heere H. Mulder rentmeester des huizes Twickel bij Delden. 



Amice, 
Hier nevens heb ik het genoegen UEd de akte van verkoop der markte grond tot vergrooting van 
de begraafplaats te Markelo ter teekening aan te bieden; daar vroeger door wijlen den heer 
Mellink is geteekend, zoo ben ik van oordeel dat u zulks nu ook kan doen, met verzoek echter om 
te aangewezen plaats onder uwe naamtekening eenvoudig te schrijven verwalter erfmarkenrigter 
zonder meer. Daar de kadastrale stukken thans allen te Deventer berustende zijn, zoo gelieve u 
mij op te geven de sectie en het nummer van het perceel der mark waarvan de grond afgestaan te 
zien op het figuratieve schetsje dat ik van de begraafplaats u gezonden heb of anders kadastrale 
plans der mark bij Ued in bezit. 
Zullende ik dan wel zorgen voor de opzending naar Zwolle een en ander, zoo mede de 
dagteekening worde ingevuld. 
Hoogst aangenaam zal het mij zijn dit stuk heden per kerende post terug te mogen ontvangen om 
het dan morgen in te kunnen zenden. 
Met leedwezen verneem ik gij allen niet wel zijt, van harte wensch ik het geen enrstige gevolgen 
zal hebben en ik ook spoedig u aller welzijn zal moge vernemen. 
Ontvangt intusschen mijne beste groete en geloof mij steeds te zijn. 
W. Götte 
 
15-12-1852. 
Copie van het contract van afstand van eenigen markengrond ter vergrooting van de begraafplaats 
te Markelo. 
De ondergeteekende Herbartus Mulder verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike 
wonende te Delden, vertegenwoordigende het bestuur dier marken ter eenre en de raad der 
gemeente Markelo ter andere zijde, verklaren contractant ter eener vrij en onbezwaard te hebben 
verkocht, afgestaan en overgedragen aan contractant ter andere zijde die zulks accepteerd, ten 
behoeve der gemeente Markelo een en dertig roeden heidegrond van het kadastrale perceel der 
gemeente Markelo sectie D nummer 104, waarvan zijn gelegen te weten 17 roeden 36 ellen aan 
de oostzijde en 13 roeden 64 ellen aan de westzijde van de burgerlijke begraafplaats te Markelo. 
Deze verkoop en koop is geschied voor de som van zes en veertig gulden vijftig cents, welke 
koopprijs onmiddellijk zal gekweten worden na bekomen goedkeuring van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Overijssel op deze overeenkomst. 
Alle lasten hierop liggende zullen van heeden aan door de gemeente Markelo worden gedragen 
welke van heden dan ook het volle genot van eigendom heeft. 
Aldus overeengekomen en door partijen geteekend te Markelo den 15 december 1852. 
Het bestuur der mark Stokkum en Herike H. Mulder verwalter erfmarkenrigter. 
De raad van gemeente Markelo W. Götte burgemeester en G.J. Zwiers wethouder. 


