
Markezaken-waterleidingen 
 
Mark Stokkum en Herike 
 
Campen den 19 april 1736. 
Extract uit het register der resolutien van Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel. 
De heeren de Droste van Sallandt en andere haar edele mogende gecommitteerden bij resolutie 
van den 17 maart laastleden gecommitteert tot het examineren van den 15e art van de poincten 
van uitschrijvinge sprekende van de defecten  in de afwateringen der landerijen in dese 
provintie, hebben ter vergaderinge gerapporteert dat van senkmen souden wesen dat alle 
dijckgreven, markenrigters en derselver heimraden of die gene die de directie of opsigt hebben op 
de schouwen van weeteringen, zeegravens, togtsloten ofte andere gemeene uitwateringen in 
sodane carspels, markten ofte boerschappen alwaar reets soodane schouwen sijn ingestelt en 
gereguleert door Ridderschap en Steden ernstig behoorden te worden geordonneert en gelast 
hunne aanbevolen schouwen ieder in sijn district alle jaren exactelijk te moeten waernemen en in 
het werk stellen. En dewijle hier door het gewenste oogmerk niet sal kunnen worden bereykt, 
tensij teffens ook werden opgemaakt de slooten tusschen de bijsondere landen welke haer water 
moeten lossen in de gemeene weteringen, zeegravens, togtsloten of andere gemeene 
uitwateringen waarover de schouwe gedaan word, dat oversulx de markenrigters, dijckgreven en 
heimeraden of gecommitteerde goedheeren of die geene die de directie over de markten of 
bourschappen hebben, tegelijk ernsitg behoorden te worden gelast om alle jaren voor den 10 
augustus een schouwe te doen of te laten doen over die sloten tusschen particuliere landen welke 
met die gemene zeegravens ofte togtsloten gemeenschap hebben en haar daarin kunnen en 
moeten ontlasten ieder in sijn district. Dat de schouten ofte richteren behoorden te worden 
geaucthoriseert en gelast om alle jaren in de maand van september met adsumtie van twee 
bekwame en ordentelijke ceurnoten te doen de naeschouwe over die particuliere sloten om te sien 
of deselve sloten ook wel en behoorlijk sijn opgemaakt en die gene die mogten bevonden worden 
daarvan te wesen gebleven in gebreke te boeten in twee goltguldens en dien onvermindert den 
selven alnog te ordonneren om deselve alnog op te maken binnen sekere koste te bepalene tijd en 
die gene die hunne sloten ofte onraat wel mogten eenigsints heben opgemaakt, dog niet nae 
behoren en volgens de ordre van de schouwe en de geboden daarop gelegd te boeten in eene 
goldgulden. Dat de schouten ofte rigteren daar benevens behoorden te worden gelast van dese 
naeschouwe en hare bevindinge daaromtrent alle jaren in de maandt van october een exact en 
omstandig rapport te doen aan de heeren Drosten bij een boete van vijentwintig goldguldens, ten 
einde die daarvan openinge mogen geven aan Ridderschap en Steden op de volgende klaringe of 
eerstvolgende vergaderinge om ordre te werden gestelt op de inconvenienten die daar in mogten 
wesen voorgekomen. Waarop gedelibereert sijnde is goedgevonden op gemelte raport mist 
deesen te agreeren en in een resolutie van Ridderschap en Steden te veranderen en sullen hier van 
eenige exemplaren worden gedrukt en aan de schouten en richteren gesonden om daarvan kennis 
te geven aan de respective goedtheeren jeder in sijn district en sig vorder daarna te reguleren. 
Accordeert met het voorschr. register. 
Was get. Joan Rouse 
provera copia J.C. Pothoff. 
 
Zwolle den 22 juny 1740. 
Notificatie 



De Gedeputeerde Staten van Overijssel doen hier mede te weten dat Ridderschap en Steden de 
Staten van Overijssel geinformeert sijnde dat eenige ingesetenen welke nalatigh waren gebleven 
van hare waterlossingen op te maken ingevolge van de ordre en resolutie van haar ed mog. van 
den 19 april 1736 en dieswegen bij de naeschouwe daarover ingevolge hooggemelde resolutie 
gedaan wordende sijnde geboetet,  onderstaan hebben tegen de executie voor die boete 
pandtkeringe te doen en geconsidereert dat door dusdane oppositien eeniger maten soude worden 
geeludeert de kragt van hooghgemelde resolutie van 19 april 1736 over de waterlossingen 
genomen bij aldien, daertegen niet wierde voorsien over sulx hebben goedgevonden en verstaan 
dat de schouten voor dusdane boeten parate executie sullen exerceren en daartegen geen 
pantkeringe admitteren; kunnende die gene die mogte vermeinen door dusdane executie te wesen 
beswaard sig daar over in persoon addresseren aan de heere Droste van het district welke daarin 
sal disponeren, soo als vinden sal te behoren. 
Gedaan tot Zwolle den 22 juny 1740. 
Onderstond R. Sabe. 
Ter ordonnantie van wegemelde gedeputeerden get. Joan Rouse. 
provera copia J.C. Pothoff. 
 
Deventer den 26 junius 1744. 
Publicatie 
Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel doen te weten, alsoo wij bevinden dat onse 
resolutie van den 19 april 1736 over het opmaken van de afwateringen der landerien in dese 
provincie somtijts niet wel word begrepen of qualijk geappliceerd. Soo is het dat wij 
goedgevonden hebben tot beter verstand en elucidatie van deselve mits desen statueren dat alle 
dijkgreven, markenrigters en derselver heimraden ofte die gene die de directie of opsigt hebben 
op de schouwen van de weteringen, zeegravens, togtsloten ofte andere gemene uitwateringen in 
sodane kerspels, markten of buurschappen alwaar reets sodane schouwen sijn ingesteld en 
gereguleerd, die hunne aanbevolen schouwen jeder in sijn district alle jaren exactelijk sullen 
moeten waernemen en in het werk stellen. Dat voorts de markenrigters, dijkgreven en heimraden 
of gecommitteerde goedsheeren of die gene die de directie over de markten of boerschappen 
hebben, insgelijks alle jaren voor den tienden augustus de schouwe sullen moeten doen of laten 
doen over de sloten tusschen particuliere landen welke met die gemene zeegravens ofte togtsloten 
gemeenschap hebben en haar daar in kunnen en moeten ontlasten en welke sij oordelen dat tot 
nut en dienst van de markte of van deselve landen geschouwt en opgemaakt behoren te worden 
en daarop bij die schouwe sodane geboden te leggen als voor deselve nuttig en dienstig sullen 
oordelen en dat de schouten ofte richteren alle jaren in de maand september met adsumtie van 
twee ordentelijke en bekwame ceurnoten door die geene die voorschr. voorschouwe gedaan 
hebben aan hem te adjungeren en toe te voegen, sullen doen naschouwe jeder in sijn district 
alleen over de particuliere sloten waarover de voorschouwe in manieren als voorschr. gedaan is 
en geen andere om te sien of deselve sloten ook wel en behoorlijk sijn opgemaakt volgens de 
geboden door de schouwe daar opgelegt en die geene die bevonden word daar van te sijn 
gebleven in gebreke te boeten in twee goudguldens en dien onvermindert den selven alnog te 
ordonneren om deselve alnog op te maken binnen sekere korte te bepalene tijd; en die gene die 
hunne sloten ofte onraad wel enigsints hebben opgemaakt dog niet na behoren en volgens de 
ordre van de schouwe en de geboden daar opgelegt te boeten in eene goutgulden en dezelven 
evenwel te houden om dat defect te beteren. 
Dat de schouten ofte richteren bevindende dat eenige particuliere sloten niet geschouwt nog 
opgemaakt, nog eenige geboden daarop gelegt sijn geworden welke sij nogtans mogten 



vermeinen dat to nut en dienst van de markte of van de landen geschouwt en opgemaakt 
behoorden te worden, niet bevoegt sijn haere naschouwe daar over te extenderen, veel min de 
eigenaren van die landen of particuliere sloten daarover te boeten, maar daarvan kennis kunnen 
en moeten geven aan de heeren Drosten bij het rapport dat ingevolge van onse voorschr. resolutie 
van den 19 april 1736 van dese naschouwe en hare bevindinge daar omtrent alle jaren in de 
maand october moeten doen bij de boete van vijfentwintig goudguldens, ten einde welgem. 
heeren Drosten daar van openinge mogen geven aan Ridderschap en Steden op de volgende 
claringe of eerstvolgende vergaderinge om soo daar op, als op de vordere inconvenienten die 
daarin mogten wesen voorgekomen, ordre te worden gesteld. 
Gedaan te Deventer den 26 junius 1744. 
Ter ordonnantie van Hooggemelde Heeren Staten getekent Joan Rouse. 
provera copia J.C. Pothoff. 
 
1746. 
Wij ondergeschreven als gewaerden in Stukkeme versoeken aan markenrighter en erfgenamen 
dat de nije sluyse wederom op sijn tijd, sijnde den 25 meert magh toegesloeten worden en los 
gedaan op Sunte Marten olde styel worden en daervan de sluetel in bewaringe van de gesworens 
van Stukkeme gesteld worden, soo als van outs gebruykelijk is geweest. Alsoo de boorschap bij 
los doen van de sluyse groet schaede gedaen wort. 
Actum Stukkeme den 23 oct. 1746 Jan Pueschers. 
Deese ondergeteekene sijn bewaert voolgens het markenboek. 
Jan Lubbers, Jan Kremer, Harmen Gelkenck, Henderick .., Jan Morsmans, Arent Wensink, Jan 
Hesselyn sijn mark self getrokken, Garrit Berentsen, Hendryck Wennyck, Stoffer Kloots, Gerrit 
Greven, Albert Sloot, Gerryt Peusschers, Garryt Lanvers, Hendrick Roelofsen van Bungeler, Jan 
Kuipers, Har Jan.     
 
Goor den 25 july 1754. 
Hoog Geboren Gestr Heer en Graaf, 
De gesworen uit Stokkum Henrik Roelfsen alias den Heuboer heeft mij op gepasseerde dingsdag 
bekend gemaakt dat hij op den 22 deses maands tegens den avond of op de nae de middag 
bevonden hadde dat Steven ten Raa, die bij de oude sluise woond, de nieuwe sluise, die 
tegenswoordig gesloten blijven, geopent hadde en het water dat hier door de continuele en sterke 
regens hoog is, laten lopen, waardoor het Stokkummer broek en hooylanden sijn ondergelopen en 
de staande droge hooyoppers daardoor in het water geset, soo dat die ingesetenen genoodsaakt 
worden om het hooy en gemaayde gras uit die landen weg te halen en op het veld te brengen om 
verder te droogen, hebbende mij teffens gesegt dat hij eenige getuigen daarbij hadde die sulx 
gesien hadden. En wanneer aen voornoemde heren ten Rae vraagde waarom hij die sluise opende 
en uit wiens ordre, daarop niets antwoorde maar sagjers wanneer hij die sluise wederom gesloten 
hadde met de sleutel weggegaan nae sijn woninge. Hebbe niet willen afweesen UHoogGeb Gestr 
daarvan ten eersten de nodige kennisse te geven en met een uit de naam van de gesworens te 
vragen of het haar niet gepermitteert soude weesen voor die sluise tot voorkominge van diergelijk 
geval een dijck te leggen; of wat UHoogGeb Gestr in deesen gelieft gedaan te hebben, waarop 
UHoogGeboren Gestr ordres sal inwachten; inmiddels hebbe de eere van mij met het diepste 
respect en veneratie te tekenen. 
Hoog Geboren Gestr Heer en Graaf. 
UHoogGeb Gestr seer onderdanige en gehoorsaamste dienaar Wolter Pothoff. 
 



Goor den 14 mey 1755. 
Hoog Geboren Gestrenge Heer en Graaf, 
Nadat de nieuwe sluis bij Diepenheim gelegen wel door de magistraat van Deventer op den 25 
van de gepasseerde maand maart is laten toemaken nae ouder gewoonte, so is deselve daarnae 
verscheyden malen door den opsiender die de sleutel heeft wederom los gedaen, waardoor het 
Stokkummer broek en hooygronden sijn geinundeert en onder water geset tot grote schade van 
die ingesetenen van Stokkum, soo dat die van Stokkum bij mijn afwesentheid tot Zwolle, op den 
zondag, sijnde op den 16 van april soo als geinformeert ben, in de beke voor de sluis een dam 
hebben gesmeeten om de verdere overstrominge voor te komen; waarover de magistraat van 
Deventer geschreven hebben en over de Stokkemmer gedane feitelijken bij de here Drost 
geklaagt met verder aensoek om dien dam daer wederom te laten uitsmijten dat sekerlijk 
geschieden sal, soo reets niet gedaen is, soo twijffele niet of in het vervolg sal die nieuwe sluis al 
wederom geopent worden en het broek en hooylanden onder water lopen. Waervan geoordeelt 
hebbe mijn plicht te wesen UHGed Gestr kennisse te geven en met eerste verneemen wanneer die 
sluise mogte geopent worden en haer broek en hooylanden ondergeset daar door grote schade 
lijden, gelijk sij in het gepasseerde jaar geschiet is wat haar te doene sal staan; dan of sij ook haar 
op aanstaande reces van den landag die in de maand van juny aanstaande gehouden staat te 
worden, met een request aan Ridderschap en Steeden over dit openen van de sluis sullen klagtig 
vallen, waerop men UHGeb Gestr sentement en ordres seer gedienstig versoekt om sig daerna te 
reguleren; waermede de eere hebbe van mij met een seer diep respect en veneratie te noemen. 
Hoog Geboren Gestr Heer en Graaf. 
UHGeb Gestr seer onderdanigste en gehoorsaamste dienaar Wolter Pothoff. 
 
Goor den 5 juny 1755. 
Hoog Geboren Gestr. Heer en Graaf, 
Ick twijffele niet of Uw Excellentie sal mijn voorgaande missive van den 14 may laestleeden wel 
ontvangen hebben, waerin onder ander melde melde dat de nieuwe sluise, nadat se op den 25 
maart waer toegedaan, tellekens wederom wierde los gemaakt waerdoor het Stokkummer broek 
geinundeert wierde, dat daarop die van Stokkum door die sluise, wanneer ick tot Zwolle en 
absent waer, een dam voor die sluise hadden gelegt om de verdere overstrominge van haer broek 
en hooygronden voor te komen; dat daarop de heeren van Deventer daarover aan de heere Drost 
in dato den 29 april deeses jaars een brief hebben geschreven waerbij versoeken dat de Heere 
Drost de daders daerover soude boeten; en vermits die van Stokkum buiten de juris dieke van den 
Heere Drost van Haexbergen woonen en sulx aen de Heeren van Deventer geschreven hebben 
waerom die Heeren haer nae alle apparentie aen den Heer Drost van Twenthe geaddresseert 
hebben, die dan ook de gesworens van Stokkum tegens den 27 mey laastleeden voor hem hebbe 
doen citeren en van haer een boete van vijftig goudglds heeft geeyst, omdat sij den dam voor die 
nieuwe sluise hadden gelegt met ordre dat sij dien dam binnen den tijd van tweemaal 24 uiren 
souden removeren en uitmaken op een boete van twee honderd ducatons, dat sij gesworens de 
sake alles aen de Heere Drost hadden verhaelt hoe die was en dat sij haer daarover aen sijn 
Excellentie als erfmarkenrichter en goedsheeren kennisse mosten geven hoe haar hierin souden 
moeten gedragen, dat daarop sijn HWGeb Gestr de Heer Drost haer wel ten respecte van die 
geeyste vijftig ggls boete, wel een tijd van ses weken hebbe geaccordeerd om sulx te konnen aen 
Uw Excellentie te notificeren, maar dat sij evenwel gehouden souden weesen den dam binnen 
tweemaal vierentwintig uiren daer uit te werpen op die boete vorengemelt. 
Doch is doen voort, nae dat ick dit gewaer wierd, aen de verw. richter van Diepenheim order 
gegeven om dien dam daer uit te laten smijten, soo dat niet twijffele of sal gedaan weesen. En 



vermits op den 8 van de maand july de gesworens van Stokkum wederom nae Ootmarssen sullen 
moeten gaan aen het Drosten gerichte van Twenthe om die geeyste boete van 50 ggls te betalen 
of rapport van Uw excellentie daer van in te brengen wat er gedaan sal worden, soo hebben de 
boermannen versogt UHoogGeb Gestr van dit alles kennisse te geven, met seer gedienstig 
versoek dat Uw Excellentie haar geliefde te adverteren hoe haer in dese netelige sake sullen 
hebben te gedragen; voor het overige mij aan mijn vorige brief seer reverentelijk gedragende, 
voorts moet noch melden dat ick van den heer H.J. Jordens tot Deventer woonende en een mede 
erfgenaam van Stokkum een missive, nae dat de sluise geopent waar, hebbe ontvangen waerin 
sijn UwEd klaagt dat het broek daar door wierde ondergeset en sijn meyer Peters en naebuiren 
belet wierden haar vhee in het broek te doen en dat men daertegens de nodige maatregulen 
behoorde te neemen opdat de boermannen geen schade in haar broek leeden, welke brief wel sal 
bewaren, waarmede de eere hebbe van mij met de uiterste veneratie en een diep respect te 
noemen. 
Hoog Geboren Gestr Heer en Graaf. 
UHoogGeb Gestr seer onderdanigste en gehoorsaamste dienaar Wolter Pothoff. 
 
Stockum den 27 jannewaarij 1760. 
An de Hoeghaghte eerbaere Graf van Wassener eers merckenryghter van Stockum en Herke. 
Wij versoeken vrendelijke dat sijn Hoghaghte eerbaere ens gedaghtygh moghte weesen van 
weegens den Jannes Broekhus ofte Huysteede genamt te Gesseler dye ons vuele harwarren 
andoet en dat meer is een vrendelijck versoek an sijn exseleynsy dat kasstijen met dye panpyren 
dat op het Weldam is, dat kon ons groeten dyenst doen, wij hebben dat kasstijen laten maaken om 
dat onsen sackere taryf nyet wel syen en kon dat wij bange waeren dat een ander onse breeven 
onder handen soude krijgen met dat Lyndeman syn lanter was dye ons tegen gonck en doe is het 
ons afgehalt na het Weldam, maer als het noedygh was en sijne exselyen sije nyet moejelijck vyel 
soo wol wij wel ooverkoemen. 
Dyt is gedaan uyt order van alle geswaaren van Stockum. 
Present met de boede Garryt Hoevynck. 
 
Goor den 30 november 1761. 
Hoog Geboren Gestrenge Heer en Graaf 
Hebbe niet konnen of mogen afweesen aan UW Excell. te notificeren vermits ick op gepasseerde 
wonsdag den 25 deses maands november jongtsleden met de gesamentlijke gesworens van 
Stokkum nae gewoonte de schouw te doen over den kadijk soo langs de Bolks of Achterste beek 
loopt of die wel door de aengelenden wel in order gemaakt was om het water te konnen keren, 
doch bij de schouwe bevonden dat alles wel gemaakt waar, uitgenoomen dat park soo eenen 
Jannes Broekhuis woonende in de heerlijkheid Borculo, die daar niets aan hersteld hadde, gelijk 
in de voorige jaaren ook in gebreeke is gebleven en ofschoon men hem door de markenbode laat 
aanseggen dat daar over in de boete geslagen is en die aan de gesworens most komen betalen, 
sulx altijd verweigert met bijvoeginge haer daarover te rechte stond, soo dat men met die 
moetwilliger niet te rechte kan raken, ook hebben de geswoorens al eens op een weerpennink sijn 
park laten opmaken sonder dat restitutie hebben konnen bekoomen, men doe wat men wil want 
hij is voortvaardig te procederen dat de gesworens niet mogen of konnen doen omdat bij 
notificatie van Ridderschap en Steden in dato den 24 maart 1739 is gestatueert dat voortaan geen 
setteren volmachten, bourmeesteren of andere de gemeene bourmannen van carspelen, markten 
of bourschappen representerende sullen mogen eenige proceduren te entameren anders als met 
speciale voorkennisse, permissie en aucthorisatie van de erfgenamen ofte goedheeren van het 



selve carspel, markte of bourschap vervat bij een schriftelijke resolutie genomen in een wettige 
vergaederinge van deselve goedheeren en in het markenboek behoorlijk geteekent. 
Ick UW Excellentie kan consideratie geve hoe men met die Broekhuis sal moeten, om niet alleen 
de boete en verschot te betalen en verder te obedieren sijn park te maken waarop UW Excell 
ordre sal verwachten. 
Vorders hebbe ook bij de gedane schouwe bevonden dat jemand, maar niet weete de wie an de 
sijde van het Gelderse een hoofd in de beeke geset en aan de sijde van het Stokkemse een lange 
tuin in de beek, waardoor die omtrent toegeset is, maar een keine openinge gelaten dat met een 
gemeene viskorf kan toegelegd worden, soo dat gelove dat daarom gedaan is, ick hebbe de 
gesworens gelast dien tuin aen onse sijde geheel uit te smijten, dat het water sijn loop kan hebben 
en haer te informeeren of niet ontwaar kunnen worden wie dat hoofd en tuin daar in gemaakt 
heeft om hem daar over te kunnen boeten omdat niemant een loopende stroom mag toestoppen of 
de vaart verhinderen, als ook bevonden dat verscheyden horsten in Stokkumer broek eenige hulst 
houwen was strijdende niet alleen tegens de placcaten van den lande maar ook tegens marken 
resolutie en schoon mij daarop informere, kan niet ondekken en de gesworens seggen daar ook 
niet van te weeten, ick sal vorder ordre van uw excellentie verwachten wat in deesen gedaan wil 
hebben, waarmede de eere hebbe om mij met de diepste veneratie te noemen, voorts mij in uwed 
excell gratie gerecommendeert houdende. 
Hoog Geboren Gestr Heer en Graaf.  
H Geb Gestr onderdanigste en gehoorsaamste dienaar Wolter Pothoff.  
 
Doctor Schoemaker Drost van Borkelo tot Zutphen 
Dr. Vatebinder secretaris van Borkelo verwalter Drost 
Jan Broekhuis woont onder Gelselaer, denzelve heeft een keuterstee met eenig bouwland 
waarvan den huurder jaarlyx geeft circa 60 guld., heeft nog daar en boven nog eenig wijland 
 
Goor den 26 september 1767. 
Hoog Geboren Gestrengen Heere, 
Mijn Heere en Graav, 
Ingevolge Uw Hoog Geb Gestr zeer gevenereerde bevelen hebbe gehoorsaamst de eere aen 
UWHGebGestr te presenteren den authentique copien der resolutie, notificatie en publicatie 
deeser provincie rakende de naeschouw der scholten en richteren over de wateringen, zeegravens 
en togtsloten. 
UWHGebGestr sal daer uit gelieve te vernemen dat de selve alleen maer haer opsigt hebben op 
plaats en waer de schouw vastgestelt en verordineert is, welk bij ons, nog in het geheele Twenthe, 
niet bekend zijnde in dit quartier van geen verbindende kragt is. En soo men al eens het tegendeel 
wilde stellen soo is de schout of richter ingevolge teneur der resolutie en publicatie van den 19 
april 1736 en 26 juny 1744 respective nog gehouden die naeschouw met twee bequame ceurnoten 
te doen sonder de magt te hebben van de gesworen boermannen der bijsondere marque op een 
boete te kunnen ordonneeren om met den richter of schout te gaan, gelijk in het geval waer in 
men thans verkeert. 
Waermede de eere neeme mij in UwHoogGebGestr Hooge protectie en magtige gratie op het 
onderdanige te recommenderen en met de schuldigste eerbied en diepst ontsag te noemen. 
Hoog Geboren Gestrengen Heere, Mijn Heere en Graav. 
UwHoogGebGestr zeer onderdanige en alder gehoorsaamsten dienaer J.C. Pothoff. 
 
 



Goor den 29 september 1767. 
Hoog Geboren Gestrengen Heere, 
Mijn Heere en Graav, 
De gesworen boermannen van Stokkem en Harke namens den heer Richter van Kedingen zijnde 
geciteert geweest om de boete van twee goudguldens ieder, terwijl met sijn HWGeb niet 
geschouwt hadde, te betalen, zoo hebbe niet gemarqueert met deselve aen het gerichte te gaan, 
dog daer komende ignoveerde gemelte hr. richter de citatien en om de minnelijke weg in te slaan 
seide ik aen sijn HoogWelGeb dat het er niet op aenkwam dat we een vergeefsen gang gedaen 
hadden en dat we dan weer terug souden gaen; dog van de gesworen van Harke Lookman 
pretendeert zijn HWGeb vijf goudtguldens boete, omdat de hoogten of bulten niet uit de Potbeeke 
gegraven hadt, gevende voor redenen dat als die niet geremoveert wierden de goote welke aldaer 
door de dijck legt van geen nut konde weesen; ik heb sijn HWGeb versogt met die saak 14 dagen 
te supersederen ten einde uwe excellentie daervan mogte advertentie geven omdat ik van 
sustenue was dat hoog de selve alleen daervan de ludicatuve was competerende; dog ik versogt 
sijn HWG tegelijk dat eens mogte considereren dat die beek daertoe haer oorsprong moeten 
nemen voor lange jare niet alleen gedempt was, maer dat er bij de Koekoeksgaerdens boven die 
goot meede een dijk doorgesmeten was en dat van die goetheyd geliefde te zijn de publicatie door 
Ridderschap en Steeden op den 26 juny 1744 nopens dit poinct geemaneert eens nae te sien 
wanneer soude bevinden dat geen richter of schout in diergelijke gevallen boete was 
competerende; gelijk dan ook in die publicatie met duidelijke woorden is uitgedrukt dat geen 
schouten of richteren haere naeschouwe mogen extenderen op plaatsen waerop geen schouw 
gelegt is, veel minder eigenaren daer over boeten, maer dat daervan bij haer rapport aen de 
heeren Drosten moeten kennisse geven, ten einde welgemelte heren Drosten daervan openinge 
mogen doen aen Ridderschap en Steeden op de volgende klaringe of eerstkomende landdag. 
Ik soude niet in gebreken gebleven zijn UwHGebGestr persoonlijk te komen opwagten en over 
dit poinct hoog des selvs bevelen te vragen, maer terwijl de gevangens van het Drostampt 
Haexbergen mij wederom derwaerds roepen, worde ik genoodsaakt UwHGebGestr daerover op 
het eerbiedigste om vergevinge te bidden, hebbende ik daerom Lookman met sijn confrater 
Plasman moeten senden om gehoorsaamst UwHoogGebGestr ordres te versoeken. 
Nemende intusschen op het nederigste de eere mij in UwHoogGebGestr hooge protectie en 
magtigste gratie te recommenderen en met de schuldigste eerbied en diepst ontsag te noemen. 
Hoog Geboren Gestrenge Heere, Mijn Heere en Grave. 
Uw Hoog Geb Gestr zeer onderdanige en alder gehoorsaamste dienaar J.C. Pothoff. 
 
Lage den 10 april 1786. 
Weledelen Gestrengen Heer. 
Mijn Heer, 
Verwalter erfmarkenrichter van Stokkum en Herike. 
De ondergetekende ingezeten des dorps Markelo en boerschap Stokkum vinden zich genootzaakt 
uweled gestr eerbiedig voor te dragen dat er bekendelijk een vrij groote waterweg voorbij 
Markelo loopt die zijn begin heeft uit de Schipbeek bij den Rosendom lopende voorbij Markelo, 
door den Potdijck tusschen Elsen en Herike door den Zwarten Dijck agter Stoevelaar heen in de 
beek van Goor nae Enter vloeyende, de Potbeek genaamt. Of deeze beek haare ontlastinge in de 
beek nae Enter of in die nae Deventer lopende, moet hebben; is iets dat zij met geen zekerheid 
willen nog kunnen bepalen. 
Bij traditie weet men wel dat deeze beek in vroegere tijden met schuiten bevaren is, dog hiertoe is 
deselve bij menschen geheugen niet meer bekwaam geweest; egter is het zeker en oogenschijnlijk 



dat dezelve alnog een groote waterweg is die weleer geschouwt is en waardoor zich veel water 
ontlasten moet, ook weet men dat hij zich nae bijde zijden ontlast heeft. 
Dat zedert het verhogen van den weg of dijck komende van Markelo en nae Goor en elders 
schietende, deeze waterweg wel aanmerkelijk is belemmert, dog door het inleggen van een goot 
den loop des waters nog niet ten eenenmaal gestremt zijnde, hebben zij remonstranten zulks 
klageloos aangesien. 
Dan vermits deeze goot niet alleen thans vergaan, maar ook de diepte waardoor zich het water 
ontlaste bijnae ja geheel toegeland is. Zoo is zulks voor hun remonstranten van dit onaangenaam 
en schadelijk gevolg geweest dat alle daarbij liggende landerijen en sommigen selfs hunne 
huysen bij de minste toevloed van water geinnundeert en hun daardoor enorme schadens 
toegevoegt word. 
En vermits zij remonstranten alle minnelijke instantien bij de ingelanden welke aan gemelde beek 
leggen, speciaal Wannink, Wansink, SmitJan en Greve reeds gedaan hebben om deezen 
waterweg door hunne landen lopende, wat op te ruimen ten eynde de ontlastinge van het water te 
bevorderen om hun te verlossen van het groote ongemak dat zij remonstranten van gemelde water 
leden en nog werkelijk lijden, zoo is zulks ten eenemaal zonder effect geweest. 
Derhalven hebben zij remonstranten best geoordeelt om van dit ongemak ontheft te worden, sich 
in de eerste plaats te wenden tot uweled gestr bij deezen ootmoedig verzoekende dat uweled gestr 
als verwalter erfmarkenrigter die voorsieninge gelieve te doen dat gemelde waterweg of Potbeek 
zoo ras doenlijk worde geruimt en dat in den dijk of weg van Markelo gaande eene bekwaame 
brug mag worden gelegt ten eynde zich het water ontlasten kan. 
Het welk doende. 
Klaes Dikkers nu Brinkers, Willem Fockers, Jan Klosters, J.H. Heylersig, Antony Steunenbergt, 
J.H. Gorkink, Jan Dijkmans, W. Sligman, dit is het X mark van Gerrit Onges, G.J. van Heek 
alsmede voor de weduwe van Tones Vedders, Harmen Dijkink, Jan Loman, Hendryk Lygmans, 
Jan Weevers zijn X mark, Jan Truikes, Jan Kistemaker alsmede voor Jan Drezes, Berend 
Barendsen. 
Zij gesteld in handen van Boermannen van Stokkum en Harke ten einde de supplianten ten aller 
eersten ofwel uiterlijk binnen den tijd van 14 dagen klaagloos te stellen; ten waare deselve 
vermeenen mogte voldoende redenen ter contrarie te hebben welke als dan benevens desen 
requeste schriftelijk aan mij zullen dienen in te zenden op of voor die tijd. 
H. Zegers verw. markenrigter. 
Deese is op den 12 april 1786 volgens rapport van de gesworen Groot Wannink aan sijn huis 
gebragt. 
 
Memorie wegens het opruimen van de Potbeek. 
Goor den 5 october 1788. 
Niettegenstaande den heere richter Zegers in qualiteit als verwalter markenrichter van Stokkum 
reeds voor eenige tijd bij een schriftelijke memorie aen de gesoren boermannen van Stokkum 
heeft doen gelasten dat alle de togtsloten, waterleydingen, etc, ten aller eersten moesten 
opgeruimd en schoon gemaakt worden alles conform de publicatie van Ridderschap en Steeden 
van den 6 april 1770. 
Soo heeft men egter met verwonderinge uit een request van verscheyde ingesetenen van Markelo 
en Stokkum of Beuseberg moeten vernemen dat de soogenaamde Potbeek nog niet opgeruimt is, 
strekkende tot werkelijk nadeel van die requestranten, al waarom de gesworen boermannen van 
Stokkum alnog namens voorschreven heere verwalter markenrichter zeer serieus gelast worden 
geseide Potbeek zoo veel mogelijk en ten aller spoedigsten door die geene welke daertoe verpligt 



zijn, te doen opruimen en het waterschot te besorgen, immers binnen drie daagen nae ontfangst 
deeses en soo veel het jaarsaison het eenigsints toelaat, sullende nae verloop van voorschr. drie 
dagen daerover de schouw gedaan worden. En opdat hierom geen onkunde sullen kunnen 
pretenderen sal haer doch voorgelesen en van de bestellingen gerelateerd worden. 
J.C. Pothoff. 
Dit bovenstaande wel bestelt door Derk Baarensen nu Sligman. 
Stokkum den 7 october 1788. 
 
Goor den 5 october 1788. 
De burgermeesteren van Diepenheim sig beklaagd hebbende dat de beek in de Herkermeeden niet 
alleen niet behoorlijk geschraad, maer selvs op veel plaatsen met ried, lies en ander onkruid is 
toegewassen waerdoor den aftogt van het water en varen met schuiten zeer verhinderd word, 
strekkende tot werkelijk nadeel van hunne borgeren en van alle landen boven de Herkermeden 
leggende; soo worden de eigenaren of gebruikeren van de landen in de Herkermeeden mits 
deesen serieus gelast de beek lopende door de Herkermeede ten aller eersten soo veel het 
tegenswoordige saison toelaat op te ruimen, immers ten aller langsten binnen de tijd van drie 
dagen behoorlijk te schraan van het riet, lies en verder te suiveren op de boete bij publicatie van 
Ridderschap en Steden van den 6 april 1770 daerop bepaald; sullende nae verloop van voorseide 
dagen daerover de schouw gedaan en met de gebrekige nae inhoud van voorschr. publicatie 
gehandeld worden. 
En opdat hiervan niemand eenige onkunde sal kunnen voorwenden, sal hiervan aensage aen de 
eigenaren of gebruikeren der landen in de Stokermeeden gedaen en van de bestellinge hier agter 
gerelateerd worden. 
J.C. Pothoff. 
 
19-10-1788. 
Dewijl de geswoorene boermannen van Harke tot nog toe in gebreeken gebleeven zijn om de 
zogenaamde Potbeeke naar behooren op te ruymen en deselve in eene behoorlijke schouwbaare 
staat te brengen, zo werden deselve hier meede ingevolge publicatie van Ridderschap en Steeden 
in dato den 6 april 1770 bij deesen zeer serieuselijk gewaerschouwt ende gelast zorg te draagen, 
dat gemelde Potbeeke zo veel mogelijk alnog en ten aller spoedigsten door die geene welke 
daertoe verpligt ende gehouden zijn, behoorlijk opgeruymd en in eene goede schouwbaere staet 
gebragt werde, immers en wel uyterlijk binnen de tijd van 8 dage naer publicatie deeses, als 
wanneer dien na daerover op nieuws de schouwe gedaan sal worden. Alles op poene en boete 
daertoe staande. 
Actum Weldam 19 october 1788. 
H. Zegers verwalter markenrichter. 
Deze is hier te Markelo op zondag den 19 october 1788 gepubliceert. A. Kwack coster. 
 
Goor den 22 july 1789. 
Vermits de beek in de Harkermeeden soodanig met riet en vuil bewassen is dat het water geen 
schot heeft en dus de hooy en graslanden niet droog kunnen worden maer tot merkelijk ongeryf 
en schade der eigenaren en gebruikeren onder water moeten blijven staan, temeer daer men boven 
de Harkermeeden onder Diepenheim de beek van riet en vuil gesuivert en hetselve los gemaakt 
heeft en dus zoo de beek in de Harkermeeden niet schoon gemaakt en geschraat word, de hooy en 
graslanden door de van bovenkomende sterken aandrang van het water hoe langs hoe meer 
moeten oonderlopen; soo word mits deesen de boode van Herke namens den heere verwalter 



markenrichter gerequireert om aen de gebruikeren en eigenaren van de lande in de Harkermeeden 
aen te seggen dat zij ten aller eersten immers op vrijdag eerstkomende, soo weesen sal den 24e 
deeser maand july 1789, ieder zijn aendeel in die beek, als meede den vloetgraven sullen moeten 
schoongemaakt en geschraat hebben op de boete daartoe staande als sullende saturdag daeraen 
volgende daerover de schouw gedaen en de gebrekige en die haer aendeel niet goed gemaakt 
hebben ingevolge resolutie en placaten van Ridderschap en Steden op het opruimen en 
schoonmaken der zeegravens, togtsloten en waterleidingen geemaneert geboetet worden en sal 
geseide boode hier agter van zijn bestellinge relateren. 
J.C. Pothoff. 
 
08-08-1789. 
Publicatie 
Den heere Grave van Wassenaer, heere van Twickel en Weldam, enz, erfmarkenrichter van 
Stokkum, Busbergen en Herrike, doed mits deesen aan alle de ingeseetenen in deser marke welke 
sulx mogten aangaan ingevolge publicatie van Ridderschap en Steeden de heeren Staaten der 
provintie van Overijssel, alnog en ten allen overvloede waerschouwen van sorge te willen dragen 
dat alle hunne binnen markse waterweegens hoegenaamd ten aller eersten en wel uyterlijk binnen 
den tijd van 14 dagen naar publicatie deser alnog in een behoorlijke en schouwbaare staat 
gemaakt en onderhouden worden; alles op poene en boete daertoe staande. 
Actum Weldam den 8 aug. 1789. 
H. Zegers verwalter markenrichter. 
Deze is hier te Markel op de gewone tijd en plaats gepubliceerd A. Kwack schoolmr. 
 
Goor den 19 september 1795. 
Memorie voor de booden van het Cerspel Goor en Herke. 
Vermits dijkgreven ende desselvs heemraden uit de representanten der stad Deventer op 
aenstaande dingsdag, zoo weesen zal den 22e deezer maand september 1795, ingevolge des 
selver missive, voornemens zijn de schouw over de beek in de Herker meeden des smorgens om 
twalef uiren te doen, zoo worden de boden van het Cerspel Goor en Herke gerequireert aen alle 
de besitteren of gebruikeren van die landen aen te seggen dat zij tegens die tijd niet alleen die 
beke wel ter deege sullen moeten schoonmaken, maer dat ook een ieder als dan op zijn post de 
schouw zal moeten bijwonen en bij gebreeke van dien door de schouw sullen bekostet of geboet 
worden. Zullende de gezeide booden van haare bestellingen hieronder relateeren. 
J.C. Pothoff. 
 
Goor den 22 september 1795. 
Niettegenstaande bij publicatie van dijkgreven en heemraaden der stad Deventer bekent gemaakt 
was dat de schouw over de beek in de Herkermeeden op heeden den 22e september 1795 zoude 
gedaen worden en dat bovendien sich nog ten allen overvloede namens de richter Zegers in 
qualiteit als verwalter markenrichter aen de besitteren van die landen in der Herkermeeden 
aengesegt was, met bijvoeginge dat een ieder zijn aendeel wel ter deege moet schoonmaken en 
tegens twalef uiren des morgens op zijn post of land bij het doen van de schouw moest staan, is er 
evenswel op heeden bij het doen van die schouw bevonden dat de onderbenoemde personen en 
haare aendeelen in de beek niet schoon of schouw vrijgemaakt hebben, nog op haer post of land 
bij de beek geweest zijn. 
Thijink in Herke, Wegereef en Rommelaar, burg. Sprakel en Akkerhuis, Jan Hendrik Modder te 
Goor, Slaterus te Goor, Daalwijk in Herke, burg. G.J.H. Weerman te Goor. 



Zoo doed de verwalter markenrichter voormelt mits deezen aen deselve ten overvloede weder 
aenzeggen en gelasten dat zij alnu binnen tweemaal vierentwintig uiren haare aendeelen of 
parken in de beek alnog zullen moeten schouwvrij maken, voorbehoudens en ongeprejudicieert 
de actie welke schouw der stad Deventer waeromtrent tegens de selve zoude mogen sustineeren 
te hebben. 
J.C. Pothoff. 
 
24-11-1801. 
Ingevolge ingekoomen ordres van den prov. verwalter des Drostamts van Twhente houdende dat 
binnen den tijd van 14 daagen alle beeken en togtslooten in de markten sullen moeten werden 
opgeruymd ende sulx bij een boete van 50 ggl. So werden hier meede de boermannen en verdere 
ingesetenen der markte Stokkum bij deesen alnog en op nieuws gewaerschout en gelast daer aan 
te voldoen. 
Actum Weldam den 24 september 1801. 
H. Zegers verwalter markenrichter. 
Bovenstaande inhoud is hier op zondag den 29 nov. 1801 afgeleezen door mij ondergeschreven. 
Actum Markel den 4 dec. 1801 H. Warmelink custos. 
 
03-05-1804. 
Present door de Scholte int Hoft, Hoevink, Fokkers en bode Slegtman op Weldam den 3 may 
1804. 
Dit zijn de opgetekenden die haren bekenwal in het Stokkemerbroek niet in een behoorlijke staat 
hebben gehat. 
de Meyer  Koenderink  Leppink 
Jan Nijhuys  Harmen Kojers Wolberink 
Leferink  Harmen Kojers Barend Wennink 
Vruggink  Olberink  Hoestink 
Groot Wannink Poelink  Leunk 
de Kojer  Hunnerink  Plasman 
Hernink  Bispelink  Vrielink 
Jan ten Broekhuys   
 
Laren den 19 augustus 1813. 
De Maire van Laren aan de markenrigter van het Stokkemsche broek. 
Mijn Heer, 
Ingevolge ontfangen aanschreiving van de heer onderprefekt deses arondissements in dato den 15 
augustus jl nr 876 ben ik gelast uw te moeten aanschreiven om desen jaare de schouw over de 
Bolksbeek in uwe ressort en voor zo verre de mairie van Laren betreft met alle nauwkeurigheit te 
effectueeren, zodanig dat die rivier behoorlijk worde gezuivert van alt geen het welk den afloop 
van het water maar eenigsins zoude kunnen belemmeren. En daar ik genoodzaakt ben naa afloop 
der schouwinge daarvan rappord aan den heer sousprefekt te moeten inzenden, zoo zult mij 
aangenaam wezen van uwed na afloop der schouwinge het nodige verslag te mogen ontfangen. 
In wiens verwachtinge ik inmiddels de eer heb met agting te zijn. 
Mijn Heer, UWE Dienaar de maire voornoemd van Nagell. 
 
Twickel den 27 augustus 1813. 
Den ondergeteekende waarneemende de functien van markenrichter van Stokkum, ontvangen 



hebbende eene aanschrijving van de Maire van Laren, inhoudende eene order van den 
onderprefekt dato 15 aug nr 876 om alle beeken en waterleidingen en bijsonder de Bolksbeek op 
te ruymen en schoon te maken. 
Zoo is het dat den markenrichter elk en een igelijk bij deezen gelast om zijn perceel, zoowel van 
den Bolksbeek als alle andere beeken en waaterleydingen door de marke Stokkum loopende, 
binnen den tijd van agt dagen behoorlijk uit te diepen, van ruyt te suiveren en het daarboven 
staande hout weg te ruymen, opdat het water nergens eenigen hinder ontmoet; bij de boeten 
volgens marken resolutien door de naalaatigen te verbeuren. 
Wordende de gezwoorens gelast om nauwkeurig toezigt te houden dat deeze schoonmaking en 
opruyming der beeken in de behoorlijkste order geschiede; op hunne verantwoordelijkheid 
volgens hun gedaane aanschrijvingen. 
En zal op zondag den vijfden september worden bekend gemaakt wat dag en uur de schouw zal 
worden gehouden. 
En opdat niemand eenige onkunde tot naalaatigheid kan voorwenden zal deeze op twee zondagen 
te Markelo en Diepenheim aam de kerk worden afgeleesen en daarvan door de kosters 
gerelaateerd om te kunnen strekken naa behooren. 
J.C. Brill. 
Den inhoud dezes is alhier op twee agter een volgende zondagen gepubliceerd, hetwelk hierdoor 
word gerelateerd. 
Markelo den 12 7ber 1813 Jan Warmelink coster. 
 
Twickel den 2 september 1813. 
Den ondergeteekende waarnemende de functien van erfmarkenrichter der marke Stokkum en 
Herike doet hier mede aan een ieder te weten dat ingevolge de op heeden en acht daagen gedaane 
bekendmaking op woensdag den 8 september 1813 door de gezwoorens beginnende des morgens 
om neegen uuren, zal werden gehouden eene voorschouw over de Bolksbeeke beginnende bij de 
Visschers sluys en eindigende bij de Hartgerink Sleye; wordende een ider gelast om zijn park 
alsdan behoorlijk te hebben geschraat, uitgediept en verbreed van het in de weg staande hout 
opdat het waater een ruyme afloop hebbe. 
Dat op vrijdag den 10 september 1813 door of van weegen den ondergeteekende de finaalen 
schouw over genoemde beeke zal worden gedaan beginnende des morgens om neegen uuren bij 
de Visschers sluis en eindigende op de grensen deeser marke bij Hartgerink Sleye; een ider zal 
alsdan op zijn perk preesent zijn en aanwijsing doende; zullende de naalaatigen en die welke hun 
perk niet behoorlijk schoongemaakt hebben naa de wetten worden beboet. 
Op opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deeze op zondag den 5 september 1813 
aan de kerken te Diepenheim en Markelo worden afgeleesen, daarvan door de kosters gerelateerd 
om te kunnen strekken naa behooren. 
J.C. Brill. 
Den inhoud dezes op den 5 7ber alhier gepubliceerd, hetwelk hierdoor word gerelateerd. 
Markelo den 12 7ber 1813 J. Warmelink coster. 
 
Twickel den 10 april 1800 zeventien. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Harke doet hier mede aan 
iegelijk wien zulks mag aangaan te weten dat op maandag den 21 april 1817 door hem schouwe 
zal worden gedaan over de beekenwallen en cadijken langs de Bolksbeek en andere 
waterleidingen beginnende des morgens om negen uur bij de Visschers sluis en eindigend op de 
grenzen dezer marke bij Hartgerink Sleye; een ieder zal als dan op zijn perk present zijn en 



aanwijzing doen, zullende de nalatige en alle welke hun perk niet behoorig in order hebben na de 
wetten worden beboet. 
Eindelijk worden de gezworens gelast om ieder in zijn vierel op een door hun te bepalene dag 
binnen acht dagen alle drijfwegen na het broek behoorlijk op te doen maken, de hieraan niet 
voldoende aan de ondergeteekende op te geven om volgens resolutien daartegen te handelen. 
Opdat niemand eenige onkunde kan voorwenden zal deze op twee achtereenvolgende zondagen 
worden afgelezen aan de kerken te Marculo en Diepenheim, een dubbeld aangeplakt en daarvan 
door de kosters gerelateerd om te strekken na behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij burgemeester van Goor W. Götte. 
Den inhoud dezes is alhier twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd. 
Markelo 29 april 1817 Jan Warmelink koster. 
 
Twickel den 22 augustus 1800 zeventien. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike maakt bekend ten gevolge 
van een besluit van den heer gouvernreur dezer provintie inhoudende dat alle wegen in eenen 
goeden staat moeten onderhouden worden, dat alle buurschapswegen en waterleidingen in deze 
markte gelijk die vanouds gemaakt worden voor den 28 dezer maand behoorig gemaakt, 
opgeruimd en in eenen schouwbaren staat moeten gesteld zijn. En worden de gezworens dezer 
markte gealst bij het maken der wegen opzigt te houden. Wijders dat de verwalter 
erfmarktenrigter voorn. voornemens is te schouwen den Kooidijk liggende in het Stokumer broek 
op woensdag den 27 dezer des morgens om tien uur. Waarschuwende een iegelijk wie zijn perk 
als van ouds in dien weg welke zeer slecht is te maken heeft, als mede de gene welke togtslooten 
in het broek moeten ruimen waarvan vele bijna toegeland zijn, dat zij dezelve voor dien tijd 
zorgvuldig in orde brengen. Wordende een elk gelast op genoemd uur en tijd bij zijn perk op den 
Kooidijk tegenwoordig te zijn. 
Een ieder wachte zich voor al het onaangename, schadelijke en boetens welke bij verzuim daaruit 
zullen voortkomen. 
En zal deze afgelezen worden aan de kerken te Marculo en Diepenheim op zondag den 24 dezer, 
een dubbeld er van geaffegeerd en daarvan gerelateerd als na behooren. 
W. Mellink. 
Gezien W. Götte. 
Den inhoud van binnenstaande alhier gepubliceerd zondag den 24 augustus 1817 en een 
gelijkluidende geaffigeerd. 
J. Warmelink koster te Markelo. 
 
Twickel den 22 augustus 1818. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van Stokum en Herike maakt bij dezen aan elk en 
een iegelijk wien zulks mag aangaan, ten gevolge van art 45 van het reglement van bestuur ten 
plattenlande van de provintie Overijssel, bekend dat hij voornemens is op woensdag den 2 
september 1818 in Stokum te schouwen: 
1.  de Potbeek tot aan de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding uit den Gatmans plas en het vlier. 
5.  de waterleiding van Oelbrink tot in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goot genaamd loopende in de Schipbeek. 



7.  den Kortenvoord loopende in de Schipbeek. 
8.  de Nieuwe goot beginnende bij den Lendrink dam loopende in de Schipbeek. 
9.  de leidng van den zoogenaamden Bruggenkolk en Rozendomsdijk die zich vereenigt in de 
Nieuwe goot nr 8. 
In Harke: 
1.  de Vloedgraven in de meene loopende tot aan de Rosmansbrug. 
2.  de beek van den Pot loopende bij het erve Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg die eindigt bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Swartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goot genaamd in het broek beginnende tegen MorsJans hooiland en 
eindigende in de beek bij Rozendom. 
Wordende een elk bij dezen gewaarschuwd van te zorgen om zijne perken in goeden staat te 
brengen, die te schraden, de ondiepten er uit te graven, de vooruitstekende hoeken af te steken en 
het hout boven en in dezelve hangende weg te hakken. 
En zal tegen de nalatige die hun perk niet na behooren hebben onmiddellijk en gevolge der wet 
gehandeld worden. 
De gezworens worden verzogt en gelast als van ouds opzigt te willen houden elks in hunner hoek 
dat de gemeene perken ook voor den 2 september geregeld en zorgvuldig in orde komen en dat 
zij bij het doen der schouwe tegenwoordig zijn. 
En zal deze op twee achter een volgende zondagen worden afgelezen aan beide de kerken te Goor 
en te Markelo, een dubbeld daarna geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij burgemeester van Goor G. Verbeek. 
Gezien W. Götte schout. 
Den inhoud van binnenstaande alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen 
gepubliceerd en een gelijkluidende geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 10 juny 1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan, dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door 
particuliere landen loopende van wat naam of aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te 
diepen; de bovenstaande houtgewassen op te slaan en in zoodanige order te maken dat het water 
alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigters geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoende staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 



9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de veldgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de leiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de leiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de zoogenaamde Goote in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en eindigende in 
de beek bij Rosendom. 
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of vanwegen den 
verwalter erfmarktenrichter de schouw over alle beeken en waterleidingen in deze markte zal 
gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording en boere daartoe bepaald bij de wetten. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Marculo op 
twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
Benevens een dubbeld aan gezworens ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes is hier op twee agter een volgende zondagen alhier gepublyceerd en een gelijk 
luidende geaffygeerd. 
Markelo den 23 juny 1819. 
 
Twickel den 23 juny 1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten dat ingevolge gedane bekendmaking van den 13 en 20 juny 1819 de schouw over alle de 
beeken en waterleidingen in deze markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal 
worden gehouden door de gezworens op order van den verwalter erfmarktenrigter door wien 
nader de naschouw zal gedaan worden op maandag den 28 juny 1819 voor Stokkum te beginnen 
smorgens om zes uur met de Potbeek tot aan de Schipbeek. 
Op dingsdag den 29 juny voor Herike te beginnen smorgens om zes uur met den Vloedgraven in 
de meene tot aan de Rosmansbrug en vervolgens in Stokkum en Herike, volgens de gedane 
publicatien. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrigter en gezworens aan, 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande, door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En opdat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
heden voor eenen zondag worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters 



bekrachtigd om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes alhier gepubliceerd te Markelo den 27 juny 1819 en een gelijkluidende 
geaffigeerd. 
jura voor publiceren f 0-2-0 
relateeren  0-2-0 
affigereeren  0-2-0 
   0-6-0 
Jan Warmelink koster. 
 
Goor den 29 juny 1819. 
Aan den heer schout van Markelo. 
Ik heb de eer uwed te berigten dat namens mij op gisteren en heden door de gezworens der 
markten Stokum en Herike en Carspel Goor de schouwe gedaan is over alle beeken en 
waterleidingen in voorn. markten welke in zoodanen staat bevonden als uitgedrukt staat in den 
staat dezer. Tevens dat door mij nogmaals in het begin der andere maand de naschouw zal gedaan 
worden. 
De verw. erfmarkenrigter. 
De ondergetekende boermannen van de boerschap Stokkum verklaren dat zij na gedane schouw 
alles in goeden order en de waterleiding behoorlijk schoon gemaakt en opgeruimd gevonden 
hebben. 
 
Twickel 11 september 1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Harke doet hier mede 
te weten op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan, dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door 
particuliere landen loopende van wat naam of aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te 
diepen; de bovenstaande houtgewassen op te slaan en in zoodanige order te maken dat het water 
alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigters geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoende staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de veldgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 



4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of vanwegen den 
verwalter erfmarktenrichter de schouw over alle beeken en waterleidingen in deze markte zal 
gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording en boere daartoe bepaald bij de wetten. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Marculo op 
twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
Benevens een dubbeld aan gezworens ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien W. Götte schout. 
 
Twickel den 1 october 1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten dat ingevolge gedane bekendmaking van den 13 en 20 juny 1819 de schouw over alle de 
beeken en waterleidingen in deze markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal 
worden gehouden. 
Op dingsdag den 5 october 1819 smorgens om zeven uur te beginnen met: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
Op zaturdag den 9 october 1819 smorgens om zeven uur te beginnen met: 
1.  de veldgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrigter en gezworens aan, 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande, door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 



panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En opdat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
heden worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters bekrachtigd om te kunnen 
strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout W. Götte. 
 
ca 1820 (?) 
Lijst der tochtsloten en waterleidingen in de markt van Stokkum. 
1. 
De Potbeke door Beusbergen begint bij den Pot, loopt door het Venneken onder de Vennekesbrug 
heen, langs de erve Wevers, Koelmans, Smitjans, Wannink, Wansink, Greven, Dijkink en 
Argsman in de oude beek welke in de Schipbeek eindigd. 
2.  
De waterleiding van Plasman naar het vlier begind bij Krooshoop, loopt voorbij het erve Meyer 
en Plasman, vereenigd zich met de waterweg van de Hunger en Wennink en ontlast zich in het 
vlier. 
3. 
De waterleiding van Alink naar het vlier loopt langs de Peusscher en Baas Harmen en eindigd in 
het vlier voormeld. 
4. 
Het water uit den Gatmansplas door den kruisweg en eindigd in het vlier. 
5. 
De waterleiding van Oolberink, Hoevink, Kremers, Hermen Kooyers loopt in de Schipbeek. 
6. 
De waterleiding de Noordamsgoote genaamd begint bij den Noordam in het broek en eindigd bij 
de maat van Harmen Kooyers in de Schipbeek. 
7. 
Een dito den Kortenvaart genaamd begind aan de Blaarde maat en loopt in de Schipbeek. 
8. 
De Nieuwe Goot begint aan den Lendrink dam, loopt door het broek en het hooiland de 
Kooldewee genaamd en loopt bij den Rosendom in de Schipbeek. 
9. 
Een waterleiding vanaf de zoogenaamde Bruggekolk in Rosendoms dijk, lopende tusschen gen. 
dijk en het hooyland van Morsjan door, verders langs den weg tot daar zich dezelve door de 
Vennekoele vereenigd met nr 8 of de Nieuwe Goot. 
 
Twickel den 10 juny 1820. 
De ondergetekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike maakt bij dezen aan elk en 
een iegelijk wien zulks mag aangaan ten gevolge van art 45 van het regelement van bestuur ten 
plattelande van de provintie Overijssel bekend dat hij voornemens is op maandag den 19 juny 
1820 smorgens om zes uur in Stokkum te schouwen: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 



5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
Op dien zelfden dag namiddags om twee uur in Harke: 
1.  de veldgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Wordende een elk bij dezen gewaarschuwd van te zorgen om zijn perken in goeden staat te 
brengen, die te schraaten, de ondiepten er uit te graven, de vooruit stekende hoeken af te steeken 
en het hout boven en in dezelve hangende weg te hakken. En zal tegen de nalatigen die hun perk 
niet na behoren hebben, onmiddellijk ingevolge de wet gehandelt worden. De gezwoorens 
worden verzogt en gelast als van ouds elks in hunnen hoek opzigt te willen houden dat de 
gemeene perken ook voor den 19 juny 1820 geregeld en zorgvuldig in order komen. Zo ook dat 
de marktewegen voor dien tijd in eenen behorig goed schouwbare staat gebragt worde en dat zij 
bij het doen der schouwe tegenwoordig zijn. En zal deze op twee agter een volgende zondagen 
aan beide de kerken te Goor en Markelo worden afgelezen. Een dubbeld daarna geaffigeerd en 
daar van gerelateerd en een dergelijk aan de gezwoorns tot narigt gegeven worden. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes is alhier te Markelo twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een 
gelijkluidende geaffigeerd. 
Markelo den 19 juny 1820 J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 15 september 1820. 
De ondergetekende verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike maakt bij dezen aan elk en 
een iegelijk wien zulks mag aangaan ten gevolge van art 45 van het regelement van bestuur ten 
plattelande van de provintie Overijssel bekend dat hij voornemens is op zaturdag den 30 sept 
1820 in Stokum te schouwen: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke op maandag den 2 oct 1820: 
1.  de veldgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 



5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Wordende een elk bij dezen gewaarschuwd van te zorgen om zijn perken in goeden staat te 
brengen, die te schraaten, de ondiepten er uit te graven, de vooruit stekende hoeken af te steeken 
en het hout boven en in dezelve hangende weg te hakken. En zal tegen de nalatigen die hun perk 
niet na behoren hebben, onmiddellijk ingevolge de wet gehandelt worden. De gezwoorens 
worden verzogt en gelast als van ouds elks in hunnen hoek opzigt te willen houden dat de 
gemeene perken ook voor den 19 juny 1820 geregeld en zorgvuldig in order komen. Zo ook dat 
de marktewegen voor dien tijd in eenen behorig goed schouwbare staat gebragt worde en dat zij 
bij het doen der schouwe tegenwoordig zijn. En zal deze op twee agter een volgende zondagen 
aan beide de kerken te Goor en Markelo worden afgelezen. Een dubbeld daarna geaffigeerd en 
daar van gerelateerd. 
W. Mellink. 
 
Markelo den 9 april 1821. 
Aan den heer Melling markenrigter van Stokkum en Herike. 
De ondergetekenden alle eigenaren van landerijen dragen met alle eerbied aan den heer 
markenrigter van Stokkum en Herike voor hoe dat zij door de ligging van hunne landerijen veel 
nadeel komen te lijden doordien het water uit het zogenaamde Venneken geen genoegzamen 
aftrek heeft en zij dus door de veelheid van dezelve in den hooitijd (zo als nu ook het geval plaats 
heeft) niet in staat zijn om dezelve op een behoorlijke tijdt te konnen bewerken. 
Men vleid zich dat zulk een nadeel zoude kunnen worden weggenomen of merkelijk verbeterd 
door de volgende veranderingen. 
Tusschen de gaardens van Arend Kremers en Jan Hermen Oolberink is een stege waarin geen 
komme is en geen genoegzame lengte om er over te lopen; tusschen Jan Hermen Oolberink zijn 
oude en nieuwe grond waar te vooren altoos de togtsloot heeft heen gegaan zit nu een dam om 
over te varen na die nieuwe grond; om die nieuwe grond kan het water heen doch loopt in de 
ronte en is ook op den zuidoost hoek niet diep genoeg. Verders loopt het water door een pomp die 
in Smitjans Stege leid en ook rijkelijk eng is. Vandaar tusschen Wannink gaarden en den 
Kerkdijks gaarden en Wansink gaarden moet wel een voet dieper worden uitgegraven, ook heeft 
Wansink daar een stuk van een ouden boom in zitten daar weinig water door kan. Verders tegen 
Gerrit Greven moet het ook uitgediept en aan zijn mestvald of voor het hekje een wijder komme 
in; vandaar tot bij Lambert Ansink moet ook wel een voet dieper worden uitgegraven en die 
nieuwe komme bij Ansink is pas ¾ voet rijnl. wijdt. 
Al was nu de brug in den Vennekesdijk nog eens zo wijdt en loopt vervolgens overal als in een 
tregter. Zo zoude zulks niets konnen buten. 
Nu kan het uit het Agterste Venneken ook aftrekken door of naar het Herikervlier doch hier zijn 
ook alweer de volgende beletselen; een kom voor het land van Gerrit Greven is veel te lang, 
verder bij het huis van de wed. Gerrit Hanses in de weg is geen komme en ook geen genoegzame 
diepte om er over te konnen. 
Verders worden in den togtsloot ongeveer de Bute en tegens het huis van Jan van Dam ook 
dammen zomtijds in den togtsloot gezet die ook veel tot nadeel van den aftrek van het water 
hinderen. 
Zo er in dat een en ander door den heere markenrigter (wien wij alle er vriendelijk om verzoeken) 
mogte in voorzien worden vleid men zich met reden een grote verandering en verbetering te 
zullen ondervinden. 
Het welk doende. 



J. Warmelink, J.H. Gorkink, J.H. Peusschers, T. Steunenberg, A. Lodeweges, G.J. Diekenk, G.J. 
Hilberink, W. Kistemaker, Hendrik Leuverink, J.H. van Heek. 
 
Twickel den 25 mey 1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hier mede 
te weten op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan, dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door 
particuliere landen loopende van wat naam of aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te 
diepen; de bovenstaande houtgewassen op te slaan en in zoodanige order te maken dat het water 
alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigters geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoende staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de veldgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of vanwegen den 
verwalter erfmarktenrichter de schouw over alle beeken en waterleidingen in deze markte zal 
gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording en boere daartoe bepaald bij de wetten. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Marculo op 
twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
Benevens een dubbeld aan gezworens ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
 
Twickel 8 juny 1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten dat ingevolge gedane bekendmaking van den 27 mey en 3 juny jl de schouw over alle de 
beeken en waterleidingen in deze markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal 
worden gehouden. 
Op dingsdag den 19 juny 1821 smorgens om 7 uur: 



1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
Op woensdag den 20 juny 1821 smorgens om 7 uur: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrigter en gezworens aan, 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande, door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En opdat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
heden worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters bekrachtigd om te kunnen 
strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Bovenstaande twee keer gepubliceerd en een id. geaffigeerd alsmede gerelateerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Goor 26 juny 1821. 
De marktenbodens van Stokum en Herike worden gelast elks in zijnen hoek te gaan rondzeggen 
dat alle beeken, waterleidingen en togtslooten in deze markte binnen heden over acht dagen in 
eenen goeden schouwbaren staat moeten gebragt worden. 
Aan de gezworens wordt opgedragen dat den inhoud dezer volkomen nagekomen worde en om 
van hun bevindt aan den ondergeteekenden op dingsdag den 3 july 1821 berigt te geven. 
De markenrigter van Stokum en Herike W. Mellink. 
 
Twickel den 15 september 1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 



Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan, dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door 
particuliere landen loopende van wat naam of aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te 
diepen; de bovenstaande houtgewassen op te slaan en in zoodanige order te maken dat het water 
alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigters geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoende staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of vanwegen den 
verwalter erfmarktenrichter de schouw over alle beeken en waterleidingen in deze markte zal 
gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording en boere daartoe bepaald bij de wetten. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
Benevens een dubbeld aan gezworens ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd. Een id. geaffigeerd als 
ook voor het relateren zamen 8 st. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 5 october 1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten dat ingevolge gedane bekendmaking van den .... de schouw over alle de beeken en 
waterleidingen in deze markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal worden 
gehouden. 
Op dingsdag den 16 october 1821 smorgens om zeven uren te beginnen met: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 



3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
En op maandag den 15 october 1821 namiddags om twee uren te beginnen met: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrigter en gezworens aan, 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande, door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En opdat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
heden worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters bekrachtigd om te kunnen 
strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien W. Götte schout. 
Deze alhier 2 keer afgelezen voor relateren en 1 id. geaffigeerd zamen 8 st. 
Jan Warmelink koster. 
 
Twickel den 15 mey 1822. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet hier mede 
te weten op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan, dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door 
particuliere landen loopende van wat naam of aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te 
diepen; de bovenstaande houtgewassen op te slaan en in zoodanige order te maken dat het water 
alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigters geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoende staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 



3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of vanwegen den 
verwalter erfmarktenrichter de schouw over alle beeken en waterleidingen in deze markte zal 
gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording en boere daartoe bepaald bij de wetten. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
Benevens een dubbeld aan gezworens ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien W. Götte schout. 
Den inhoud dezes op twee achtereenvolgende zondagen afgelezen en een id. geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
De scholte zal den Vloedgraven en de meenen nazien. 
Potbeek vanaf den Pot tot de Spegthorst. 
Park op Potman een ander er tegenoover liggende schraden, gedeeltelijk gemeente, Wiemerink 
park niet goed. 
Gemeente aan geene kant, Meulenkolk na Verdriet op sommige plaatsen slegt, door de Scholte te 
veranderen, alles klaar te hebben uiterlijk woensdag. 
Door de hr Götte alles nieuw na te zien. 
Nog te schouwen Deldnerbroek, Allink zijde, Azelo, Wiene ½, Hengevelde. 
 
Twickel den 29 mey 1822. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de marke Stokkum en Herike doet hier mede 
te weten dat ingevolge gedane bekendmaking van den .... de schouw over alle de beeken en 
waterleidingen in deze markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal worden 
gehouden. 
Op maandag den 10 juny 1822 smorgens om zeven uur te beginnen met: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 



5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
Op dingsdag den 11 juny 1822 smorgens om zeven uur: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrigter en gezworens aan, 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande, door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En opdat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan de geref. kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim op een zondag worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters 
bekrachtigd om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes op twee achtereenvolgende zondagen afgelezen en een id. geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de marke Stokum en Herike doet hier mede 
te weten dat door of namens hem de schouw over alle de beeken en waterleidingen in deze 
markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal worden gehouden. 
Op maandag den 14 october 1822 smorgens om zeven uur: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
Op dingsdag den 15 october 1822 smorgens 7 uur: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 



2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze de gezworens aan, te zorgen dat ten dage 
der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de boete daartoe staande, 
door ieder gezworen te verbeuren welke in zijn markte of district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de gezworens gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En opdat niemand hiervan onkundig blijve zal deze aan de beide kerken te Goor en Markelo op 
heden en acht dagen worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters bekrachtigd 
om te kunnen strekken naar behooren. 
W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes is alhier op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een id. 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 22 mey 1823. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
In Stokum en Beusbergen: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 



2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende op vrijdag den 13 juny 1823 namiddags om twee uur over de beeken en leiden in Herike 
te beginnen aan de Rosmansbrugge kort bij Goor en op maandag den 16 juny 1823 smorgens om 
zeven uur in Stokum te beginnen met de Potbeek die loopt na de Schipbeek. 
Door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen 
en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo op 
twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de custors op een 
dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen strekken tot 
hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen afgelezen. 
Markelo den 2 juny 1823 Jan Warmelink koster. 
 
Twickel den 26 september 1823. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
Zullende op maandag den 13 october 1823 te beginnen met: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
En op vrijdag den 17 october 1823 namiddags om een uur te beginnen: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 



2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen 
en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim op twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Den inhoud dezes alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een id. 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel 26 mey 1824. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
Zullende op woensdagmorgen den 9 juny 1824 te beginnen met: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
En op dingsdagmorgen om acht uur den 8 juny 1824 te beginnen met: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 



4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen 
en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim op twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien W. Götte schout. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen afgelezen en een dito geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 27 september 1824. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende op woensdag den 13 october 1824 smorgens om 8 uur in Herike en op vrijdag den 15 



october 1824 smorgens om 8 uur in Stokkum door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter 
de schouw over deze beeken, waterleidingen en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo twee 
achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de custors op een dubbeld 
van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien W. Götte schout. 
Deze inhoud alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd J. Warmelink 
koster. 
NB en id. geaffigeerd. 
 
Vrijdagavond 31 nov. 1824. 
Den heer W. Mellink rentmeester op den huize Twikkel. 
Amice, 
Gisterenavond heb ik vergeten uwed te zeggen dat Kooyman uit het Stokkumerbroek bij mij is 
geweest en gezegd dat met het hoge water de Kooydijk op de plaats waar de oude brug gelegen 
heeft was doorgebroken en aldaar een aanzienlijk groot gat was gespoeld, zoo dat hij niet dan te 
voet over een plank na zijn huis konde komen en geen fourage voor zijn vee van het land in den 
Stokkumeresch konde bij het huis krijgen of dit gat moest eerst gemaakt of hersteld zijn, dat dit 
het perk was van eenen Wannink die echter geen lust gevoelde hier iets aan te doen, waarom hij 
verzoekt dat het ten spoedigste hierover opgesteld wierd. Daar dit van uw departement is zoo zult 
uwed wel de nodige orders aan de gezworenen willen geven om dat gat te stoppen. 
Na groeten verblijf ik met achting W. Götte. 
 
Twickel den 3 juny 1825. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 



8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Harke: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende op maandag den 20 juny 1825 smorgens om 9 uur te beginnen aan den Pot in Herike en 
den volgenden dag smorgens om 9 uur bij Markelo in Stokum door of vanwegen den verwalter 
erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen en marktenwegen gehouden 
worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo twee 
achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de custors op een dubbeld 
van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien bij mij schout van Markelo W. Götte. 
Deze alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een id. geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Markelo den 3 october 1825. 
nr 160 
Aan den heer verwalter erfmarkenrigter van Stokkum, Herike en Karspel Goor. 
Daar ingevolge besluit van zijne excellentie den heere gouverneur dezer provincie dd 2 
september jl 1e divisie nr 4, de tochtsloten op de nieuw aangelegde steenen duikers van den 
straatweg corresponderende tot de diepete van den bodem der gezegde duikers, moeten worden 
uitgegraven breed in den bodem ter wijdte van de duikers te wederzijdsch de doseringen 
derzelven opgaande met een glooying van 1½ op 1. 
Zoo verzoek ik u Mijn Heer de markenrichter om in de te doene publicatie wegens de 
najaarsschouw hier expresselijk melding van te maken en bij de te doene schouw over de 
bedoelde tochtsloten van het begin tot het einde buitengewoon acht te willen geven op de 
nakoming der gegevene bevelen; terwijl ik uwed al verder moet verzoeken om mij van den afloop 
dezer schouw te willen informeren ten einde hierna mijn rapport aan zijne excellentie den heere 
gouverneur te kunnen inrigten. 
De burgemeester van Markelo W. Götte. 
 
Twickel den 8 october 1825. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van tien dagen, na de eerste 



afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
Zullende op dingsdag den 18 october 1825 morgens om 9 uur te beginnen met: 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
En op maandag den 17 october 1825 smorgens om 9 uur te beginnen met: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Tevens worden de gezworens gelast om stiptelijk te zorgen dat de togtsloten corresponderende op 
de duikers in den straatwegen tot de diepte van den bodem der gezegde duikers worden 
uitgegraven breed in den bodem ter wijdte van de duiker, te wederzijdse de doseringen derzelve 
op gaande met eene glooying van 1½ op 1 door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter de 
schouw over deze beeken, waterleidingen en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim op twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien bij mij burgemeester W. Götte. 
Den inhoud dezes alhier te Markelo op twee agtereenvolgende zondagen gepubliceerd en een id. 
geaffigeerd. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 10 juny 1826. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 



zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende op donderdag den 19 juny 1826 om 8 uur te Herike en den 20 juny 1826 in Stokkum 
door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen en 
marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien bij mij burgemeester W. Götte. 
Bovenstaande alhier te Markelo twee agtereenvolgende zondagen afgelezen. 
J. Warmelink koster. 
 
Twickel den 8 juny 1827. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 



aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende op donderdag den 21 juny 1827 smorgens om acht uur in Herike en in Stokum .... door 
of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen en 
marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
 
Twickel 7 october 1827. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 



3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende de schouwe in Stokum over nr 1-9 op woensdag den 25 october 1827 en in Harke over 
nr 1-5 op vrijdag den 27 october namiddags 1 uur door of vanwegen den verwalter 
erfmarktenrigter de schouw over deze beeken, waterleidingen en marktenwegen gehouden 
worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien W. Götte burgemeester. 
 
Twickel den 4 juny 1828. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 



7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende de schouw in Stokkum over nr 1-9 en in Herike over nr 1-5 op dingsdag den 24 juny 
1828 smorgens om 8 uur door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter over deze beeken, 
waterleidingen en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor en Markelo twee 
achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de custors op een dubbeld 
van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
 
Twickel den 30 mey 1829. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
Stokkum 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 



3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende op .... smorgens om .. uur en in Stokkum op maandag den 15 juny 1829 in Herike door 
of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter over deze beeken, waterleidingen en marktenwegen 
gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien W. Götte burgemeester. 
 
Twickel 22 september 1829. 
De verwalter erfmarktenrigter van de markte Stokum en Herike doet ingevolge artikel 45 van het 
reglement van bestuur ten plattenlande van de provincie Overijssel aan allen en een iegelijk die 
zulks mogt aangaan, ten ernstigsten aanzeggen dat zij binnen den tijd van veertien dagen, na de 
eerste afkondiging dezer publicatie, alle oude en gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, 
dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door particuliere landen loopende van wat naam of 
aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te diepen; de bovenstaande houtgewassen op te 
slaan en in zoodanige order te maken dat het water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook dat 
door hen alle marktenwegen binnen die tijd in eenen voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
In Stokkum 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 



Zullende op .... smorgens om .. uur en in Stokkum op maandag den 5 october 1829 smorgens om 
acht uren in Herike door of vanwegen den verwalter erfmarktenrigter over deze beeken, 
waterleidingen en marktenwegen gehouden worden. 
En worden de gezworens van genoemd markte door en bij deze ten aller ernstigsten gelast om 
ieder in zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde nagekomen en uitgevoerd op 
hunne verantwoording. 
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van gen. markte om hunne panden 
na behooren te maken en zal bij het dien der schouw geene de minste vrijlating plaats hebben, 
maar tegen elken nalatigen volgens de wet gehandeld worden. 
En opdat niemand hier van onbekend blijft zal deze aan beide de kerken te Goor, Markelo en 
Diepenheim twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, aangeplakt en er door de 
custors op een dubbeld van gerelateerd en eene aan de gezwoorens ter hand gesteld om te kunnen 
strekken tot hun narigt. 
De verwalter erfmarktenrigter voorn. W. Mellink. 
Gezien W. Götte burgemeester. 
 
Twickel den 22 juny 1830. 
De ingezetenen van Stokkum en Herike worden bij dezen herinnerd en aangemaand om een 
iegelijk voor zooverre hem betrefd, te zorgen van zijn perken in de beeken en waterleidingen 
dezer markte, die hieronder nader omschreven zullen worden, behoorig op te ruimen of te 
schraden, het daar bovenstaande hout aan den stam af te houwen of op te snoeyen en alles in 
eenen goeden schouwbaren staat te brengen en zulks binnen acht dagen na de laatste afkondiging 
dezer publicatie, te weten: 
In Stokkum 
1.  de Potbeek tot aan de de Schipbeek. 
2.  de waterleiding van Plasman na het vlier. 
3.  de waterleiding van Aling na het vlier. 
4.  de leiding van den Gatmansplas in het vlier. 
5.  de leiding van Oelbrink in de Schipbeek. 
6.  de waterleiding de Noordendams goote genaamd loopende in de Schipbeek. 
7.  den Korten voord loopende in id. 
8.  de Nieuwe goot bij Lenderink dam loopende in id. 
9.  den leiding van den zoogenaamden Bruggenkolk loopende in nr 8. 
In Herike: 
1.  de vloedgraven in de meene tot aan Rosmansbrugge. 
2.  de beek van den Pot tot bij Speekhorst in de beek. 
3.  de waterleiding van den berg tot bij Meulenkolks land in de beek. 
4.  de waterleiding van Immink tot aan de Zwartedijksbrug. 
5.  de waterleiding de Goote genaamd in het broek, tegen MorsJans hooiland beginnende en 
eindigende in de beek bij Rosendom. 
Zullende de nalatigen zich de nadeelige gevolgen te wijten hebben, wanneer door het 
gemeentebestuur mogt goedgevonden worden om de schouw over dezelve te doen. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike W. Mellink. 
 
Markelo den 13 september 1831. 
nr 241 
onderwerp: schouw over de waterleidingen 



Aan den heer verwalter erfmarkenrigter van Stokkum, Herike en Karspel Goor. 
De schouw over de waterleidingen, gooten, duikers, enz, welke overeenkomstig art 4 van het 
reglement op de waterleidingen dezer gemeente vanwege dit bestuur zal worden gehouden, is 
bepaald te zullen beginnen in het dorp Markelo op dingsdag den 20 dezer maand des morgens ten 
acht uren. 
Ik heb de eer uwed hiervan kennis te geven en nodig uwed uit om als dan te willen zorgen dat 
tegen dien tijd alle de in uwe marke gelegen en door marken of gemeentegronden loopende 
waterleidingen overeenkomstig art 8 van gemeld reglement in behoorlijken schouwbaren staat in 
order zijn gebragt voor de burgemeester van Markelo in dienst bij de Mobiele Overijsselsche 
Schutterij. 
Den eersten assessor W. Kistemaker. 
 
Markelo den 1 september 1832. 
nr 25 
onderwerp: schouw over de waterleidingen 
Aan den heere marktenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor op den huize Twickel. 
Wij hebben de eer uw edele door dezen te informeren dat de najaarsschouw over alle binnen deze 
gemeente gelegene beeken, waterleidingen, gooten, bruggen, vonders en duikers in den loop 
dezer maand zal worden gehouden en dat dezelve bepaald is te zullen beginnen op woensdag den 
12 september aanstaande des morgens ten acht uren aan den Strampen in de Herikermeen. 
Wij verzoeken uwed alzoo tot voorkoming van onaangenaamheden om de noodige orders te 
willen geven, dat alle de ten laste uwer markte zijnde perken tegen dien tijd in behoorlijke 
schouwbaren staat worden gebragt, niet alleen door alle waterleidingen van ruigte enz te 
zuiveren, maar ook door sommige derzelver te doen uitgraven en verbreeden. 
Burgemeester en assessoren van Markelo. 
Voor de burgemeester de eerste assessor W. Kistemaker. 
Ter ordonnantie B.J. Senkeldam. 
 
Markelo den 17 mei 1833. 
nr 137 
onderwerp: schouw over de waterleidingen 
Aan den heere marktenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor op den huize Twickel. 
Ik heb de eer door dezen kennis te geven dat de schouw over de waterleidingen tochtsloten, 
bruggen, beeken en duikers is bepaald te weten voor Stokkum op dingsdag den 4 juny, Herike op 
woensdag den 5 juny en Kerspel Goor op vrijdag den 7 juny aanstaande. 
Wordende uwed alzoo door dezen uitgenoodigd van te willen zorgen dat tegen dien tijd de ten 
laste uwer mark ten zijnde perken in behoorigen staat zijn, in order gebragt. 
Voor de burgemeester van Markelo in dienst bij de Mobiele Overijsselsche Schutterij. 
De eerste assessor W. Kistemaker. 
 
Markelo den 10 october 1834. 
nr 243 
onderwerp: schouw over de beeken, waterleidingen, enz 
Aan de heere markenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor. 
De schouw over de beeken, waterleidingen, tochtslooten, bruggen, vonders en duikers in den 
gemeente op maandag den 20 dezer maand een aanvang zullende nemen en de perken ten laste 
der onder UHWGeb administratie staande markten in eenen zeer slechten staat zijnde, zoo diend 



den UHWGeb van den dag der schouw te informeren met verzoek de nodige voorzieningen te 
willen nemen dat tegen den bepaalden tijd alle ondiepten waartoe het gunstige saizoen de beste 
gelegenheid aanbied zijn uitgegraven, de ruigten en modder uit dezelve weggeruimd, de boven 
hangende takken en bomen opgesnoeid of omgehouwen en voorts alles mag zijn gedaan wat zal 
worden vereischt, opdat dezelve overeenkomstig het bestaande reglement in eenen goeden 
schouwbaren staat mogen worden bevonden. 
Alzoo ik niet gaarne in de onaangename verpligting zoude willen komen om de straffen bij de art 
7, 8, 10, 17, enz van het bestaande reglement in dezen van applicatie te maken en daarinboven het 
gebrekkige ten laste der markte te doen in order brengen. 
Voor de burgemeester van Markelo de eerste assessor W. Kistemaker. 
 
Twickel den 20 october 1834. 
UEd aanschrijving van den 10 dezer is den 14 daaraan volgende ontvangen. Uit dezelve blijkt dat 
uwed onkundig zijt dat voor 5 jaar de markenrigter van Stokkum en Herike met overleg van het 
gemeentebestuur van Markelo heeft afgezien van alle bemoeying betrekkelijk het in orde brengen 
en schouwen der waterleidingen en wegen. 
Dat die waterleidingen en wegen, voor zo ver zij door en over marktengronden loopen, door het 
gemeentebestuur in vakken zijn afgedeeld waarvan elk ingezetene zijn perk heeft. 
Dat het gemeentebestuur van die afdeeling in perken of vakken nimmer aan den erfmarktenrigter 
kennis gegeven of er eene lijst van medegedeeld heeft, waardoor in onvermoedelijk geval dat de 
markenrigter verpligt zou zijn om die waterleidingen en wegen in schouwbaren staat te doen 
brengen, het onmogelijk is om eenig gevolg aan uwed aanschrijving te kunnen geven. 
Dat de marktengronden in het Kerspel Goor verdeeld zijn en thans particulier eigendom 
uitmaken. 
Nu voor het eerst maant het bestuur der gemeente Markelo den markenrigter niet slechts aan, 
maar bedreigd denzelven met strafbepalingen die alleen toegepast mogen worden op hen die 
onwillig zijn om hunne perken in behoorigen schouwbaren staat te brengen en dewijl dat bestuur 
gedurende de laatste vijf jaren teregt zonder medewerking des marktenrigters de schouw heeft 
gevoerd en de nalatigen tot hunnen pligt heeft moeten constringeren, zoo vermeent de 
ondergeteekende onverpligt te zijn om te voldoen aan uwed aanschrijving waarvan reeds op den 
16 dezer de verwalter erfmarkenrigter mondeling aan uwed heeft kennis doen geven. 
De erfmarktenrigter van Stokkum en Herike. 
 
Markelo den 20 augustus 1835. 
nr 251 
onderwerp: schouw over de waterleidingen 
Aan den heere marktenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor 
Ik heb de eer UHoogWelGeb kennis te geven dat ingevolge daartoe bekomen aanschrijving van 
Z.E. den heere gouverneur dezer provincie de onderscheidene waterleidingen, welke thans 
meestal droog zijn, op de vroegere diepte en breedte behoren uitgediept te worden ten gevolge 
waarvan dezelve van alle ondiepten, hoogten, ruigten en modder zijn gezuiverd. De vereischte 
kerkenspraken zullen ten dien einde voor deze gemeente geschieden op de twee eerstvolgende 
zondagen en ik verzoek UHoogWelGeb de noodige maatregelen te doen nemen dat de 
waterleidingen in de gemeene veld en broekgronden van UHoogWelGeb markte volgens 
bovenvermelde bepalingen zijn uitgediept en gezuiverd en waarover op den aan den voet dezes 
vermelde dagen vanwege dit bestuur de schouw zal gevoerd worden. 
De burgemeester van Markelo W. Götte. 



De schouw zal plaats hebben over de waterleidingen en tochtslooten in de markte Herike den 3 
september, Kerspel Goor den 4 en 5 dito en Stokkum den 8 en 9 dito. Over de Regge in de 
Herikermeen den 8 september. Over de Bolksbeek den 9 september. Over de Schipbeek den 11 
dito. 
 
Twickel den 29 aug. 1835. 
Aan de gezworens van Stokkum en Herike. 
Aan Hidders op Tijink het eerst te bezorgen die zulks dadelijk door den marktenbode aan alle de 
andere gezworens moet doen bekend maken.  
De gezworens van Stokkum een Herike wordt bij dezen aangeschreven en ten ernstigsten gelast 
om dadelijk bij ontvangst dezer aan de ingezetenen van hun vierel aan te zeggen dat zij hunne 
perken in de waterleidingen loopende door de gemeene marktengronden behoorig moeten 
schoonmaken en uitdiepen, zoo en in diervoege dat alles in behoorigen schouwbaren staat 
gebragt is voor den 3 september aanstaande in Herike en voor den 8 en 9 derzelfde maand in 
Stokkum. 
Blijvende de nalatige schouwpligtigen verantwoordelijk voor hun verzuim. Tevens zullen de 
gezworens op bovengen. dagen, een ieder zoo ver hem aangaat, bij het doen der schouwe 
tegenwoordig zijn en alle verlangde inligtingen geven aan den heer burgemeester van Markelo of 
deszelfs gemagtigde. 
De verwalter erfmarktenrigter van Stokkum en Herike get. W. Mellink. 
 
Markelo den 9 september 1836. 
nr 318/192 
onderwerp: schouw over de waterleidingen 
Aan den heere markenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor. 
Ik heb de eer UHoogWelGeb bij deze te informeren dat vanwege het bestuur dezer gemeente 
overeenkomstig het reglement de schouw over de waterleidingen en tochtslooten zal worden 
gevoerd, te weten op woensdag den 21 september 1836 te beginnen smorgens te 9 uren de 
Bolksbeek vanaf den Sanderman in het Markelsebroek tot aan de grenzen der gemeente 
Geesteren. 
Op donderdag den 22 september te beginnen smorgens te 9 uren al de in de markte van Herike 
gelegene waterleidingen en tochtslooten. 
Op vrijdag den 23 september te beginnen smorgens te 9 uren de Schipbeek vanaf den 
Bloemendaal aan de grenzen van de gemeente Holten tot bij het Westervlier aan de grenzen van 
de gemeente Diepenheim. 
Op zaterdag den 24 september te beginnen smorgens te 9 uren de Regge in de Herikermeen tot 
aan de Assche. 
Op woensdag en donderdag den 28 en 29 september te beginnen smorgens te 9 uren over al de in 
het Kerspel Goor gelegen waterleidingen en tochtslooten. 
En op vrijdag den 30 september en zaterdag den 1 october 1836 te beginnen smorgens te 9 uren 
al de in de markte van Stokkum gelegene waterleidingen en tochtslooten. 
Waarvan de vereischte kerkenspraken voor deze gemeente zullen geschieden op de twee 
eerstkomende zondagen. 
Ik verzoek UHoogWelGeb wederom de noodige bevelen te geven dat de waterleidingen in deze 
gemeene veld en broekgronden uwer markte tegen de schouwdag en op de vroegere diepte en 
breedte uitgediept en gezuiverd zijn. 
De burgemeester van Markelo W. Götte. 



Borculo den 2 october 1840. 
afschrift nr 279 
Aan de burgemeester van Markelo. 
Daar het water uit het Gelselaarschebroek onder deze gemeente in vroegere jaren, voordat de 
verdeeling der mark van Gelselaar heeft plaats gehad, zich steeds naar het lager gelegen 
Stokkummerbroek onder uwe gemeente heeft moeten ontlasten, zoo is men er bij de verdeeling 
der genoemde mark op bedacht geweest om daar waar zich te voren het voornaamste 
ontlastingspunt bevond, eene waterleiding aan te leggen welke ten zuiden van een weiland 
toebehorende aan B. toe Wesselhuis op Holstege onder Gelselaar het grondgebied dezer 
gemeente verlaat. Van dit punt af gerekend heeft zich volgens bekomen informatien te voren het 
water ontlast langs de gronden van R. Tekkelenborg landbouwer te Gelselaar, van E. Roessink op 
de Schipbeek onder de gemeente Diepenheim, van J. Diekink in Beusebarg onder Markelo, van 
Botterhuis en cons. te Markvelde onder Diepenheim, van G.J. Geerdink op Brinkerink onder 
Markelo, van W. Nigberink uit Lochuizen onder Nede, van A.J. Greven op Nijland in Stokkum, 
van J. Megers op Beusebarg onder Markelo,van H. Leemreize op de Oude Sluis te Diepenheim, 
alle gelegen onder uwe gemeente, het eerstgenoemde perceel ten noorden en de overigen ten 
zuiden van de waterloop, zijnde volgens bekomen verzekering de genoemde perceelen als den 
opworp uit de slooten hebbende, met uitsluiting der tegenover liggende gronden, met de ruiming 
dezer waterlozing belast. 
De bedoelde waterleiding moet zich voorbij de grond van H. Leemreize met een andere door het 
Stokkummerbroek loopende vereenigen, doch is van de limiet dezer gemeente of aan tot aan het 
punt van die vereeniging in geenen voldoenden staat om het water behoorlijk te kunnen afvoeren, 
waaraan het dan ook wordt toegeschreven dat sommige weilanden in het Gelselaarschebroek in 
den afgeloopen zomer bestendig onder water hebben gestaan. 
Ik neem daarom in het belang der grondeigenaren de vrijheid de aandacht van UWelEdAchtb op 
de aangeduide waterleiding te vestigen met verzoek de ruimpligtigen tot de ruiming te willen 
aansporen en de bestaande belemmeringen veroorzaakt door afdammingen om met voertuig te 
kunnen passeren, te doen opruimen en door doelmatige duikers of spikken vervangen. 
Zullende daarentegen van mijne zijde alles in het werk gesteld worden om de dijken of dammen 
langs de Bolksbeek te versterken om daardoor te verhoeden dat het Stokkummerbroek in het 
vervolg telkens geinnundeerd kan worden. 
De burgemeester van Borculo get. Luymes. 
 
Markelo den 10 october 1840. 
onderwerp: opruiming eener waterleiding in het Stokkummerbroek 
Aan den heer W. Mellink verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Herike te Delden. 
Ik heb de eer uwed te verzoeken om met terugzending van nevensgaande brief van den heer 
burgemeester van Borculo dd 2 dezer maand nr 279 mij te willen informeren of tegen de daarbij 
verzochte opruiming eener waterleiding komend uit het Gelselaarschebroek zullende uitwateren 
in de zoogenaamde Noordamsgoot in het Stokkummerbroek, ook eenige bedenkingen bestaan. 
De burgemeester van Markelo geteekend W. Götte.  
 
Markelo den 6 september 1842. 
nr 298/159 
onderwerp: opruiming eener waterleiding in het Stokkummerbroek 
Aan den heere markenrigter van Stokkum en Herike. 
Daar de heer burgemeester van Borculo steeds blijft aandringen op de verbetering eener 



verwaarloosde waterleiding komende uit het Gelselaarschebroek en zullende uitwateren in de 
zoogenaamde Noordamsgoot in het Stokkummerbroek, neem ik de vrijheid UHoogWelGeb. 
beleefdelijk te verzoeken met eenig antwoord op mijnen brief van den 10 october 1840 nr 
349/189 over hetzelfde onderwerp te mogen worden vereerd. 
De burgemeester van Markelo W. Götte. 
 
Twickel 8 october 1842. 
Aan den heer burgemeester van Markelo. 
Ter voldoening aan het in UWelEdGestr missive van den 6 september jl nr 298/159 uitgedrukt 
verlangen, heb ik de eer onder terugzending des briefs van den heer burgemeester van Borculo dd 
2 october 1840 nr 279, indertijd bij UWelEdGestr schrijven van den 10 derzelfde maand nr 
349/189 aan den verwalter erfmarkenrigter van Stockum en Herike toegezonden, met verzoek om 
te mogen worden geinformeerd of er ook eenige bedenkingen bestaan tegen de door den 
burgemeester van Borculo verzochte opruiming eener waterleiding uit het Gelselaarschebroek 
door de zoogenaamde Noordamsgoot in het Stockummerbroek, te berigten dat er bij het bestuur 
der marke geene bedenkingen tegen het in orde brengen of opruimen der bedoelde waterleiding 
bestaan. 
De erfmarkenrigter van Stokkum en Hericke get. van Heeckeren van Twickel. 
 
Beuzebergen den 29 juny 1861. 
Baron van Twikkel erfmarkrigter der gemeent Stokkum. 
Wij ondergeteken brengen ter uwer kennis dat in de grooten weg van Beuzebergen op den 
Roosdom een gat is geloopen; wij hebben het bij herhalin gemaakt en het loop altijd weer los, 
daarom verzoekken wij vriendelijk om een duiker. 
H. Boode  T. Noteboom  H. Meenderink 
J.H. Meengs  J. Oolbrink  J.H. Brinkers 
G. Leunk  W. Voorts  W. Egbers 
G.J. Vedders  F.J. Nijland  A.J. Morsman 
G.H. Kloots  B.J. Veurtjes 


