
Grensscheidingen 
 
21 November 1820. 
Kwestie en oneenigheid ontstaan zijnde tusschen de gemeenten Diepenheim, provincie Overijssel 
eene zijds, en andere zijds het Kerspel Goor provincie opgemeld over de tusschen gemelde 
gemeente en kerspel bestane grensscheiding, waaromtrend door de eerstgenoemde gesustineerd 
wordt, dat de scheiding tusschen gemelde gemeente en kerspel moest lopen van den dorrenboom 
staande bij den wal van Groothedde aan den Veldkamp door en over het veld tusschen een 
gedeelte van land onder Zwierink behorende op het groene hek in den Weldammerdijk, wijders 
vandaar langs de sloot kort bij de Weldammer bleek, bezijden het elsbosje in de Ravenshorster 
beek, welke als scheiding zoude doorgaan tot aan het punt waar zich voornoemde beek in de 
Regge of zoogenaamde Schipbeek stort, terwijl door het Kerspel Goor anderzijds  gesustineerd 
word dat den scheid tusschen de gemeente Diepenheim en Kerspel Goor deszelfs loop heeft van 
gemelde dorrenboom af, regt over het gemeene veld op een paal gestaan hebbende achter tegen 
het Weldammer bosch, van daar langs gemeld bosch dwars over den weg van Weldam naar 
Nieuwenhuis, recht het veld over op de Ravenshorster beek aan, vervolgens in een rechte lijn op 
eenen gestrampten eik staande op een hoek van den kamp onder Rosing (welke kamp voor de 
grondlast beschreven staat op het releve der ongebouwde eigendommen der voormalige 
vereenigde gemeente Goor) en van gemelde eik op de Regge bij de zoogenaamde Assche of punt 
waar de burgemeester van Diepenheim laatstgemelde beek begind mede te schouwen en de 
rentmeester van Weldam eindigd. 
Zoo is, tot voorkoming van kostbare procedures en tot conservatie van wederzijdsch belang, dat 
Willem Mellink, verwalter erfmarktenrigter des Karspels Goor, Carel ten Zijthoff, Arend Daniel 
van Coeverden en Willem Gotte, gecomm. bij erfgen. resolutie dd 14 october 1818 des Karspels 
Goor ter eenre en L.A. Sloet tot Warmelo, E.B. ten Raa en H. Leusink, gecomm. van Diepenheim 
bij erfgen. resolutie van den 8 november 1819 ter andere zijde, op heden in loco zamen gekomen 
zijnde en na gehoudene deliberatie goedgevonden hebben, de opgemelde wederzijdsche 
sustenuen te houden voor onbewezen immersam eenig bewijs te kunnen opleveren waarna men 
zich zou kunnen gedragen. 
En overzulks een scheiding gegrond op wederkerig belang nu en voor het toekomende daar te 
stellen, welke zal beginnen aan de zijde van Groothedden binnenveld of land, ter plaatse waar 
den dorrenboom staat en van daar in eene rechte lijn voortlopen tot aan het Weldam aan den 
buitencingel ter plaatse, alwaar de laatste der drie boomen naar de kant van Goor staat. 
Voorts van dien boom onder langs de buitensloot van het Weldam tot op den hoek van daar noch 
al onderlangs het Weldam tot op den anderen hoek daar de Allee begint en den uittersten boom 
staat naar den kant van Diepenheim of Nieuwenhuis en van hier een rechte lijn over het veld en 
den Molenbelt, tot op het punt tegen de weide genaamd de Costersmaat onder Weldam 
behorende, ongeveer ... roeden van den hoek en van dit punt in eene richting tot aan de 
Schipbeek. Zoodanig dat den scheid van den hoek van de Weldammer Allee naar den kant van 
Diepenheim in een rechte lijn over den paal aan gemelde wiede de Costersmaat genaamd, tot aan 
de Schipbeek voort loopt. 
Alle de voorschreven punten zullen op gemeene kosten door voegzamen eikenpalen ter lengte 
van zes Rhijnlandsche roeden boven de opgeworpene hoogte en ter dikte van zes duimen in het 
vierkant, waarop aan de eene zijde Diepenheim en aan de andere kant Goor zoo ingeschroeid 
worden op expresselijke daartoe opgeworpene hoogten, zoodra mogelijk worden aangewezen en 
alzoo voor de nakomelingschap kenbaar gemaakt. 
En zullen tevens hier mede vervallen zijn alle, zoo wel een als anderzijds bestaan hebbende 



sustenuen contrarie zijnde, aan deze scheiding. 
Aldus dit contract ontworpen onder expresse renuntiatie op en aan alle exceptien en uitvlugten 
daar tegen in eenigen opzichte aan te voeren. 
Zijnde daar van twee eensluidende geformeerd en wederzijds na gedane openlijke voorlezing 
getekend. 
Gedaan te Karspel Goor op dingsdag den een en twintigsten van de maand november 
achttienhondertwintig. 
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter des Carspels Goor    L.A. Sloet tot Warmelo         
E.B. ten Raa    A.D. van Coeverden      C. ten Zijthof H. Luesink W. Gotte 
 
(Onderstaande akte lijkt een concept te zijn van bovenstaande). 
Kwestie en oneenigheid ontstaan zijnde tusschen de gemeente Diepenheim, provincie Overijssel 
eenerzijds en andere zijds het Kerspel Goor provincie opgemeld, over de tusschen gemelde 
gemeente en Kerspel bestane grensscheiding, waar omtrent door de eerstgenoemde gesustineerd 
wordt dat de scheiding tusschen gemelde gemeente en Kerspel moest loopen (hier het sustenue 
van de eersten in te voegen litt A), terwijl door het Kerspel Goor andere zijds gesustineerd wordt, 
dat de scheid tusschen de gemeente Diepenheim en Kerspel Goor desselfs loop heeft (de 
gesustineerde scheiding almede naauwkeurig opgeven litt B). 
Zoo is tot voorkoming van kostbare procedures en tot conservatie van wederzijds belang, dat 
(hier de namens voornamen kwaliteiten en woonplaatsen der wederzijdsche partijen te laten 
volgen), op heden in loco zamen gekomen zijnde en na gehoudene deliberatie goedgevonden 
hebben, de opgemelde wederzijdsche sustenuen te houden voor onbewezen, immers om eenig 
bewijs te kunnen opleveren waarna men zich zou kunnen gedragen. 
En overzulks eene scheiding gegrond op wederkerig belang nu en voor het toekomende daar te 
stellen, welke zal beginnen aan de zijde van Grootheddes binnenveld of land ter plaatse waar den 
dorrenboom staat en van daar in een regte lijn voortloopen tot aan het Weldam aan den 
buitencingel, ter plaatse alwaar de laatste der drie boomen staat; voorts van dien boom onder 
langs het Weldam tot op den hoek, vandaar nog al onder langs het Weldam tot op den anderen 
hoek, waar de allee begint en den uitersten boom staat naar den kant van Diepenheim of 
Nieuwenhuis en van hier in een regte lijn over het veld en den Molenbelt tot op het punt tegen de 
weide genaamd de Costermaat onder Weldam behorende en van dit punt in eene rigting tot aan 
de Schipbeek, zoodanig dat den scheid van den hoek van de Weldammer Allee naar den kant van 
Diepenheim in een regte lijn over den paal aan gemelde weide de Costersmaat genaamd tot aan 
de Schipbeek voort loopt, zullende de weigronden, bosschen, bouwlanden, enz die door deze 
gemaakte grensscheiding niet geheel en al onder het Kerspel Goor mogten komen gerekend 
worden voor dat gedeelte waarover den scheid loopt en onder Diepenheim geraakt te zijn, onder 
Goor, of nu het Schoutambt Markelo, te behooren voor zooverre de te betalene directe belasting 
betreft. 
Alle de voorschreven punten zullen op gemeene kosten door voegzame eikenpalen ter lengte van 
zes Rijnlandsche roeden boven de opgeworpen hoogte en ten dikte van twaalf duimen in het 
vierkant op expresselijke daartoe opgeworpene hoogten, zoo dra mogelijk worden aangewezen en 
alzoo voor de nakomelingschap kenbaar gemaakt. En zullen tevens hier mede vervallen zijn alle, 
zoo wel een als anderzijds bestaan hebbende sustenuen contrarie zijnde aan deze scheiding. 
Aldus dit contract ontworpen onder expresse renuntiatie op en aan alle exceptien en uitvlugten 
daartegen in eenige opzigte aan te voeren. 
Zijnde daarvan twee eensluidende geformeerd en wederzijds na openlijke voorlezing geteekend. 
Gedaan te .... op .... dag den ... van de maand .... achttienhondertnegentien. 



 
Den heer Ruthuis 
WelEdGestr heer, 
Ik heb de eer uw ed ter examinatie doen zenden een concept-contract over de grenzen tusschen 
het Carspel Goor en Diepen. Gelieve uw ed  zoo goed te wesen de namen van de heeren van 
Diepen te interesseeren, tevens met aanhaling der resolutie van heren gedeputeerden, bij welke u 
ed tot het .... van het .... ter questie geautoriseerd zijn, ik nae hetzelfde namens Carspel Goor die 
sedert eenige dagen voornemens .... zijnde te Deventer te komen, heeft nog ... doen wagten met 
het verzenden van eygen stuk. 
Met hoogachting heb ik dese er te zijn. 
... 23 oct 1819. 
 
16 September 1820. 
Alzoo den marktpaal, die in het Wienerveld ten oosten het huis van de weduwe Boswinkel stond, 
bijna vergaan, was welke diende tot scheiding tusschen Weddehoen en Cottwiek en het Carspel 
Goor. Zoo hebben op heden den zestienden September achttien honderd en twintig, de Verwalter 
Erfmarkenrigter en Gecommitteerden des Carspels en gezworenen van Weddehoen en Cottwiek 
zich begeven naar boven genoemde veld en hebben, na de vergane paal weg genomen te hebben, 
op dezelfde plaats eenen nieuwen eiken gezet. 
Waarvan zij op dag en datum voorschreven twee dubbelden, voor elke markt een, opgemaakt en 
geteekend hebben. 
W. Mellink  Verwalt. Erfm. Richter van Weddehoen en Cottwiek en Carspel Goor 
 W. Gotte Gecomm. van 't Karspel Goor 
 
Weledele Heer den Heer Mellink rentmeester op den huize Twikkel. 
6 Augustus 1826  
Amice, 
Hebt de goedheid mij te zenden het proces verbaal door de Heer Becking destijds opgemaakt van 
de grens of eigendomsschijding tusschen het Karspel Goor en Diepenheim, hetgeen mij tot 
handleiding kan dienen tusschen Goor en Herike. Voorts gelieve UEd daar bij te voegen eene 
kleine omschrijving van het sustenu van Stokkum en Herike, dat ik vermeen daar in zal behoren 
te worden geinsereerd, zoo als UEd uit gemeld proces verbaal zult kunnen zien. Geliefd ook daar 
bij te voegen de kaart van de verdeelde gronden des Kerspels Goor, welke stukken ik UEd ten 
spoedigste in behoorlijke order zal terug bezorgen. 
Na groeten aan uwe beminde wederhelft, verblijf ik steeds. 
Goor, 9 Augustus 1826. 
W. Gotte 
Opgegeven in antwoord op dezen brief. 
De sustenue van Stokkum en Herike is geweest dat het Groote en Kleine Slag teveel aan haar 
toebehoord dat bij de Rosmansbrug de oude scheidsteen gelegen heeft, dat van daar wijders de 
beek langs de Wee en de Schilds Wee loopende, de scheiding is geweest tot na Sprokreef. 
Tw 4 August 1826. 
Tevens gezonden de kaart aanwijzings staak en het proces verbaal der grensscheiding tusschen 
Carspel en Diepen. 


