Holtingresoluties
Zie ook inv.nr. 210 Markeboek KG 1763-1832
Holtink in 't Carspel Goor van den 22 July 1769
Ingevolge publicatien van den 9 en 16 July holtink gehouden op 't erve Swierink den 22 July
1769.
Coram Dr J.C. Pothoff thans wegens sijn Excellentie Mijn Heere Grave van Wassenaer Opdam
als Heer van het Weldam erfmarquen richter des Carspel Goor verwalter marken richter.
Assess.: De Hr Bos Verw Landrentmr en de Hr Zegers wegens Weldam.
Sijnde verders erscheenen de volgende Goedheeren de Hoog WelGebGestr Heer van Ittersum tot
Oosterhof namens desselfs heer soon de rentmr van Sipculo en Albergen, de HoogWelGeb
heeren Coeverden toe Wegdam, Bentink naamens Heekeren, de Heeren Dr. van der Sluis wegens
Houwhedde, secr Pothoff wegens Senkeldam, burgermr Menger wegens Geusendam en burgermr
Seemsmaker voor de stadt Goor wegen het erve Nijhuis.
1. Door de verwalter markenrichter en gecommitteerden sijnde overgegeven een memorie van
de aengegravene gronden, soo als door hun conform de voorige resolutie is opgenomen en door
de hr verwalter landrentmeester Bos daarop sijnde voorgedragen dat de post bij Meerman niet
konde aenneemen te betalen voor en aleer daer over de ordres van de heeren ordinaris
gedeputeerden gevraagt hadde, is door de presente goedsheren verstaan, dat over alle de
aengegravene gronden voor als nog geen formele resolutie te nemen, voor en aleer voorgemelte
hr Bos omtrent de intentie van HEdMog onder recht is, wordende die heren versogt die, hoe
eerder hoe liever, te vragen en op de eerstkomende vergaderinge hiervan informatie te willen
geven, ten einde vervolgens over voorseide aengegraven gronden een formeele resolutie
genomen word.
2. Vervolgens word de vorige resolutie omtrent de aengravinge geinhereert en den heere marken
richter mits desen expres gequalificeert om de gemeene gronden die nae voorschr. resolutie sijn
aangegraven, ten eersten te doen removeren, en de boete daar op gestatueert sonder conniventie
te innen en de verweigerende daar voor gerichtelijk te convenieren.
3. Vervolgens door de verwalter markenrichter sijnde voorgedragen dat neffens de
gecommitteerden in conferentie geweest is en over de verp. der verbijsterde gronden, een
provisionele resolutie genomen hadden, welke resolutie thans geapporobeert wordt met
bijvoeginge dat aen de eygenaeren van dat verbijsterde land een rekeninge van haar agterstandt
gerichtelijk sal worden ter hand gestelt met summatie om deselve binnen een maandt te voldoen,
of anders indien als dan in gebreeke blijven, men sig daar over bij hun EdMog de heeren
ordinaris gedeputeerden beklagen sal.
4. Wordende verders de 3e articul der voorige resolutie nopens het majen van brandschadden
mist deesen geinhereert en verstaan dat meede geen torf uit de groengrond sullen mogen gemaakt
of gestooken worden op een dubbelde boete ad tien goudguldens en de geswoorens
gerecommandeert hierop nauwkeurig agt te geven en bevindende contrarie doende, daer van
aanstonts aen de heere marken richter of desselfs verwalter kennisse te geven, om tegens de
overtreders nae marquen resolutie te handelen en de gemaakte torf of schadden stukkent te laten
slaan.
5. Verders is geresolveert dat de geproduceerde grenscheydinge tusschen dit Carspel en die van
Hengevelde tot nae richt in het marquenboek sal worden geregistreert.
6. Wordende de geswoorens gecontinueert en in plaats van de overledene Luttikhengel
aengestelt de provinciale meyer Jan ten Doeschate en in desselfs indispositie of absentie desselfs

soon Berent ten Doeschate geauthoriseert om als geswooren boerman in sijn vaders plaats te
fungeren, mits daar toe de gewoonelijke marquen eed beyde presteren.
7. In opsigte van het te setten sluisje door de stadt van Goor kan voor als nog niet worden
geresolveert, egter hebben presente goedheeren goed gevonden sonder alderminste prejudicie van
een of ander parthijen nog daar uit eenige illatie te kunnen trekken te mogen lijden, dat door
gemelte stadt ter plaatse daar voornemens souden weesen een sluise te maeken, een dam te
leggen ter hoogte als sij vermeenen te willen stouwen, ten einde door de gesamentlijke
goedsheeren kan gesien worden of er voor dit Carspel ook eenige schade uit kan redunderen, om
die nae daerover finaal te worden geresolveert, mits hier van tijdige kennisse aen de goedtsheeren
worde gegeven door geseide stadt, aldus geresolveert en gesloten als boven.
Was getekent.
J.C. Pothoff verwalter marquenrichter
W. van Ittersum
H.J. Bos vlr
O.M. Bentinck versoekt hiervan copie
J.H. van Coeverden
G. van der Sluis
H.
Zegers van wegens den huise Weldam
Jan Menger H. Seemsmaker
Accordeert met het originele quad attestor J.C. Pothoff
8 October 1776.
Ingevolge publicatie van den 29e September en 6 October holtink gehouden op het erve Swiering
in het Carspel Goor de 8 October 1776.
J.C. Pothoff verwalter markenrichter.
Assess. de heeren Verwalter Landrentrm Bos en richter Zegers.
Zijnde verders gecompareert de heeren van Coeverden tot Wegdam, de heer van Ittersum rentmr
van Sipculo en Albergen, heere Bentink namens Heekeren, heer advt. van der Sluis namens
Houwhedde, burg. Menger namens Geusendam.
1. Door de verwalter markenrichter zijnde geproduceert zijn boek van ontfangsten en uitgaven
wegens de aengegraven gemene gronden en gebleken zijnde dat noch maer ontfangen ware 6
guldens, is geresolveert dat deselve voor aenstaende Paeschen sullen moeten betaalt worden.
Alsoo eenigen als dan nog in gebreke mogten weesen soude te betalen, sullen de aengravingen ....
welke ingevolge gebleven zijn .... en .... weder ingelijkt worden.
... ... verwalter marken richter nu bij deesen worde geauthoriseert en de geswordens daer toe
geordonneert worden.
2. Alhier gelezen zijnde het request van de boermannen van 't Cerspel Goor over Jan ten Dam
en het daarop gevallen apointement van zijn HoogGebGestr. den Heere Drost van Twenthe van
den 24 July deses jaars 1776 en hier over den Heere Bar. van Ittersum als rentmeest. van Sipkelo
en Albergen, zig hebbende gedeclareert van dit point over te nemen en zig dieswegens te zullen
adresseren van hun Ed Mog de Heeren Ord Gedeputeerden en deze zaak daarvoor te brengen om
reden en dat hij uit het gerigte van Delden herkomstig is en deze markte tot zijn onderhoud niet
verpligt, is goed gevonden voor en alleen door de Goedheeren hierop te resolveren de hoge
orders en goedvinden een hun Ed Mog dieswegens in te wagten. Dog inval dit niet mogte
resulteren om hem kwijt te worden, is door de Goedheeren provisioneel goedgevonden om hem
een plaats tot een hutte aan te wijzen, of ongeveer de Buswinkels, of ongeveer de marksteen na
de Bolscher na de kant van Hengevelde, waartoe de gecommitteerden worden geauthoriseert om
de convenabelste plaats uit te zien en bepalen.
3. Voorgebragt zijnde dat Hendrik Bruinink voornemens zoude zijn zig in de Kleine Wildeman
neer te zetten, is goedgevonden hetzelve zo veel doenlijk tegen te gaan of immers nooit te
gedogen, dat hij in deze markte zig neerzette voor dat hij aan de wet volkomen hebbe voldaan;
wordende de gesworens gelast hierop strikt agt te gevenen daarvan iets vernemende, aan den heer

erfmarkenrichter of desselfs verwalt. datelijk kennis te geven.
4. Voorgebragt zijnde een rekeninge van betaalde kosten over een procedure met de heer Rigter
van Kedingen gevoert, is goedgevonden de gecommitteerden te authoriseren, om als de penn. van
de aangegraven gronden betaalt zijn, dit point te examineren en te overleggen op wat wijze die
rekeninge of gedane betaling kan worden afgedaan op approbatie van de goedheeren.
Aldus geresolveert op dag en plaats als boven.
J.C. Pothoff verwalter markenrichter
J.H. van Coeverden G.H. van der Sluis
O.M.
Bentink
Hendr. Jan Bos
H. Zegers
F.H. van Ittersum verzoekt copie van dese resolutie en mede van het request van ten Dam met 't
apointement daar op verleent door den hr Drost van Twenthe.
Deeze af te leesen te Markel op sondagen 21 en 28 april en daar te relateeren. (onderstaande
oproepen zijn ook verzonden naar Goor en Diepenheim)

Ingevolge resolutie van het intermediair administratief bestuur in dato 7 dec. 1798, waar bij
ondergetekende markenrigter gelast is eene carspels vergadering te houden over zeker adres van
den verwalter landrentmeester van Twente op voordracht van den holtverster Lamberts gedaan
weegens het aan gewesen hout voor de brug in de Bruggingsteeg, zoo doe ik ondergetekende mits
deesen convoceeren, alle de goedsheeren en geerfdens van het Carspel Goor omme te
compareren op het erve Swiering in het Carspel Goor op maandag den 29 april 1799 des 's
morgens de klokke 11 uur om aldaar van de vernoemde resolutie behoorlijke kennis te ontvangen
en daarop te delibereeren en resolueeren na behooren.
En werden de meyjerlieden gelast hier af aan hunne respective goedsheerenen eygenaars kennis
te geeven bij jare als van ouds voorschr deeze twee zondagen aan een namentlijk den 21 en 28
april 1799 te publiceeren na verrijsen.
Actum Twickel den 20 april 1799.
G. van Wassenaer vmr
Ingevolge publicatie van den 21e en 28e April 1799 holting gehouden op het erve Zwerink in het
Carspel Goor op den 29 April 1799.
Wassenaar Twickel marken richter.
Assessoren: Landrentmr van der Wijck en den heer van Coeverden.
Zijnde verders gecompareerd C. ten Zijthoff namens den huize Heeckeren, Proc. Knape naamens
Geuzendam, H. ten Thije wegens de kerk van Goor, J. Senkeldam eigen geerfde, Arent Klein
Bruggink en Groot Bruggink.
De markenrichter heeft aan de vergadering voorgedraagen de stukken vermeld in de uitschrijving
van deeze holtink bestaande in de remonstratie van de verwalter Landrentmeester van Twenth,
het bericht der gezwoorens van het karspel en het extract uit het register der resolutien van het
intermediair administratie bestuur van het voormalig gewest Overijssel, luydende als volgt, fiat in
sertio.
Waarop gedelibereerd zijnde, is bij de gezamentlijke goedsheeren en geerfdens goedgevonden en
verstaan voor af eene commissie te benoemen, bestaande uyt de marken richter, den
Landrentmeester van der Wijck, den heer van Coeverden en de gezwooren Bruggink,
Luttikhengel welke mits deezen verzogt en gecommitteerd worden om het questieuse hout in
oogenschijn te neemen, de geheele zaak te onderzoeken, het recht des karspels Goor te
handhaven en ingevolge van dien den markenrichter te authoriseeren om ter gehoorzaame
voldoening aan de bewuste resolutie aan het departementaal bestuur in te zenden, het
gerequireerde bericht en daarbij de belangens en het recht van het karspel voor te draagen en zoo

veel moogelijk te verdedigen. Met verzoek dat de kosten hier door veroorzaakt niet tot laste van
het karspel moogen gebragt worden, maar dat daar omtrent het departementaal bestuur zoodaanig
gelieve te voorzien als het zelve billijk en reedelijk zal oordeelen.
Aldus gedaan op datum als boven. Was getekent.
C.G. v Wassenaar
A.L. van der Wijck
A.D. van Coeverden
B.J. Kanpe wegens
Geuzendam
C. ten Zijthoff
H. ten Thije kerkmeester
Jan Senkeldam
Hendrik
ten Zeldam woonen op Grodbruink
De ondergeteekende, als door den Heere Grave van Wassenaer tot Twikkel aangestelde
gesubstitueerde verwalter des Karspels Goor, door eenige Goedsheeren of Eigengeerfdens
verzogt zijnde, een erfgenaamen vergadering uit te schrijven.
Zoo is het dat daar toe de dag bepaald op dingsdag den 27 deezer maand november des morgens
om tien uuren ten huize van den boer Zwierink in het Karspel Goor. Waar tegens alle
goedsheeren en eigengeerfdens bij deezen convoceere, ten einde als san over de aangemaakte
gemeene gronden te kunnen delibereeren en resolveeren, gecommitteerdens aan te stellen, voorts
alles te doen en helpen verrigten wat ten meesten nutte der markte zullen oordeelen te behooren.
Wordende voorts alle meyerlieden ernstig gelast hier van tijdig aan hunne landheeren kennis te
geeven op een boete van twee goudguldens voor de nalaatige te verbeuren. En zal deeze te Goor
in de Gereformeerde en Roomsche kerken worden gepubliceert, een dubbelt geaffigeerd en
daarvan gerelateerd.
Des ten oirconde hebbe deeze eigenhandig geteekent. Goor den 17 November 1804.
W. Hulsken verw. markentigter
Al hier te Goor in den Roomse kerk gepubliceert, geaffigeert, gerelateert en aangeplakt, Goor den
18 november 1804. Hendrikus Konink voorzanger.
Holtink gehouden op het erve Zwierink in Carspel Goor den 11 oogstmaand 1810.
W. Hulsken gesw. verwalter markenrigter
Pres. Goedshr: Den heer A.D. Baron van Coeverden tot Wegdam en W. Jalink Hz namens
Geusendam.
Deze vergadering uit geschreven zijnde ten einde volgens Koninglijk Besluit den dato den 16 van
grasmaand 1810 een commissie aan te stellen ten einde een plan te beramen of de gemeene
gronden in Carspel Goor gelegen, hetzij gedeeltelijk ofte voor het geheel zouden kunnen verdeelt
worden, zijnde daar toe aan gestelt den heer A.D. Baron van Coeverden tot Wegdam, Wolter
Jalink Hz, Carel ten Zijthoff als rentmeester des huizes Heekeren, Garrit Kevelham en Jan
Garritsen Sprokkereeff. Aldus gedaan als boven.
W. Hulsken Ges. Verwalt M. rigter
A.D. van Coeverden
W. Jalink Hz.
De ondergeteekende erf markenrigter van de marke Goor doet hier mede te weten dat er op
vrijdag den veertienden july aanstaande des morgens tien uren eene goedsheeren of eigen
geerfdens vergadering of holting zal worden gehouden op het erf Zwierink in het Karspel Goor.
Ten einde om middelen te beramen tot vinding van gelden ter voldoening der grondlast dezer
markengronden. Wijders om een plan te formeren over de in deze marke aangegravene
veldgronden en om hierover, beneffens hetgeen nog mogt ter tafel gebragt worden, te delibereren
en te resolveren, als ten meeste nutte der marke zal geoordeeld worden.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.

En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee achter eenvolgende zondagen worden afgelezen
en een dubbeld daarvan worden geaffigeerd en daarop gerelateerd.
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren, de tijdige kennis te
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten.
Den 28 Juny1800 vijftien.
v Heeckeren tot Kell
Gezien door ons burgemeester van Goor W. Gotte
Holtink gehouden op het erf Zwierink Carspel Goor den 14 July 1815.
Erf markenrigter de Heer Baron van Heeckeren tot Kell.
Assess.: de heeren Baron van Coeverden tot Wegdam en Gotte namens Groot Bruggink.
Presente eigengeerfde Hendricus Breteler namens Houwedde.
Na dat de markenrigter de presente gewaardens voor hunne tijdige comparitie had bedankt en de
gerelateerde publicatien geproduceerd, waaruit bleek dat deze holtink behoorlijk was
gepubliceerd en geaffegeerd, is door den heer erf markenrigter voorgeslagen om middelen te
beramen tot vinding van penningen ter afdoening van markenschulden. Waarop eenparig besloten
is, dat de sedert dertig jaren nieuw aangegravene gronden bij opmeting ten koste des aangravers,
zullen betaald worden tegen eenen bepaalden vasten prijs van twee en een halve stuiver de
vierkante roe veldgrond en vijf stuivers voor de vierkante roe groengrond, welke gronden zullen
opgenomen worden door eene commissie bestaande uit de heeren Baron van Coeverden, den heer
Gotte en C. ten Zijdhoff, in handen van genoemde gecommitteerden de penningen voor deze
gronden zullen betaald worden ten einde deze het als dan den markenrigter kunnen overgeven.
Nog worden de heeren gecommitteerden verzogt om de markenscheidingen te willen regelen, het
zij na de grenzen van Weddehoen, als ook die van de markte Depenheim en om dit met de
markenrigters der genoemde markten te willen regelen, willende hiervan rapporteren op eenen
aanstaanden holtink te houden in october dezes jaars.
Eene rekening van den timmerman Kraayenbeld ad f 53-14- is aangenomen om uitbetaald te
worden, zoodra er suffissente penningen in cas zullen zijn.
Een verzoek van den hr burgermr Gotte van Goor tot voldoening van timmermans reparatien aan
twee handwijzers in deze marke van f 9-12-12, is voor dit maal aangenomen om zoodra er gelden
in cas zal zijn, zonder prejudicie voor het vervolg, betaald te worden.
Het verzoek van den erfmarkenrigter om langs de Weldammer Allee, loopende van het huis van
Kooyen Roelof of Simerink na de kant van Zwierink tot aan het einde van den dijk na
Diepenheim, veldgrond aan te graven ter breedte van vijf en twintig a dertig roeden, is eenparig
goedgekeurd dat door den erfmarkenrigter kan aangegraven doen worden, mits er den bepaalden
prijs voor betalende.
Waarna de vergadering door den markenrigter bedankt en gescheiden is. Get.
v Heeckeren tot Kell markenrigter
A.D. v Coeverden
W. Gotte pro vera copia
Den ondergetekende verwalter erfmarken richter van de marke Goor ofte Carspel doet hier mede
te weten dat er op zaterdag den 17 january 1817 s morgens om elf uur eene goedsheeren of eigen
geerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Zwierink in het Carspel Goor.
Om te spreken over het stuk gemeene groengrond liggende bij het huis van Harrewes aan den
Weldammer kerkdijk, dewijl hij vermeent dat genoemde grond door het gemeente bestuur van
Goor ten verkoop tot demping van deszelfs schuld, voorgedragen zij, ten einde verders
goedsheeren en erfgenamen, zoodane maatregelen beramen als zij ten hunnen voordele en
behoud van hun regt, zullen dienstig oordelen.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzogt en

geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen de delibereeren en te resolveeren, als zullen vermeenen te behooren.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. Alle meyerlieden worden gelast hier
van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te geven op de boete van twee
goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 2 january 1800 zeventien.
W. Mellink
Gezien bij mij burgemeester van Goor W. Gotte.
Den ondergetekende verwalter erfmarken richter van de marke Goor ofte Carspel doet hier mede
te weten dat er op woensdag 25 maart 1818 s morgens om elf uur eene goedsheeren of eigen
geerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Zwierink.
Om na te zien en te examineren de rekening van den verwalter erfmarktenrigter over gedanen
ontvangst en uitgaaf van deze markte vanaf en over 1814 tot op ultimo december 1800 zeventien.
Alsmede het rapport van Heeren Gecommitteerdens over het hun opgedragene dd 14 july 1815.
Wijders om bepalingen te maken ten einde het bepooten langs marktenwegen te bevorderen en te
spreken wat daarvoor zal betaald moeten worden
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen de delibereeren en te resolveeren, als zullen vermeenen te behooren.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. Alle meyerlieden worden gelast hier
van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te geven op de boete van twee
goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 14 maart 1800 achttien.
W. Mellink
Dit binnenstaande twee agter eenvolgende zondaagen afgeleezen in de
R.C. kerk te Goor H. Koning.
De ondergetekende verwalter erfmarkenrichter des Carspels Goor doet hiet meede te weeten dat
er op woensdag den 14 october 1818 smorgens om elf uur eene goedsheeren of eigengeerfens
vergadering zal worden gehouden op het erve Zwierink. Om te delibereeren en te resolveeren
over de propositie gedaan door den burgemeester van Diepenheim om het verschil over de
markten scheidingen ter beslissing over te geven aan eenen van wederzijden te benoemenen
expert.
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde marke bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen te delibereeren en te resolveeren als zullen vermeenen te behooren,
alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee achter eenvolgende zondagen worden
afgeleezen en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd.
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 3 october 1818. W. Mellink Gezien G. Verbeek
Aldus afgelezen en aangeplakt volgende zondagen aan de kerk te Goor bij mij G. van Dieveren.

De ondergetekende verwalter erfmarkenrichter der markte Carspel Goor doet hiet mede te weten
dat er op woensdag den 5 Mei 1819 smorgens om tien uur eene goedsheeren en eigengeerfens
vergadering zal worden gehouden op het erve Zwierink.
Om aan te hooren de propositie van den HoogWelGeb heer Baron van Coeverde tot Wegdam en
van den verwalter erfmarkterigter dezer markte, namens zijn HoogGeb Vrouwe van Weldam,
strekkende om de gemeene marktengronden in het Carspel Goor onder de beregtigden na
evenredigheid en billijkheid te verdelen. Wijders om daar over te te delibereren en te resolveeren
en middelen te beramen om die scheiding en deeling spoedig en geregeld te doen effectueeren.
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde markte, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveren als zullen vermeenen te behooren. Alles bij
verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee achter eenvolgende zondagen worden afgelezen,
een dubbeld daarvan geaffigeerd en daar op gerelateerd.
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten.
Twickel, den 23 april 1819. W. Mellink Gezien G. Verbeek
De ondergetekende verwalter erfmarkenrichter van de markte Carspel Goor doet hiet mede te
weten dat er op maandag den 14 february 1820 smorgens om tien uur eene goedsheeren en
eigengeerfens vergadering of holting zal worden gehouden aan het erve Zwierink.
Ten einde goed te keuren het verrigte door marktenrigter en gecommitteerdens, betreffende den
verkoop van het regt van hakhout in het Withag door burgemeester en raad der stad Goor aan
goedsheeren en geerfden dezes Carspels.
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde markte, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om
zoodanig met elkander te delibereren en te resolveren als zullen vermeenen te behooren. Alles bij
verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee achter eenvolgende zondagen worden afgelezen,
een dubbeld daarvan geaffigeerd en daar op gerelateerd.
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten.
Goor, den 5 february 1820 W. Mellink Gezien G. Verbeek
Den ondergetekende verwalter erfmarken richter van de markte Carspel Goor doet hier mede te
weten dat er op woensdag den 28 february 1821 s morgens om 10 uur eene goedsheeren of eigen
geerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Zwierink.
Om na voorlezing van het register van aangegravene gronden in deze markte opgenomen en
geformeerd door den ondergeteekenden en de heere W. Gotte en C. ten Zijthoff, te besluiten op
de op gen. register gebragte posten van aangemaakte grond aan de aangravers zullen verkogt
worden, dan op dezelve tot gemeene marktengrond zullen blijven liggen.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen de delibereeren en te resolveeren, als zullen vermeenen te behooren.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. Alle meyerlieden worden gelast hier

van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te geven op de boete van twee
goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 17 febr. 1821. W. Mellink
Op zondag in den R C kerk te Goor afgelezen en daarvan een dubbeld geaffigeerd. Gedaan en
gerelateerd door mij H. Koning. Gezien de burgemeester van Goor G. Verbeek.
Den ondergetekende verwalter erfmarken richter van de markte Carspel Goor doet hier mede te
weten dat er op woensdag den 13 Juny 1821 s morgens 10 uur eene goedsheeren of eigen
geerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Zwierink.
Om na voorlezing te spreeken en te besluiten over eene missive van de gecommitteerden belast
met de verdeeling der gemeene marktengrond in het carspel, inhoudende verzoek om hen van de
noodige en ampele autorisatie te willen voorzien, ten einde een gerigtelijke grensscheiding te
kunnen obtineeren tusschen dit carspel en de markte Hengevelde.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen de delibereeren en te resolveeren, als zullen vermeenen te behooren.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. Alle meyerlieden worden gelast hier
van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te geven op de boete van twee
goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 1 Juny 1821. W. Mellink
Op zondag den 18 en 25 febr 1821 gepubliceerd aan de geref. kerk te Goor afgelezen en daarvan
een dubbeld geaffigeerd. Gezien de burgemeester van Goor G. Verbeek.
Den ondergetekende verwalter erfmarken richter van de markte Carspel Goor doet hier mede te
weten dat er op maandag den 5 november 1821 s morgens 10 uur eene goedsheeren of eigen
geerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Zwierink.
Eerstelijk om te examineeren het plan van verdeeling der gemeene marktengronden onder de
markten genooten gemaakt door gecommitteerdens ingevolge resolutie van den 5 mey 1819
bestaande uit een rapport van gecommitteerdens, eene kaart van verdeeling van den beedigden
landmeeter Coorsen, eenen aanwijzenden staat van de gemeene gronden die de eigenaaren bij de
verdeeling bekoomen en verders uit de stukken welke als bijlagen tot boven genoemd plan zullen
overgelegd worden en om
2. na die stukken onderzogt te hebben, te besluiten dat alle gemeene gronden in het Carspel Goor
ingevolge voornoemd plan van verdeeling zullen verklaard worden als te zijn wettiglijk verdeeld
onder de marktengenoten en dat derhalve een iegelijk met de hem toebedeelde grond zal kunnen
handelen als met een hem in eigendom toebehoorend goed.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen de delibereeren en te resolveeren, als zullen vermeenen te behooren.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. Alle meyerlieden worden gelast hier
van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te geven op de boete van twee
goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 26 october 1821 W. Mellink

Den ondergetekende verwalter erfmarken richter van de markte Carspel Goor doet hier mede te
weten dat er op vrijdag den 11 maart 1825 s morgens 10 uur eene goedsheeren of eigen geerfdens
vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Zwierink.
Om te overwegen en te besluiten
1. over een voorstel door den verwalter erfmarktenrigter te doen, strekkende om het eigendom
hetwelk het carspel heeft van het stukje groengrond liggende tussen het huis van Harrewes en de
Weldammer Allee te verkoopen en
2. over eener propositie gedaan door het bestuur der stad Goor om die grond tusschen dit
Carspel en genoemde stad in het vriendenlijke te verdeelen.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzogt en
geconvoceerd, ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten zamen te komen, om
zoodanig met elkanderen de delibereeren en te resolveeren, als zullen vermeenen te behooren.
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee agter een volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daar van geaffigeerd en daarop gerelateerd. Alle meyerlieden worden gelast hier
van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te geven op de boete van twee
goudguldens volgens marken wetten.
Twickel, den 24 february 1825. W. Mellink
Afgelezen twee achter een volgende zondagen en aangeplakt aan de kerk te Goor bij mij H. van
Dieveren. Gezien bij mij burgemeester ad interim van Goor J.P.W. Laupman.
Toegedeelde veldgrond:
Jan ten Damme getrouwd met Janna Reef
zusters
Gerritdina Reef getrouwd met Berend Jan Ottenhof op Voortman
en
Jenneken Reef getrouwd met Garrit Jan Luttikhuis
In het veld achter Luttikhengel bouw- en groengrond gelegen om en bij het huisje nr 35 groot
ongeveer 16 schepel, boven en ondermaat voor zijne rekening.
Een kampje bouwland groot 3 schepel liggende rondom in het veld tegen de Haverhutte.
f 250
Berendina Tank, wed. van Hendricus Rouweler, bou- lage veldgrond liggende rondom in het
veld, groot ca 7 sch. land.
f 50
Geertrui Snieders, wed. van Roelf Houwedde, groot ca 12 schepels bouwland gelegen rondom in
het veld tegen over het erf Houwedde.
Indien er f 100 in het marktenboek staat het niet te verhoogen.
Den ondergeteekende erf markenrigter van de marke Karspel Goor doet hier mede te weten, dat
er op vrijdag den 20 July 1832 s morgens om 10 uur eene goedsheeren of eigengeerfdens
vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Zwierink.
Ten einde hij heer erfmarktenrigter geautoriseerd worde, om ten gevolge het rapport van
gecommitteerden en de daarop genomene erfgenamen resolutie van den 5 november 1821 het
Reef Lammerts plaatsje en het land gelegen bij de Haver en de Houwhiddink hutten ten
voordeele der markt te kunnen verkoopen.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzocht en

geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om
zoodanig met elkanderen te delibereren en te resolveren als zullen vermeenen te behooren. Alles
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor en Delden aan beide kerken op twee achtereen volgende zondagen worden
afgeleezen en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd.
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten.
Twickel den 6 July 1832
van Heeckeren van Twickel
Den ondergeteekende erf markenrigter van de marke Karspel Goor doet hier mede te weten, dat
er op maandag 14 december 1835 des voormiddags om elf uur eene goedsheeren of
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erve Zwierink.
Om den markenrigter te autoriseeren tot den verkoop van eenige onverdeelde gemeene
markengrond.
Waarom alle goedsheeren en eigen geerfdens der genoemde marke, bij dezen worden verzocht en
geconvoceerd ter voorschreven tijd en plaats, een ieder op zijn eigen kosten, zamen te komen om
zoodanig met elkanderen te delibereren en te resolveren als zullen vermeenen te behooren. Alles
bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer.
En zal deze te Goor aan beide kerken op twee achtereen volgende zondagen worden afgeleezen
en een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd.
Alle meyerlieden worden gelast hiervan aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te
geven op de boete van twee goudguldens volgens marken wetten.
Twickel den 4 december 1835
W. Mellink
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in het Carspel Goor op
maandag den 14 december 1835 aan het erve Zwierink ingevolge gedane publicatien van den
verwalter erfmarktenrigter dd 4 dezer.
Zijn verschenen
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess.: de heer Baron van Coeverden tot Wegdam en Mannes Wessels op Luttikhengel.
H. Morssinkhof namens J. Meerdam, Garrit Wes op Boswinkel, J. Andriessen namens de Bree,
van Hugenpoth van Heeckeren, Harmannes Pierik namens zijn vader voor hun erf Doeschot en
Hendrik Hiddink op Heijink.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met voor te lezen de publicatien uit
welke volgens het relaas van de costers bleek dat het houden deser vergadering op twee achter
eenvolgende zondagen afgelezen, waarvan twee dubbelde aangeplakt zijn geworden.
Na overwogen te hebben het punt van uitschrijving voor deze holtink om den marktenrigter te
autoriseeren tot den verkoop van eenige onverdeelde gemeene marktengrond, voorkomende op
den staat of het register en de kaart van verdeeling onder no 67, 68 en 69, zijn met eenparigheid
van stemmen geautoriseerd geworden de verwalter erfmarktenrigter en de heer Baron van
Coeverden, om voornoemde gronden, hetzij geheel of gedeeltelijk, publiek of uit de hand te
verkoopen, de koopspenningen te ontvangen en voor te quitteeren en deselve te cedeeren. Alles
met magt van autorisatie en onder belofte van goedkeuring en restitutie, met magt wijders van
transactie onder garantie als na regten.
Waarna de vergadering gesloten is.
W. Mellink A.D. van Coeverden M. Wessels H. Mossinkhoff
G. Wes J. Andriessen
H. Pierik
H. Hiddink

