Verdeling
5 november 1821
Rapport nopens de verdeeling der gemeene markte grond des Karspels Goor Schoutambt
Markelo Provintie Overijssel.
De gecommitteerden bij resolutie van goedsheeren en geerfdens van den 5 Mey 1819 benoemd
en geautoriseerd tot het formeeren van een behoorlijk plan van verdeeling der
gemeenschappelijke markte grond des Carspels Goor tot het opnemen van die gronden, dezelve
vervolgens door een deskundig landmeeter voor de markte te doen meten, in kaart te brengen en
om van een en ander na afloop dier werkzaamheden aan de vergadering te rapporteeren.
Hebben de eer daar aan thans te voldoen en het volgende verslag goedsheeren en geerfdens in
voorschr. markte aan te bieden.
Na door eene oculaire inspectie gedaan in het bijzijn van den landmeeter J. Koorsen zich
oppervlakkig te hebben bekend gemaakt met de locale situatie van het Carspel Goor, bevonden
zij zestien perceelen heide en groengrond in gemelde markte gelegen en het gemeenschappelijk
eigendom van goedsheeren en geerfdens uitmakende, als mede twee perceelen welke hun
kwestieus zijn voorgekomen, van welke gronden hier nevens de lijst wordt overgelegd sub litt A.
Om tot een regtmatig plan van verdeeling te geraken, was het nodig dat de commissie in de eerste
plaats de grensscheiding tusschen deze en aangrenzende markte regelde, de gronden waar de stad
Goor mede aanspraak op had, trachte in eigendom te krijgen en omtrend de questieuse gronden,
de nodige overeenkomsten te treffen.
Veele moeylijkheden deden zich bijzonder in het werk der grensscheiding tusschen de stad Goor,
Diepenheim en de markte van Hengevelde op, als met de stad Goor omtrend de zoogenaamde
Varkenvoort en Spoltmors; deze stad sustineerd als van ouds daar geweid en zelfs door de buiten
burgers daar geplagd, recht op deze grond te hebben, van deze zijde aldaar het zelfde recht
uitgeoeffend wordende en geene grensscheidinge op deze hoogte bekend zijnde, oordeelde de
commissie tot vermijding van procedures, hieromtrend eene schikking te moeten ingaan en zijn
met de regering dezer stad over eengekomen, deze kwestieuse grond gemeenschappelijk ieder
voor de halfscheid te verdeelen, terwijl bij eene nadere conferentie zich gemelde regering niet
ongenegen heeft getoond om de halfscheid van de stad Goor onder de vereischte approbatie van
de daartoe bevoegde autoriteiten aan het Carspel Goor af te staan voor den prijs die men in deze
markte gewoon was van een vierkante roede veld- of groengrond te percipieren.
Op het zoogenaamde Withag, had de stad Goor zedert onheuglijke jaren het recht van den
houthak en konde al mede niet ten voordeele van goedsheeren en geerfdens dezer markte in
deeling worden gebragt, alvoorens gemeld recht te hebben uitgekogt, welk recht dan ook door de
commissie van de regering van Goor met approbatie van heeren gedeputeerde staten dezer
provincie, voor de som van f 134 37 1/2 ct is geacquireerd.
Met Diepenheim was de kwestie over de grensscheiding niet minder gering; de daartoe gestelde
commissie konde in de regeling derzelve niet naar hunnen wensch slagen en zach zig
genoodzaakt en kwam met de heeren gecommitteerden van Diepenheim overeen om door twee
onpartijdige arbiters een einde aan deze zaak te doen maken, welke dan ook na wederzijdsch
belangen gehoord, uitspraak gedaan hebben en daarvan verbaal opgemaakt, welk verbaal van
grensscheiding door dezerzijdsch gecommitteerdens is geteekend en thans nog onder die van
Diepenheim is berustende, welke na men vermeend zwarigheid maken het zelve mede te
ratificeeren uit hoofde daar in geene mentie was gemaakt, dat het erve Zwierink op het
Diepensche Broek in het vervolg geen plaggen zoude mogen mayen, iets waartoe de commissie
ten eenemaal onbevoegd was niet alleen, maar ignoreerd immer dusdanige overeenkomst te

hebben gemaakt. Intusschen is van de zijde des Karspels Goor de door de arbiters bepaalde
grensscheiding bij de verdeeling der gronden gevoegd.
De kwestie in de grensscheiding met Hengevelde is al mede geregeld, het is de commissie gelukt,
na de op hun bij markten resolutie van den 13 Juny jongstleden verleende qualificatie, om des
noods eene geregtelijke scheiding te obtinereen, het verschil in der minne te treffen en tot stand te
brengen, hebben aan de ene kant wel is waar eenige groengrond verloren doch aan de andere
zijde weder goede brandgrond gewonnen.
Den zoogenaamden Marsch tusschen Geuzendamsdam en Zenkeldam, was al mede kwestieus uit
hoofde de marktescheiding met Wien, noch niet defenitief was geregeld en daar die regeling nog
eenige tijd konde aanlopen en groote kosten voor de markte veroorzaken, vorderde het belang een
einde hier aan te maken en de commissie oordeelde aan goedsheeren en geerfdens geen ondienst
te doen van met de commissie uit de markte van Wien voor de som van tien ducaten over een te
komen en te verklaren dat de grensscheiding, zoo als die thans tusschen de Schoutambten Delden
en Markelo is bepaald voortaan ook tot marktescheiding zal gehouden worden, waardoor een
groot gedeelte van bovengemelde Morsch in het Karspel is komen te leggen en ten profijte van
hetzelve is gekomen.
Kragtens de op hun verstrekte kwalificatie trof de commissie overeenkomst met den landmeeter
J. Koorsen bovengemeld om de gemeenschappelijke gronden in deze markte gelegen op te meten,
daarvan een kaart en een plan van verdeeling te formeren, de gesteldheid der gronden op te
nemen, te waarderen en de particuliere eigendommen af te treden, welke dan ook dadelijk en na
de alvorens voor het vredegeregt van het kanton Goor blijkens acte hier bij sub B beeedigd te zijn
op de punten alwaar geen kwestie bestond, met dezen arbeid een begin maakte en niet uit hoofde
van de opgenoemde verschillen dan langzaam heeft kunnen voort arbeiden.
De gecommitteerden de kaart bevattende het plan van verdeeling en aanwijzingsstaat van de
gemeenschappelijk gronden door de deelgenoten verkregen, wordende hun door genoemde
landmeeter ter hand gesteld zijnde, hebben de eer deze stukken sub litt C en D bij deze te
exhiberen en waaromtrend hun alleen overig blijft de gronden en motiven te ontvouwen, waarom
zij nevens den landmeeter gemeend hebben, de daarbij voorgestelde verdeeling aan beter oordeel
te mogen onderwerpen.
Dat de verdeeling bij loting of bij openbare verkoop, niet dan met groot nadeel voor de
geintresseerden in dezen kan plaats hebben, zal wel geen breedvoerig betoog behoeven. Alleen
zijn de in deze markte gemeenschappelijk bezeten wordende gronden, volgens het oordeel dezer
commissie vatbaar tot de verdeeling in natura, zoo als zulks op de kaart wordt aangetoond.
Ten opzigte dezer verdeeling heeft de commissie als principe aangenomen dat alle grond
eigenaren in deze markte zoo ongewaard als gewaard behooren deelgenooten te zijn, alsmede dat
de kleine bouwlieden naar mate hunne behoeftens en ten einde niet aan den bedestaf te geraken,
eene zekere hoeveelheid gronds gratis vooraf behooren te hebben. Zooals op den aanwijzingsstaat
sub litt D in de colom van aanmerkingen te zien is en tot maatstaf der geprojecteerde verdeeling
heeft men geen billijker basis kunnen uitdenken, dan na de grootte der particuliere gronden van
de deelgenoten in dezen te rekenen, terwijl de grondbelasting uit hoofde van derzelver
onregelmatigheid hun tot geen rigtsnoer konde verstrekken en onbillijk gevonden, dat groenbosch
en wilde particuliere gronden tegen bouwlanden zouden gerekend worden.
De onderhavige verdeeling der gemeenschappelijke grond is alzoo geschied als volgd: ieder
gewaarde of ongewaarde ontvangt voor elke hem in eigendom toebehorende
1000 vierkante treden bouwland 32 1/2 R. (Rijnlandsche) roeden
2000 vierkante treden groengrond 32 1/2 R. roeden
3000 vierkante treden bosch of wildegrond 32 1/2 R. roeden

De ongewaarde grondeigenaars geene gebouwde eigendommen in het Carspel Goor gelegen
hebbende ontvangen voor ieder
1000 vierkante treden bouwland 30 R. roeden
2000 vierkante treden groengrond 30 R. roeden
3000 vierkante treden bosch of veldgrond 30 R. roeden
Dit verschil heeft men gemeend te moeten maken om dat laatstgemelden hoe genaamd geen recht
van brandwinning op de marktegronden hebben. De aandeelen der deelgenoten in deze gemeene
gronden zijn, zoo veel immer mogelijk was, op het naaste van de bij hun eigendommelijke grond
gelegen.
De op de kaart onder No 67, 68 en 69 voorkomende perceelen heeft de commissie geoordeeld
onverdeeld te moeten laten No 67, is de waterpoel in het Ossenpotterveld, dat tot een
zoogenaamde Ruitekolk ten nutte van de inwooners van het Karspel Goor behoord te verblijven.
No 68 is gelegen aan den Haaxbergerweg op de grensscheiding van Hengevelde en No 69 bij de
Lutte aan het Wienerveld en over welke twee laatstgem. perceelen hier na verder zal gesproken
worden.
Het is de commissie ook niet ondinstig voorgekomen aan weerszijde van de groote wegen, op de
kaart als zoodanig voorkomende, zes R. roeden tot verbetering en onderhoud derzelven te moeten
onverdeeld laten, tot op welke distantie de eigenaaren des verkiezende hunne perceelen zullen
kunnen opgraven of afsluiten. In het algemeen kunnen de eigenaaren de naast elkander leggende
perceelen grond voor gemeene kosten van elkander afscheiden volgens art. 646 van het
Burgerlijk Wetboek.
Omtrent het regt van over- of door een weiding met naburige markten, vermeenen
gecommitteerden te moeten opmerken dat die dit recht heeft, zulks bij voortduuring zal kunnen
behouden, doch die zijn perceel afgraaft of afsluit, het recht verliest om zijne beesten op de
onbebouwd liggende landen te doen weiden, naar evenredigheid van den grond die hij daar door
aan de gemeene weide onttrekt volgens art. 648 van opgedagt wetboek.
De eigenaren wiens land tusschen andere landen is ingesloten en die geen toegang hoegenaamd
tot de gemeene weg hebben, zijn beregtigt om over den grond van hunne geburen ten dinste van
hunne erven, een overgang te vorderen. Deze overgang of uitweg moet genomen worden aan de
zijde waar den toegang van dit stuk land tot den gemeene weg de kortste is, volgens de 5e
afdeeling 2e boek 4e titel 2e hoofdstuk van meergemeld Burgerlijk Wetboek.
Dat het Karspel Goor, ofschoon de gemeene gronden verdeeld zijn, belast blijve met het
onderhoud van bruggen, wegen, waterleidingen en van zoodane werken als van ouds ten laste van
deze markte zijn geweest, zal aan geene redelijken twijffel onderhevig worden geacht. De kosten
zullen echter in het vervolg op eene andere wijze als zulks tot dusverre heeft plaats gehad,
behoren gevonden te worden.
De commissie is mits dien van oordeel dat deze last op de door de deelgenoten uit de
gemeenschap verkregen wordende grond behoorde te worden gelegd, waartoe de eigenaren
volgens art 686 van gezegd Burgerlijk Wetboek volkomen bevoegd zijn; en dat alzoo de
noodzakelijke jaarlijksche als buitengewoone kosten kunnen gevonden worden naar proportie
van ieders geacquireerd eigendom en naar mate van de grootheid der som in een, twee of meer
dragelijke termijnen te betalen. Uit de ten dezen overgelegde memorie sub litt E blijkt, dat zoo
aan devicit van de markte rekening, als aan kosten op de onderhavige verdeeling dezer gronden
gelopen, een schuld ten laste dezer markte beslaat van f 1041-5-0. Tot bestrijding dezer schuld
zijn gecommitterdens van gevoelen dat in de eerste plaats de rechten welke goedsheeren en
geerfdens op de volgende goederen hebben aan de gebruikers derzelve in vollen eigendom, met
bijvoeging van de daarbij toegedeelde gronden behooren afgestaan te worden, voor de na te

melden prijs als:
De Houwheddink hutte voor f 120.de Haverhutte f 55,Reef Lammerts plaatsje f 310,Het weideken bij Harrewes aan den bouwman van dit hofhorig erve voor f 75,Voorts de onverdeelde percelen No 68 en 69 aan de geenen welke dezelve tegen marktprijs
begeren over te nemen voor f 295,De aangegravene groengrond bij het plaatsje van Bernadus ter Balkt bemeyerd door Jan Assink
volgens marktprijs voor f 70,Het hout dat in de markte gevonden en bij dezen gecalculeerd wordt op f 50,En eindelijk de pretentie op Hengevelde wegens het aandeel dezer markt in den verkoop van de
Junne of Assepotter hutte gecalculeerd op f 50,-, te betalen in vier gelijke termijnen binnen den
tijd van een jaar na den verkoop met de renten van vijf ten honderd gereekend in het jaar. De
gemeenschappelijke eigendommen zouden volgens boven gemelde rekening alzoo tezamen
kunnen opbrengen de som van f 1025,En in de tweede plaats zoude het verder mankerende ter bestrijding der schulden, door de
gezamentlijke deelgenooten behoren gekweken te worden. Edog in geval van niet verkoop der
bovengemelde eigendommen, gelijk ook bij mindere opbrengst derzelve, zal het ontbrekende
altijd door de gezamentlijke deelgenoten behoren gevonden en geacquiteerd te worden, berekend
na proportie der grond die dezelve hebben ontvangen een penning per roede, leverd de som op
van f 729,-. Eindelijk vermeenen de gecommitteerdens de vergadering ook te moeten rapporteren.
Dat op de kaart de groengrond van de heide of veldgrond niet te onderscheiden is, doch hier
omtrent heeft hun de expert J. Koorsen meergemeld verzeekerd, dat de aanwezige groengronden,
naar mate van het recht dat de geerfdens daar op hadden en na voorgekomen omstandigheden zijn
verdeeld geworden.
Dat de perceelen op het terrijn alle door gaten of kuilen zijn uitgebaakt en aan de deelgenoten,
zoo zij vertrouwen, genoegzaam bekend zijn. Dat behalve de aanwijzing door den landmeeter
gedaan, de commissie het noodzakelijk heeft geoordeeld, de deelgenoten in persoon te moeten
hooren, ten dien einde liet zij dezelve oproepen zoo als blijkt uit de bijlage sub litt F; de
belangens van de opgekomene zijn als toen gehoord en de ingebragte en gegrond bevonden
bezwaren zoo veel mogelijk geredresseerd.
Dat de kaart en aanwijzingsstaat gedurende een week ter publieke visie heeft gelegen, dat bij
gewoone kerkenspraak ter kennisse van de belanghebbende is gebragt en blijken dan uit de
relasen van de kosters, hierbij sub litt G en H, dat niemand anders gedurende deze tijd eenige
bezwaren op de verdeeling heeft ingebragt, als alleen den bouwman van het hofhorig erve
Luttikhengel, welke wenschte dat men de grondbelasting in de verdeeling tot basis hadt genomen
en vermeende ook voor zijn erve te weinig van de groengrond gekregen te hebben. De commissie
van de billijkheid dezer bezwaren niet overtuigd zijnde heeft denzelven tot deze vergadering
moeten ranvoyeren.
De commissie vetrouwd hier mede genoegzaam de geprojecteerde verdeeling ontvouwd te
hebben en hun rapport te kunnen sluiten met den wensch van daar door eenigzints van den haar
opgedragen last te hebben voldaan.
Aldus onder de gewone submissie gerapporteerd den 5 November 1821. Get.
W. Gotte
C. ten Zijthoff
H. Pierik
Litt A
Lijst der gemeente gronden in het Karsspel Goor Schoutambt Markelo provincie Overijssel

opgenomen door gecommitteerden den 12 juny 1819.
1. Een veldeken gelegen aan den Deldenerweg tusschen Grootbruggink en Gijmink tot aan de
Hassebrink (heetgrond).
2. Een veld bij de Posse aan weerskanten van den Deldenerweg tusschen Grootbruggink en
Geuzendam (heetveld).
3. Een veldeken den Morsch genaamd gelegen tusschen Geusendamsdam en Zenkeldamsland
(groengrond) was kwestieus.
4. Een veld gelegen tusschen Brugginks braak en Moerwinkels land aan de kant van Heerbaard
(heetveld).
5. Een stukje groengrond gelegen tusschen Kraspot en Toesschendries tot aan Moerwinkel.
6. Een veld de Bree genaamd tusschen het land van Reef en Moerwinkel (beste groengrond).
7. Een veld langs Toesschenkamp tot aan de Lutte grenzende aan het zoogenaamde Wienerveld
(gemengde grond), Wien en Karspel weiden hier door een.
8. Een veldeken van af de Lutte tot tegen over Marten Smit al waar het zelve aan het Withag
grensd (gemengde grond).
9. Een veld het Withag genaamd gelegen bij Reef Lammert (beste groengrond). Op dit perceel
hadt de stad Goor het recht van houthak.
10. Het Assenpotter of Houwhiddinks veld vanaf Luttikhengel tot aan Houwhiddinks braak
(heetveld).
11. Een veldeken tusschen de Konink en de Vrit grenzende aan de Hengevelder markte
(gemengde grond).
12. Een veld tusschen Groot Doesschot en Groothengel (gemengde grond).
13. Het zoogenaamde Diepensche braak (groengrond en beltachtig).
14. Een gedeelte van de zoogenaamde Meulenstal gelegen aan den Kerkdijk (groengrond).
15. Het veldeken bij Harrewes, op de helft maakt de stad Goor aanspraak (groengrond).
16. Het Scholten veldeken gelegen tusschen de Burgerskamp, de Beerte kamp en het goed
Weldam (gemengde grond).
17. Het Doesschots veldeken tusschen Doesschot en het goed Wegdam (gemengde grond).
18. Een veld genaamd den Ganzemors gelegen bij Morsinkhoff (groengrond).
19. Een veld genaamd het Elsbroek gelegen bij Modder (beste groengrond).
20. De zoogenaamde Varkensvoort en Spoltmors (heet- en groengrond), op dit perceel maakt de
stad Goor ook aanspraak.
Aldus opgemaakt door ons ondergeteekende gecommitteerden.
W. Gotte
C. ten Zijthoff
H. Pierik
Litt B
Op heden den tienden mei agttien honderd twintig compareerden voor ons hr J.B. Auffmorth
vrederegter van het canton Goor arrondissement Almelo provincie Overijssel geadsisteerd met
onzen griffier de heeren Willem Gotte schout van Markelo en Carel ten Zijthoff eigenaar beide
wonende te Goor in qualiteit als gecommitteerden van den heer verwalter erfmarkenrigter en
goedsheeren des Karspels Goor, ingevolge marken resolutie van genoemde markte in dato den
vijfden mei agttien honderd negentien, waarvan een extract geregistreerd is dezes woorden.
Geregistreerd te Goor den negenden mei 1820 fol 103 V afd 7, 8 en 9 en fol 104 A afd 1 en 2,
ontvangen met de verhogingen negen en vijftig cents.
Getekend, voordragende dat zij ter verrigting hunner commissies tot het verdelen der gemene
markten gronden hebben benoemd en aangesteld tot het opnemen en maken der verdeling Jannes
Koorsen landmeter wonende te Oldenzaal, den welke hier present, zij comparanten van zaaken

dat door ons vrederegter den eed als deskundigen mag worden afgenomen.
En hebben getekend. Relaas. W. Gotte
C. ten Zijthoff
Waar op voor ons is gecompareerd Jannes Koorsen boven omschreven en welke met eede aan
ons heeft verklaard dat hij als deskundige van zijnen post en de pligten daar aan verbonden
getrouwelijk en opregt zal gedragen.
En heeft met ons en onzen griffier getekend. J. Koorsen
J.B. Auffmorth vrederegter H.
Smits griffier
Geregistreerd te Goor den dertienden mei 1820 fol 190 A vak 1, ontvangen met de verhogingen
een gulden en achttien cents.
Getekend. Relaas. Voor expeditie H. Smits griffier
Litt D
Verweizings staat opgemaakt door mij ondergetekende Jannes Koorsen landmeter, ten dien einde
benoemd door de commissie tot die benoeming gemagtigd bij resolutie van goedsheeren en
geerfdens van het Karspel Goor dd 5 mei 1819 en in die kwaliteit beedigd voor het vrede gerecht
van het kanton Goor den 10 mei 1820, geregistreerd ten kantore te Goor den 13 daar
aanvolgende, behorende tot de situatie kaart en plannen van deeling van de gemeenschappelijke
grond der markt Karspel Goor en diendende tot eene staat van verevening der gezegde verdeelde
grond.

Litt E
Memorie van de financiele toestand van de markte Karspel Goor op den 5 november 1821.
De laatste rekening van den heer verwalter erfmarkenrigter is gesloten den 25 maart 1818 met
een batig saldo van f 360-8-9.
Zedert dien tijd is wegens aangegraven gronden ontvangen f 406-17-8.
Alsmede aan meetgeld van C. ten Zijthoff f 7-18-0.
Totaal der ontvangsten f 775-4-1.
Zedert den 25 maart 1818 is uitgegeven f 1175-11-14.

Komt bij de volgende onbetaalde pretensien als:
Van den heer verwalter erfmarkenrigter 5 percent van den ontvangst van f 406-17-8 = f 20-7-0.
Landmeter Koorsen restant f 119-5-4.
J. van Eerden wegens arbeitsloon restant f 21-3-0.
G. Japink idem f f 4-10-0.
B.H. ten Zijthoff idem f 4-10-0.
de markte te Wien voor de afgestane groengrond bij Geuzendam f 52-10-0.
H. Morsinkhoff wegens gedane wagenvrachten f 12-18-0.
De commissie tot het werk der grensscheiding f 45-0-0.
De commissie met het werk der verdeeling belast geweest f 360-10-0.
Totaal uitgaven f 640-13-4, opgeteld bij bovenstaande f 1175-11-14 = f 1816-5-2.
Balance
De uitgaven bedragen f 1816-5-2
Ontvangsten f 775-4-2
Dus een nadeelig saldo van f 1041-1-1.
Litt F
De commissie belast met het werk der verdeeling van de gemeene marktengrond in het Karspel
Goor brengt bij deze ter kennis van de onderstaande eigenaren van gronden in voorm. markt
gelegen dat zij op woensdag den 26 september 1821 des voordemiddags van 9 tot 12 uren, ten
huize van Hendrik Morsinkhoff in het Karspel Goor zal vaceren tot het aanhoren van alle
reclames die gemelde eigenaren op de afgelopene en aan hun bekend gemaakt zijnde verdeeling,
zullen vermenen te hebben.
En zal zulks door Jan van Eerden en Gradus Japink daar toe verzogt aan meergemelde eigenaren
of derzelver pachters (welke laatstgemelden hunne landsheeren in tijds hier van zullen
verwittigen) worden voorgelezen.
Goor den 21 september 1821.
De commissie voorn. W. Gotte
C. ten Zijthoff
H. Pierik
1 Jannes Boswinkel te Karspel Goor
2 Jan Brummelhuis idem
3 Bernardus ter Balkt te Hengelo
4 Christiaan Fr. Beins te Eibergen
5 Jan Botterhuis te Karspel Goor
6 Hendrik Brunnekreeft te Goor
7 Arend Daniel van Coeverden te Karspel Goor
8 Jan Gijmink idem
9 Jan Groothengel idem
10 Hermanes Hellekate idem
11 Mannes Wessels idem
12 Gerrit ten Pierik
13 Jan Gerritsen Wessels idem
14 Jonkvrouwe Maria Cornelia Gravin van Wassenaar te Delden
15 Wolter Jan Reef te Karspel Goor
16 Berend ten Doeschot te Delden
17 Jan Dreyerink te Karspel Goor
18 Jan Elkink idem

19 De erven Filippus Geusendam idem
20 De erven Mannus Groothuis idem
21 Den hr G.F. van Hugenpoth idem
22 Wed. Willem Hulsken te Goor
23 Gerrit Jan Hiddink te Karspel Goor
24 Roelof Houwhedde idem
25 Berend Hendriks idem
26 De erven van Jan ten Hallers te Goor
27 Mannes Hartgerink te Karspel Goor
28 Gerrit Hannink idem
29 Wed. Hendrik Jalink te Goor
30 Arend Jalink te Goor
31 Wolter Jalink Hz idem
32 Wolter Jan Kuiper idem
33 Arend Kleinbruggink te Karspel Goor
34 De wed. Egbert Kamphuis idem
35 Hendrikus Koning te Goor
36 Jannes Kolvoord idem
37 Wed. Berend Kruiders te Karspel Goor
38 Jan Lutte te Wiene gemeente Delden
39 Elisabeth en Aleida Luttikhengel te Goor
40 Jan Hendrik te Meerman idem
41 Alef ten Heggeler Schoutambt Delden
42 Morsinkhoff (Hendrik) Karspel Goor
43 Gerrit Jan Nijhuis idem
44 Willem Pierik idem
45 Hendricus Roeler idem
46 Lammert Reef idem
47 Johanna Gerridina Sprokkereef idem
48 Gerrit Klein Scholten idem
49 Jan Scholten idem
50 Marten Smit idem
51 Gerrit Groot Scholten idem
52 Bernardus Sloezen idem
53 Jannes Vurger idem
54 Gerrit Vaarhorst te Delden
55 Jan te Veldhuis te Karspel Goor
56 Dirk Visscher en comp. idem
57 Wes (Gerrit) idem
58 Harmen Wolbers te Hengevelde gemeente Delden
59 Carel ten Zijthoff te Goor
60 Rut Aasterwegel voor de erfgenamen van D. Nijhuis idem
61 Berend Jan Zwierink te Karspel Goor
62 De erven Jan Hendrik ten Zeldam idem
63 Hermanus Rouwenhorst Schoutambt Delden
Wij ondergetekent verklaaren aan den inhout dezer voldaan te hebben.
J.D. van Eerden
G. Japink

Goor den 11 april 1826
Wel Edele Gestr. Heer
Tot de nalatenschap van wijlen mijn vader Dr Z.A. Meiling behoort onder anderen een kamp
bouwland, groot ongeveer veertien schepel gezaay, welke is gelegen in het Carspel Goor omtrent
het erve Nijhuis en genaamd Nijhuis Kamp.
Dezen kamp had van over oude tijden het regt om daar voor de mestwinning te zoeken en
plaggen te doen mayen op de zoogenaamde Molenstal, zijnde een stuk gemeene marktegrond,
waar aan het zelve ook aan de noordzijde is belendende; zederd eenige jaren heb ik zelf een
gedeelte van die grond in gebruik gehad en daar ook ongehinderd plaggen doen mayen, tot dat
voor eenige tijd den bouwman Olijdam ook wel Poel, mij zeide dat ik daar niet meer mogt laten
maayen dat de grond verdeeld was, dat het de rentmeester had verboden e.d. terwijl zedert die tijd
de gezegde gemeene grond ten behoeve van de pretence eigenaren is op en vrij gegraven, zoo dat
nu gezegde bouwland van dat regt is berooft en wel zoodanig dat men de de naasting of het
aanleggend gedeelte niet heeft ontzien. Welke toch overal gerespecteerd word en ons eigenaren
geheel zelfs miskend door geen aandeel gemeene grond ons aan te wijzen, zoo als toch naar
informatie voor andere vlogtlanden is geschied.
Daar het nu niet alleen zeer schadelijk voor ons is van dat regt verstoken te worden ben ik nog
bovendien verlegen hoedanig ik mij over deze zaak zal verandwoorden als voogt over mijne
ongelukkige broeder en zuster aan wien het beheer harer goederen is ontzegt; ook meen ik wel
genoeg geinformeerd te zijn dat geen alienatie gene verdeeling, gene onteiging of toeeiging van
vaste goederen kan nog mag plaats hebben, dan ten overstaan van den vrederegter van het canton
waar onder het ressorteerd, dat geen minderjarigen en interdits worden benadeeld, het welk
volgens zeggen bij deze verdeeling niet is geschied.
Ik ben geraden geworden om deze behandeling niet stilzwijgende te laten passeeren, maar die ter
kennisse van Uw Edel Gestrenge te brengen ten einde zoodanige mesures daar te stellen als Uw
Ed Gest zal oordeelen te zijn.
Wel Ed Gestr. ond. dienaar get. J.H.E. Meiling
Goor den 12 april 1826
Weledelen Heer
Hier newens zende ik uweleed. in kwaliteit als verw. markenrigter van het Kerspel Goor eene
klagte van den heer J.H.E. Meiling voor hem zelve en als voogd over zijn innocenten broeder en
zusters gedaan, waartoe ik mij refereer met verzoek deeze briev nae genomen lectuure mij te
remitteeren. Het komt nog voor dat uweleed. best zal doen den klager op de geschikste wijze
klageloos te stellen. Hier door zoude uweleed. mij de onaangename moeite sparen ex officio de
verdeeling van deze zoo genaamde Molenstal als van de markengronden in het Kerspel Goor als
onwellig en nietig te provoceeren en niet minder veel nadeel aan de meeste eigenaaren
voorkomen.
In afwagting van uweleed. besluit hierover heb ik de er met de meeste agting te zijn.
Wel Eedelen Heer
Uw weleed. Dw dienaar
J.B. Auffmorth
Goor 17 april 1826
Amice,
Onder retour van de brief van den vrederechter en van de heer Meiling is deze dienende dat wij
ingevolge uw verzoek op jongstleeden zaterdag namiddag op het Weldam zijn vergaderd geweest
en na gemelde brieven te hebben voorgelezen, zegt den heer van het Wegdam nimmer gehoord te
hebben de Semersmaker of zoo Meilink die noemdt Nijhuiskamp, regt van plaggen op de

Meulenstal hadt of onder het Karspel Goor was gelegen. Bruil zegt dat voor 40 jaren geleden daar
niemand op de Meulenstal plaggen gemaayd zijn; doch dat na dien tijd daar gemaayd is
geworden door Harrewes, Poel, Heyink en meer andere Karspelsche boeren; in hoe verre deze
daar recht toe hadden wist hij niet. G.J. Nijhuis op Groot Kevelham zegt wel te weten dat de
Semesmaker kamp geen regt van plaggen op de Meulenstal heeft gehad en indien daar al voor
dien kamp gemaayd is, dan zulks ter sluiks moet geschied zijn. Pierik en Poel zijn op de gedane
convocatie niet gecompareerd. De commissie belast geweest met het werk der verdeeling der
markte gronden is van oordeel dat Meilink voor gemelde kamp niet konde bedeeld of als
deelgenoot van de marktegronden konde beschouwd worden om redenen de bewuste kamp niet
onder het Karspel Goor maar onder de stad Goor is verpand geworden. Dat Meilink op de in der
tijd gedane oproeping ook niet is gecompareerd en zijne landerijen tot het Karspel Goor
behorende aan te geven en dat nu de commissie over de gegrondheid van de door Meilink gedane
klagte niet kan of weet te verdelen, alvorens hij zijn recht van plaggen mayen op de Meulenstal
duidelijker doedt blijken.
De heer van Coeverden en Carel Oom zijn met mij van gevoelen dat UEd hier uit zoo goed
mogelijk een antwoord aan de vrederechter opmaakt, doch alvorens dit te verzenden den heer
Steenbergen daar over eerst te horen en zijn ed. advies in dezen te verzoeken.
Wildt de bijlagen van het rapport van de verdeeling eens nazien of deze de gedane publicatie tot
oproeping van de grondeigenaren zich niet bij bevind.
Ik hoop dat de ziekte van uwen zwager zich ten besten mag gekeerd hebben en na UE na ons
gegroet te hebben verblijf ik steeds.
W. Gotte
hier nevens de lijst van de runderen te Stokkum onder dankzegging terug.
litt H
De commissie belast met het werk der verdeeling van de gemeene marktengrond in het Karspel
Goor brengt bij dezen ter kennis der belanghebbenden dat de kaart en staat van verdeeling van de
gemeene marktengrond des Karspels Goor ten huize van de eerste ondergetekende vanaf
maandag den 15 dezer tot zaterdag den 20 daaraan volgende dagelijks vanaf 's morgens 9 tot
nademiddags 4 uren ter publieke visie zal leggen en dat aan de belanghebbende welke zulks
begeeren de nodige onderrigting en aanwijzing zal worden gegeven. En zal deze aan de beide
kerken te Goor worden afgelezen en aangeplakt en een dubbel met het relaas des kosters worden
bekragtigd om te strekken na behoren.
Goor den 13 october 1821, de commissie voornoemd W. Gotte C. ten Zijthoff
H.
Pierik
Gezien G. Verbeek burgemeester afgelezen in RC kerk te Goor en angeplakt H. Koning.
Declaratie van vacatien en uitschotten competeerende W. Gotte als gecommitteerde in zake der
verdeeling van de gemeenschappelijke marktegronden des Karspels Goor.
5 mei 1819
Ingevolge markte resolutie van deze dag met het formeren van het plan der verdeeling der markte
gronden den aanvang gemaakt en ten dien einde nevens den heer verwalter erfmarkenrigter met
den landmeter J. Koorsen van Oldenzaal gecontracteerd, voorts geconfereerd en bepaald dat om
tot eene behoorlijke verdeeling te geraken, de eigenaren van de in het Karspel Goor gelegen
landerijen opgespoord en daartoe de legger der eigendommen geraadpleegd zoude worden, voor
deze conferentie f 3,10 dito

Met de mede gecommitteerden het relaas der ongebouwde eigendommen van de voormalige
gemeente Goor voorlopig opgenomen en de in het Karspel Goor gelegen landerijen
aangeteekend, vac. f 3,14 dito
Met denzelven gemelde eigendommen geextraheerd en op een register gebragt, vac. f 3,20 dito
Met de burgemeester en assessoren van Goor de grensscheiding tusschen gem. stad en het
Kerspel Goor opgenomen, vac. f 3,23 dito
Met gecommitteerden de grensscheiding tusschen het Kerspel Goor en Diepenheim nagegaan en
de velden groengrond opgenomen, vac. f 3,28 mei 1819
Aan J.L. Weyer betaald voor het afschrijven van het register der in het kerspel gelegen landerijen,
f 3,29 dito
Met gecommitteerdens geconfereerd en nodig geoordeeld en bij publicatie de eigenaren op te
roepen om op den 9 juny aanstaande te komen nazien of hunne eigendommen behoorlijk op het
register zijn gebragt, vac. f 3,Minuteren, schrijven, zegels der publicatie en jura van de kosten f 1,20
9 juny
In de herberg de Kist te Goor gevaceerd ten einde met de eigenaren het register der landerijen te
examineren en hunne eigendommen binnen het kerspel gelegen op te nemen, vac. f 3,12 dito
Met gecommitteerdens de gemeene veldgronden van het kerspel opgenomen, vac. f 3,Daarvan drie lijsten geformeerd f 0,90
7 july
Andermaal in bovengemelde herberg te Goor gevaceerd voor de eigenaren welke achtergebleven
waren, vac. f 3,13 dito
Met den landmeter Koorsen het karspel rond gegaan en de grenzen en velden aangewezen, vac. f
3.26 dito
Met het plaatselijk bestuur van Goor geconfereerd omtrent het Withag en overeengekomen dat de
stad Goor hun recht op hetzelve zal afstaan voor de som van f 134,30, vac. f 3,28 dito
Met gemeld bestuur geconfereerd over de Spoldmors en Varkenvoord en deze twee velden in
ogenschouw genomen, doch geen overeenkomst kunnen treffen, vac. f 3,3 augustus 1819
Met den heer verw. erfmarkenrigter en gecommitteerden geconfereerd omtrend de kwestieuse
grensscheiding tusschen het karspel en Diepenheim, vac. f 3,4 dito
Met denzelven mij begeven naar gemelde grenzen en door de landmeter het verschil laten
opmeten, vac. f 3,7 september
Met denzelven in den Engel te Goor in commissie geweest en gedelibereerd over de verweigering
van den heer van Heeckeren tot het laten opmeten zijner landerijen, vac. f 3,9 dito

Met medegecommitteerde ten Zijthoff mij begeven naar den heer van Heeckeren aldaar ampel
over de verdeeling gebesogneerd en ons te kennen gegeven daar over naar de familie te hebben
geschreven en het antwoord ons te zullen communiceren f 3,20 october
Met den heer verwalter erfmarkenrigter mij begeven naar de grensscheiding van het karspel met
Diepenheim, aldaar dezelve nader opgenomen tot opmaking van het proces verbaal, vac. f 3,2 november
Met denzelve en medegecommitteerde ten Zijthoff, terwijl geen antwoord is ingekoomen, mij
andermaal begeven naar den heer van Heeckeren aldaar over de verdeling gebesogneerd en
verzocht om desselfs landerijen ingelijkheid der anderen door den landmeter te laten opmeeten,
vac. f 3,15 febr. 1820
Nevens den heer verw. erfmarkenrigter ons naar Diepenheim begeven en aldaar met
gecommitteerden geconfereerd omtrent de grensscheiding tusschen het karspel en Diepenheim en
het proces verbaal gerevideerd, vac. 3 ,Transport, kasten f 1,25
27 april
Met het bestuur van Goor ons begeven naar de Spoltmors, Varkenvoort en Meulenstal en omtrent
de verdeeling overeenkomst getroffen, vac. 3 ,6 mei
Een missive aan den heer verwalter erfmarkenrigter houdende verzoek om een extract van de
markte resolutie dd 5 mei 1819 op zegel te willen overzenden f 0,30
7 dito
Een missive in antwoord van gem. heer markenrigter verzoekende het gevraagde extract op zegel
te laten schrijven en doen registreren f 0,30
9 dito
Aan het vredegerigt te Goor gecompareerd en verzoek geinstitueerd ter beediging van den
landmeter Koorsen, vac. f 3,28 july
Ingevolge verzoek van den heer verw. erfmarkenrigter mij nevens den heer burgemeester van
Diepenheim begeven naar de grensscheiding en aldaar bepaald de punten waar de grenspalen
zullen behoren geplaatst te worden, vac f 3,16 septb
Met den heer verw. erfmarkenrigter en gecommitteerdens ons begeven naar de grenzen van het
karspel en Wien en aldaar de voorhanden zijnde grenspalen geplaatst, vac. f 3,20 septb
Met denzelven mij begeven naar het Withag ten einde met die van Hengevelde de grensscheiding
te regelen, doch zulks niet eens geworden, vac. f 3,14 novemb
Een brief aan den landmeter Koorsen te Oldenzaal om met de kaart over te komen f 0,60
21 dito
Een expresse naar Hengevelde om de gezworenen te convoceren tot bijwoning van eene na deze
opneming der grenzen f 0,20
Een dito naar Diepenheim om den heer burgemeester te convoceren ten einde op morgen de
nadere regeling der grenzen bij te wonen f 0,20
Met den heer verwalter erfmarkenrigter en den landmeter Koorsen geconfereerd over het
opgekomen verschil in de grensscheiding tusschen Hengevelde en het karspel, de stukken daar

toe betrekkelijk geexamineerd en gelezen. Vervolgens met denzelven mij begeven naar
Hengevelde en aldaar de kwestieuse grensscheiding met de gezworenen in ogenschouw
genomen, 2 vac. f 6,22 dito
Met gecommitteerdens en den landmeter Koorsen, alzoo die van Diepenheim vermeenden
benadeeld te zijn, ten overstaan van den heer burgemeester ten Raa de plaatsen waar de
grenspalen behoren geplaatst te worden nader opgenomen en bepaald voor zoo verre men wegens
het hoge weeten daar aan konde merken, dezelve aanstaande zaterdag definitief te plaatsen, vac. f
3,25 novemb
Ons begeven naar bovengemelde plaats en aan het bepaalde voldaan, vac. f 3,12 february 1821
Nevens medegecommitteerde ten Zijthoff mij begeven naar den huize Heeckeren ten einde
wederom te spreken over de verdeeling der gronden en heeft den heer ons geantwoord zich
passief in deze zaak te zullen gedragen, vac. f 3,20 dito
Met den heer verw. erfmarkenrigter en ten Zijthoff de aangegravene markte gronden in het
karspel opgenomen, vac. f 3,16 maart
Ingevolge verzoek van den heer verw. erfmarkenrigter het gemaakte werk aan het vonder op de
Bree geinspecteerd en in order bevonden, 1/2 vac. f 1,50
Een brief van den heer verw. erfmarkenrigter daar bij overzendende twee brieven van den heer
Palthe omtrent de verdeeling der markte Rossum, port f 0,20
21 dito
Met medegecommitteerde ten Zijthoff en gecommitteerden van Hengevelde de kwestieuse
grensscheiding op de hoogte van het Withag nader opgenomen en beproefd deze zaak in het
vriendelijke te termineren, doch vrugteloos afgelopen, vac. f 3,Port van een brief van den heer Deuss te Deventer over de kwestie met Hengevelde f 0,30
14 april
Een brief van den heer Dikkers te Borne nopens de verdeeling der marktegronden van Hasselo,
port f 01,15
14 mei
Een brief aan goedsheeren en geerfdens houdende verzoek om kwalificatie tot het obtineren van
eene gerechtelijke scheiding tusschen Hengevelde en Karspel Goor f 0,60
15 juny
Een brief van den heer verw. Erfmarkenrigter daar bij verzendende extract uit het marktenboek
van Hengevelde nopens de grensscheiding gemaakt in 1768, port f 0,15
17 dito
Een brief aan de gecommitteerden van Hengevelde tot voorkoming van zware kosten, nogmaals
verzocht om de kwestieuse grensscheiding door een derde persoon te laten regelen, f 0,30
21 dito
Een brief van gecommitteerde de heer Deuss te Deventer daar bij kennis gevende, dat hij de
regeling van de grensscheiding met Hengevelde aan ten Heggeler op Bolscher overlaat, port f
0,15
idem
Jan ten Heggeler op Bolscher hierover geschreven en verzocht om een onpartijdig persoon tot
regeling der grensscheiding te benoemen en die aan ons maandag aanstaande op te geven, f 0,30

Een expresse f 0,15
29 juny
Met gecommitteerde ten Zijthoff en Pierik benevens die van Hengevelde de kwestieuse
grensscheiding weder in loco opgenomen en eindelijk de kwestie getermineerd op de wijze zoo
als in de declaratie van C. ten Zijthoff breder is omschreven, vac. f 3,6 july
Een brief aan den landmeter Coorsen te Oldenzaal houdende verzoek om over te komen tot
afdoening van het nog ontbrekende werk aan de verdeeling f 0,30
port f 0,15
14 dito
Volgens overeenkomst met die van Hengevelde de markte palen aldaar gezet, vac. f 3,7 aug
Met C. ten Zijthoff en den landmeter Coorsen omtrent den Mors tusschen Geuzendam en
Zenkeldam geconfereerd en het terrein in loco opgenomen, vac. f 3,8 dito
Met denzelven mij begeven naar het Withag aldaar den landmeter de nieuw bepaalde
grensscheiding tusschen Hengevelde en het Karspel Goor aangewezen en den halve cirkel helpen
bepalen en trekken, vac. f 3,Voorbindtouw bij dit werk gebruikt, betaald f 0,60
9 dito
Met denzelven mij begeven naar het Diepener broek om op te nemen het verlies tusschen de paal
staande op de hoek van Roesinks hooiland en die welke staat op de hoek van Weldams allee, vac.
f 3,10 dito
Met denzelven en gecommitteerden uit de markt Wijne en Kortwijck op de Morsch bij
Geusendams land in loco aanstaand de grensscheiding geconfereerd en overeengekomen dat
voortaan de marktescheiding tusschen gemelde markt en het Karspel Goor zal zijn zoo als die in
1820 voor de schoutambten Markelo en Delden is bepaald, waar voor het karspel Goor aan Wijne
en Kortwijck zal betalen 10 ducaten, vac. f ,311 aug
Een brief aan den heer burgemeester van Diepenheim met het proces verbaal van grensscheiding
tusschen het Karspel Goor en zijne gemeente, f 0,30
Expresse f 0,15
13 dito
Een brief van voorn. burgemeester meldende dat zoodra den heer van Diepenheim van zijne reis
geretourneerd is, het proces verbaal zal remitteren, lecture, f 0,30
Port f 0,10
28 dito
Met den heer verw. erfmarkenrigter mij begeven naar het plaatstje Assink en aldaar met den
eigenaar geconfereerd omtrend de aangegravene en noch onbetaalde marktegrond, 1/2 vac. f 1,50
Transport of paardehuur f 1,20
21 sept
De eigenaren kennis gegeven dat de commissie op woensdag den 26 september ten huize van Hk
Morsinkhoff in het Karspel Goor zal vaceren tot het aanhoren van alle reclames die dezelven op
de afgelopene en aan hun bekend gemaakte verdeeling der gronden zullen vermeenen te hebben;
voor het stellen en schrijven der oproeping en lijst, f 0,50
26 sept 1821

Met gecommitteerden en den landmeeter tot bovengemelde einde aldaar gevaceerd; de eigenaren
aangehoord, dezelven de verlangde inligtingen gegeven en de reclames aangeteekend, f 3,8 october
Met het bestuur van Goor nader geconfereerd over den afkoop van den Varkenvoort en
Spoltmors en onder nadere approbatie van goedsheren en geerfden overeengekomen dat Goor zal
afstand doen van het halve recht voor den prijs die men voor groen- en veldgrond in de markte
gewoon is te nemen, 1/2 vac. f 1,50
9 dito
Een brief aan den heer verw. erfmarkenrigter verzoekende zich te informeren wegens het
vredegerecht en notaris, met de port f 0,32
13 octob
Concipieren der publicatie omtrent het ter lezing leggen der kaart en staat van verdeeling der
marktegronden f 0,60
4 zegels tot de publicaties f 0,65
Jura aan de kosters, betaald f 0,60
19 dito
Een brief van den verw. erfmarkenrigter in antwoord op dezerzijdsche van 9 dezer maand f 0,30
port f 0,10
20 dito
Een brief aan denzelven om nadere ophelderingen f 0,32
24 dito
Een brief aan denzelven houdende kennisgeving dat de gecommitteerden met hun werk gereed
zijn f 0,32
27 dito
port van de volmacht en eedprestatie door den heer verwalter erfmarkenrigter teruggezonden f
0,10
30 dito
Een brief aan den landmeeter Coorsen te Oldenzaal houdende kennisgeving dat de holtink op den
5 november 1821 zal plaats hebben en dat hij zich als dan in deze vergadering zal hebben te
sisteren f 0,32
Voor het concipieren en afschrijven van het rapport van de commissie omtrent de verdeeling der
marktegronden als mede voor het verder ten dezen waargenomen schrijfwerk waar voor niet
hebbe gedeclareerd f 9,90

