Bruggen
16 April 1771.
Request voor de burgermeesteren en gemeensluiden der stadt Goor nopers de nieuw te setten
schutting bij Spooltmors.
Edele mogende Heeren Mijn Heeren Ridderschap en Steden de staaten deser provincie
Overijssel.
De burgermeesteren en gemeensluiden der stadt Goor neemen de vrijheid UED Mog. met alle
soort van reverentie en diepe eerbied voor te dragen, hoe hunne stadt sedert ondenkelijke jaaren
herwaars heeft het regt gehad en in een gecontinueerde possessie geweest en nog is om in de
beeken door haar stede heen loopende, een sluis of schutting te leggen om bij laag water het selve
te kunnen ophouden, dog welke door haar remonstranten predecesseuren soodanig geplaast was,
dat de stad daar van geen de minste nut maar in tegendeel, ongerief en inconvement moeste
hebben door dien het water hetwelk door de andere arm van die beek welkers bodem veel lager
is, niet konde opgehouden worden en dus de arm die door de stad loopt niet alleen geen
genoegsaam vers water kreeg, maar ook vervuilde en aan het ruiken raakte als loopende dan het
meeste versch aankomende water buiten de stad heen.
En also nu deese oude sluise vergaan is en sij suppl.ten wel voornemens waeren tot gerief van
haar burgerije, die voor het grootste gedeelte uit de beek haar water haelen moeten, gelijk ook in
cas van onverhopelijke brand, dit water seer noodsakelijk is en tot faciliteringe der coophandel
soo op Deventer als Zwoll, een nieuwe schuttinge door deese beek even boven het erve
Sprokkerief tegens de Spooltmors, sijnde eenigsins lager als waar de oude sluis gelegen heeft en
waar het water van beyde armen geschept wordt op deese stadswigbolt te leggen, sullende egter
de beeke aldaar haar volle ruimte blijven behouden en de voormelte schuttinge niet hooger maer
selvs iets lager als de Spooltmors of selvs de alderlaagste landen en daaromtrent aangelegt,
sonder dat ten wedersijden van die schuttinge eenige de minste verhooging of kadijk soo op de
Spooltmors of daar tegenover leggende stads weyden, sal gemaakt worden in die voegen dat soo
ras het water begint te wassen en ter hoogte van voorseide Spooltmors of daartegen overleggende
stadsweyde koomt van selvs over die schuttinge sal vallen ten einde door het leggen van deese
schutting niemant, hetsij van de ingesetenen der buerschappen Carspel Goor of Harke, hetsij van
hunne remonstranten stads burgerije of wie het ook weesen mogte, eenige schade of het minste
ongerief en en inconvenient kan toegevoegt worden.
Dog gemerkt dat sij suppl.ten met geen effect te over kunnen gaan sonder daar toe het hooge
consent en approbatie van UED Mog. als haeren wettigen souverain te hebben geobtineert, sijn
sij suppl.ten te rade geworden sig tot UED Mog. te wenden met deese submisse bede.
Dat het UED Mog. om voor verhaalde redenen ex plenitudine potestatis goedgunstig behagen
moge aan haar supplianten te permitteren en toe te staan, in plaats van haar oude sluise bij de
Spooltmors even boven het Sprokkereef op haar stads wigbolt, een nieuwe schuttinge tot nut
haerer burgerie en saakteeringe der negotie in voegen voorschr. te mogen leggen of dat UED
Mog. daaromtrent soodane andere peyl gelieve te bepaelen als nae haeren hoog wijse rade tot nut
der burgeren en ingesetenen van Goor en gerief der coopmanschap willen oordeelen te behooren
het welk goedgunstelijk doende effect.
Onderstond, ter ordonnantie, was get.
J.C. Pothoff secr.
In margine stond geappoincteert, is goedgevonden voorschreven requeste te stellen in handen van
de Goedsheeren en Erfgenaamen van het Carspel Goor om daar op te berigten op de eerste dag
van het aanstaande nadere reces van deese landag.

Deventer den 16 April 1771
Ter ord.tie van Ridderschap en Steden. Was get.
Derk Dumbar
pro vera copia
Wolter Pothoff
Extract uyt het register der resolutien van Ridderschap en Steden de Staaten van Overijssel
concerneerende de sluys bij de Spooltmors bij Goor.
Campen, den 27 October 1772.
De Heeren van Hoevel tot Nijenhuys en S. de Schepper, burgermeester der stad Deventer, hebben
ter vergadering gerapporteerd, dat ter voldoening aan derzelver resolutie commissoriaal van den
22 October deeses jaars geexamineerd, hebbende de requeste gepresenteerd door de
burgemeesteren en gemeensluyden der stad Goor, waarbij verzoeken om in plaats van haare oude
sluyse een nieuwe schuttinge te mogen leggen op haar stads wigbolb bij de Spooldmosch even
boven het Sprokkenrief, gelijk ook het berigt van den Grave van Wassenaer als ervmarkenrigter
des Carspels Goor, op voorschr. request waar mede zig het meerder gedeelte der Goedsheeren
gevoegd hebben van advyse zouden weesen, dat het verzoek ten requeste gedaan zoude kunnen
worden geaccordeerd en toegestaan onder expresse conditie, dat aan de voorwaarden in het berigt
van den ervmarkenrigter en waar mede het grootste gedeelte der Goedsheeren zig gevoegd
hebben, voldaan wierde, zo als hetzelve woordelijk alhier geinsereerd is.
Den ondergetekende de Heere Grave van Wassenaer zoude van advys zijn dat aan Ridd. en
Steden op 't requeste van de Magistaat van Goor zoude kunnen en dienen berigt te worden.
1. Dat tans door het leggen van een dam met een overval het water opgestuwt zijnde, bevonden
is, dat de voornaamste zwarigheeden die zig op doen tegen 't leggen van de geprojecteerde sluys
bestaan.
In de apparente overlooping van een gedeelte der Spooltmorsch tot nadeel van die geenen die
aldaar regt van weyding of plaggemat hebben.
2. In de interruptie van passage voor de maalgenooten van de moolen van het huys te Heekeren
die uyt de boerschappen Harke en Elsen in 't somer saisoen door een der strengen van deese beek
de toegang tot die molen moeten zoeken en die door het hoog opgestuwde water hier in belet
zoude kunnen worden.
3. In de vrees door een Sprokkerief meyer van het huys Heekeren opgevat, dat door het leggen
deeser sluys de passage door de beek onder gemelde sluys zoude ontbeeren door de meerdere
diepte die 't verval zoude veroorsaaken. Dat tot wegneeming van de eerste zwarigheyd een
kadijkje zal moeten worden gelegt van den oever van de beek of langs de Spooltmors en de sloot
die met gem. beek correspondeerd ter hoogte van 10-12 duymen hoger als de bovenkant van de
sluys en ter zelver lengte als het beloop van voorm. sloot.
Ten opsigte van de tweede zwarigheyd zoude casuquo en des noods vermits de onmoogelijkheyd
van een brug te leggen op de breede plaats ter ordinaire passage dier wagens, deselve moeten
gezogt worden onder de sluys daar tegenwoordig Sprokkerief de zijne neemt het welk ten opsigt
van de lengte van de weg weinig verschil zal uytleeveren, dit geeft den ondergetek. gelegenheyd
om van de derde zwarigheid te spreeken, dewelke zijn bedunkens weinig reflectie meriteerd, also
volgens alle reegels van de waterloopkunde de verdieping wel te wagten is vlak voor en bij de
sluys, maar niet op een zeekere distantie van deselve, vermits het zand door het snelstorend en
malend water van den bodem voor de sluys weg schuurt en door de drift mede gesleept op een
vrij korten afstand na evenredigheyd der verslapping van die drift, ras door zijn eygen gewigt
neder zinken moet, het welk dikwijls herhaald werdende, veel eer ondieptens als verdieping moet
veroorsaaken.
Ingeval egter a posteriori mogt blijken dat de vrees van de gem. Sprokkerief gegrond was en dat

onverhoopt de beek voor hem en zijn wagen en paard en door het leggen der sloot onwaadbaar
wierd, zo zoude zeekerlijk aan dat inconvenient dienen te werden geremedieert door het leggen
van een losse brug of vlonder.
Eyndelijk zoude de dempel of vloer van de sluys ten minste zo laag moeten werden gelegt als de
bodem van de beek ter plaatse alwaar deselve zal gemaakt worden en de bovenkant van gem.
sluys nog drie duym lager komen als de overlaat aan de tegenwoordige gelegde dam, hierdoor
zoude het toevloeiend wassent water, wanneer met verdrag aanquam facielder aftogt hebben en
wanneer voor zwaare reegen schoeren daar schielijk aandrang quam, zoude de opening van de
sluysen alle opstuwing cesseerende, die vermeerdering van water geen nadeel konnen toebrengen
nog de sluys daar iets konnen toe doen.
Dit alles zo zijnde komt het den ondergetekende klaar voor dat de Magistraat en gemeente van
Goor, als in deesen versoekers en dus alleen geinteresseerden, verpligt zijn om de hier
voorgeslagene middelen nodig ter wegneeming van de voorn. zwarigheden ten haren kosten te
adhibeeren en in behoorlijke staat te onderhouden, zo als de sluys aan te leggen en te maken op
de voorgestelde wijse.
Hier uyt volgt dan al wederom dat gem. Magistraat zig daar toe op de solemneelste en
onverbreeklijkste wijse diend te verbinden, door middel van een obligatoir document in 't welk de
bovenstaande art. klaar en duydelijk zouden moeten werden gespecificeerd, op welk stuk door die
van Goor zelve de approbatie en conformatie van Rid. en Steden zoude moeten werden versogt
als wanneer door haar Ed. Mog. op haar request favorabel zouden kunnen werden geapointeerd
onder die mits als een conditio sine quo non.
Vermits het dus veel op de extensien van dit document zoude aankomen, vermeend de onderget.
dat 2 gecomm. van de kant van de Goedheeren benevens 2 van die van de stad Goor, met het
concipieeren van deselve zoude konnen werden gechargeert, het welk geschied zijnde, zoude
wederzijds de ratificatie der contractanten hincinde de zaak zijn beslag moeten geeven.
Deze zijn de denkbeelden die den onderget. na gedane ondersoek heeft gemeent te moeten
adopteeren en voor zijn adrys op te geeven, vermids hem geen andere inconvenienten bekend zijn
als de vooraangehaalde of dusdanige, wiens nadeelige gevolgen ruym zo lastig en bezwaarlijk
voor de stad van Goor zelve zouden zijn als voor andere ingelanden, teegens welke zwaarigheden
dus het eygen belang dier stad de zeekerste waarborg uytleeverd; op de bovenstaande wijse
vermeend de onderget. dat het berigt aan Ridd. en Steden zoude kunnen werden getourneerd ten
eynde de gemeente der stad Goor niet te priveeren van de voordeelen die zij hier uyt (mijns
bedunken zonder prejudicie van iemand) zullen konnen erlangen en die ik niet twijfel of alle de
Goedsheeren haar met deselve hartelijkheid en cordaatheid gunnen als den ondergetekende.
Was getekend.
J.J. Grave van Wassenaer
Waarop zijnde gedelibereerd hebben Ridd. en Steden zig met 't voorschr. rapport geconformeert.
Accordeerd met 't voorschr. register. Was getekent.
Derk Dumbar
Alsoo Ridderschap en Steeden de Heeren Staten deeser Provincie Overijssel, bij derselver
resolutie van den 27 October deeses jaers 1772 aen de stadt Goor het recht hebben gegeeven om
bij de Spooltmors even boven het erve Sprokkereef een nieuwe sluise of waterschuttinge te
moogen leggen, in plaats van haar oude sluise en wel indier voege en op de voorwaerden vervat
in het advis en berigt door den Heer Grave van Wassenaar, Banner Here tot Wassenaar, Heere
van 't Weldam, Olijdam, etc.etc. als erfmarken richter des Carspels Goor aen H.Ed.Mog.
gepresenteert en door het meerder gedeelte der goedtsheeren van dat carspel goedgekeurt, welk

berigt vervolgens door H.Ed.Mog. in een statelijke resolutie geconverteert is, uitwijsens voorschr.
resolutie en vermits bij dat berigt of nu resolutie expres geconditioneert en gestatueert werdt, dat
eenige gecommitteerde Goetsheeren van het Carspel Goor met de gecommitteerdens uit de
Magistraat dier stadt een acte en contract van wedersijdse non prejudicie dieswegen, in
amplissima forma vooraf zullen formeeren, naar welk parthijerhinc in de zig nuwen en ten
eeuwigen dage zullen moeten reguleeren, tot voorkoming van alle misverstandt van de waare
intentie van H.Ed.Mog. en tot weering van alle questien die er mogten opkomen, hetzij bij en
over het uytvoeren van het geoctroieerde werk, hetzij in 't vervolg over desselfs uitwerkselen in
welk contract dan oock uytgedrukt zoude moeten worden alle die pointen en conditien waer op
aen de stadt van Goor het legge van deeze gementioneerde nieuwe sluis zal worden toegestaan en
welke in het berigt van Hoog gemelte Heere Erfmarken Richter gecomprehendeert en bij de
meeste goetsheeren geaggreert zijn. Soo hebben de ondergetekende als daer toe genoegsaam
gequalificeerde gecommitteerde goedsheeren des Carspels Goor en gecommitteerden der stadt
Goor, ter voldoeninge aen de resolutie van H.Ed.Mog. Ridderschap en Steden Hren State deeser
provincie van den 27 October 1772 voormelt, geconvenieert, gecontracteerdt en voor nu en ten
allen tijden onverbreekelijk vastgestelt in voege als volgt.
1. Dat de gecommitteerden der stadt Goor naemens deselve sig zullen verbinden, soo en als sig
op de plegtigste wijse verbinden mits deese, om ingevolge het gementioneerde berigt door H.Ed.
Mog. in een resolutie geconverteert, op costen van hare stadt datelijk en voor dat haer nieuwe aen
te leggene sluis zoo verre in gereedheyd gebragt is, dat haer werking kan doen, een kaedijck te
doen maken en altoos te onderhouden van den oever der beeke of langs de Spooltmors en de sloot
die met gemelde beeke correspondentie heeft, welke kadijk twaelf duimen Rhijnlandsche maet
hoger zal moeten zijn als de bovenkant van de schutting of sluise selve is, ter breete naer
advenant en ter lengte als het beloop van voorseide sloot gaat, om dus te prevenieren dat het
plagge mat op voorseide Spooltmors niet onder water geset wordt.
2. In geval het mogt komen te gebeuren dat de maelgenooten van de windmolen van het huys
Heekeren komende uyt de buurschappen Elsen en Herke, haere gewoone passage door de beek
bij de moolen niet konde gebruyken, dat zij om die reden deselve onder de nieuwe sluys zouden
moeten zoeken ter plaetse alwaar de meyer Sprokkereef meede doorvaert en data posteriori quam
te blijken, dat door het leggen van gemelte sluys, deeze passage of doorvaert voor wagen en
paerden onwaedbaar wierd, zoo verbinden sig in dat geval de gecommitteerdens der stadt Goor
voor en vanweegens hare stadt op de plegtigste en solemneelste wijse (om aen dat inconvenient te
remedieeren), tot het maken, leggen en onderhouden van een losse brug of vlonder op costen van
haer stadt.
3. Beloven en verbinden zig die gemelde gecommitteerden der stadt Goor, voor en vanwegens
hare stadt, den drempel of vloer voor deese nieuwe aan te leggen sluise ten minste zoo laag aan te
leggen en bij nodige reparatien te houden leggen, als den bodem der beeke ter plaatse daar deese
sluise zal gemaakt worde, selve is.
4. Als mede ook de bovenkant van deese sluis nog drie duym lager komen en zo tijden te
houden, als het overlaat van de aangelegde dam geweest is, waar van reets de peyl door een paal
hebben doen slaan en dat wel om alle gevreesde schade van innundatie voor te komen en opdat
het water dat door sware regen schoeren schielijk vermeerdert, een sterke aandrang soude kunnen
maken, dus onverhindert schot hebbende, facielder gelost zoude kunnen worde.
5. Gecommitteerdens der stad Goor neemen wijders ook aen, om soo ras de sluys in gereetheyd
is, daer van aen de gecommitteerdens der goedsheeren des Carspels Goor behoorlijke kennisse te
geeven, ten einde door haer occulaire inspectie worde genoomen om te oordeelen of aen de
resolutie van Ridderschap en Steede en de inhoud deeses voldaen zij en soo onverhooptlijk het

contraire mogt bevonden worden, neemen zij aen alles in die staat te brengen als bij voorschr.
resolutie in dit contract gestatueert is.
En dit dan alles zijnde, wat H.Ed.Mog. Ridderschap en Stede bij welgemelte derselver resolutie
op het advis en berigt van den heere erfmarkerichter hebben komen te requireeren, soo is het dat
de gecommitteerdens der meergemelde stadt Goor, sig daertoe en in sooverre namens hare stadt
voor haer en hunne successeuren op de alderplegtigste wijse nu en ten allen tijden verbinde.
En dan daer in door ons mede ondergetekenden gecommitteerde Goetsheeren van het Carspel
Goor ten volle genoege genomen zijnde, soo zijn vervolgens ter altoos durende en
onverbrekelijke naekominge deeser hier van twee al eensluidende geformeert en opgericht om het
eene in de stadts secretarie geseponeerd en het andere nae in het markeboek geregistreerd te zijn,
daar bij gesequesteert te worden sonder arg of list en in waerheyds kennisse hebbe wij
weedersijdsche gecommitteerdens der parthijen contractanten deeze eigenhandig ondertekent,
gelijk daar en boven wij gecommitteerden goedsheeren des Carspels Goor deselve met onse
gewone segels bekragtigt te hebbe; en wij gecommitteerden der stadt Goor dese met onze
stadzegel hebbe doen corroboreren. (bovenstaande regels zijn in het origineel doorgestreept)
Actum.
Bij een apart artikel is tusschen wederseydsche gecommitt. geconvenieert en vastgesteld dat, zoo
het onverhoopt quam te gebeuren dat er eeinig disput of misverstand rees tusschen de respectiven
contractanten over de zin of uytvoering van het voorschreeve contract of van eenige artikelen
derselve, dat als dan tot voorkoming van alle langwijlige en kostelijke procedures, parthijen
......... persoonen weedersijds te noemen en speciael te authoriseeren om een derde te assumeeren,
zullende de uytspraek van deeze drie arbitres of van de meerderheid derselve, buyten form van
proces voor irrevocable en van een verbindende kragt gehouden worden door wedersijdse
contractanten, die daer van onder geener hande coretent zullen mogen appelleeren of er zig
tegens versetten, bij poene van willige condemnatie.
En is dit bisonder artikel door de wedersijdse gecommitteerdens naemens derselver principaelen
op deselfde wijze bevestigt, geteekent en gezeegelt als het contract zelve en ook aen hetselve
gevoegt en verbonden.
Actum.
Deeze 5 artikelen bij de wedersijdse gecommitteerdens sijnde geaggreert als voldoende aen de
resolutie bij H.Ed.Mog. Ridderschap en Steeden genomen op het advis en berigt van den hr
erfmarkenrigter. Zoo hebben de gecommitteerdens der stadt Goor namens gemelte stadt zig voor
haar en haare successeurs in officio op het aller plegtigste verbonden, zoo als deselve zig
verbonden bij deezen, tot het stiptelijk naekomen en onderhouden van die artikelen.
En zijn van deeze gearresteerde schikking twee alleens luidende contracten geformeert, door de
weedersijdse gecommitteerden onderteikent en door de gecommitteerde goedsheeren des
Carspels Goor met haere gewoone zegels, zoo als door de gecommitteerden der stad Goor met
het stads zegel bekragtigt. Van welke twee documenten, het eene aen de magistraat der stadt
Goor zal werden over gegegeven om in de stads secretarie te werden geseponeert en het andere
aen erfmarkerichter des Carspels Goor om in het markenboek te werden geregistreert en bij de
papieren van de markt gevoegt en bewaert.
Actum.
Concept contract tusschen de goetsheeren des Carspels en magistraat der stadt Goor wegens de
sluise bij de Spooltmors.
Alsoo Ridderschap en Steeden de heeren Staten deeser provincie Overijssel bij derselver resolutie

van den 27 october deeses jaers 1772 aen de stadt Goor hebben gegeeven om in plaats van haer
oude sluise bij de Spooltmors even boven het erve Sprokkereef een nieuwe sluise of
waterschuttinge te mogen leggen, en wel in dier voege en op de voorwaerden vervat in het advis
en berigt door den heere Grave van Wassenaer, Benner Heere tot Wassenaer en Heere van
Weldam, Olijdam, etc.etc., als erfmarkenrichter des Carspels Goor aen HEdMog gepresenteert en
door verve het meerder gedeelte der goetsheeren van dat carspel goedgekeurt, welk berigt
vervolgens door HEdMog in een statelijke resolutie geconverteert is int wijders voorschr.
resolutie. En vermits bij dat berigt of nu resolutie expres geconditioneert en gestatueert werdt, dat
haere gewoone passage door de beek bij de moolen niet konde gebruyken, dat zij om die reeden
deselve onder de niewe sluys zoude moeten zoeken ter plaetse alwaer de meyer Sprokkereef
meede doorvaert en dat a poste riori qwam te blijken dat door het leggen van gemelte sluys, deze
passage of doorvaert voor wagen en paerden onwaedbaer wierd, zoo verbinden sig in dat geval de
gecommitteerdens der stadt Goor voor en vanwegens haer stadt op de plegtigste en solemneelste
wijse om aan dat incovenient te remedieeren tot het maken, leggen en onderhouden van een losse
brug of vlonder op costen van haer stadt.
Beloven en verbinden zig de gemelde gecommitteerden der stadt Goor voor en vanwegens haer
stadt den drempel of vloer voor deese nieuw aen te leggene sluise ten minste soo lang aen te
leggen als den bodem der beeke ter plaatse daer deese sluise sal gemaakt worden, selve is als
mede dat hunne stadt of regeerders van dien, de bovenkant van deese sluis nog drie duimen lager
sullen doen maken en ten allen tijden houden als het onverlaat van de aengelegde dam geweest is,
hebben doen slaen waer toe reeds de peyl door een paal om dus alle geweesde schaden van
innundatie voor te komen. En op dat het water dat andersints door sware regen schoeren een
sware aendrang soude kunnen maken, dus onverhindert schot hebbende aldaer gelost zoude
kunnen worden.
Nemende geseide gecommitteerden der stadt Goor dan ook aen soo aan de sluis en in gereetheyd
is, daer van aen de gecommitteerdens der goedsheeren des Carspels Goor behoorlijk in kennisse
te geven om occulaire inspectie te nemen en te oordeelen of aan de resolutie van Ridderschap en
Steeden en de inhoud deeses voldaen zijn en soo onverhopelijk het contrairie mogte die er
komen, dese opgelost sal worden.
En dit dan alles zijnde wat HEdMog Ridderschap en Steden bij welgemelte der selver resolutie
op het advis en berigt van den heere erfmarkenrichter hebben komen te requireren, soo is het dat
de gecommitteerdens dat meergemelde stadt Goor sig daer toe en in soo verre namens hare stadt
voor haer en hunne successeuren op de alder plegtigste wijse nu en ten allen tijden verbinden.
En dan daer in door ons mede ondergetekende gecommitteerden goetsheren van het Carspel Goor
wegens het voorschr. carspel ten volle genoegen genomen zijnde, zoo zijn vervolgens ter altoos
durende en onverbrekelijke naekominge deeser hier van twee al eensluidende geformeert en
opgericht om het eene in de stadts selve is geseponeert en het andere nae in het markenboek
geregistreert te zijn, daer bij gesequesteert te worden sonder arg of list en in waerheyds kennisse
hebben wij wedersijdsche gecommitteerdens der parthijen contractanten deese eigenhandig
ondertekent gelijk daer en boven wij gecommitteerdens en goedsheeren des Carspels Goor
deselve met onse gewone segels bekragtigt te hebben en wij gecommitteerdens der stad Goor
dese met onse stadts zegel hebben doen corroboreren.
Actum.
Bij een apart artikel is tussen wedersijdse gecommitt. geconvenieert en vastgestelt dat zoo het
onverhoopt quam te gebeuren dat er eenig disput of misverstandt rees tuschen de respective
contractanten over de zin of uytvoering van het voorschreeve contract of van eenige artikelen
derselve, dat als dan tot voorkoming van alle langwijlige en kostelijke procedures parthijen hun

in de decisie over het questieuse point zullen overlaeten aen twee onpartijdige persoonen,
wedersijds te noemen en speciael geauthoriseert om een derde te assumeeren, zullende de
uytspraek van deeze drie arbitres of van de meerderheit derselve, buyten form van proces voor
irrevocabel en van een verbindende kragt gehouden worden door wedersijdse contractanten, die
daer van onder geenerhande pretent zullen mogen appelleeren of er zig tegens versetten bij poene
van willige condemnatie.
En is dit bisonder artikel door de wedersijdse gecommitteerdens naemens derselver principaelen
op dezelfde wijze bevestigt, geteekent en gereegelt als het contract zelve en ook aen hetselve
gevoegt en verbonden.
Actum.
Volmagt door zijn Excellentie den Heere Grave van Wassenaer Obdam etc etc op den rigter
Zegers om namens hoogst deselve te approbeeren, zodane contract als de Gecomm. nopens de te
leggen sluit tot Goor hebben geformeert en opgerigt den 30 September 1773.
De Rigter Zegers weegens den huyze Weldam compareerende op de vergadering van de
Goedsheeren en Erfgenaamen des Carspels Goor werdt bij deesen geauthoriseert en speciaal
gelast, om uit mijnen naame aan welgemelte Heeren te kennen te geven, dat ik nijpelijk
geexamineert hebbende het contract door de Gecommitteerde Goedsheeren geformeert en
opgesteld in dato den 14 September deeses jaars belangende de wijse en voorwaarden op welke
de sluis aan de Spooltmorsch door de stad Goor zoude moogen werden vernieuwd en verlegd,
bevonden heb dat welgemelte contract dusdanig was ingerigt en geclausuleert, dat de
onderscheyde belangens, zoo van de stad als van de respective Goedsheeren des Carspels, waaren
gemenageert en gesecureert, dat ook hetselve contract was geschoeyd na den klaaren zin en
intentie van de resolutie van haar Ed. Mog. Ridderschap en Steeden en dat ik dieshalven hetselve
volkoomen approbeer en voor soo verre mij aangaat in qualiteit als erfmarkenrigter en Goedsheer
des Carspels Goor ratificeer.
Actum Weldam den 30 September 1773.
J.J. Grave van Wassenaer
Doordien aan mijn ondergetekende Landdroste van Twente differente klagten zijn gedaan over de
onbruykbaarheid van het vonder leggende over de Ravenhorster Beeke tussen Goor en
Diepenheim en mij teffens na ingenomene informatie is voorgekomen, dat die van het Carspel
Goor geen regt over de beeke pretendeeren dan op den Moolenbelt en voor so verre van haar
landen over de beeke gelegen zijn, waardoor ze dan ook niet verders dan voor de helfte tot de
reparatie van geseide vonder kunnen verpligt worden, so word door mij Landdrost voornoemd,
die van het Carspel Goor geinjungeerd en gelast om voor de halfscheid voor de reparatie van het
zelve vonder te sorgen, sig versekert houdende, dat door den Drost van Diepenheim insgelijks
voor de wederhelft de nodige order zal worden gesteld. Dit alles egter onvermindert inval die van
het Carspel Goor haar onverpligtheid daartoe aan mij konden aantoonen.
Diepenheim, den 17 Dec. 1787.
D. Bentinck
1788, den 5 Jan. door de boermannen Zweerink en Bruggink aan mij op den huyse Weldam
overgegeven met versoek om alhier te bewaaren tot naricht.
Aan den Heer Verwalter Erfmarkenrigter van het Karspel Goor.
Markelo, den 7 October 1823.
Op heden ontdekt hebbende dat aan het bruggetje gelegen bij Bruggink in de grote weg van Goor

naar Delden, een defect is gekomen waardoor ligtelijk ongelukken zouden kunnen ontstaan en
daar gemeld bruggetje van ouds ten laste der markte Karspel Goor is geweest en ingevolge
aanschrijving van Z.E. Heere Gouverneur dezer provincie dd 1 December 1821 1e Divisie no 3
provisioneel met dat onderhoud belast blijft; zoo is deze dienende UwEd, daar van te informeren
met verzoek op de spoedigste wijze het defect te willen doen herstellen.
De Schout van Markelo, W. Gotte.
Aan den Heer Verwalter Erfmarkenrigter des Karspels Goor op den huize Twikkel.
Markelo, den 14 October 1824.
Ontdekt hebbende dat aan het bruggetje gelegen in de Woltersteeg bij het huis van Hendrikus
Konink, eenige defecten zijn gekomen, als mede dat aan het zelve de leuningen ontbreken en daar
dit bruggetje ten laste is van de markt Karspel Goor. Zoo heb ik de eer UwEd hier van kennis te
geven en uit krachte van art. 44 van het reglement van bestuur ten platten lande dezer provincie,
te inviteren het zelve ten spoedigste te doen herstellen.
De Schout van Markelo, W. Gotte.
Aan den Heer Verwalter Erfmarkenrigter des Karspels Goor.
Markelo, den 23 February 1827.
Deze is dienende UwEd te informeren dat bij mij klagten zijn ingekomen over de slechte toestand
van het brugje gelegen over de Gijminksbeek in den weg bij Groot Bruggink en wel dat aan het
oostelijke landhoofd, eene belangrijke verzakking zoude zijn gekomen, maar daar hetzelve niet
zonder gevaar is te passeren en aangezien dit brugje ten laste is van het Karspel Goor, zoo neem
ik de vrijheid UwEd te verzoeken zeer ten spoedigsten de daaraan zijnde defecten te willen doen
herstellen.
De Burgemeester van Markelo, W. Gotte.
Aan het gemeentebestuur van Markelo.
Twickel, den 26 July 1830.
De verwalter erfmarktenrigter van het Karspel Goor onderscheiden malen klagten ontvangen
hebbende over den slechten toestand van eene brug liggende kort bij de Junne in den hoofdweg
van Goor naar Neede, neemt de vrijheid zulks aan het gemeente bestuur te kennen te geven met
verzoek om in de reparatie deser brug te willen voorzien, ofschoon zij erkennen moet dat zij voor
dezen door de markte werd onderhouden, vertrouwdt hij echter, dat zijn verzoek zal geagreerd
worden, in aanmerking nemende dat gemelde brug thans in eenen gemeente weg liggende heeft
opgehouden ten laste der markte te zijn en zoodanige bruggen in andere boerschappen ook ten
laste van het gemeente bestuur zijn gekomen.
De Verw. Erfmarktenrigter voorn. Get. W. Mellink
Aan den Heer Verwalter Erfmarkenrigter van het Kerspel Goor.
Markelo, den 4 October 1830.
In antwoord op UwEd missive van den 26 July jl heb ik de eer te dienen dat de raad dezer
gemeente heeft besloten het onderhoud van de brug bij de Junne in het Kerspel Goor in den weg
van Goor naar Neede, ten laste der gemeente over te nemen, zoo deze gemelde brug door de
marke tot volkomen genoegen van het plaatselijk bestuur zal zijn vernieuwd en van welke
vernieuwing en daarop volgende overgave, dus nader berigt van UwEd zal blijven inwachten.
De Burgemeester van Markelo, W. Gotte.

Aan den Heere Erfmarktenrigter van het Kerspel Goor op den huize Twickel.
Markelo, den 28 November 1835.
Onderwerp: herstelling van een vonder
Aangezien het Voortsvonder gelegen in het voetpad van Goor naar Hengevelde bij het erve
Luttikhengel in het Kerspel Goor, geheel en al onbruikbaar is en noodzakelijk voor de passage,
zal behoren hersteld te worden, zoo zij het mij vergund UHoog Welgeboren beleefdelijk te
verzoeken de nodige bevelen tot herstelling van hetzelve wel te willen geven.
De Burgemeester van Markelo, W. Gotte.
Aan den Heere Erfmarktenrigter van het Kerspel Goor huize Twickel
Markelo, den 30 December 1841.
Onderwerp: herstelling van de brug bij de Junne
In het zekere onderrigt zijnde, dat de brug in den weg bij de Junne in het Kerspel Goor, zich thans
in eene voor de passage geheel onbruikbaren staat bevindt en aangezien het onderhoud dezer
brug bij ons bekend staat ten laste te zijn van de markt Kerspel Goor, zoo hebben wij de eer
UHoogWelGeb. te verzoeken ten spoedigsten gemelde brug in eene voor de passage bruikbaren
staat wel te willen doen herstellen.
Burgemeester en Assessoren van Markelo, W. Gotte.
Ter ordonnantie van dezelven W. Kistemaker.
Twickel, 9 January 1842.
Onderwerp: herstelling van de brug bij de Junne
Het kan UEd als mede behoord hebbende tot de commissie belast met de verdeeling van de
marke Kerspel Goor niet onbekend zijn, dat door de ontbinding dier marke alle gronden verdeeld
zijn en de marken fondsen zelf niet toereikend geweest zijn tot bestrijding der kosten aan eene
verdeeling noodwendig verbonden.
Hoezeer ik voor de marke, die trouwens niet meer bestaat, de verpligting niet zoude mogen
erkennen om een brug in een publieke weg als daar is bij de Junne, te maken, veel minder sedert
een van weinige jaren nog gevallen vonnis in een gelijksoortige zaak tusschen het gemeente
bestuur en de marke van Lonneker, zoude ik echter bij voorhanden zijnde middelen in het
bestaande defect voorzien hebben daar het toch wel onverschillig is voor de ingezetenen die
daartoe moeten contribueren of zij dit doen als ingezetenen, het zij van de gemeente, het zij van
de marke. Wenschelijk ware het geweest dat tijdens de verdeeling middelen beraamd waren
tusschen het gemeentebestuur en de marke over het voortdurend onderhoud en maken van
bruggen en wegen, welke laatsten ook nog zooveel te wenschen overig laten.
De ex markenrigter van het Kerspel Goor. w.g. van Heeckeren van Twickel.
Den Heere Erfmarkenrigter van het Kerspel Goor op den huize Twickel.
Markelo, den 20 January 1842.
Onderwerp: herstelling van de brug bij de Junne
In antwoord van UHoogWelGeb. geeerde schrijven van 9 dezer maand is dienende, dat het ons
wel niet onbekend is, dat door de ontbinding der marke Kerspel Goor alle gronden verdeeld zijn
en de markenfondsen wel niet zullen toelaten in de kosten van herstelling der zoogenaamde
Junnebrug te voorzien, doch het is ons ook bekend en hetgeen uit het rapport van de kommissie
dd 5 November 1821 dat in een besluit van Goedsheeren en Erfgenamen der marke is
geconverteerd, kan blijken, dat het Kerspel Goor, ofschoon de gemeene gronden verdeeld zijn,
belast blijve met het onderhoud van bruggen, wegen, waterleidingen en van zoodanige werken als

van ouds ten laste van deze markte zijn geweest en dat deze lasten op de door de deelgenoten uit
de gemeenschap verkregen gronden zijn gelegd krachtens art 686 van het toenmalig Burgerlijk
Wetboek en wel met bepaling dat de noodzakelijke jaarlijksche als buitengewone kosten zouden
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.
Wij kunnen niet ontkennen dat het beter ware geweest dat tijdens de verdeeling omtrent gemeld
onderhoud eene overeenkomst met het gemeente bestuur ware getroffen; dan wij betuigen
UHoogWelGeb nog bereid te zijn hieromtrent in schikking te treden en het onderhoud der
Junnebrug en het Voortsvonder achter Luttikhengel dat op de tableaux der wegen en voetpaden
als ten laste van het Kerspel Goor voorkomt, voor de gemeente op eene legale wijze over te
nemen; aangenaam zal het ons zijn, daartoe een billijk voorstel van UHoogWelGeb te mogen
ontvangen.
Burgermeester en Assessoren van Markelo, W. Gotte.
Ter ordonnantie van dezelven W. Kistemaker.

