
RAO Zwolle 
Statenarchief 3.1 Inv.nr. 3749. 
1696, 1769. Stukken over het gebruik der gemeene gronden van Kerspel Goor. 
 
Extract uit het hofprothocol van Goor over het plaggen majen op de Wee. 
Goor den 24 sept. anno 1696. 
Extract uit het hofprothocol van Goor luydende van letter tot letter als volgt: 
Die hoff te Goor heeft die geregtigheyt plaggen op de Wiehe toe mayen over de olde beeke 
waar hij plaggen kan bekoomen tot den ganschen hoff toe Goor, nogh magh hij agter de 
Braeke en Veldeken plaggen meyen, alsoo voor huysgenoten moogen doen ende den hof die 
geregtigheyt dat er de plaggen van de Wiehe mogen voeren den dijk bij Heekeren en heeft 
den drijffwegh van den hoff Goor, na dat Goorsche broek toe als Gijmink ook heeft. 
Sii copia cum over genale sonat testis Hoseas Meylink. 
 
Resolutie van den 11 sept. 1769 over de aangegraven gronden in het Kerspel Goor. 
Hierover den 16 sept. 1771 bij de goedheeren geresolveert en vastgesteld dat de gronden 
binnen de tijd van een jaar te betalen de groengrond tegen 20 gl en de veldgrond met 16 gl het 
schepel. 
Dito over het zetten van de sluise van de burg. van Goor gecommitteerden uit de goedheeren 
gestelt om te examinerenen daar van te rapporteren. 
Extract uit het register der resolutien van de gedeputeerden van de staaten van Overijssel. 
Campen den 11 september 1769. 
Gelezen de remonstrantie van den verwalter landrentmeester van Twente H.J. Bos, houdende 
dat in de markte of Kerspel Goor onder het gerigte van Kedingen verscheiden aangravingen 
van gemeene markten gronden gedaan zijnde, door de gecommitteerde goedheeren volgens 
aucthorisatie van de gesamentlijke goedheeren op den 22 en 23 augusti 1766 daarover 
visitatie was geschied en die landen op eene memorie of register gebragd. 
Dat zig daar op bevinden eenige kleine hoekjes door provinciale meyeren aangegraven die 
van weynig belang zijn en door dezelve ten profijte der markte volgens de te doene taxatie 
zouden kunnen worden betaalt, mits die gronden aan en bij de erven verblijven. Edoch dewijl 
op dat register mede staat onder nr 17 een zeer groot parceel bij het provinciale erve 
Meerman, dat volgens het zeggen der geswoorens gemeene markte grond zoude zijn, hij 
wegens de grootheid van hetzelve met de goedheeren daar over niet finaal hadde willen 
resolveren zonder de hooge adres van haar edele mog. daar over verzogd en verkregen te 
hebben. 
Dat hij hetzelve wel in ogenschijn hadde genomen dog van de tegenswoordige meyeren niet 
wel onderrigt tegens de sustenue der gesworens hebbende kunnen bekomen en niet wel 
zonder dispuit voor privative eigen grond zullende kunnen worden gehouden, hij onder 
verbeteringe van gedagte zoude zijn dat, wanneer de gesworens het gepaseerde op de 
memorie kunnen bewijzen, die grond in gelijkheid van andere binnengronden volgens de 
daaraen te doene taxatie behoorde betaald te worden, alzoo die grond tot het poten van telgen 
nuttig voor de provincie weezen kan, echter onder dat mits dat alle andere diergelijke 
toegemaakte binnengronden zullen worden betaald en dat geene nieuws opgesmetene of na de 
resolutie uitgebaakte gronden tot nadeel van de provinciale erven strekkende, zullen kunnen 
geleden worden hier op de nadere adres van haar edele mog. afwagtende. 
So naa deliberatie goedgevonden conform den doorslag daarbij gedaan dat ten opsigte van de 
kleine hoekjes door de provinciale meyeren aangegraven en aangemaakt, dezelve door hun 
ten profijte van markte ingevolge de te doene taxatie zullen kunnen en mogen worden betaald, 
mits dezelve gronden daar bij en onder de erven verblijvenden. 



En ten opzigte van de gesustineerde aangegraven grond bij het provinciale erve Meerman, dat 
wanneer de gesworens ingevolge haar gedaane positie kunnen bewijzen dat de gemelde grond 
van de gemeente is aangegraven en geen privative binnengrond van voorschreven erve te zijn 
geweest, dezelve als mede ingevolge de te doene taxatie zal meeten worden betaald, mits dat 
alle andere diergelijke binnengronden hebben aangemaakt dezelve insgelijks en op gelijken 
voet ten profijte van de markte betalen, zullende dan noch de remonstrant niet gedogen dat 
eenige nieuwe opgesmetene of naa de gemelde resolutie uitgebaakte gronden worden 
aangemaakt of aangegraven tot prejudicie of nadeel van de provinciale erven. 
A. van Dedem. 
Accordeert met het voorschr. register Derk Dumbar. 


