Gezworenen
18 Juni 1715. Aenstelling van en instructie voor gesworens des Carspels Goor.
A Aum den 18 Juni 1715.
Vermits het Carspel van Goor lange jaeren sonder gesworens is geweest door het afsterven van
de oude, so is bij de Heer Erfmarkenrigter en geinteresseerde Heeren Erfgen. goed gevonden om
goede opsigt op voorschr. markte het Carspel van Goor te hebben en het interesse van dieselve
aen te nemen, bij provisie tot gesworens aen te stellen in plaetse van die afgeleefde, volgende
personen, te weten E. Heyink, Henrik ten Geusendam, Jan Modder en Luttikhengel, die welke 't
selve hebben angenomen en bij handtastinge in eede plaetse belooft het gene haer ten respecte
van dese markte bevolen word, getrouwe op te volgen en nae te komen.
Instructie voor die gesworens van 't Cerspel van Goor.
1. Dat die gesworens sullen besorgen dat alle de wegen, so gemene als particuliere in desen
carspel liggende, ten spoedigsten worden opgemaekt en verlijkt.
2. Dat ook de togt of leidegravens een jeder tegen het sijne sal opgraven en ruimen, dat het
water van bovenkomende sijnen behoorliken gank mogen hebben en de onwillige breuken, een
jeder met een halve ton bier.
3. Dat die gesworens van agtinge sullen nemen, datter geen schapen op die gemeentens worden
gehoedet, nog op eens anderen sijn land gebragt bij een boete van een tonne biers voor de eerste
mael, voor de twede mael dubbeld en het derde mael die schapen prijs sijn.
4. Dat die gesworens naue agtinge sullen geven datter geen sand ofte leem worde gegraven in
dese gemeente, nog bij die gemene wegen bij een boete van vier ggld te verbeuren bij die gene so
daer toe niet en beregtigt is.
5. Dat gene ongewaerdens dese markte sullen mogen gebruiken anders als daer voor te betalen,
so en als nae oude gewoonte gebruikelijk is, gelijk mede datter geen eikenholt van die gemeente
worde afgehouwen en gebragt, die contraventeurs an te brengen en het holt op te halen.
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