Marke archief Kerspel Goor. Weldam inv. nr 212. 1800-1835. Losse stukken (betreft
voornamelijk kwitanties)
1800.
Nota der landen van erfmarkenrigter van de Twickelse zagemole geleverd voor rekening van het
Kerspel Goor den 10 aug 1800 tot de brugge bij Groot Bruggink in de Posweg
9 stuk 2 best eikenpl 206 vt
f 30-18-0
9 stuk 1 1/2 dito
174 vt
f 17-10-0
ad
f 48-8-0
1809-1810.
Het Caspel Goor debet aan J.H. Krienbeld volgens overgegevene rekeninge op den Karrendijk 8
nuwe eiken paalen gemaakt voor hout- en werkloon daarvoor f 4-0-0
Een eiken planken gemaakt op de brugge in den dijk tegen het Bruggink daarvoor f 1-10-0, voor
vier stukken grote nagels daar bij gedaan f 0-4-0
Een nuwe brugge gemaakt in den dijck tegen de Junne voor hout- en werkloon daar voor f 48-0-0
Zamen f 53-14-0
Dit bovenstaande is mij door de heer Mellink voldaan J.H. Craienbeld
1812.
Ontvangen van den heere erfmarkenrichter van de marke Carspel Goor voor het opmeten der
gemeene markengronden dienende tot aangaave in de verpondinge eene summa van 6 guldens,
zegge ses guldens, waar voer quiteere.
Delden den 14 februar 1812 D. Grimm geometer
1813.
De percepteur van de gemeentens Goor en Rijssen geeft kennis dat de gemeentegronden van het
Carspel Goor belast zijn met zes en zeventig centimes of f 0-7-8 Hollands voor de keizerlijke
straatweg van Amsterdam op Hamburg over de jaren 1812 en 1813 ingevolge tarif van Mijn Heer
der Prefect van dit departement.
Voldaan Goor den 27 september 1813.
De percepteur A.D. van Coeverden.

Declaratie van costen door de gecommitteerdens goedsheeren Carspels Goor.
1815 aug 21. Op verzoek van de heer Mellink rentmr huyse Weldam versogt om een hoek grond
uit te meten van het broek langs den Swierink dijk, vac voor drie personen f 9-0-0
27 aug. Stelle karkenspraken in en roepen daar bij op alle welke binnen dertig jaren eenige
gronden van den marke hebben aangegraven, deselve aan gecommitteerde goedsheeren op te
geven, voort instellen f 0-12-0, zegel f 3-4-0
5 sept. Begeeft zig den commissie ten huyse van Morsinkhoff om aldaar de opgave te ontfangen,
vac f 9-0-0
27 octobr. Begeeft zig den commissie na het Diepenheymer broek om aldaar met een commissie
van Diepenheim de limietscheyding tusschen die twee marken in ogenschijn te nemen, vacatie f
9-0-0
7 novemb. Begeeft de commissie na het Swierink op aanschrijven van die van Diepenheim om
confrentie te houden over het verschil tusschen de twe marken en van weersijden den bewijsen te
doen produceeren, vac f 9-0-0
15 novemb. Begeeft zig de commissie om de grensscheyding tusschen Carspel Goor en die van
Weddehoen in ogenschijn te nemen, vacatie van die dag f 9-0-0
21 novemb. Begeeft zig de commissie na het Swierink om aldaar met die van Diepenheim over
de grensscheiding en is als toen besloten het verschil aan twe onpartidigen te defereeren met
assumptie van een derde, vacatie f 9-0-0
1816 mey 1. Den commissie het carspel rond geweest om te besien of de aangaven der
aangegraven gronden wel waren opgegeven en te zien off er ook nog eenige verswegen waren,
stelle voor dien geheelen dag f 18-0-0
16 july. Begeeft zig de commissie op klagten van enige ingeseten dat Lammert Reeff te veel
zoude aangegraven hebben het welke ook weder ingelijkt zij en dat Berend op den Colle de weg
zoude benadeeld hebben 't welk egter de commissie niet gebleken is, vacatie f 9-0-0.
Totaal f 81-15-4. Voldaan Goor den 1 maart 1818 A.D. van Coeverden W. Gotte
1815. Dit order van den heer Mellink.
Aan eene pompe gewerkt voor het Carspel Goor 1 dag.
Den 24 augustus. Daar aan 1 dag is f 0-14-0, daar bij gedaan voor 6 st nagels f 0-6-0
Voldaan Gerrit Modders.
1815.
Uit de aangegravene marktengronden in het Carspel Goor opgenomen door de ondergeteekende
in 1815 gemeten door den heer Verbeek te Goor de vierkante roeden in het veld volgens
erfgenamen resolutie gesteld op .. stuivers.
Door den huize Weldam tegen den Weld. dijk 2425 r. rhijnl.
f 303-2-8
aan Rommelers kamp 27 r.
f 4-12-8
bij Toeschen Dries 335 r.
f 41-17-8
Welmer Pierik 794 r. rhijnl.
f 94-5-0
H. Pierik op Nij Doeschot 584 r.
f 73-0-0
Jan Drayerink 382 r.
f 47-15-0
B. Hendriks of Colle 60 r.
f 7-10-0
de Junne 554 r.
f 69-5-0
M. Groothuis 320 r.
f 41-2-8
J. Dambrink 600 r.
f 99-17-8
Summa
f 782-7-8

Tegenstaande summa is door ons overgegeven aan den verwalter erfmarktenrigter des carspels.
Goor C. ten Zijthoff
A.D. van Coeverden
W. Gotte
Verkogt door ons ondergetekende beedigde makelaars ter requisitie van den HoogWelGeb Heer
W.H.A.C. baron van Heeckeren tot Kell f 24-9-9. Recepissen oorlogsbelasting.
85 pc
f 21-0-0
bij intrest
f 0-9-0
af courtage
f 0-1-0
maakt
f 21-8-0
Amsterdam den 17 may 1816. V.H. Arpenszoon.
MijnHeer hier nevens het nota wegens de oude rekening van het Carspel Goor ad f 48-8-0
1814 den 24 octbr. 58 vt 2 dm eiken planken
f 5-16-0
voor vragt met een karre na toe
f 1-0-0
maakt ad
f 55-4-0
So het wesen kan versoek mijn heer mij mede te geven, hier mede blijve uw onderdanige dienaar
J. ten Zeldam.
Hope het opstel van de bruggen na genoegen te zien.
1815.
Declaratie wegens gedane vacatien, diensten en voorschotten voor den verwalter erfmarktenrigter
des Carspels Goor.
Vervaardige publicatien tot het houden eener goedsheeren en erfgenamen vergadering op den 14
july, ovegenelen voor relaas f 2-0-0
2 copijen, 4 zegels, bezorgen en terughalen f 0-17-0
Jura aan de kosters voor publ. en affigeren f 0-16-0
July. Ter vergadering goedsheeren en erfgen. resolutie geextendeerd f 3-3-0
Geef aan de benoemde gecommitteerden extr uit het verhandelde f 0-10-0
7 novbr. met gecommitt. na Zwierink om te confereren met de commissie van Diepen f 3-0-0
15 nov. Met gecommitt. de limiten opgenomen tusschen Carspel en Delden f 3-0-0
1816.
1 mey. Met gecommitt. carspel rond geweest en opgenomen en na te zien of al het aangegravene
wel deugdelijk is opgenomen f 3-0-0
16 july. Met gecommitt. na Reef en Junne ter instantie van den heer landrentmeester over gedane
willekeurige aangraving f 3-0-0
17 july. Geef den heer landrentmeester kennis van het bevind van zaken f 0-8-0
14 oct. Weder ter zelfder instantie met den heer Gotte na Reef Lambert f 2-0-0
29 oct. Aan gecommitt. extract op zegel van hunner commissie f 1-0-0
1817.
Vervaardige publicatien tot een holtink op den 18 january, ovegenelen voor relaas f 2-0-0, 2
copijen, zegels, bezorgen en terughalen f 0-17-0
Jura aan de kosters voor publ. en affigeren f 0-16-0
18 jann. Voor het extenderen van goedsh. en erfgen. resolutie f 3-3-0
29 jann. Missive en requeste ten fine van dien aan den heer gouverneur f 1-0-0
Copie op zegel van de resolutie daar aan geannexteerd f 1-0-0
Voor de expresse van het besluit daarop gevallen waarbij wij op ons regt gemaanteneerd
worden f 2-0-0

15 april. Vacatie van het overnemen der ontv. gelden van de gecommitt. f 2-10-0
22 july. Vac. met de comm. tot opnamen der markten limiten f 3-0-0
1 decb. Wone gecommitt. vergadering bij ter nadere deliberatie en regeling over de
marktescheiding en stelle rapport f 3-3-0
1818.
14 maart. Vervaardige publ. tot een holtink op den 25 maart, ovegenelen voor relaas f 2-0-0, 2
copijen, 4 zegels, bezorgen en terughalen van dien f 0-17-0
Jura aan de kosters voor publ. en affigeren van dien f 0-16-0
25 maart. Voor het extenderen van goedsheeren en erfgen. resolutie f 3-3-0
Voor zegels en het schrijven der rekening en verantwoording f 1-6-0, zegel tot deze rekening f
0-3-2
Summa f 50-8-2
Voldaan W. Mellink
1818.
De ondergetekende verwalter erfmarktenrigter des Carspels Goor bekent ontfangen te hebben uit
handen van gecommitteerden der voornoemde markte eene summa van zevenhonderd twee en
tachtig guldens zeven stuivers en acht penningen, bedragende het beloop voor de aangegravene
gronden ingevolge daar van opgemaakt en door hun opgegeven register, gedaan in 1815.
Goor maart 1818
W. Mellink
1817.
Ontfangen door den commissie als gecommitteerde goedsheeren Carspel Goor als van:
Den huyze Weldam in gevolge opmeting van den heer G. Verbeek 2425 roeden f 303-2-8
idem Morsinkhoff 37 r.
f 4-12-8
Dries Snijders toescheid. 335 r.
f 41-17-8
Totaal
f 349-12-8
Welmer Pierik 794 r.
f 94-5-0
H. Pierik Nijdusschot 584 r.
f 73-0-0
Jan Drajerink 382 r.
f 47-15-0
B. Hendriks of Collen 60 r.
f 7-10-0
den Junne 554 r.
f 69-5-0
M. Groothuys 329 r.
f 41-2-8
Jan Dambrink 699 r.
f 99-17-8
Totaal
f 782-7-8
waar van voor den ontfangs komt ad 5 rest.
f 39-2-8
Maakt
f 743-5-0
Den 14 april 1817 van gecommitteerden ontvangen
In contanten
f 311-17-4
Lq het voor Weldam bet.
f 349-12-8
maakt
f 661-9-12
hierbij verrekend het collect.
f 39-2-8
Slot
f 700-12-4
1826.
Aan den heer Vrederegter der canton Goor.
Twikkel den 10 juny 1826

WelEdelgestrenge Heer,
Ik heb de eer met terugzending van de zoogenaamde klagte van J.H.S. Meiling omtrend dezelve
aan te merken, dat volgens bekomen informatie eene klagte bij het vredegeregt in civile zaken bij
de tegenwoordige regtspleging onbekend zijnde, geenzins kan worden aangemerkt als een ingang
van regten of als grond kunnende opleveren tot eenige demarches ex officio, zoo dat ik de
bemoeying van UEdgestr in dezen slegts kan aanmerken als eene partikuliere intercessie ten
behoeve van voornoemde heer Meiling. En als zoodanig de missive van UEdgestr niet
onbeantwoord willende laten, zoo heb ik mij beijverd om informatien te neemen omtrend de zaak
daarin vermeld, van welke het resultaat is dat de Semesmakers of Nijhuiskamp niet is gelegen in
het karspel maar behoort onder de stad Goor, alwaar die kamp steeds in de verponding is
aangeslagen geweest; dat ook de eigenaren van dien kamp nimmer het regt hebben gehad, noch
openlijk uitgeoeffend om op den Molenstal mert of plaggen te winnen, welke eigenaren dan ook
niet zijn opgekomen op de oproepingen welke voor de verdeeling aan de belanghebbende zijn
gedaan, aan welke verdeeling overigens zoo veele publiciteit gegeven is, dat die eigenaren
daarvan geene onwetenheid kunnen voorwenden, zoo dat moet worden voorkomen, dat zij eerst
na verloop van eenige jaren met deze reclame gekomen. En wat eindelijk betreft de
gepretendeerde nietigheid dier verdeeling uit hoofde dezelve niet is gedaan ten overstaan van het
vredegeregt, acht ik het nutteloos daarover hier in discussie te treden, hetwelk slegts te pas zal
komen ingeval de heer Meiling goed mogt vinden ter dezer zaak voor den competenten regte
eene acte te institueeren wanneer hij daartoe qualiteit en belang kunnende aantonen, dit middel
zal kunnen doen gelden.
Hiermede uwen geeerden zoo veel mogelijk hebbende beantwoord, heb ik de eer met de meeste
hoogachting te zijn.
WelEdelGestrengeHeer, de verw. markenrigter van het Karspel Goor.
1835.
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
J. Andriessen H. Pierik
H. Hiddink

H. Mossinkhoff

G. Wes

