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Marke Kerspel Goor 1661-1673 
 
05-05-1661. 
Het consent van Bonen Derck sien woninge. 
Wij onderbenoemde gecommittierde goetheeren des Carspels Goor hebben uyt commiseratie en 
medelijden den persoen van Derck Boneman, de welcke gien verblijff mit sijn vrouw en kinderen 
hadde noch konde krijgen, geconsensiert en vergunnet een plaetse recht tegen het Croeshoep over 
bij den Costers camp gelijck hetselve tegenwoerdich uytgesteken is, wesende bereets mit een 
huysken van hem betimmert en een hofken daer bij, op conditie dat hij gien gansen of eenden sal 
moegen holden, voorts sal hij jr. Coverden ten Wegdam op wiens tuyn hij heft getimmert voer 
anderen helpen arbeyden, doch voer geboer en behoirlick loen, hoewel hij Derck voor het consent 
belooft heft alletijt s'weeckx een dach opt Wegdam te arbeyden het welck tot discretie van sijn 
WelEd sal staen, voorts sal Derck sich mit sijn vrouw en kinderen diermaeten draegen dat die 
nabers of niemant vant carspel daer over claege, oick gien herberge of bedelaers s'nachts holden 
bij verbeurte van sijn woenplaetse alles nochtans tot kentenissen van ons en de saemende 
erfgenaemen des Carspels Goor, sullende het vergun van dese woninge continuieren des tijt van 
Derck en sijn vrouw agneten levent indien so haer onberispelick als voerschreven comperteren 
t'oircunde is dese acte hyer van opgerichtet des 5 may Ao 1661. 
Ende nae haer beider dach sal het huis weder afgebroeken worden ende die plaetse met t'gene 
daer bi angegraeven is weder tott gemene veeweide blieven liggen ende an niemant buiten die 
eigenaer van't Wegdam haer expresse consent moegen vercoft worden. 
 
1673 Vorwarden van vercopinge van verscheiden percelen uyt die gemente int Karspel Goer. 
Op huiden den 8 february 1673 willen die t'samentlicke ingesetenen en huisluiden van het 
Carspel Goor met approbatie ende goetvinden der tegenwoordighe goetheren en erffgenamen als 
die hooghedelgeb jr. Wolter van Coeverden tot het Scharpenzel, die hooghedgeb jr Wolter van 
Coeverden tot den Weghdam, als oock die weledgeb jr Hermen Engelbert van Ensse tot 
Heeckeren ende die ed Joan ten Noever soone van zall. Berent ten Noever, int openbaer bij 
branender keerssen uytganck an den meest biedenden vercopen naer volgende parcelen. 
Eerstelick in stucke bouwlant gelegen an Groote Hengels Es, noch een stucke bouwlant liggende 
bezijden den Duisschatten Camp; item een stucke weidelants in de Bree langes die Rieves mate 
gelegen; noch een hoeckjen bouwlants schietende langes an het lant van Jan Hilderink ende 
Berent te Kevelham, soo ende als dieselve tegen woordigh afgepaelt en angeslagen sijn alle op 
voorwaerden en conditien. 
1. 
Dat die insate sal geschieden met schrijven onder telljaren en met dalers van 31 st. het stucke, die 
verhoginge met dalers van 30 st. 't stuck ende die de hooghste insate heeft sal daervan profitieren 
een ducaton en alsoo vervolghlick van jeder vijff daler en enen daler. 
2. 
Dat den cooper die cooppenn. suyver en vrij gelt sonder eenige kortinge an Berent to Kevelham 
sal betalen in drie egale temijnen ende eersten termijn in den dagh 3 a 4, het twiede op 
ankomstighen Paeschen, het derde op daeran volgenden Mey en stellende daervoor twie 
suffisante borgen waermede den vercoperen genoechsaem verwaert en toe vreden sijn. 
3. 
Dat den vrijcoop halff bij den cooper en halff bij den vercoperen sal worden betaelt, sullende 
oock mede voor den armen van jeder perceel worden betaelt 10 st., voor den schrijver van jeder 



perceel een rijcxdaler en voor den dienaer een daler, sullende datelick met die hoogh gelders en 
opstuyvers betaelt worden. 
4. 
Wordt mede verstaen en geconditioneert dat den cooperen tot dienste en profijt van de voorschr. 
percelen eenighe plaggen op die gemeente te meyen niet sal mogen vrijstaen en verlost sijn. 
5. 
Wordt oock expresselick geconditioneert dat den cooper van hettt laetste parceel, namentlick het 
hoeckjen bouwlants schietende langes an het landt van Jan Hilderinck en Berent te Kevelham, 
t'eindes het campjen, voor die van het Weghdam eenen voor en kerckenwegs nae het Kevelham 
vrij en onbespert sal laten liggen en toegestaen worden. 
Het stucke an Groot Hengels Ess gelegen is opgehangen en heefft nae het opnemen der telljaren 
die hooghste insate gehadt Wessel Jalinck op hondert en thien daler. Ende verhoget met 5. Berent 
Pothoff verh. met 5. Mr Jan ten Thije verh. met 5. Berent Pothoff verh. met 5. Gerrit ten 
Duisschatte verh. met 2½. Mr Jan ten Thije verh. met 2½. Hiermede heeft die keersche den slagh 
gegeven. 
Het stucke bezijden den Duisschatter camp gelegen is opgehangen en de die hooghste insate 
geweest bij Jan Cuiper dacker op twie en sestigh daler. Hiermede heeft die keersche den slagh.  
Het stucke weidelants in de Bree is opgehangen en is die hooghste insate bevonden bij Gerrit ten 
Duisschatte op hondert daler. Ende verhoget met 2½. Berent te Kevelham verh. met 2½. Gerrit 
ten Duischotte verh. met 2½.  
Hiermede heeft die keersse den slagh gegeven. Dit parceel is datelick bij de erffgenamen 
wederom ingetrocken. 
Het hoeckjen landt langes Jan Hilderincks landt gelegen is opgehangen en die hooghste insate 
gehadt Jan Hilderinck op een en twintigh daler. Hiermede heeft die keersche den slagh gegeven. 
Pro vera copia A. Pothoff scriba. 
 
Actum den 27 february 1673 ten huise van de schulte Averacker. 
Voorwaerden ende conditien waernae die semptlicke ingesetenen van het Carspel Goor willen int 
openbaer bij branender keerssen uytganck an den meestbiedende vercoper een stucke 
weidegronts en bouwlant den Kyvit genoemt met het recht daer toe van een uytdrift gelegen bij 
het Crooshoop ende een stucke weidelandts bij die nieuwe beecke an't Roessen gelegen, soo en 
als dieselve parcelen afgepaelt en angeslagen sijn voorbeholtlick nochtans van het laeste parceel 
die loesse van ses jaren. 
1. 
Dat vorders die insate sal geschieden met schrijven onder telljaren met dalers van een en dertigh 
st. het stucke, die verhoginge met dalers van 30 st. het stuck, jeder verhoginge niet minder als van 
derden halven daler ende die de hoogste insate heeft sal daer van profitieren een ducaton en alsoo 
vervolghlick van jeder vijff daler eenen daler. 
2. 
Dat de cooper die cooppenn. suyver en vrij gelt sonder eenighe kortinge sal betalen in drie 
verscheidene egele termijnen, het eerste termijn datelick, het twiede op ancomstigen Paesschen, 
het derde op daeran volgenden Pinxteren, stellende daer voor twie suffisante borghen tot 
genoeghen van den vercooperen. 
3. 
Dat de vrijcoop halff bij den cooper en halff bij den vercooperen sal worden betaelt, sullende 
mede voor den armen van jeder parceel worden betaelt 10 st., voor den schrijver twie rijcxdaler 
en voor den dienaer een halven rijcxdaler welcke pennongen datelick met die hoogh gelders en 



opstuyvers sullen worden betaelt. 
Het eerste parceel den Kyvit genoemt is opgehangen en heeft naer het opnemen der telljaren die 
hooghste insate gehadt Geert Gijminck op twie hondert daler, ende verhoget met vijff daler, 
Gerrit Groot Hengel verh. met 5, die jr. van Heeckeren verh. met 5, Gerrit Groot Hengel verh. 
met 2½, die heeren van Heeckeren verhog. met 2½, Gerrit Groot Hengel verh. met 2½, die heeren 
van Heeckeren verh. met 2½. Totaal 225. 
Hiermede heeft die keersse den slagh gegeven. 
Het twiede parceel is opgehangen en die hoogste insate bevonden bij de heer van 't Weghdam op 
dartigh daler, borgmr te Laer verhoget met 10, Gerrit Groot Hengel verh. met 5, borgmr te Laer 
verhoget met 5, Gerrit Groot Hengel verh. met 5, borgmr te Laer verh. met 10, Geert Gijminck 
verh. met 5, Jan te Meerme verh. met 5, Gerrit Groot Hengel verh. met 5, borgmr te Laer verh. 
met 10, Gerrit ten Duisschotte verh. met 2½, Jan te Rouwenhorst verh. met 2½. Totaal 95. 
Hiermede heeft die keersse den slagh gegeven. 
pro vera copia A. Pothoff scriba. 
 
Protest van een toeslach den Kivet gedopet. 
1673 den 27 feb nijenstil. 
Compareert die hochedelgeb jr Wolter van Coverden to Wegdam verstaen hebbende dat die 
samtelike huisluiden vant Karspel Goer van meninge ende voorhebens sien om the vercopen 
seker stuick landes uyt die gemente den Kivet genomt sindt gelegen bij het Krooshoep dichte 
onder den heren comparanten havesate ende alsoe sulx tot grote prejudity van sien hoch edele is 
streckende, doe versoekt sien hooch edele dat thoe overstaen ende met goetvinden der 
tegensvordigen eerfgenaemen bij die ingesetene ende huisluiden iets anders, als konende sulcx 
bequameliker ende sonder iemants naedel gescheden, uyt die gemente moege uytgesien ende 
angeslaegen worden, gelick oock al bereits van enige eerfgenaemen ten dele uytgesien is int 
Hedden velt naet Withach, als oock noch op andere plaetsen meer konende aver et tot dese 
vercopinge niet geconsentert worde omdat voor desen al voor ene mackelike nummer gelden uyt 
die gemente omtrent het Wegdam is vercoft ende bij soe vere moeste vort gevaren worden met 
die vercopinge vant perceel vorschreven alsme niet vertrout, doe wil sien HoEd sich bij desen 
hebben gereceruert die loesse van ses jaren bij verweigeringe van het ene ofte ander 
protesterende die quibus protestandum. 
Exhib den 27 feb 1673 ten huise van de schulte Averacker ter prasentie van de semptlicke 
huisluiden A. Pothoff. 
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sept. 1674. 
Memorie an Berent ten Kevelham. 
Desen dient om V.E. te lasten met alle de meyers Modder en Philips Willem Broil, Coeverden 
van 't Weghdam die behulpelick handt te bieden om het toeslagh den Kyvit genoemt in toe 
trecken en dale te smijten en weder tot gemeente te maecken, als het altijt is gewest en dat sonder 
eenighe nalaticheit; V.E. kan dat den hr drost Ripperda bekent maecken. 
Nieuwenhuis den 2-12 sept. 1674. 
R. van Hoevell tot Nieuwenhuis. 


