RAO Zwolle
Statenarchief 3.1 Inv.nr. 3750.
1768. Dading tussen de buren van Goor en van Hengevelde aangegaan ter beslechting van de
geschillen over de begrenzing van hun marken.
Twickel 16 july 1768.
Alzo zedert een geruime tijd herwaards tussen de boermannen der marken Hengevelde en het
Carspel Goor eenige twist en oneenigheid erresen is over de limietscheydinge van
voorschreeven marken, pretenderende de een als andere in hunne oude voorregten en wel
voornamentlijk over het plaggenmat in het Withag, ongeveer het erve Bolscher successivelijk
hoe langs hoe meer te werden benadeeld en gejudiceert.
Soo is het dat wij ongeschrevene verwalter markenrigters op de telkens herhaalde klagten dier
gesamentlijke boermannen namens onzen heere principaal den heere Grave van Wassenaer
Obdam, heere van het Weldam, markenrigter der voorseide marken en op approbatie der
heere gecommitteerdens, ons ter questieuser plaatsen hebben begeven gehad en na genomene
oculaire inspectie, examinatie van zaken en nauwkeurig verhoor van parthijen voornamentlijk
mede in consideratie nemende, sodane plaatsen alwaar sig successivelijk met het maayen
plaggen, brandwinnen als anders hebben gemijd gehadt, de volgende saken tot gemeen
genoegen van parthijen vastgesteld, gelijk doen bij deesen, sullende derhalven van nu
voortaan de laken gaan en beginnen met den steen leggende in den hoek van Berend
Boesewinkels haar en van daar langs het kampjen van Gerrit Boeswinkel door de gemeene
velt en waterweg, door het Withag schietende op het beltjen alwaar ongeveer de plaatse tot
eene nieuwe te settene laakepaal door ons is uitgebaakt en opgeworpen geworden.
Voorts met een half cirkel tot op den dijk alwaar de weg van Hengevelde en Goor sig scheid
van waar deselve verder sal gaan regt op na de Houwhedden braek alwaar al een oude stomp
tot markenscheydinge soude hebben gestaan en nu mede ook tot het setten van een nieuwe
lakepaal een plaats is aangewesen en opgeworpen; vervolgens sal die laake van daar regt over
gemelte braek en verdere landerien van voorschr. erve Houwhedde gaan en dus uitkoomen in
den hoek van het sogenaamde Snijders veltjen, van daar verder op den graven van het erve
Groothedde off den Bonenplas.
Sullende inmiddels het elsenhout in het Withag als van ouds moeten verblijven aan de stad
Goor, gelijk mede ook de Junnen hutte en kamp soo lange de oude lieden leven, dog na doode
derselver sal die hutte gesamentlijkerhand door de wedersijdsche marken moeten werden
geamoveert, de kamp geslegt en als dan voor de gemeentens blijven leggen.
Wordende voorts den marken boode gelast desen aan bovengemelten gecommitteerde
goedsheeren te vertoonen ten fine deese onse gedane verrigtingen met hunne ondertekeningen
willen approberen.
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