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1691-1716 Geschillen buurmannen
Request voor de bourmannen van Goor tegens die welgeb heeren Ens van Heeckeren en
Coverden tot Weghdam.
Edel Mog. Heeren Mijn Heeren de Gedeputeerde Staten der provintie van Overijssel.
De bourmannen des Carspels van Goor vinden sich ten hoogsten genootsaat u ed mog. met
onderdanigh respect voor te dragen dat sij nu eenige jaren herwaarts iterarive en in der minne bij
de welgeb heeren van Hekeren en Weghdam hebben angehouden om betalinge van de eerst
t'erlangen van een terstandige landts schatting van hondert en ses en twintigh guld. salvo calculo,
wegens besaaide landen van den Nottenbergh ten deele stucks wijse bij welgemelte Heere van
Hekeren aan particulieren verpagt, bedragende jaarlix 14 car. gulden met de opstuivers, af te
rekenen van den jare 1682. En van de laaste te bekomen d'ordinaire schattingen van omtrent 10
mudden boulandt heeren maete, het erve Crooshoop daar onder begrepen, waarvan sijn welgeb
t'onregte de betalinge verweigert onder voorwendinge dat hetselve onder de havestae soude
gehoren en de consequentelick van de schattinge vrij sijn. Ende also dese misbetalinge in sulken
contingent een grote disordre, kosten, executie en andere ongelegentheden causeert, so keeren sij
sich tot u ed mog. met oodtmoedige bede dat in de voorschr. beide saken sodanige prompte
voorsienige moge geschieden als u ed mog. in desen luitueusen tijt tot ontlasting van supplten
sullen oordelen te behoren.
Colla concordit E. Berdenis.
De heeren Ens van Hekeren en Coeverden tot den Wegdam wort geordonneert de supplten in de
tijt van ses weken hier over contentement te geven en te voldoen bij ontstentenis sullen supplten
der selver landen daar voor executeren.
Campen den 30 november 1691 Joest Chr. van Beverforde lager stondt.
Ter ordonnantie van de gedep. onderstondt R. van Breda 1691.
Fiat insinuatio 10 jan. 1692 E. Berdenis.
Presentibus
De HWG hr Drost van Twente
HWG hr van Verwoolde
HWG hr van Nijenhuis
HWG hr van Stouvelaer
pr. W. Pothoff naemens de HWG hr van 't Weghdam
ds. Sertorius
De kuster van Markeloo wegens den hr van den Oldenhof en wegens Sourenborg en Hoefslag etc
Bloemendal
Copia uyt mijn papa saliges sijn pachtboeck.
Anno 1659 den 28 november met Berent ten Kevelham alles afgereeckent op may anno 1660
incluys van't hoornegelt van Kroeshoop, soo sijn ed. ten vollen is betaelt luit sijn
ondergeschreven hant met 25 st mijn part moeder oock, geeft oock 25 st, facit 2-10 jaerlyx,
Berent Kevelham.
Anno 1659 den 27 febr. betaelt an Henderich Wijchman die restanten van die schattinge van het
Weghdam en Speeckenbrinck, betaelt op 't jaer 1655 incluys met 86 gl en 13 st.
Het geheele Weghdam met het Speeckenbrinck geeft jaerlyx als volgt: vrionge10 gl, consumptie
15 gl, Speeckenbrinck jaerlyx 4 gl 16 st, facit 29 gl 16 st.

Anno 1669 den 6 febr. met Berent ten Kevelham alles afgereeckent als hier voren verhaelt als
mede van die 50 gl so ick voor het carspel verschoten hebbe 5 gl van rente, bet. op den 19 may
1668 en het hoornegelt van Kroeshoop afgereeckent het jaer 1665, 66, 67 tot may 1668 toe,
maeket 7 gl en 9 st.
1685 den 6 meert met die huysluyden, te weten Berent ten Kevelham en Poelman en Jan Wessel
en Groothengel afgereeckent het hoornegelt van Kroeshoop het welcke tegen een rijcksdaelder
jaerlyx was gestelt, is tot tweentaggentich 11 may incluys betaelt en die rente van die 50 gl
wegen het Carspel Goor is tegen het hoornegelt bereeckent, late het carspel tie goe 5 gl die
Kroeshoop twee jaer betaelt heeft, nou is die rente beatelt tot het jaer vierentaggentich 11 may
incluys, so is dit tegen malkanderen betaelt.
Berent Kevelham, Jan Wessels, Berent Olidam, Jan Groothengel W sijn marck.
Anna Margreta van Ittersum weduwe van Coverden.
Edele Mogende Heeren Mijn Heeren Gedeputeerden der provincie van Overijssel.
De heere Jan Heidentrijck van Coverden tot het Weghdam sijnde ter handen gekomen seeckere
requeste van die bourmannen des Karspels Goor tegens de heere Ense tot Heeckeren en hem
heere berigt overgegeven daerbij versoecken voldoeninge van die ordinaire schattinge van eenige
mudden bouwlands.
Neffens een apostille van u ed mog. van den 30 november 1691 waerbij de voldoeninge van dien
op poene van ... word geordonneert, kan niet ledig staen mits desen voor berigt te dienen dat sijn
sake met die quastie van de heere van Heeckeren voorn. gheen de minste gelijckheyt sijn
hebbende, voorts dat sijn berigtgevers voorsaten en ouderen noit van het gementioneerde land, als
notoirie onder de hovesate gehorende, in vijftig en meer jaren de quastieuse schattinge hebben
betalet.
Dat oock sijn berigtgevers vrouw met die requiranten op den 5 maert 1685 van alles hebbe
afgerekent en volkomenlijck betalet, gelijck in haer boeck en uyt eigenhandige onderteickeninge
van meergemelte requiranten kan blijcken ende dat hij heer berigtgever niet langer als omtrent
vier jaeren de goederen van het Weghdam hebbe beseten. Ende dat de requiranten wel van
ongeveer vijftig jaren schijnen te willen eisschen daer nochtans noit daer als alleenlijck voor
weinig maenden hebben angesproocken ende hij heere berigtgever niet en weet eenen stuyver
dieswegen an haer verschuldiget te sijn.
Edoch indien u ed mog. mochten oordeelen dat hij berightgever wegens geeiste schattinge iets te
geven verplicht sij en sustineert van neen en dat de heer remonstrant mach daerin getracteert
worden in posterum gelijck andere hovesaeten in het Twenthe, so prasenteert mits desen sijn
contingent na een juste en aquirable proportie in 't toekoemende te contribueren ende in val de
requirant met dese aquitable prasentatie sich niet mochten vredig houden, so doet onder beneficie
van dien contend dat in haer vorder versoeck verklaart sullen worden niet te sijn ontfanckelick
ende hij berichtgever daer van kost en schaedeloos geabsolveert.
Ofte omni metiori modo.
Request van die heere Jan Heidentrijck van Coverden ten Weghdam tegen die bourmannen des
Carspels Goor.
Alsoo die ordinaris heeren gedeputeerden belieft heeft eerst bij apoinctemente van der 30 nov
1691 op die requeste van die bourmannen des Carspels Goor en nu wederom over het gedaene
bericht van die heere Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam, te verstaen dat sijn welgeb in
't generael en wel specialijck sedert den jaere (16)84 verplicht soude wesen om an gem.
bourmannen het gesaey van die landerijen onder die havesate gelegen, te betalen daer die heer

gerequireerde nochtans onder reverentie vermeint sulx in geleijckheyt van andere hovesaten in
het Twenthe, niet verplicht te sijn ende deshalven sich in desen ten hoochsten gegraveerd
vindende, soo is sijn welgeb genootsaeckt geworden sich an u ed mog. althans staende wijse
vergaedert, te vervoegen en een declaratoor omtrent voorschr. poinct te versoecken namentlijck u
ed mog. naer examinatie van nevensgaende stucken, mede van advys soude sijn, dat die heer
gerequireerde in desen voor dato deses als hier namaels, ten minsten voor die gepasseerde jaeren
daer remonstr. salige vaeder noch remonstrant noit als verleden pinxteren daer voor
angesproocken hebben in het toekomende tot die voorschr. last verplicht sij dan of niet, die heer
gerequireerde neffens andere hovesaten in het Twenthe daer van behoorde geeximeert en
vrijgekent te worden, sulx doende ..................
Extract uit het register der resolutien van de gedeputeerden van de Staaten van Overijssel.
Zwolle den 15 maert 1692.
Gezien een berigt van de heer Jan Heydentrijk van Koeverden nu overgegeven tegens het
ingegeven request van de boermannen des Karspels Goor over de ordinare schattinge van omtrent
tyn mudden bouwland, de Heeren maate het erve Krooshoop daaronder begrepen, over betalinge
van de ordinare heeren schattinge van bezaayde landen en is goedgevonden dat diezelve aan de
boermannen bij provisie zullen moeten werden betaald volgens de gemaakte afrekeninge sedert
den jaare 1684, indien de boermannen van deeze middelen van die jaaren zijn geweest pachters,
ten waare de boermannen noch redenen hadden ter contrarie die op den 4e dag van de volgende
vergaderinge zullen moeten worden bijgebragt.
Bart. Dentinck.
Accoort tusschen mij en die boermannen des Karspels Goor door die drost van het Twenthe en
die heer van Hengelo beteickent.
Alsoo enigen tijds herwaerdts tussen de heer Coeverden toe Wegdam ter eenre ende de
boermannen des Carspels Goor ter anderen sijden enigh verschil is geweest, sustinerende de heer
van Weghdam dat voorgenoemde boermannen den welgeb naer advenant van de andere
ingesetenen des Carspels Goor te hoge in den impost van besaaide landen, welke voorn. in
gelijkheyt van andere boerschappen deser provincie door Ridd. ende Steden in redemptie gelaten
is, was aengeslagen. Soo is door partijen eyndelijk ten overstaen ende door tussen spreken van
ons ondergeschr. overeengekomen dat de heer van Weghdam in deses naer volgende jaeren sal
nemen volstaen met te betaelen sijn besayde landen tegens negen heeren mudden ende dit bij
aldus Ridd. en Steden het middel van hoorne beesten ende besayde landen dese ses volgende
jaeren nogh in redemptie goedt vonden te laten. Naer voorschr. ses jaeren sal het partijen
vrijstaen in dit accoordt te contineren ofte niet. Ende sal mede een mudden landts vergulden
tegens een vol hoorne beest gelijk in dese boerschap sulks nu practicabel is.
Ende sullen voorschr. boermannen voortaen geen uytsettinge van dit mudde mogen maken sonder
de hr. van Wegdam hier van kennisse te geven te hebben opdat sijn welgeb bij voorschr.
uytsettinge selfs can comen ofte iemant sijnent wegen daer bij senden. Wegens de voorgem.
jaeren is overgecomen dat sedert de heer van Wegdam ingevolge resolutie van Ridd. ende Steden
in den impost van gesayde landen gehouden is te betaelen sijn welgeb sal moeten vergulden
tegens aght ende een half mudde ingevolge de gedaene uytsettinge.
In oirconde deser sijn hier van twee al eensluydende acten door ons ten versoeke van partijen
getekent.
Actum Goor den 11 april Ao 1702.
Ripperda
van Coeverden.

Actum Markeloe den 31 juli 1716.
Den ontfangst van de Richter van Kedinge bedraegt alle jaer wegens contrubutie en verpondinge
een somma van 12684-4.
En op 't jaer 1714 an 't cantoor reets betaelt 1899-13-12.
Soo resteert nog 10784-11-4.
Vorders is bij de hr erffgenaemen geresolveert dat de richter sig excutelijk sal hebben te gedragen
nae den 6, 9 en 10 art. van sijn instructie in 't markten boek geinsereert en te sien, alsmede sijn
rekeninge doen dingsdaegs nae de Deventer kermisse sulx jaerlyx, dat van alle quitantien,
executien van den ontfanger sal inbrengen.
Dat hij mede de executie in de buiren boekjes sal inteekenen wat hij haer afneemt.
Dat daer tegens op den dag van sijn rekeninge sal bijbrengen een generael register van 't geene hij
door de boeten sig heeft laeten betaelen voor executie.
Alamede dat bij de naeste te doene rekeninge sal rekenen 't jaer 1714 en 1715 en daerbij sijn
ordinaire collecte boek open leggen.
Dat hij syg dan in allen desen sal moeten reguleren nae sijn instructie en dese dages resolutie bij
poene van nadere dispositie.

