
Archief SHM 
1818-1821 Markeverdelingszaken Kerspel Goor 
 
Extract uit het rapport van gecommitteerden des Carspels Goor dd 1 maart 1818. 
Op de erfgenamens vergadering gehouden den 14 july 1815 aan de ondergeteekende 
gecommitteerden des Carspels Goor opgedragen zijnde om de etc. 
Zij zijn verders ter regeling van de limites tusschen deze en andere markten etc. 
Over de markten scheiding tusschen het Carspel en Weddehoen hebben gecommitteerden de 
eer te berigten dat volgens de aanwijzing der boermannen des Carspels dezelve zou zijn als 
volgt. 
Vanaf den steen welke ligt aan de Regge in het hooyland het Vree genaamd onder het erve 
Sprokkereef tot op den steen liggende op het Goorsche Broek achter den zoogenaamden 
Varkenvoord, vandaar op een paal staande in een kampje aan het Heekerensche hooiland de 
Zenkeldamsche maat genaamd, vervolgens over den Morsch langs Geusendams dam en zoo 
voor de bovendeur heen van de Visscherij, over twee denneboomen staande aan het kampje in 
het veld tegen de Posse tot op den steenen laak staande op de schatkuile achter Brugginks 
braak; voorts van gemelden paal dwars door Roelvinks kamp bij Moerwinkel in gebruik, op 
het hek van gemelden kamp aan het Wienerveld, vandaar over het veld langs Toeschen kamp 
op den paal staande in het veld. Verders door Lutten Jan heenen door zijn land op den steen in 
het land van Bernardus Lutte op den hoek leggende alwaar het vereenings punt van de 
markten Carspel Goor, Weddehoen en Hengevelde. 
Vervolgens hebben wij opgenomen de scheidingen tusschen Hengevelde en het Carspel die 
zijn van laatst gemelden steen langs Bolschers bosch op den steen staande in het Withag, 
verders op den paal staande aan den Haaxbergerweg, vervolgens over het Asschenpotter veld, 
door den kamp van de Junne op den steen aan Houwedden braak, voorts om gemelde braak 
door een sloot tot op den hoek van het hooiland onder het erve Slot, vandaar door een sloot 
langs gemeld hooiland. Wijders dwars door een sloot tusschen Snieders en Vurgers land, 
verders loopende voor het erve Snieders heen door het veld op een jachtpaal staande in een 
hoek bij Houwheddink, voorts door een sloot tot aan het Diepensche broek alwaar zich 
Hengevelde, Diepen en het Carspel vereenigt bij den dorrenboom staande bij Groothedden 
wal aan het veld. 
Goor den 1 maart 1818. 
Was getekend W. Mellink, C. ten Zijthoff, A.D. van Coeverden, W. Götte. 
pro vera extractu W. Mellink. 
  
12-06-1819. 
Lijst der gemeene gronden in het Karspel Goor schoutambt Markelo provincie Overijssel 
opgenomen door gecommitteerden den 12 juny 1819. 
1. 
Een veldeken gelegen aan den Deldenerweg tusschen Groot Bruggink en Gijmink tot aan de 
Hassebrink (heetgrond). 
2. 
Een veld bij de Posse aan weerskanten van den Deldenerweg tusschen Groot Bruggink en 
Geusendam (heetveld). 
3. 
Een veldeken den Morsch genaamd gelegen tusschen Geuzendams dam en Zenkeldams land, 
was kwestieus. (groengrond). 
4. 
Een veld gelegen tusschen Brugginks braak en Moerwinkels land an de kant van Heerbaard 
(heetveld). 



5. 
Een stukje groengrond gelegen tusschen Kraspot en Toesschendries tot aan Moerwinkel. 
6. 
Een veld de Bree genaamd tusschen het land van Reef en Moerwinkel (beste groengrond). 
7. 
Een veld langs Toesschen kamp tot aan de Lutte grenzende aan het zoogenaamde Wienerveld 
(gemengde grond); Wien en Karspel weiden hier door een. 
8. 
Een veldeken vanaf de Lutte tot tegenover Marten Smit alwaar hetzelve aan het Withag 
grensd (gemengde grond). 
9. 
Een veld het Withag genaamd gelegen bij Reef Lammert (beste groengrond). Op dit perceel 
hadt de stad Goor het recht van houthak. 
10. 
Het Assenpotter of Houwheddinks veld vanaf Luttikhengel tot aan Houwheddinks braak 
(heetveld). 
11. 
Een veldeken tusschen de Konink en de Vrit grenzende aan de Hengevelder markte 
(gemengde grond). 
12. 
Een veld tusschen Groot Doesschot en Groothengel (gemengde grond). 
13. 
Het zoogenaamde Diepenschebroek (groengrond en beldachtig); alhier was de scheiding 
tusschen Diepenhem en het Karspel Goor nog niet bepaalt. 
14. 
Een gedeelte van de zoogenaamde Meulenstal gelegen aan de Kerkdijk (groengrond). 
15. 
Het veldeken bij Harrewes, op de helft maakt de stad Goor aanspraak (groengrond). 
16. 
Het Scholten veldeken gelegen tusschen de Burgerskamp, de Beerte kamp en het goed 
Weldam (gemengde grond). 
17. 
Het Doeschots veldeken tusschen Doeschot en het goed Wegdam (gemengde grond). 
18. 
Een veld genaamd den Gansche morsch gelegen bij Morsinkhoff (groengrond). 
19. 
Een veld genaamd het Elsbroek gelegen bij Modder (beste groengrond). 
20. 
De zoogenaamde Verkenvoort en Spoltmors (heet en groengrond), op dat perceel maakt de 
stad Goor ook aanspraak. 
 
Den 4 augustus 1819. 
Is door gecommitteerden, markenrigter en heer van het Wegdam goedgevonden. 
1.  dat alle ongebouwde eigendommen door den landmeter Koerze zullen opgetreden en op 
een register zullen gebragt worden. 
2.  dat in de verdeling der gronden de volgende proportie zal gevolgd worden. 
 a. een mudde bouwland zal gelijk staan met twee mud groengrond. 
 b. twee mudde groengrond met drie mudde boschgrond en wilde of nieuw 
      aangegraven grond.  
 



06-09-1819. 
Wel Ed Heere W. Götte te Goor. 
Zoo veel ik mij kan herinneren omtrend den gevraagde inhoud van den staat door mij 
geformeerd bij de kaart van de verdeelde markt van Holthuizen enz., moet aan het hoofd zijn 
geplaatst geweest. 
Verweizingsstaat opgemaakt door mij ondergetekende NN landmeter, ten dien einde benoemd 
door (benoeming van het corpus of der commissie tot die benoeming gemagtigd) bij acte (zoo 
er een bestaat voor een publiek ambtenaar gepasseerd anders), bij verbaal van den … 
behoorlijk geregistreerd en in die kwaliteit beeedigd voor het vredegeregt van het kanton … 
den … mede geregistreerd ten kantore … behorende tot de situatiekaarten en plannen van 
deling van de gemeenschappelijke grond der markte van …, dienende tot een staat van 
verevening der gezegde verdeelde grond en aanweizing der percelen aan elk der 
belanghebbende toegedeeld, om wijders met en benevens de kaart te worden geannekteerd 
aan de definitive acte van toeweizing nadat dezelven door mij met en benevens den heer 
markenrigter, leeden van de commissie en notaris voor egt is verklaard. 
De colommen als volgt. 
1.  volgnummer. 
2.  huisnummer der boerenwoningen (waar zulks nodig is). 
3.  naam, voornaam, wooonplaats en beroep der eygenaren of deelgenoten. 
4.  bedrag der grond welke tot maatstaf of proportie heeft gediend. 
5.  verkregen percelen; dit rubriek was bij mij in vierkante colommen afgedeeld als 
 a. afdeling 
 b. sectie 
 c. nummer van het perceel 
 d. grootte van ieder perceel 
6.  montant of totaal van elke eigenaar producerende het bedrag ieder hunner competerende. 
7.  aanmerkingen. 
Indien men geen bijzondere reden van handelen bij een rapport of ander instrument heeft 
gedaan, is de colom van aanmerkingen belangrijk en diend wel eenigzints ruim te zijn; 
hieromtrent een voorbeeld willende aanhalen zal ik slegts veronderstellen dat een markt moet 
gedeeld worden onder kleine en grote goedbezitters. 
Indien men onpartijdig zal handelen zoude die naar een rang van opvolging moeten geplaast 
worden, hetzij volgens de ligging der huizen of andere aangenomen order van opvolging daar 
zulks tog niet altijd doenlijk is, omdat men zoo veel mogelijk de wegen naar de percelen moet 
bezuinigen, waarom tusschen vaste deellijnen de daartoe geschikte percelen kunnen geplaast 
worden en voor een klein perceel zeer slcgt zoude uitvallen, dat dan maar een enkele streep 
dikwijls van een paar trad breed zoude worden voor den gebruiker van weinig waarde; deeze 
vallen dan in een ander rubriek daar de lijnen korter en de percelen alzo meer uitdijen. 
Van dit een en ander in de aanmerkingenreeden te gevenzoude ik S.M. voor nuttig houden. 
Hiermede vermeene aan uw verzoek te hebben voldaan, intusschen tekene mij met agting. 
Uw ed dienaar H.Teeuws. 
Ps. ik verzoek verschoning voor het papier, ik had niet anders. 
 
Er is in 1820 een staat opgemaakt door Jannes Koorsen landmeter uit Oldenzaal, benoemd op 
5 mei 1819 door de commissie van verdeeling van de gemeenschappelijk markengronden van 
KG, dienende tot eene staat van verevening der te verdelen gronden. 
Het grondeigendom betreft een totaal aantal van 9575 schepels en 848 treden. 
Te verdelen grond is 238.843 roeden en 96 voeten. 
 
 



1820.  
Kwestie en oneenigheid ontstaan zijnde tusschen de gemeente Diepenheim provincie 
Overijssel eenezijds en andere zijds het Kerspel Goor provincie opgemeld over de tusschen 
gemelde gemeente en kerspel bestane grensscheiding, waaromtrend door eerstgenoemde 
gesustineerd wordt dat de scheiding tusschen gemelde gemeente en kerspel moest lopen van 
den dorrenboom staande bij den wal van Groothedde aan den veldkamp daar en over het veld, 
tusschen een gedeelte van land onder Zwierink behorende, op het groene hek in den 
Weldammerdijk, wijders van daar langs de slootkant bij de Weldammerbleek bezijden het 
elsbosje in de Ruvenshorsterbeek, welke als scheiding zoude doorgaan, tot aan het punt waar 
zich voornoemde beek in de Regge of zoogenaamde Schipbeek stort, terwijl door het Kerspel 
Goor anderzijds gesustineerd wordt dat den scheid tusschen de gemeente Diepenheim en 
Kerspel Goor deszelfs loop heeft van gemelde dorrenboom af, regt over het gemeene veld op 
een paal gestaan hebbende achter tegen het Weldammerbosch, vandaar langs gemeld bosch 
dwars over den weg van Weldam naar Nieuwenhuis, recht het veld over op de 
Ravenshorsterbeek aan, vervolgens in een rechte lijn op eenen gestrumpten eik staande op een 
hoek van den kamp onder Rosing (welke kamp voor de grondlast beschreven staat op het 
releve der ongebouwde eigendommen der voormalige vereenigde gemeente Goor) en van 
gemelde eik op de Regge bij de zoogenaamde Assche of punt waar de de burgemeester van 
Diepenheim laatstgemelde beek begind mede te schouwen en de rentmeester van Weldam 
eindigd. 
Zoo is tot voorkoming van kostbare procedures en tot conservatie van wederzijdsch belang 
dat Willem Mellink verwalter erfmarktenrigter des Carspel Goor, Carel ten Zijthoff, Arend 
Daniel van Coeverden en Willem Götte, gecommitteerden bij erfgenamen resolutie dd 14 oct. 
1818 des Carspels Goor ter eenre en L.A. Sloet tot Warmelo, E.B. ten Raa en H. Leusink, 
gecommitteerden van Diepenheim bij erfgenamen resolutie van den 8 nov. 1819, ter andere 
zijde, op heden in loco zamen gekomen zijnde en na gehoudene deliberatie goedgevonden 
hebben de opgemelde wederzijdsche sustenuen te houden voor onbewezen, immers om eenig 
bewijs te kunnen opleveren waarna men zich zou kunnen gedragen. 
En overzulks eene scheiding gegrond op wederkeerig belang nu en voor het toekomende daar 
te stellen, welke zal beginnen aan de zijde van Groothedden binnenveld of land ter plaatse 
waar den dorrenboom staat en vandaar in eene rechte lijn voortlopen tot aan het Weldam aan 
den buitencingel ter plaatse, alwaar de laatste der drie boomen naar de kant van Goor staat; 
voorts van dien boom onder langs de buitensloot van het Weldam tot op den hoek, vandaar 
noch al onderlangs het Weldam tot op den anderen hoek daar de allee begint en den uittersten 
boom staat naar den kant van Diepenheim of Nieuwenhuis en van hier een rechte lijn over het 
veld en den Molenbelt tot op het punt tegen de weide genaamd de Costersmaat onder Weldam 
behorende ongeveer 13 roede van de hoek en van dit punt in eene richting tot aan de 
Schipbeek zoodanig dat den scheid van den hoek van de Weldammer allee naar den kant van 
Diepenheim in een rechte lijn over den paal aan gemelde weide de Costersmaat genaamd tot 
aan de Schipbeek voortloopt. Zullende de weidegronden, bosschen, bouwlanden, enz die door 
deze gemaakte grensscheiding niet geheel en al onder het Kerspel Goor mogten komen, 
gerekend worden voor dat gedeelte waarover den scheid loopt en onder Diepenheim geraakt 
zijn onder Goor of nu het schoutambt Markelo te behooren, voor zoo verre de te betalene 
directe belasting betreft. 
Alle de voorschreven punten zullen op gemeene kosten door voegzame eiken palen ter lengte 
van zes Rhijnlandsche voeten boven de opgeworpene hoogte en ter dikte van twaalf zes 
duimen in het vierkant, waarop aan de eene zijde “Diepenheim” en aan de andere kant “Goor” 
zal ingeschreven worden,  op expresselijke daartoe opgeworpene hoogten zoodra mogelijk 
worden aangewezen en alzoo voor de nakomelingschap kenbaar gemaakt. 



En zullen tevens hiermede vervallen zijn alle zoo wel een als anderzijds bestaan hebbende 
sustenuen contrarie zijnde aan deze scheiding. 
Aldus dit contract ontworpen onder expresse annutiatie op en aan alle exceptien en uitvlugten 
daar tegen in eenigen opzichte aan te voeren. 
Zijnde daarvan twee eensluidende geformeerd en wederzijds na gedane openlijke voorlezing 
getekend. 
Gedaan te … op ..dag den … van den maand … achttienhonderttwintig. 
 
Den Wel Edelen Heer Mellink rentmr des huizes Twickel op Twickel. 
Oldenzaal 26 febr. 1821. 
Wel Edele Heer en Vriend, 
Uwen geeerden van 21 dezer had ik wel eerder beantwoord, dan vermenende nog copien van 
verdelingen van markten onder mij berustende te hebben, heb daarna gezogt maar niet kunnen 
vinden. Zo mij voorstaat is de marke Rossum verdeeld nadat ieder gecultiveerde gronden 
bezat en wel zo dat ieder op zijnen naasten zo veel bekwam als zonder prejudicie van een 
ander hem konde toegedeelt worden. Voords werd het ruime veld in verschillende gronden 
bestaande aan een ieder daaruit zijn aandeel aangewezen, opdat ieder van die gronden 
bekwam die voor hem het voordeligste was. De keuters of weinig bezittenden werd zo zij 
bijvoorbeeld 1, 2 of 3 mudden gronds bezaten echter tegen 4 mudden bedeelt. In de Lutte is 
dit laatste omtrent de kleinen met magt genomen. In Lonneker zal de verdelinge op de 
verpondinge plaats hebben. In Hasselo word het veld in brandwinning en plaggengrond 
verdeelt, omtrent het eerste krijgt een kleine iets minder als een groote en omtrent de 2e zoons 
van grond  bekoomt ieder na zijne gecultiveerde grond. Hierdoor word den kleinen zeer 
tegemoed gekomen, daar hij in het veld van brandwinning bijna als een grote bedeeld word. 
De heer Dikkers te Borne bezit als markenrigter van Hasselo het plan van verdeling. 
Kan ik uwed plaisier doen met het plan des verdeling van de marke Rossum door wijlen mijn 
schoonvader J.W. Racer op verzoek des goedsheren gesteld te doen toekomen, geliefe mij 
zulks dan te melden als zijnde wel in de gelegendheid om daarvan kopie te bekomen. In den 
boedel van mijn schoonvader Racer waren behalven de grote rekening door uwed voldaan ook 
nog drie kleinere te zamen f 57-3-8, bedragende ten laste van de huize Twikkelo. 
Ik heb de eer na verzekering mijne oprechte hoogachting te zijn. 
J. Palthe.  
 
Den Weled Heer Götte te Goor. 
Oldenzaal 3 maart 1821. 
Wel Edele Heer en Vriend, 
Hier ingesloten een copie van het plan waarna de ongecultiveerde markengronden van 
Rossum zijn verdeelt, eenige wijzingen hebben daarbij nog plaats gehad zo als ik in mijnen 
vorigen uwed gemeld heb. Tevens neem de vrijheid hier bij te voegen copien van rekeningen. 
Met ware hoogachting heb ik de eer te zijn. 
 UWED Dienaar en vriend J. Palthe.  
 
Borne 13 april 1821. 
Wel Edele Heer de Heer Götte schout van Markelo te Goor. 
Amice, 
In antwoord op uwed missive is dienende dat ik geen plan van verdeling van de markte 
Hasselo heb, dat men in dezen gevolgd is de plans van de te vooren verdeelde markten 
inzonderheid van Rossum en Lutte. 
Hoofdzakelijk hierin bestaande dat ieder eigenaar na de grote van zijn  gecultiveerd bouwland 
marktengrond krijgt waartoe eerst de bouwlanden en dan de veldgronden worden opgemeten. 



Doch kleine landbezitters, katers in de markten krijgen meer veldgrond; krijgt een boer bv 
voor ieder schepel bouwland twe schepel veldgrond, dan krijgt deze daarvoor drie, vier a vijf 
schepel. De veldgronden worden in classen gebracht als de beide veldgronden, de gronden tot 
brandschadden, de broeklanden; ieder eigenaar krijgt van ieder land zijn aandeel, zoveel 
mogelijk ieder op zijnen naasten en aan zijn erven; de gronden die niet op de naasten leggen 
worden bij het lot toegedeelt. Eenige waterplassen tot gemene reutekolken als anderzints 
blijven onverdeelt, gelijk het mede nuttig is dat in iedere markte een geschikte hoek gronds 
onverdeelt blijft voor diegenen die in de markten verarmen. 
Zo ik uwed eenige verdere inligting kan geven wil ik zulks gaarne doen. 
T.T. Dikkers. 
Ps. mag ik verzoeken inleggende aan zijn adres te laten bezorgen. 
 
Goor den 14 mei 1821. 
Aan Goedsheeren en Geerfden van het Karspel Goor. 
De gecommitteerden belast met het werk der verdeeling van de gemene markten grond in het 
Karspel Goor zouden zich bereids in staat zien gesteld goedsheeren en geerfdens het plan van 
verdeeling te hebben kunnen voorleggen, waare het niet dat zij in dit werk vele 
moeyelijkheden hadden ontmoet die noodwendig uit den weg behoorden geruimd te worden 
en waar tijd en geduld toe vereischt wierd. 
De meeste dezer zwarigheden zijn na hun oordeel op de best mogelijke wijze afgedaan, doch 
hebben onderscheidene malen tevergeefsch beproefd de kwestie in de grensscheiding 
tusschen het Karspel Goor en Hengevelde op de hoogte van het Withag in der minne, zoo met 
eenige belanghebbende als met de daartoe gestelde commissie uit laatstgenoemde markte, te 
termineren en daar zij de scheiding die men van de kant van Hengevelde verlangd, 
onmogelijk kunnen volgen terwijl na hun inzien dit tot groot nadeel voor het Karspel Goor 
zoude zijn. 
Zoo vinden zij zich verpligt hunne committenten hiervan bij deze te moeten kennis geven en 
ten einde afdoening van zaken te bekomen verzoeken zij tevens hier van de nodige en ampele 
authorisatie te willen voorzien om eene gerechtelijke scheiding te obtineren waartoe wel geen 
ander middel zal overschieten, of dat goedsheren en geerfdens zoodanige middelen mogen 
beramen als dezelve tot afdoening dezer kwestie met hun belang meest overeenkomstig zullen 
oordelen. 
De gecommitteerden voornoemd. 
 
Aan de Weled Heer de Heere W. Götte te Goor. 
Oldenzaal 14 july 1821. 
Mijn Heer, 
Dezes dient tot een antwoord op uwed geeerden van den 6e dezer dat mijn vader niet eer kan 
komen dan aanstaanden maandag over 14 dagen terwijl hij nog zoo lang in de buurschap de 
Lutte bezigheid heeft eer hij de verdeling daar finaal heeft afgedaan; hierbij uwed op 
kunnende verlaten blijve ik. 
UEDW Dienaar J. Koorsen. 
 
Aan de Weled Heer de Heere W. Götte te Goor. 
Oldenzaal den 28 july 1821. 
per order mijn vader. 
Mijn Heer, 
Deses dient om uwed te laten weten dat vader wegens onverwachte toevallen in zijn oogmerk 
teleurgesteld is om aanstaanden maandag over te komen en deswegens voornemens is om acht 
dagen te wachten en dan in het karspel de verdeling verder te regelen. In verwachting dat 



uwed hetzelve ook weete pas zal komen en zoo uwed hetzelve dan niet te pas komt of er iets 
anders feelde, zoo wachten wij antwoord, anders zonder antwoord komt vader zoo als boven 
gezegd is. 
In deze verwachting dan blijve ik. 
UEDW Dienaar J. Koorsen. 
 
Aan den heer Schout van Markelo te Goor. 
Diepenheim den 13 augustus 1821. 
Mijn Heer en Vriendt, 
Aan het verzoek vervat bij uw letteren van den 13 deezes op heeden ontvangen, kan ik niet 
voldoen daar deze proces verbalen bij den heer militie commissaris berustende zijn en dien 
heer niet tehuis is maar met inspectie bezig is, dan zoo gauw dezelve geretourneerd is zal ik 
uwed verzoek bewerkstelligen. 
Waarmeede dit het te zijn. 
Uwed dienaar en vriend E.B. ten Raa, burgemeester van Diepenheim. 
 
26-09-1821. 
Reclames op de verdeling der gemeene gronden in het Karspel Goor gedaan bij de commissie 
op heden den 26 september 1821. 
A. ten Heggeler geen reclames. 
J. Elkink geen reclames. 
C. ten Zijthoff geen reclames. 
H. Pierik geen reclames. 
Wed. Kamphuis verzoekt nader aanwijzing in het Elsbroek. 
J.G. Wessels verzoekt op het Diepenerbroek meer en in het Assepoterveld wat meer te hebben 
en wenscht dat Heyink in zijn plaats gesteld wordt; verders geeft het aan de commissie over. 
De hr. van Hugenpoth zegt zich nopens de verdeling niet te kunnen uitlaten alvorens 
gedendeerd is aan wien de Varkenvoort en Spoltmans in eigendom toekomt. 
G. ten Pierik anders geene als verzoekt naar aanwijzing in het Elsbroek. 
Mannes Wessels zegt in de groengrond benadeeld te zijn. 
G.J. Nijhuis geen reclames. 
B. Sloezen zegt de percelen a en c niet te kennen. 
J. Lutte zegt zijn perceel niet te kennen. 
L. Reef zegt wel genegen te zijn om te kopen als hij geld kan krijgen. 
M. Hartgerink verzoekt nader aanwijzing der percelen. 
H. Koning verzoekt nader aanwijzing der percelen. 
Hr. de Wit verzoekt van het aangegraven in 1821 betaald ook een portie veldgrond. 
W. Pierik verzoekt nader aanwijzing zijner percelen. 
G. Wes kent zijne percelen niet en verzoekt nader aanwijzing. 
Jannes Boswinkel idem. 
H. Hellecate idem. 
G. Hannink zegt in de verdeling van het perceel uit hoofde der slechte grond geen genoegen te 
nemen en verzoekt tegen zijn huis schadeloos gesteld te worden. 
J. Groothengel verzoekt nader aanwijzing van zijne perceel lid d in de Bree en heeft op de 
overige percelen niets aan te merken. 
G.J. Hiddink geen reclames als verzoekt nader aanwijzing van lid b. 
M. Smit geen reclames als verzoekt nader aanwijzing van zijn perceel bij het huis. 
W.J. Reef verzoekt nader aanwijzing van zijne percelen. 
J. te Veldhuis kent zijn perceel in het Elsbroek niet, overigens geen aanmerken. 
J. Brummelhuis idem. 



J.H. ten Zeldam dat de voogd Hagreis geen genoegen nam uit hoofde hij vermeende dat de 
percelen niet op het naaste leggen, zal nader aanwijzing behoort te worden gedaan. 
M. Groothuis zegt de percelen niet te kennen verzoekt aanwijzing. 
Erven Geusendam zegt dat Zenkeldam wel opgraven en verzoekt dat van deswege zal gezorgt 
worden, verders geene aanmerkingen. 
A. Kleinbruggink klaagt dat deszelfs perceelen wat verre van hun huis is gelegen en verzoekt 
nader aanwijzing van zijne percelen. 
G. Groot Scholten geen aanmerkingen als vreze dat er geene genoegzame plaggen zullen tot 
mesting van hun eigendom. 
G. Klein Scholten idem. 
J. Gijmink verzoekt nader aanwijzing van zijne percelen. 
B.J. Zwierink verzoekt nader aanwijzing op de Meulenstal. 
H. Morsinkhoff goed. 
C. ten Zijthoff allerbest. 
 
Zonder datum. 
Amice, 
Onder terugzending uwer memorie getuig ik in dezelve geene verandering te kunnen maken. 
Ik bedoelde in mijnen brief hetgeen Coorse te veel van sommige vooruit gedeeld had en 
schreef betaald, hetgeen door Glooten haast gebeurde. 
In het rapport zou mijns bedunkens de betaling van een penning per roede maar geproponeerd 
moeten worden, dewijl de verkoop der huttengronden aan vele moeilijkheid onderhevig is, de 
betaling zoo gaaf niet zal gebeuren en een batig slot altoos verkieslijk is. 
De rekening van Morsinkhof is te hoog, zoo doende zou hij slechts betalen f 5-7-0 voor 146 
roeden die hij heeft aangegraven en voor 79 roeden die hem er voor bedeeld zijn hetgeen bij 
een mud lands is dat kan niet wel. 
Is het marktenhout opgenomen ? Kreyenveld zou zulks wel even kunnen doen ingeval het nog 
niet gedaan is. 
Men zou dan heer baron van Till maandag over notaris en vrederigter kunnen spreken, dus zal 
maar best zijn zonder hen den holting te doen afspreken. 
Ik rappelleer mij geenen post meer die de markte buiten de opgegevene nog te goed zou 
hebben. Mag ik verzoeken om morgenvroeg te mogen ontvangen. 
Gelieve er Hogehuis toe te gebruiken die ik van hier dadelijk na Reurlo zal zenden. 
Met de meeste achting W. Mellink. 


