
Onafgedane zaken 
 
Amice 
Volgens belofte doe ik UEd hier nevens toekomen een figuratieve schets van het stuk groengrond 
sectie C N 1, dat op het kadaster der gemeente Markelo mijns bedunkens abusivelijk ten name 
staat van Gerrit Brunnekreeft bouwman van het daarbij gelegene erve de Breuker en in eigendom 
behoord aan de markt Kerspel Goor, hetwelk tijdens de verdeeling niet in aanmerking is 
genomen; ik heb vroeger Mellink ook dusdanig stuk ter hand gesteld, doch in den ongereden 
schijndt te zijn geraakt. Zoude het nu niet goed zijn, dat UEd met Gerrit Breuker voor mij 
compareerden en beide verzochten, dat gemeld stuk groengrond op de de regte naam van het 
Kerspel Goor werde voorgeschreven ? Zullende ik dan bereid zijn het daartoe vereischt wordende 
document op te maken. 
Ten aanzien der door UEd nog betaald worden de grondbelasting voor het Kerspel Goor, is het 
noodig dat UEd mij opgeeft het nummer der perceels gewijze legger van de gemeente Markelo; 
zullende ik UEd dan nader kunnen zeggen waar dat perceel gelegen is. 
Na mijn compliment aan den Heer van Twickel verzocht te hebben, noem ik mij met achting en 
vriendschap. 
Goor 27 Mei 1845 W. Gotte 
 
Schets van gronden rondom erve de Breuker tnv Gerrit Brunnekreeft. 
 
Hoog Wel Gebore Heer 
Ik heb de eer UHoogwelgebore hier nevens te doen toekomen een schets uit de kaart van de 
gemeente Markelo waar op sub. N 1 voorkomt het perceel groengrond dat mijn bedunkens 
onverdeeld is gebleven en in eigendom behoord aan de verdeelde markte Kerspel Goor. Deze 
schets heb ik eenigzins geextendeerd om op het terrein zijnde zich beter te kunnen orienteeren 
hoe het perceel N 1 op naam komt te staan, den hooyland van Gerrit Brunnekreeft bouman op het 
erve de Breuker, is mij onbekend. Intusschen zal in geval van verkoop hem de betaalde 
grondbelasting behoren te worden gerestitueerd en om zeker te zijn dat hem dit perceel niet is 
toegedeeld, zal de kaart der verdeelde gronden van het Kerspel Goor opgemaakt door Koersen, 
kunnen worden geraadpleegd. Voor de verkoop zal het echter goed zijn, dat door een paar 
geschikte arbeiders van het Weldam het bestaande, doch eenigszins blind geworden, kielspit 
worden vernieuwd, hetgeen ik zeer gaarne die personen zal aanwijzen. 
Ik herhale de verzekering van mijne hoogachting en vriendschap. 
Goor 31 July 1843  UHoogwelgeb dienaar W. Gotte 
 
Hoog Wel Gebore Heer den Heere Baron van Heeckeren van Twickel op den huize Weldam. 
Schets uit de kadastrale kaarten van Markelo betrekkelijk een perceel veldgrond staande abusief 
ten name van Mevrouw de Gravin van Wassenaar en behorende aan de erven H. Breteler van het 
erve Houwhedde. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Den perceel veldgrond (heide sectie C no 597 groot 37 R 80 ell) staat ten name van de Gravin 
van Wassenaer. Groothedde moet daaromstreeks woonen, zal het wel weten aan te wijzen. 
Men zegt dat perceel sectie C No 596 heide 15 R 80 ell staande mede op naam van de Gravin van 
Wassenaer en zoude behooren volgens zeggen van sommigen aan Jannes Velthuis. Het 
bovengenoemde perceel No 597 zoude behooren aan de erven van Hendrikus Breteler op het erve 
Houwhedde. 


