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Inleiding 
 
Is een bibliografie nog wel van deze tijd? Ja, althans dat is mijn overtuiging. Elk onderzoek 
behoort immers nog steeds te beginnen met een literatuuronderzoek en daarvoor is een 
bibliografie nog steeds een belangrijk hulpmiddel. In het internettijdperk heeft zo'n 
onderzoek ook een digitale component. Steeds meer publicaties verschijnen niet meer in 
papieren vorm of verschijnen zelfs uitsluitend digitaal. 
Deze bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo is een eerste aanzet 
tot een min of meer systematische registratie van op papier verschenen literatuur en 
gedrukte bronnen. Aanvankelijk breed van opzet, doordat de grenzen van 1811 ruim werden 
overschreden, zowel in tijd als breedte van de opgenomen literatuur (waaronder zelfs 
krantenberichten), is gaandeweg besloten ons te beperken tot de literatuur die betrekking 
heeft op het gebied en de periode van de stad en voormalige heerlijkheid Borculo. Om het 
gebruiksgemak te vergroten zijn zoveel mogelijk details aan de beschrijving toegevoegd.  
Naast een algemeen gedeelte over de heerlijkheid Borculo is gekozen voor een indeling van 
de bibliografie volgens de bestuurlijke indeling van de 17e en 18e eeuw. Men treft dus de 
volgende indeling aan: 
 
 Inleiding  
I. Heerlijkheid Borculo Algemeen 
II. Stad en Gemeente Borculo (inclusief Dijkhoek) 
III. Voogdij Geesteren (inclusief Gelselaar en Haarlo) 
IV. Stad, Voogdij en Gemeente Eibergen 
V. Voogdij Beltrum 
VI. Dorp, Voogdij en Gemeente Neede 
VII. Stad Groenlo 
VIII. Stad, Ambt en Heerlijkheid Lichtenvoorde 
 
Deze bibliografie is verre van volledig. Desondanks is besloten tot publicatie op de website 
van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo, opdat zoveel mogelijk mensen zo snel en 
gemakkelijk mogelijk toegang kunnen krijgen tot de rijke geschiedenis van het gebied van 
stad en heelrijkheid Borculo. Hoewel het gebied van de stad Groenlo sedert 1236 niet meer 
tot de heerlijkheid Borculo behoorde, heb ik literatuur betreffende deze stad toch 
opgenomen in deze bibliografie vanwege de grote mate van verwevenheid op diverse 
vlakken.  
Deze bibliografie is een werkbibliografie. Behalve dat er steeds nieuwe publicaties 
verschijnen, worden ook nog oude publicaties gevonden die in deze bibliografie opgenomen 
kunnen worden. Daarom zullen af en toe onderdelen worden vervangen .  
 
Een uitgeprint en bovendien meer uitgebreid exemplaar (vanwege hoofdstukken over 
Gelderland en de Graafschap) is aanwezig in de collectie SSHB in de Openbare Bibliotheek 
van Borculo. 
 
Afkortingen van verwijzingen: 
A.A.S.  Almanak voor de Achterhoek en het Schipbeekdal (verschenen tot 1940) 
Archief  Uitgave (tot 1978) van de Oudheidkundige Vereniging "De Graafschap",  
  opgevolgd door het Jaarboek Achterhoek en Liemers. 
B.M.G.  Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging "Gelre". 
Borklose Maote Periodiek van de Historische Vereniging Borculo 
J.A.L.  Jaarboek Achterhoek en Liemers, uitgegeven door de Oudheidkundige  
  Vereniging "De Graafschap". 
Klemband I (II) Losbladige uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. 
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Kleine Reeks Ondertitels: Verhalen over de geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo 
  (tot 2005); Bijdragen tot de geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo 
  (vanaf 2006).  Jaarboek van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo.  
O.T.G.B. Oostgelders Tijdschrift voor Familie- en Boerderijgeschiedenis (losbladige 
  uitgave). 
Old Nee Periodiek van de Historische Kring Neede 
Old Ni-js Periodiek van de Historische Kring Eibergen 
Schaorpaol, den Periodiek van het Staring Instituut te Doetinchem 
 
Overige afkortingen: 
Afb.  Afbeeldingen (foto's, tekeningen, prenten). 
Bijl.  Bijlagen 
Krt(n)  kaart(en) 
Lit.opg.:  Literatuuropgave (geraadpleegde boeken, artikelen, gedrukte bronnen en 
  archieven) 
 
 
Voor suggesties houd ik mij uiteraard aanbevolen. 
 
 
Eibergen, september 2006, 
Bennie te Vaarwerk 
 
e-mail: info@heerlijkheidborculo.nl 
 


