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Copie 
1. Also eenige jaeren herwarts dispuyten ende quaestien ontstaen sijn  ruzies, geschillen 
2. tusschen den hooch- ende welgebooren grave und heere, heere Herman 
3. Otto, graeve toe Limborch ende Bronckhorst, heer toe Stijrumb, Wisch  
4. und Borculoe, bannerheer des furstendombs Gelre en graeffschaps 
5. Zutphen, loffelijcker memorien, als heer van Borculoe, ter eenre, ende 
6. jonker Diederich van Bouloe tot Welmerinck, ter andere sijden 
7. aever het stuck van de jacht en het exerceren van dien, ende daer-  uitoefenen 
8. uyt gevolgde ende hinc inde gemovierde processen althans vor den 
9. hoogen appellationsgerichte der graeffschaps Zutphen indecis   rechtbank voor hoger 
10. en ongeuytert hangende, daerover ock tot voorcominge van wijdere  beroep; onbeslist 
11. onlusten en onheylen den wech van vrundelijckheit onderlinge wel is 
12. getentiert, edoch niet allerdings gevonden heft cunnen worden. So is 
13. dat nae gedaene submissie aen den voorn. Hoogen Appellations-  onderwerping 
14. gerichte op huyden, door Henrick Temminck, der rechten doctor, 
15. ende Joannes Hoornart, respective raedt en rentmeester, sampt vollmachtigeren gevolmachtig- 
16. van den hooch ende wellgebooren grave ende heere, here Otto, graeff   den 
17. toe Limborg en Bronckhorst, als heere van Borculoe, voornoemt, ter  
18. eenre, cracht vollmacht onder sijn gen. hand ende siegel, in dato  
19. den 5/15 deses specialijcken gepasserten bestediget, in desen gerichte  
20. gesien en hooren lesen, ende welgemelte jonker Diederick van Bouloe  
21. ter andere sijden in persone praesent sijnde, bij hooggedachten Appel- 
22. lationsgerichte derenthalven gedaen is, en gedaen wordt mits desen 
23. naevolgende verclaeringe en uytspraeke: als dat tot ophevinge en 
24. cassatie aller vooriger differenten, disputen en processen, jonker vernietiging; geschillen 
25. Diederick van Buloe obgemelt, gereserviert ende voorbeholden wordt 
26. voor hem, sijnen erven en naecomelingen, het recht ende gebruick 
27. van die jacht door die gehele heerlickheit van Borculoe, uit- 
28. gesondert op ende in Neerbarch sampt die vaechdye van Geesteren  Needse Berg 
29. en Gelselaer, soo allene aen sijn gen. hoochgemelt des selves erven 
30. en naecomelingen aepen gestelt en geëximiert sullen sijn en blijven, bevrijd; vrijgesteld 
31. ende daerin Buloe sijne erffgenamen offte naecomelingen niet sullen  
32. moegen jaegen, beholtlijcken dannoch in die buerschap Haerle tot aen 
33. Aeverbeckinck toe in den vorn. kerspel van Geesteren gelegen, 
34. welckes Buloe voor hem ende sijnen naecomelingen mede open gelaten 
35. wordt. Voorbeholtlijken oock Buloe voor hem, sijnen erven en 
36. naecomelingen, dat sij buyten die voorn. geëximierde plaetsen een 
37. wilt opgedaen hebbende, 't selve nae weydemansrecht sullen moegen  
38. vervolgen. Ende dat hoochgedachte heere grave voor affstandt  
39. en naelatinge als booven uitkieren en entrichten sal aen meergemelte  
40. jonker Buloe of sijnen erven, die somme van ses duisent ende 
 
1. vijffhondert Caroliguldens ad 20 stuver 't stucke, daervan in de tijdt 
2. van drie maenden naestcomstich sullen worden voldaen en 
3. uytgekiert die somme van tweduisent gulden, en noch tot  
4. een verehronge van een golden keten aen Buloos huisvrouwe   geschenk 
5. die somme van vijffhonder[t] gulden off die penningen selver, ende 
6. voorts noch tweduisent gulden aver een jaer naer dato voornoemt,  
7. ende die restierende tweduisent gulden in junio 1650. Alles onder 
8. verbandt, submissie ende executie van beydersijdts respective personen 
9. en goederen, gereede en ongereede, aen allen heeren, hoeven, gerichten 
10. en richteren. Aldus gedaen binnen Zutphen, den 7 martii anno 1648. 
11. Praesentibus ut in prothocollo. 
12. Oircondt mij onderschreven, Ludolph Sylvius, secr. 


