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Nationaal Archief, NDR verv. 1516.1. Aministratie leen- en 
hofgoederen van de heerlijkheid Borculo, 1777-1786. 
 
Aanwijzingen van de Nassause Domeinraad voor de rentmeester van 
het Domein van Borculo, B.A. Roelvink, voor de verantwoording 
van inkomsten uit de Borculose Leenkamer en de Hof te Vaarwerk 
in de Domeinrekeningen. Afschriften. Met bijlagen (lijst van 
beleningen c.a. vanaf 1777). 1786. 
 
 
Extract uijt het register der notulen van die van den Rade ende 
Rekeningen van Sijne Hoogheijd den Heere Prinse van orange en 
Nassau, etc., etc., etc., 
 
Dingsdag den 5. Desember 1786. 
 
Gehoort het Rapport van den Heer Raad Ardesch laats gevaceert 
hebbende in het Domeijn van Borculo, daar onder anderen 
overleggende de memorie of notitie van Mr. G. Vatebender in 
qualiteit als stadhouder en griffier der Lheenen van den 
Lheenhove van Borculo, wegens de bij hem voor en ten behoeve van 
Sijne Hoogheijd ontfangene Heergewaarden der voorss. verhefte 
lheenen zedert den 17. Febr. 1778 tot en met den 29. Julij deses 
jaars 1786 door denselven na behooren gecertificeert, bedragende 
eene summa van een hondert ses en vijftig guldens en twee 
stuivers door hem Heer Raad Ardesch teffens mede overgenoomen. 
En sijnde daar omtrent van advijs dat S. E.. 
Waar op gedelibereerd sijnde is goetgevonden den rentmeester der 
Domeijnen van de Heerlijkheijd Borculo, B.A. Roelvinck, bij 
desen te autoriseeren: 
1. om de bovengem. summa van hondert ses en vijftig guldens twee 
stuivers van den Heer Raad Ardesch over te nemen en bij sijne 
Domeijn rekeninge over desen jaare 1786 in aenvangst te 
verantwoorden. teffens met applicatie der voorss. en hier bij 
gevoegde memorie of notitie. 
2. Om voor het vervolg jaarlijks en wel voor het eerste of bij 
de rekeningen over 1787 die zedert dan telkens over een vol jaar 
de gevallene heergewaden der Borculoosche lheenen van den 
tijdelijken stadhouder en griffier derselve bij specificque 
memorie of notitie gecertificeert op gelijke wijse als den 
voorss. hier bij gevoegde over te neemen daar voor te quiteeren 
en in het montant van deselve mede met applicatie van die 
memorie of notitien bij sijne successive domeijn rekeningen te 
verantwoorden. 
3. Om van mr. G. Vatebender in qualiteit als Hof Rigter van den 
Hof te Vaarwerk te ligten en over te neemen de memorie of 
notitie van de door denselven voor en ten behoeve van Sijne 
Hoogheijd ontfangene Hofregten van den Hoff te Vaarwerk mede 
gecertificeert, invoegen als bij de ingeslooten memorie der 
heergewaden van de Borculoosche Lheenkamer zedert den aenkoop 
van de Heerlijkheid Borculo tot ultimo December deses jaars het 
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montant van die gel... over te neemen daar voor te quiteeren en 
het selve bij sijnen domeijn rekeninge over desen jaer 1786 te 
verantwoorden en om even het selfde voortaanjaarlijks te 
observeeren en te doen. 
4. Om voor soo verre over het een off andere jaar respective den 
stadholder en griffier der Lheenen van de Borculoosche Leenkamer 
geene heergewaden en den Hofrigter van den Hof te Vaarwerk geene 
Hofrechten voor Sijne Hoogheid mogte hebben ontvangen als dan 
van denselven respctieve een declaratoir of certificaat op den 
eed afgegeven, dat deselve over dat jaar niet gevallen nog 
verschult sijn te neemen en ...sche telkens bij domeijn 
rekeningen te appliceeren. 
En 5. Om voortaan en soo wel over desen Jaare 1786 als 
vervolgens jaarlijks soo de ontvangene Heergewaden der voorss. 
Lheenen als den Hofrigter van den Hof te Vaarwark bij sijne 
domeijn rekeningen te verandwoorden onder een nieuw en 
afsonderlijk capittel van ontvangst en wel Capittel 18 en 
hetselve te intitulderen: Ontvangst der Heergewaden van de 
Borculoosche Lheenkamer en der Hofrechten van den Hof te 
Vaarwerk. 
En sal mede extract deses werden gesonden aan mr. G. Vatebender, 
Stadhouder en griffier der lheenen van de Borculose Lheenkamer 
en Hofrichter van den Hoff te Vaarwerk om voor so verre hem 
betreft, zig daarnae te reguleeren, zo als ook een gelijk 
extract zal werden gesteld in handen van den Auditeur Brand om 
te strekken tot desselvs naricht. 
 
[w.g.] C. de Verdun. 
 
Accordeert met voorss. Register, 
 
[w.g.] A. Ardesch. 
 
----- 
 
[Bijlage: leenadministratie 1777-1786] 
 
Notitie van Lheenparceelen releverende van den Hogen Huize 
Borculo, welke zijn verheft zedert dat de Heerlijkheid dato den 
20. Jannuarij 1777 aan Zijne Doorlugtigste Hoogheid, den Heere 
Prince van Orange en Nassau id overgedraagen, en waarvan aan 
Hoogstdezelve de Heeren gewaden competeeren, van den 17. 
Februari 1778 tot en met den 29. Julij 1786. 
 
1778, den 28. Februari: 
Beleend den Heer Borgerm. Wijginck, namens het Gasthuis van 
Groenlo en met de goederen Assink en Berge ten Zutphensen 
regten, waarvan aan den Leenheer competeert pro laudemie 
............................................. f 4 - 18. 
(conform het Lheenprotocol, fol. 68v.). 
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Dito (ut supra, fol. 72): 
Idem qq, beleend met de goederen Nahuis en den Start ten 
Zutphense regten ............................ f 4 - 18. 
 
1783, den 26. Junij (ut supra, fol. 149): 
Heeft de Wed. Van Eijk in manu domine gerestitueert het erve 
Geerdink onder Geesteren ten Zutphensen regten, met versoek, dat 
daarmeede wederom beleend mogte worden den Heer van het Meddeler 
voor ex- en infeudatie dubbelt, dus: f 9 - 16. 
 
 
1784, den 20. Jann. (ut supra, fol. 46): 
Beleend Hendrik Nijenhuis met het halve huis en hoff Nijenhuijs 
onder Enschede geleegen, ten Zutphensen regten leenroerig 
.................................. f 4 - 18. 
 
[1784] 6. Meij (ut supra, fol. 118): 
Heeft J. Hakkenbroek approbatie van zijn testament verzogt      
............................................. f 4 -  4. 
 
[1784], 14 Decemb., (conform het nieuwe Lheen protocol fol. 1) 
Beleend de frelen W.N. van Demen met den halven Harvelderkamp 
ten Zutphensen regten, onder Groll geleegen, waarvoor, met de 
approbatie van den koop, als zijnde bij executie daarvan 
eijgenaerse geworden ........................ f 9 - 16. 
 
1786, den 3. maart (ut supra, fol. 16 verso): 
Beleend den Heer van Odink met vier distincte Lheenen, namelijk 
het Huis te Mallum cum annexis, onder Eibergen, ten Stichtsten 
rechten; het goed IJschaten of Lankheet ten Vijfmarksen regten; 
de erven Assink en Overbroek, de drie laatsten onder Overijssel, 
kerspel Haxbergen geleegen, en de twee laasten ten Zutphensen 
regten, waarvan den Lheen heer voor Heeren gewaaden competeert 
namelijk: 
- van 't Stichtsche leen ................... f 4 -  4. 
- voor het tweede is van onverdenkelijke 
  tijd altoos betaald, volgens een oude  
  aantekeninge van wijlen den Stadhouder 
  Stam ..................................... f 85-1-, 
  waarvan den Lheenheer competeert: 47- 5,  
  jura cancelari:                   37-16 
                                    ----- 
                                    85- 1 
  Dus den Lheenheer pro Laudemio............ f 47 - 5 - 0 
- Het 3. en 4de. ten Zutphensen regten, 
  ieder 4 - 18 - 0 ......................... f  9 -16 - 0 
 
[1786], 16 Meij (ut supra, fol. 33): 
Beleend H.M. Tiers met 't leengoed Geerlink in 't Stift van  
Munster, Karspel Bilderbeck, boerschap Westhilf, ten vijf 
marksen regter Solms in Manstat leenroerig, pro Laudemio 
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............................................ f 47 - 5 - 0. 
 
[1786], 28 Julij (ut supra, fol. 40): 
Aan J.C. Gewin consens verleend om te moogen testeren over het 
leengoed Warmertink ten Zutphensen regten leenroerig, onder 
Delden in Overijssel geleegen .............. f 4 - 4 - 0. 
 
 
Ik ondergeschreven Stadhouder en Griffier der Leenen van de 
Lheenkamer van Borculo certificere en verklare bij dezen op den 
Eed in aanvang mijner bediening gedaan, dat bovenstaande notitie 
in alle opzigten is deugdig en opregt, en dat zedert den 20de. 
Febr. 1778 tot en met den 29n. Julij 1786 geene andere 
Leenverheffinge gedaen, nog eenige actens gepasseert zijn, 
waarvan aan den Hogen Leenheer eenige Heergewaden of Laudamia 
competeren, dan die op deze notitie gemeld zijn. 
Actum Borculo den 15. October 1786. 
Was getekend, 
 
G. Vatebender. 
 


