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Verzoek van de borgemeesteren van Neede aan de heer van Borculo 
om een markedag uit te schriven naar aanleiding van enkele 
markenkwesties. Origineel. 1754. 
Hoewel van Neede geen enkele stadsrechtvermelding bekend is, is 
er in een enkel stuk, zoals het ondergetekende, toch sprake van 
“borgemeesteren” van Neede. Waarschijnlijker is het dat hiermee 
buurmeesters worden bedoeld, temeer omdat het markezaken 
betreft. Elke marke had wel buurmeesters, die belast waren met 
het dagelijkse opzicht over de gemeenschappelijke gronden. 
 
 
Aan Sijn Hooggraeflijke Excellentie van Fleming, Heer der Stad 
en Heerlijkheid Borculo, en Markenrigter van het Dorp Neede en 
Boerschap Hoonte. 
 
Genadigen Heer, 
 
Tileman ten Cate en Hermanus Weddelink voor haar zelven en als 
Borgemeesteren [sic!] van Nede, geven in alle onderdanigheid te 
kennen, hoe dat bij de markt van Bramlo reets in den jare 1732 
is geresolveert enige bomen tusschen voorsschreven markt en die 
van Hoonte, sonder gewasch en also tot schade staande, aan ijder 
voor de helft toestendig te vercopen als bij nevensgaaende 
resolutie in subvirgulatis [virgultum = kreupelhout, 
struikgewas]. 
Vermits aen deselve zedert den jare 1732 nog merkelijk zijn 
gedeterioreert, en sij supplianten ook diverse reijsen van de 
geseijde markt zijn aengesogt, so versoeken sij supplianten dat 
U Hooggr. Extie. een markendag in voorschreven boerschap gelieve 
te doen uitschrijven, ten einde de G'erfdens daaromtrent sodane 
resolutie kunnen nemen als deselve sullen nodig en dienstig 
oordelen. 
Als meede wijl in die markt eenige parceeltjes uit die markt 
zijn aengegraven, welke volgens resolutie van de laast gehouden 
G'erfdendag, hadden moeten ingesmeten worden. Dog welke de 
eigenaren om derselver geringe importantie tegens betalinge wel 
willen behouden, daer over mede na behoren kan worden 
gedisponeert op dat de metinge en aengave van deselve op sijn 
tijd zal kunnen geschieden. Nede, den 10. April 1754. 
 
't Welk doende, 
 
[w.g.] Tieleman ten Caate, Hermanus Weddelinck. 
 


