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Nationaal Archief, NDR 1513.5.             Eibergen/Vreden.  
 
Markekwestie Eibergen-Vreden. Schrijven van G. van Schleussing, 
gevolmachtigde van de heer van Borculo, aan de burgemeesters en 
gemeenslieden van de stad Eibergen, om opheldering te geven over 
klachten van zijde van de Munstersen over gewelddadig optreden 
van de 200 tot 300 Eibergsen op Munsters grondgebied, 
08.02.1764. 
 
 
 
Agtbaere Eersame de Burgermeesteren en Gemeensluijden onser 
Stadt Eijbergen, 
 
Nadien aen Haer Edele Mogende de Heeren Raaden des Furstendoms 
Gelre en Graefschaps Zutphen zekeren klaegten zijn ingebragt van 
wegens de Regeeringe van 't Hoogh Stift Munster, in dato den 23 
Januarii 1764, voorgevende "dat de Borgermeesters of 
voorstanders te Eijbergen met namen: Jan Dolff ten Cate, 
Harpers, Honhoff en Stevens op den 9. en respect. 10 van des 
lopende maans januarii geheel onverwagt en sonder de minste 
reden, sigh niet hebben ontsien van gewapender hand en met 
opgeboden manschap 2 à 300 sterck, welke alle gedeeltelijk met 
schiet geweer met scherp geladen, gedeeltelijk met axen, bijlen 
en saegen en diergelijke vijandlijke instrumenten sijn versien 
geweest, onder 't openbaerlijk roeren der trommen, wel 200 
schreden over de limiten en de bekende grenz galge ins ons 
territoir en Schwilbroekse bos geweldadiger hant in te trekken, 
en niet alleen in het gemelte bos, maer ook in de allee en daer 
omtrent vier en sestig grote en vrugtbaere eijken boomen af te 
houwen en tugten [?] het Territoir en buijten het land te 
brengen, etc., etc., etc.". 
Soo is 't dat wij uw agtbaer en eersaeme mits desen gelasten om 
aen ons ten spoedigsten, uijterlijk binnen den tijdt van agt 
dagen te berigten, off een alsulke expeditie van uw liedes kant 
gedaen is (in welken val wij onse particuliere actie dieswegen 
willen hebben gereserveert), welke beweegredenen uw lieden 
daertoe overgehaelt, en op welke fundamenten uw lieden 
sustenieren of redenen gestabilieert zijn, waertoe ons 
verlaetende, bevelen wij u lieden in der Almogenden Bescherming, 
geschreven op onsen Hoogen Huijse Borculo, den 8den. Februari 
1764. 
 
U agtbaere en Eersaemen 
Vriendwilligen, 
[w.g.] G. H. van Schleussing als Volmagtiger. 
 


