Beschrijving van de grenzen tussen de stad Groenlo en de
heerlijkheid Borculo
RAGe, Archief Hof, inv.nr. 5321-20, procedure voor het Hof
inzake de geschil tussen de heer van Borculo en de magistraat
van Groenlo over de uitoefening van het jachtrecht door
burgers van de stad Groenlo in de heerlijkheid Borculo.
Bijlage R1. Afschrift.
Copia eines waerhaftigen extracts der bepaelinge vrijheit unde
wibboldes der stadt van Groenloe uyt den originael getagen und
copyrt, metten selven accorderende.
Item, dit is die bepalinge der stadt van Groenloe haere
vrijheyt und wibbolt tussen der heerschap van Borckuloe als
dat bij tijden hartoch Wilhems mildergedachten voor, unde nu
hertoch Caerl, hertogen van Gelder und van Gulich unde greve
van Zutphen onss gedachten heeren nae so dat opnieuw bij den
olden konden der stadt Groenloe voorss. is uytgegaen op oeren
eedt undt op verdoemenisse oerer zielen dat hebben
uytgestecken ende aldaer die paelen gestalt als blijcket.
Item den eersten pael der voorss. vrijheit sal staen op den
Oesberch buyten der stadt voorss. gericht und geit voert van
daer door den Marhulser bohm, daer men mijnes Gen. L. heeren
lanttoll gewoontlick is tho boeren, langes den Kluppelcamp,
hoerende om Aenstoet, und van den bome voort umme voer Rolof
Steffens vaalt.
Item, van Roloff Steffens vaelt voort aen den hillighen boom
door den Elshoff aver die vaelt, achter die lantweer van der
Brandermaten, unde dat voortaen van der Brandermaten door den
Walderbussche, dwars aver den Somersessche, achter der
lantweer van der Pijperstegen durch Kreyendijcks lantweert.
Item van Kreyendijcks lantweer aver die olde huysstede te
Eefsele und van daer thent achter Schuermaete.
Item, van die Schuyrenmaete voort door die becke unde door
Hemsinck voort omme den Evertscamp, den Groenen wech midden
doer der stadtsesche of encke.
Item van der stadtsesche den wech achter langes 't Laerberch
unde dat voort aen den Oesbergh toe, daer den eersten pael
buytent gericht staat.
Pro copia copiae,
J.Schalen, secr.
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