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Sent voor Harmen Jansen Lubberinck gevangen 
 
[kopie 1] Alsoo den hove van Friesland uijt de  
confessie van Harmen Jansen Lubberinck  
van Burkelo teghenswoordigh gevangen 
en andersins genoeghsaem gebleecken  
is, dat de gevangen sigh aen de magistraet  
deser stede geadresseert, en te kennen heeft  
gegeven, dat sijn huis onder Hoxbergen al- 
waer woonaghtigh was, met al wat er in  
was geweest, door den brand was verteert,  
dat de gevangen tot verificatie dees heeft  
overgegeven en vertoont een certificatie  
welcke hij seijde door de drossaert van  
Twenthe, en den kerckenraed van Hox- 
bergen verteeckent te sijn. Vervolgens ver- 
soeckende om een aelmoes tot wederop- 
bouwinge van een huis te meugen 
versaemelen, dat sulks bij ondersoeck 
fals en onwaer is bevonden, als seijnde 
onder Hoxbergen geen brand geweest, 
veel min des gevangens huis verbrand. Dat 
de gevangen daer te boven van een seer  
ondeugent leven is geweest, als sijnde  
de gevangen tot Burkelo alwaer geboren  
en woonaghtigh was ter saecke excessen  
gebannen, dat de gevangen naederhand  
aldaer weder gekomen sijnde ter saecke  
begane misdaden is gegeselt en gebannen.  
Al ’t welcke sijnde saecken van een kwa- 
den gevolge die daeromme anderen ten  
exempel niet behoorden te blieven 
blad 3 ongestraft. Soo ist dat ’t  voorsn(voorsegden?) hoff, 
op alles rijpelijck gelet, ende geconsidereert 
hebbende ’t geene men in desen behoorde 
te considereren in den naeme ende van  
wegens de heerlijckheijt der landschappe  
van Friesland, den voornoemden gevang- 
en gecondemneert heeft en  condem- 
neert hem bij desen omme bij den scherp-  
reghter op ’t schavot geleijdet en aldaer  
wel strengelijck gegeselt te werden, bandt 
hem voorts de tijd van vijf jaeren uijt  
Friesland te ruimen de stad Leuwaerden 
binnen des daeghs sonneschijn ende ‘t 
land binnen den derden daege sonder  
in middelen tijde daer inne weder te  



mogen komen bij arbitrale correxie.  
Den 1. decbr. 1736 
 
 
 
(kopie 4) Enschede den 2d. 9ber 1736 
 
Wel Eedele Heer, 
Ingevolge UwEdelen ontfangene missive hebbe  
nae die persoon van Herman Lubberinck die  
in die Rotbecke soude wonen naukeurige infor- 
matie genomen en is mij van enige ingesetene  
uit die Rotbecke versekert dat in die gehele  
Rotbecke soo danigen man niet woont maar  
dat voor desen enen Henrick Lubberink uit Boekelo op die  
Kolkboers plaatse in die Rotbecke getrouwt  
is geweest waer van kinders sijn nagelaten  
welkers ene is Lefersboer in die Rotbecke  
of op die Kolck welke nog twee broers heeft  
als Herman en Jan die in Hollant arbeiden en gemenelijk 
niet anders haar laten noemen als  
[kopie 5] met die toenaam van Leefers dog worden  
oock met die toenaam van Lubberink  
op die Kolk genoemt. Dese menschen  
staan in allen delen ter goeder naam en  
faam soo dat ick in geen deele gelove  
dat het dieselve man is; maar burgemeester  
Renninck meent dat die gedetineerde ene  
Herman Lubberinck uit Geesteren onder  
Borkeloo vandaen soude sijn, waer over  
hij gesegt heeft naader aen sijn hoog  
welgeb. gestr. de heer drost te sullen  
schrijven. Verders versoeke dat ick die waage   
mag weder hebben vermits nootsakelijk van  
huis[?]moet als dieselve aenstaende woensdag  
maar weder hebbe dan is ’t wel verblijven 
verders na mijn dienst presentaatie.  

Wel Eede Heer Uwedwdienaar .  
E. Struk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[kopie 6] Weledele Heer 
 
Tot rescriptie [schriftelijk antwoord] op Uwedele geerde [=verlangde] van den 27  
jongstleden maand october op ’t subject van  
eenen Herman Lubberink soo voor tegenswoordig  
tot Leuwarden gedetineerd word,  
melde dat nae genomem informatie den  
selven in mijn aerborelen drostamptampt  
niet gewoont heeft en aldaer ook niet geboren  
is, noch ook niet op de boerschap Rutbeke  
tot welk in ’t drostambt van de Twenthe is gelegen  
[kopie 7] gelijk Uwed uit nevensgaende  
missive door de verwalter richter van  
Enschede aen de  rechte richter geschreven  
onder welcken richtersampt die boerschap  
resorteert vernomen[?] kunt[?], maer is die  
Herman Lubberinck geboren en woonachtig  
geweest in de heerlijkheid Borculo in  
of omtrent Geesteren, sijnde gelegen in  
de graafschap Zutphen, alwaer hij voor  
eenige jaren gegeselt en gebannen is.  
Hebbende hij noch een broer te Geesteren  
woonen dat een timmerman is op  
wiens gedrag niets te seggen valt.  
Kunnende verders van voorn. Hermen  
Lubberinck niets melden, als wel merkende dat  
zijn voorgeven onwaerheden sijn, soo verder  
eenige dienst aen Ued. of jusititie doen  
kan sal mij veel eere wesen, verblijven. 
  
Weledele Heer Uwdw onderdanige dienaer  
J.A. Sloet  
Warmelo den 15 november 1736  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[kopie 8] Edele mogende Heeren 
 
Hebben u edele mogende missive van den 9 deser 
met de ingeslotene certificatie ontfangen en met seer  
veele bevreemdinge daer uit gesien, dat mijn naem  
daeronder getekent staet. Daer het darp Haexbergen 
niet onder mijn drostampt resorteert, maer een aparte  
drost heeft, so dat dit een notoire falsheijt is;  
Maer om u edele mog verder daer van te overtuygen  
so hebbe mij terstont bij de heere drost van Haex- 
bergen geaddresseert, die mij behulpsaem is geweest  
en dese neffensgaende certificatien van de richter van  
Haexbergen als mede van de kerkenraet heeft besorgt,  
waer uit u edele mog. handtastelijk sullen kunnen  
[kopie 9] afnemen, dat alles vals en gefingeert is, vermene  
hyr door an u edele mog begeerte te hebben voldaen  
nae u edele mog in de genadige bescherminge des  
allerhoogsten bevolen te hebben blijven met alle  
veneratie [aanbidding, verering] en hoogachtinge. 
 
Edele Mogende Heeren 
 
U Edele Mog Onderdaenige en gehoorsaeme dienaar, 
W. Bentinch 
 
Op den huijse Diepenheijm 
den 16 october 1736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[kopie 10] Comris Hren Sloterdijck 
 
Gedient en gelevert den 23 october 1736 
 
De Proc. Generael deser Landschappe klager 
ende 
Harmen Lubringh van Hoxbergen gevangen en beklaegde 
1. 
De klager stelt waar te wesen dat de gevangen sigh eenig tijd sonder wettigh bescheid in 
deese provincie heeft opgehouden 
2.  
En langs de huijsen heeft gegaen om aelmoesen te versoeken 
3. 
Voorgevende dat van sijn huijs en goederen door den brand is berooft 
4.  
En tot dien eijnde een verklaringe van den heer drost W. Benting van Twente en den 
kerkenraad van Hoxbergen vertonende [kopie 11] alhier nevensgaande met A 
5. 
De ed. mog. heer commissaris gelieve aan de gevangen deese verklaringe te vertonen en aan 
hem aff te vraegen of dit deselfde niet is die hij aan de menschen wanneer aelmoesen versoekt 
komt te vertonen  
6. 
Dat dit een valsche brief is 
7.  
En door den heer drost nogh door den kerkenraed niet is vertekent. 
8. 
Al het welke sijnde saeken van een seer quaden gevolge anderen ten exempel ten hoogsten 
strafbaer 
9. 
En ’t hof de klager geordonneert [kopie 12] de gevangen proces te maken 
10. 
Soo hout de klager dese art(icu)len voor sijn Libel[?] 
 
Mitswelken concluderende exdict  enz. enz. contendeert de klager ten eijnde de gevangen 
sodanigh sal worden gestraft als ’t hof in goeder justitie verstaan sal te behoren cum expensis. 
Impl. Etc. 
 
Gedient den 23 en gelevert den 24 october 1736  

Harmen Lubringh van Hoxbergen gevangen en beklaegde  
ende  
De heer proc. generael deser [kopie 13] landschappe rat of: clager 

 
De beklaegde comparerende voor den hove van Friesland omme te  
dienen van antwoord seght onder alle solutaire clausule van reghte  
 
Den 1. in soo verre waar te sijn dat hij maar een dagh in Leuwarden is geweest. 

Sijnde s’anderen daaghs geapprehendeert 
 
Den 2. is onwaer en wort mitsdien wel expres ontkent 

Hebbende nergens bij geen burgers omgelopen om een aelmoes te hebben 



[kopie 14] als alleen bij haer aghtb’den de magistraet der steede Leuwarden om 
permissie te mogen erlangen van in de stad om te gaan om een aelmoes in sijn 
dringende nood van armoede te bidden. 

 
Wat in de overgelegde certificatie, ter 3. en 4. gedaght, uijtgedrukt wort is de beklaagde 
onbekend 

Alsoo hij nogh leesen nogh schrieven kan,  
 
sijnde hem die brief door sijn vrouw bij wien hij vijf arme kinders heeft, overhandight 
ende beloft om in de naebuirige provincien daar mede om te gaan, [kopie 15] om alsoo 
een penningjen te vergaederen en in haere ten uijtersten dringende armoede te 
subleveeren. 

 
Waar toe de beklaegde soo veel te kragtiger wierd aangeset omdat hij ter oorsaeke van 
sijn hooge ouderdom niet meer konde arbeijden. 

 
Als gaande reeds in sijn seven en sestigste jaar des ouderdoms 
 
Behalve dat hij eenige jaeren geleden door een paard is getrapt geweest. 

 
Waardoor hij een jaar en dartien weeken onder chirurgijns handen heeft moeten 
sukkelen.  
 
Ende daar door een breuk heeft ontvangen gelijk 

 
[kopie 16] Gelijk alsnogh bij visitatie u ed. mog. soude konnen geblijken, 
  
soo dat hij zoo wel door sijn armoede, die in de hoogste graed is, als door soo een 
elendige quaal waar mede hij beset is de uijterste commiseratie verdient.  

 
Dewijle nu de beklaegde als hij hier boven geseght heeft met de aangetogen brief bij  
geen burgerije heeft omgegaan. 

 
Dat hij ook de brief van de heere drost, nogh reghter nogh kerkenraed niet heeft 
versoght,  
 
maar dat hem deselve door sijn huijsvrouw is overhandight. 

 
En sulks nogh op een tijd dat die bekl(aag)de siek te bedde lagh. 

 
[kopie 17] Soo kan hij in opregtigheit verklaren dat hij niet weet hoe sijn vrouw aan 
deselve brief gekomen is,  
 
nogh ook niet wat er in staat omdat hij nogh leesen nogh schrieven kan. 

 
Diensvolgens dat hij geen verklaringe kan doen off deselve certificatie eght of valsch 
is,  
 
waarmede den 5. 6 en 7. voldaan sijnde  



vermeent hij tegens den 8. 9 en 10 voor soo veel hem betreft onschuldigh te sijn ten 
opsighte van dese certificatie. 

 
Maar dat hij om voorzegde redenen genoodsaakt is geweest om hulpe  
[kopie 18] bij andere menschen te versoecken soo hij maar daar toe permissie van de 
magistraet had kunnen bekomen. 

 
Mitsdien concluderende ex dictdicent et nab. cur. of supplend. contendeert de 
gevangen en beklaegde ten eijnde de clager sal worden verklaart tot sijn genomene 
eijsch en conclusie niet ontvangbaer en de beklaegde daar aff bij ordinie geabsolveert 
cum expensis. 
 
Implb. Etc. 
P.H. Petraus 

 
 
 
[kopie 19] De Proc(ureu)r Gen(e)r(aa)l deser landschappe klager 
ca 
Petraus, Harmen Lubringh gevangen en bekl(aag)de 
 
Gesien bij den hove van Friesland  
De proceduren voor den selven hove hangende tusschen de procureur generaal deser 
landschappe klager ter eenre op ende tegens dr. Petrus Henrikus Petraus geoccupeert 
hebbende voor Harmen Lubringh van Hoxbergen gevangen en beclaagde ter anderen sijden  
I. voors. Hof  wiest ’t proces in factis in forma actum den  
27 october 1736 
 
 
 
 
 
[kopie 20] Hoff committeert de heere H. Sloterdijck de gevangen te examineren Actum 18 
8ber 1736 
was getekend H. SLoterdijck 
 
Artln Exae…. voor de proc. gnrl deeser lantschappe klager  
contra  
Harmen Lubberinck van Hoxbergen gevangen en beklaegde om daer op door commrs. Uit [?] 
Rade geexamineert te worden. 
 
Gedient en gelevert den 24 october 1736 
 
1.  
De klager stelt wear te weesen dat de gevangen zig eenig tijt zonder wettig bescheit in deese 
proventie heeft opgehouden. 
2.  
En langs de huisen heeft gegean om aelmoesen te versoeken 
3.  
Voorgevende dat van zijn huis en goederen door den brand is berooft. 



4.  
En tot dien einde een verklaringe van den heer drost W. Benting van Twente en den 
kerkenraad van Hoxbergen vertonende alhier nevens gaende met A. 
5.  
De ed. mog. heer comrs gelieve aen de gevangen deese verklaringe te vertonen en aen hem af 
te vragen of dit deselfde niet is, die hij aen de menschen, wanneer aelmoesen versoekt, komt 
te vertoonen. 
6.  
Dat dit een valse brief is 
7.  
En door den heer drost nog door den kerkenraed niet is verteckent. 
 

Was getekent W. Beucker 
 
8.  
Al het welke sijnde saeken van een seer quaden gevolge, anderen ten exempl ten hoogsten 
strafbaar 
9.  
En ’t hoff de klager g’ordonneert heeft de gevangen proces te maken. 
 
[kopie 21] 
10.  
Soo hout de klager dese art.re..voor sijn libel. 
CC id.  
Mitt welcker conclud en dict: dicend: acnob: cur: off: suppl: contendeert de klager ten einde 
de gevangen soodanig sal worden gestraft als ’t hoff in goeder justitie verstaan sal te behoren 
cum expensis. 

Impl… enz. 
W. Beuckers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
[kopie 22] Weledele Heer 
 
Hebbe reets op den 15 van dese maand op uwld seer geerde van den 27 october 
nopers [?]den gedetineerden Hermen Lubberink geantwoord, betreffende in substantie dat nae 
gedane informatie gebleken is dat den gevangenen Herm. Lubberink in ’t drostampt van 
Haxbergen en Diepenheim niet hebbe gewoont en ook niet in de boerschap Rutbeke dat een 
uir van Haexbergen in ’t richterampt van Enschede in ’t drostambt van Twenthe gelegen is 
gelijk in ’t een brief van de verwalter richter aldaer blijkt, welke mede bij mijn vorigen 
overgesonden hebbe, vorders melde dat dien gevangenen Hermen Lubberinck in ’t de [kopie 
23] heerlijkheid Borculo en aldaer geboren en gewoont heeft. Dat hij aldaer voor eenige jaren 
gegeselt en gebannen is. Zijnde die heerlijkheid en stad Borculo gelegen in de graefschap 
Zutphen. Dat die gebannen noch een broeder hebbe wonen in Gelselaer/: en niet te Geesteren 
sooals abusievelijk bij mijn vorige hebbe gemelt:/ dat een timmerman is op wiens gedrag niet 



te seggen valt. Soo dat genoegsaam int gedetineerdes confessie geblijkt alle onwaerheden te 
sijn houdende hiermede aen de instantie van Uweld missive voldaen  soo verder in staat mag 
sijn Uweld of de justitie dienst te doen sulx altoos sal waernemen verblijven. 
 
Weledele Heer 
 
Uweledele onderdanige dienaar J.A. Sloet 
 
Warmelo den 20 november 1736 
 
 
 
 
 
 
[kopie 24]  
De Kerckenraet van Haexbergen uijt naam van zijn gestrengheijt de heer drost van 
Haexbergen en Diepenheim door de heer rigter alhier gevraagd zijnde, of haer niet bewust 
was, dat onder Haexbergen eenen Harmen Lubberdinck gewoont heeft welcke wegens ’t 
lijden van brant een attestatie tot zijn ondersteuninge zou hebben ontfangen op den 22 
september 1736. Zo is dat de bovengemelde kerckenraet verclaert hier onder Haexbergen 
zodanig een Harmen Lubberdinck niet gekent of aen denzelven enige attestatie gegeven te 
hebben. In waerheijts oircont hebben wij dezen eijgenhandig onderteckent: 
Haexbergen den 13 october 1736 

Uijt naeme des gantschen Kerckenraets 
Gerhard Imminck 
predicant in Haexbergen 

 
 
 
 
 
 
[kopie 25] 
Ick Joan van der Sluis J.M.D. en wegens de ed. moog. heere state van de provintie van 
Overijssel, rigter van Haaxbergen: 
Attesteren en certificeren voor de opregte waarheijt: als dat na mijn beste wetenschap geen 
man in het dorp van Haaxbergen is wonende, welke genoemt word Herman Lubbertink. 
Verklarende verders ook, niet te weten dat de selve een lidmaat van de gemeente alhier is. 
Eindelijk betuijgen ook, dat in dit dorp Haaxbergen op den 22 september 1736 geen brand is 
geweest.  
In kennis der waarheit hebben de rigter voorn. dese getekent en gezegelt, gedaan binnen 
Haaxbergen. 
1736 den 14 october 

w.g. Joan van de Sluis, rigter 
 
 
 
 
 



[kopie 26] 
Informatien Extraord(ina)ris gen..men bij de heer praesiderende burgermeester dr. 
Gijsbartus Nauterat, officier 
Den 8 october 1736 
 
Jan Arent Sloet cornet van een comp. cavallerie binnen Leeuwaerden, oud 23 jaeren geciteert 
geëdigt ende geëxamineert, seijde dat op heden door de heer præses aen hem, getuige, is 
vertoont een certificatie gedateert den 27 september 1736 leggende op de naam van Harmen 
Lubberinck, dewelcke afgegeven zoude sijn bij Willem Bentinck, drost van Twente. Dat dese 
certificatie de getuige seer suspect voorkoomt, omdat de getuige gelooft dat de gemaeckte 
certificatie niet de hand van de drost Bentink is. Nadien de getuige voorstaet dat de handt van 
de heer drost Bentinck in kleinder geschrift en vertekeninge bestaat, dat mede de getuige seer 
suspect voorkoomt het gedrukte cachet [zegel] met de letters W.B. door dien de heer Bentink 
in sijn cachet voert een kruis; nog seijde de getuige dat de heer Benticnk geen drost is van 
Hoxbergen maer onder een ander drostambt, behorende aen de heer Sloet van Warmelo. 
Gevende de getuige voor redenen van wetenschap dat hij, getuige, is geboortig van Twente en 
vervolgens het gedeponeerde met dese omstandigheden kan seggen, waer bij persisteerde nae 
praelectie. 
In kennisse sijn handt was get. J.A. Sloet. 
 
 
 
 
 
 
Abraham van Dalwigh, faendrik van een [kopie 27] compagnie voetknegten binnen 
Leeuwarden, oud 21 jaeren, geciteert geëdigt ende geëxamineert, seijde dat hem, getuige, 
door de heere praeses op heden is vertoont een certificatie op de naam van Harmen Lubberink 
dewelke afgegeven soude sijn bij Willem Bentinck, drost van Twente. Dat de getuige niets 
met seeckerheit van het geschrifte konde seggen maer dat hem seer suspect voorkoomt ’t 
gedrukte cachet  met W.B. door dien de heer drost Bentinck in sijn cachet voert een groot 
kruis. Ook is de getuige bekent, dat ’t drostambt van Hoxbergen apart is en behorende aen de 
heer Sloet van Warmeloo. Waer bij persisteerde nae praelectie.  
In kennisse sijn handt 
Getekend: Abraham van Dalwigh   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examinatie en confessie van Harmen Lubberink van Hoxbergen 
 
Harmen Lubberink voor tegenwoordigh in detentie op den raadhuise alhier, oud in sijn 66 
jaer, geëxamineert sijnde, verklaerde dat sijn huis tot Hoxbergen ’s nagts tusschen den 22 
september 1736 is verbrandt, dat hij bij die brand hadde verloren vier paarden twe feulens en 
vijftien koebeesten. Dat hij, gedetineerde, daerdoor was geruïneert en in armoede vervallen, 
sig hadde geaddresseert aen de heer Willem Bentinck, drost van Twente en van deselve 
versogt permissie en een brief van voorschrijvinge om [kopie 28] enige aelmoesen te 
versamelen. Dat hij gedetineerde weinige dagen daer nae, vermits selven aen de koorts was, 
sijn huisvrou aen welgemelde heere drost heeft gesonden, die hem dese openen brief aen de 
heere praeses overhandigt heeft ’t huis gebragt sonder dat hij met seeckerheit weet te seggen 
of die haer door de heer drost of desselfs knegt is gegeven en ook niet wiste van de 
vertekeninge. Maer dat sijn huisvrou met de certificatie bij de praedikent en kerckmeester was 
omgegaen. Waerbij na duidelijke voorlesinge persisteerd. 

Accordeert voor soo verre geëxtraheert met ’t informatieboek 
der stad Leeuwarden.  
In kennise van mij fiscus den 8 october 1736 
w.g. F. H.V D. Leij 
not. publ 1736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[kopie 29] bewijsstuk A 
Ick Willem Bentink drost van Twenthe en Jan van der Sluijs rigter; certificeren kragt deses; 
als dat Harmen Lubberink groot onheijl heeft geleden door Gods slaande hand op den 22 
september 1736. Zoo sijn in het dorp van Hoxbergen 5 huijsen verbrand onder welke dese 
persoon sijn huijs een is van geweest en is zijn huijs tot op de grond afgebrand waarin 6  
paarden en 15 koebeesten verbrand zijn; door dien het vee hier ’s nagts op stal staadt; Nu 
versoeken wij onderges. an alle hoge en lage persoonen (dewijl de man een lidmaat is en is 
blijven sitten onder den blauwen hemel met vrouw en 5 kinderen) om een christelijk almoes 
mede te deelen om wederom iets op te bouwen tot decksel maar de gemeijnte is kleijn om 
dese persoon te helpen daerom hebbe wij hem dese brief gegeven om de behulpzame hand te 
versoeken sullen indier gelijke voorvallen altijd verpligtig vinden in oirkonde der waarheid 
hebbe ick sulve eijgenhadt geschreven en met mijn zegel bekragtig, met kerkenraad 
ondertijkent 

Datum Hoxbarger den 27 september 1736 
was getekend:  

 
W.J.M. v.o. M. 
Ibidem 

 
Dirk ......... 

 
J. v. d. Sluis 
rigter 

 
W. Bentick 
drost 

 
 
 
 
 
 
[kopie 30] Johan Fredrik van Leeuwen rentem(eeste)r van hare hoogheit mevrou princesse 
douariere van Orange en Nassau enz. enz. enz. binnen Leeuwaerden, oud 50 jaeren, geciteert 
ende geexamin[eert]: verklare gelesen en besigtigt te hebben de certificatie waermede enen 
Harmen Lubberink gaet collecteren, in welx doende mij deponent is voorgekomen, en mijn 
gedagten mede te brengen, dat de geschilderde voorletter beter gelijkt van een boere 
schoolmeester off jonge gemaekt te sijn als van een drost, off ander persoon van distinctie.  
De stijl en manier van soodanige instrumenten sijn wel verscheiden, dog dit is te plat, en 
eenvoudig van de hand van een drost en rigter te komen, waerom ik deponent oirdelen dat de 
schrijver quaelijk doet dat hij het des drosten eigenhand noemt, ook of wel een drost en rigter 
sulke instrumenten mede laet verteeckenen door de kerckenraad, dan, off die niet gewoonlijk 
een certificatie daer bij geven dat de persoon een ledemaet is. Vorders dient mede 
geconsidereert dat een praedikant sijn naem niet dient te verbergen en dewijle ’t eene het 
andere suspect maekt, koomt het mij deponent voor dat de letters van de praedikant naem en 
die van de rigter van der Sluis met deselve hand geschreven sijn en mogelijk die van de drost 
ook en dat hoewel de kerckmeester een  
[kopie 31] soort van hoogduits schrijft, het hem deponent evenwel niet vreemd voorkoomt, 
dat misschien ’t eene en ’t andere van een gefabriqueert is, soo suspect koomt hem deponent 
mede voor het chachet van den drost; dat niet te denken is, dat met twe letters en sulk slordig 



lack van een drost en rigter sal worden afgegeven; waerbij nae beste vermogen persisteere 
onder eede voormaels aen den lande gepraesenteert. 

In kennisse sijn deponents handt, actum den 8 october 1736 
w.g. J.F van Leeuwen 
 
 
 
 
 

[kopie 32]  
Confessie gedaan van Harmen Lubbering tot Hoxbergen 
gevangen, gedaan voor de ed. mogd. heere Philip van Viersen 
raad ord. in den hove van Frieslandt in plaatse van de heere 
Titus Sloterdijk insgelijx raad ord. in hoogd[?] ten hove als 
comss. cop artlen examinatoor door de heer … Geul deser 
landschappe tegens hem gevangen overgegeven. Actum den 19 
october 1736. 

 
De gevangen geexamineert sijnde, seijde op den  
1en artl;  
dat tot noghtoe geen aelmoesen in dese provintie  hadde versogt, op den  
3.  
dat  hij gevangen aen de burgemeester der stad Leeuwarden hadde gesegt, dat hij door brand 
van huis en goed was berooft; op den  
4.  
dat hij gevangen de verclaringe alhier …. Met A. hadde gekregen van sijn huisvrouw die hem 
gesegt hadde dat zij die van de drost van Twente hadde gekregen. 
Seijde op den  
5.  
dat hij, gevangen, niet kan leesen nogh schrieven, nogh ook aen niemant dese brief heeft 
vertoont, dan alhier, wiste niet van den 6... 
7.  
als alleen dat sijn vrouw gesegt hadde, dat sij de brief van de drost ontvangen hadde, de post 
seijde, gevangen, te wonen onder ’t dorp Hoxbergen onder Rudbecke anderhalf uir gaans van 
’t dorp en dat hij een ledemaat is van ’t dorp Hoxbergen, en dat sijn huis en goed is verbrandt 
de tweeden donderdags na st Jacob deses jaars sonder dat er andere huisen als de sijne sijn 
verbrand en …. Na …. Actum uts 

ter ordtie van den hove   
    …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[kopie 33] 
’t Hoff committeert de heere Sloterdijck de gevangen nader te examineren 
Actum den 27e  9ber 1736 
w.g. Sloterdijck 
 

Ander artln examinatoir voor de procureur generaal deser 
landschappe klager  
ende 
Harmen Jansen Lubberinck gevangen en beklaagde om daarop 
door com…uit de rade ….te worden. 

 
1.  
de klager stelt waar te wesen dat de gevangen op sijn eerste … examinator op den 19 8ber 
1736 door de .. mog heer P. van Viersen verstaan sijnde heeft voorgegeven dat woonagtig was 
onder den dorpe Hoxbergen onder Rudbecke anderhalf uijr gaans van ’t dorp. 
2.  
dat hij een ledemaat was in den dorpe Hoxbergen 
3.  
En dat sijn huijs en goed was verbrant op den 2 donderdag na st. jacob van dit jaar 1736 
4.  
Met bijvoeginge dat er geen ander huijs als sijn gevangene verbrand was 
5.  
Dat dit voorgewen fals en onwaar is 
6.  
dat de gevangen aldaar niet heeft gewoond  
7.  
nog aldaar ledemaat is 
8.  
dat ook sijn gevangene huijs tot Hoxbergen of onder Rutbecke niet is verbrand 
9.  
In dat op die plaatse volgens verklaringe van de heer drost van Twente geen brand is geweest. 
10.  
Dat de gevangen al sedert lange een seer ondeugend leven heeft geleid 
11.  
dat de gevangen voor desen ter sake begane excessen is [?] tot Borculo is gegeseld en 
gebannen.  
 

W.g. …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[kopie 34] 
Confessie gedaan bij Harmen Jansen Lubringh van 
gevangen voor de ed. mogd. heere Titus Sloterdijk, raad 
ord. in den hove van Frieslandt als comss op nader 
artlen examinatoir door de heer proc. Geul deser 
landschappe tegen hem gevangen afgegeven. 
Actum den 30 november 1736 

 
De gevangen geexamineert sijnde bekende den  
1.2.3. en 4. artlen ende seijde op den 5. dat sijn voorgeven in den 3. en  4. gemeldt te weten 
dat sijn huis en goed op den gearticuleerden tijde ware verbrandt onwaar en valsch was, 
dewijl aldaar geen brandt was geweest. Egte. was waar dat onder den dorpe Hoxbergen onder 
Rodbeke ruim anderhalf uir gaans van Hoxbergen nu ruim twee jaren geleden was komen 
wonen ende ledemaat van de gereformeerde kerke was; waer door den  
6.7.8. en 9: voldaan sijnde. Seijde op den  
10. dat hij althoos is geweest van een goed leven en wandel en sijn wetens nooijt eenige 
buitensporigheden heeft bedreven, ende derhalven den 10. ontkende. Dogh bekende egter den 
11. alhoewel hij gev(angene) ten onregte is gegeselt ende gebannen, want hij van older tot 
older afkomstigh sijnde van Burkeloo op een boere plaatse aldaar heeft gewoont, welk huis 
door storm omgewaeijt sijnde, hadde den holtphest.. Hendrik Gabringh hem, gevangen, 
geordonneert dat huis weder op te bouwen, gelijk hij gevangen ook heeft laten doen. 
Hebbende hem sulx gekost drie hondert ses en ’t sestigh caroliguldens en eenige strs ende 
vermits hem belooft was jaerlijx daer voor eenige kortinge te laten toekomen in sijn jaerlijxe 
pagt, s…. ter tijdt en soo lange sijn in 
[kopie 35] uitschot weder betaald was, soo is hem sulx egter nooijt gepresteert, maar heeft 
telkens jaerlijks volle pagt moeten voldoen. [NB Hier zijn twee regels dorgestreept JL] 
Dat vorders desselfs kinderen eenige eiken tacken van de bomen afgeslagen hebbende hij, 
gevangen, daar of.. is gevangen geset en in een boete van vijfhondert gld. gecondemneert. 
Ende die boete niet kunnende betalende, gebannen. Edogh niet tegenstaende sulx was hij 
weder na sijn voorige bewoonde plaats gegaan en hadde daer op zijn land gebouwd. En 
eenigen tijdt aldaar weder gewoont hebbende was er een, die met een snaphaan na de drost 
hadde afgeschoten ’t welk  hem te laste gelegt sijnde/: alhoewel sulx onwaar en door hem 
nooijt gedaan was:/ is hij wederom gevangen genomen. Voorts aldaar gegeselt ende gebannen 
en zijn goederen alles wat hij gevangen hadde verkogt; na welx hij sigh opgehouden heeft 
onder voors. dorpe Hoxbergen, en dewijle hij en zijn vrouw niets besaten en gaarne een koe 
en[?] twee weusten te hebben, hadde zijn vrouw gesegt na de drost van Hoxbergen te zullen 
gaan en was doen met dit gescrifte terugh gekomen dogh  wie ’t selve geschreven heeft was 
hem, gevangen, onbekendt. Gelijk mede desselfs inhoud, als kunnende niet lesen nogh 
schieven, en was daarop op aenstaan van sijn vrouw en andere hier na toegereist dogh had het 
aen niemant laten leesen voor en aleer een in een  slaapsteed was gekomen, die ’t selve konde 
leesen en doen onderrigt sijnde dat den inhoudt niet na waerheit was opgesteldt, heeft hij egter 
verlegen zijnde [kopie 36] sigh geadresseert aen de president burgemeester met voors 
attestatie op hope dat ijt soude bekomen om weder na sijn land te kunnen trecken dogh niet 
om daer vorder gebruik van de maken gelijk hij van te voren ook niet gedaan heeft en soo hij 
daer in eenigsins mogte geprexeert hebben versoeckt de selve genade en geen regt en pers. na 
prael. Actum  ……………  
     ………………….. 
     ………………….. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


