Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo

Verkoop van de Heerlijkheid Borculo, 1726
Wij Leopold grave van Limburgh en Bronkhorst, heere tot Wisch, Borkulo en Ghemen,
erffbanderheer des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen, etc., etc., etc., doen kont en
certificeren mits desen fat wij hebben verkoght, gelijk wij verkopen hier mede, aen sijn
hoogh graeflijke excellentie den hoogh geboren heer Carel Philips graeve van Flodroff en
Wartensleben, des Heiligen Roomsen Rijks vrijheer tot Loenth, Meerwijck en Eisden,
erffbandenheer des Hartoghdoms Luxembourgh en graefschap Chimai, erffmaerschalk van
Valkenborgh en Limborgh, Ridder der order van den Witten Avent en van St. Jan van
Jerusalem, heere tot Dorth en Stavenisse etc., etc., etc., ons Hooge Huis, boomgaerden,
opgaende en andere holtgewassen, hooge en laege jurisdictie in de geheele heerlijkheit, het
hooge reght van het doen van gratie, het reght van collatie van de politike en ecclesiastijke
ampten, recht van jagt en vesseri, als meede van doen van wagt door de ingesetenen op het
hoff, driehondert en sevendartigh jaerlijxe waegendiensten en een duysent aghthondert en
taghentigh lijfdiensten, de leencamer, het reght van erffmarkenrichterschap, voerts de
conine vrangh en endekoy, int general onse geheele hooge heerlijkheit, met alle ap- en
dependentiën van dien, reghten, regalien, privilegiën, intrades en alle praerogativen en
praeeminente daer toe [2] gehorende, niets van allen uytgesondert, invoegen en manieren
wij hetselve tegenswoordigh werkelijk zijn besittende en daer van jouisserende en ons uyt
kraegt van het testament van onsen heer vaeder, den hoogh geboren graef en heer Frederik
Wilhelm, loffelijker gedaghtenisse, en opgevolgt accort van onse broederen, de heeren
graeven Otto Ernst Gelder en Fredcerick Hendrik, en froulins susters de gravinnen Maria,
Sophia, Charlotte en Frederica Amalia in dato den … [niet ingevuld] is aengekomen, met vier
heerlijke meulens, te weten een corenmeule, een oly- en eeck- of rummolen tot Borkulo, een
wintmolen bij Nede met een neffens een watermeule de Nieeimeule gemeenlijk genoemt,
met de koy en bouwlanden, der erven, voorts akkermaelsbossen, coren, bloedt- en andere
tienden, tinsen, tollen, stedigheden en accijnsen, van al het welke een specifyken staet sal
opgestelt, wedersijts getekent en desen als een gedeelte der coopceule geannecteert
worden en dat voor eene summa van vier mael hondert en tnegentigh duysent guldens
Hollands gelt, op voorwaerden hiernae benoemt.
De verkopinge geschiet op dese conditiën:
De de verkofte effecten jaerlijx en alle jaer vrij en sonder beswaer alle lasten afgetrokken,
aen sekere en vaste revenues sullen opbrengen een summa van tienduysent guldens,
waervan een netten staet sal opgemaekt en [3] desen mede als een gedeelte des
coopscontracts geannecteert worden, belovende den heer koper daervoor te betalen eene
summa van vier mael hondertduisent guldens met dien verstande noghtans, dat den
bovengementioneerden staet dier revenues opgemaekt zijnde en segh bevindende, dat de
verkofte effecten meer off minder als de gespecificeerde tienduysent guldens komen te
bedraegen de aenbeloofde summa van vier mael hondertduysent guldens nae proportie der
revenues tegens twee en een halff per cent gerekent sal worden vermeedert off vermindert.
Onder den voornoemden staet der revenues, welke de gementioneerde tienduysent guldens
sullen moeten uytmaeken, sal noghtans niet mede gerekent mogen worden hetgeene van de
jaght, visserie, boeten, schoven, bomen, gaerden, opgaend holt, bewonen van huis, ’t
gebruyk van stallingen, lijff- en waegendiensten, konijnevrangh en endekoy soude mogen of
kunnen procederen, int general niet wat de hooge Heerlijkheit betreft en daervan
dependeert, off hetgeene eenighsints een toevallegh voordeel souw kunnen aenbrengen,
voor all het welke bij desen is gestipuleert, dat den heere graeve van Flodroff als koper eens
en in ’t geheel boven de gementionerde vier mael hondert duysent guldens, nogh sal
betaelen negentighduysent guldens, uytmakende te saemen den geheelen coopspennink van
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vier mael hondert en negentighduysent guldens. De voersschreven heerlijkheit van Borkulo
met alle appartinentien en effecten voorensgemelt wordt verkoft voor vrij alodial goedt. De
betalinge der copspenningen sal geschieden in volgende manieren:
[4] Den heere graeve van Flodroff sal aen den heere graeve van Styrumb transporteren de
goederen Leeuwen en Puflick, vrij van alle lastige capitalen met sijn ap- en dependentiën,
rechten en gerechtegheden daer toe gehorende, invoegen en manieren hij heere graeve van
Flodroff deselve tot nu toe heeft besten in den amte van Tussen Maes en Wael kennelijk
gelegen, voor een gedeelte allodial en voor een gedeelte leenroerigh en daervoor in
minderinge van den aenbeloofden koopspennink korten eene summa van tweemael
hondertduysent guldens, nemende hij heere graeve van Stirumb deselve goederen voor de
gementioneerde summa in minderinge van den gestipuleerden koopspennink aen; belovende
ook het contract van huir off paght, hetwelke door den heere graeve van Flodroff voor den
tijdt van twaelf jaeren gemaekt en waervan met Martini 1726 laest gepasseert maer één jaer
vervloten is, aen den voornoemden paghter off admodiateur voor de resterende elff jaeren
te sullen uythouden, gelijk den heere graeve van Flodroff mede sigh verobligeert te huiren of
paghten voor een off meerdere jaeren voor dato van dit contract over de Borculose
goederen gemaekt aen de paghters te sullen uithouden, met dien verstande noghtans dat hij
heere graeve van Flodroff tot sijn HGbs. laste sal nemen sodene vijfftienhondert guldens als
aen den rentmeester off admoniateur van Leeuwen en Puflich jaerlijks geduirende de nogh
[5] elff resterende paghtjaeren zijn aenbelooft, in dier voegen dat hij heere graeve van
Styrumb jaerlijx de bedongene sesduisent guldens paght in ’t geheel vrij van alle lasten sal
profiteren. Nogh sal den heere graeve van Flodroff in minderinge van voornoemde vier mael
hondertennegentigh duysent guldens tot desselfs laste nemen eenhondert en twintigh
duysent guldens gevestighde schulden in de Borkulose goederen off heerlijkheit. De overige
gehypothekeerde schulden sullen door den heere graeve van Stirumb worden voldaen of met
bewilliginge der crediteuren in de goederen Leeuwen en Pufflik bevestight, immers sullen
binnen den tijdt van vier maenden nae de ondertekeninge dese, deselve overige
gehypothkeerde crediteuren vergenoght en het verbant ten prothocolle geroyeert wesen.
Daer en boven sal den heere van Flodroff aen den heere graeve van Styrumb cederen een
jaerlijx pensioen van sesduisent rijxdaelders Duits gelt, staende op de Thresaurie van het
Ceurvorstendom Saxen geneomt de steur en deselve op de legationskast …. [niets ingevuld],
en daervan de approbatie van sijne Koninklijke Majesteit van Polen als Curfurst van Saxen
uytleveren, ook ter Thresurie voornoemt besorgen dat hetselve pensioen op naeme van hem
heere graeve van Styrumb te boek gestelt worde, waervoor [6] hij heere graeve van Flodroff
aen den bedongen coopspennink sal korten eene summa van eenhondert en twintigh
duysent guldens.
De overige vijfftighduysent guldens sullen worden betaelt in twee terminen, bij de eerste
termin, soo wesen sal op den dagh van de tekeninge van dit coopscontract, sullen worden
betaelt twintighduysent guldens volgender manieren: vijffhondert en vijfftigh guldens
contant gelt, daerenbovren sal hij heere graeve van Flodroff quiteren een gevestighde
obligatie van drieduisent guldens met vierhondert en vijfftigh guldens aen verschenen rente,
welke tot laste van hem heere graeve is hebbende en deswegens het royement ten
prothocolle laeten doen, te saemen uytmakende de voorsschreven twintigh duysent guldens.
De resterende dartighduysent guldens sullen worden betaelt vier maenden nae de
ondertekeninge deses.
Den vijfftighsten penning, soo van de verkofte heerlijkheit van Borkulo cum appartenentiis
als van de goederen Leeuwen en Puflick cum apparteniis, gelijk mede de oncoasten van
transport en alle andere die uit dit coopscontract souden kunnen spruiten, sullen ten
wedersijden halff gedraegen worden.
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Den heere graeve van Flodroff sal met de lopende maent van may aenstaenden jaers 1727
possessie van de heerlijkheit Borculo cum anexis nemen, gelijk [7] den heere graeve van
Stirumb sulx van Leeuwen en Puflik op de voornoemde tijdt sal mogen doen.
De meubles op het huis te Borkelo alsmede op Leeuwen, schoon naegelvast, sullen onder
desen koop niet begrepen zijn.
Alle chartres en papieren, soo die de heerlijkheid van Borkulo cum appartinentiis als de
goederen Leeuwen en Puflick cum appartinentiis zijn concernerende, sullen ter goeder trou
we bij het doen van het transport ten wedersijden overgegeven werden, elk transport in may
1727 sal geschieden.
Den heere graeve van Flodroff belooft de actens van survivance door den heere graeve van
Stirumb Frederik Wilhelm salli. gd. bovengemelt, aen enige personen wegens bedienengen in
de heerlijkheit gegeven, niet te willen contesteren de revenues soo van de goederen van
Borkelo alsmede van Leeuwen en Puflik sullen tot may 1727 gerekent de erste blijven ten
profijte van den heere graeve van Styrumb en de laetste ten profijte van den heere graeve
van Flodroff, gelijk de lasten ook daerentegens alsoo sullen gedragen worden.
Tot naerkominge van hetgeene voorsschreven, verbindende de hooghgeboren heeren
contrahenten haere personen en goederen, deselve alle heeren, hoven, rechteren [8] en
gerichten, specialijken den weledelen Hove van Gelderlant submitterende. In waerheits zijn
hiervan twee alleens luidende coopscedulen gemaekt en bij de heeren contrahenten
eygenhandigh getekent, besegelt en uitgewisselt. Actum op den Huyse Dorth, den 23.
decembris 1726.
LS

Carel grave van Flodroff

LS

Leopold graaf van Limborg Stirum

Verklaren wij ondergeschrevenen dat den eersten termin van twintigh duysent guldens bij
bovengemelte coopscontract vermelt, ons zijn voldaen op datum als boven, orcond onse
ondertekeninge,
Leopold comte de Limborg Stirum.
Dat dese met die aan mijne vertoonde acte overeenkomt, attestere ik ondergeschreven,
G. Vatebender, secret.
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