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Inleiding
Op 27 december 1776 werd prins Willem V van Oranje-Nassau door aankoop bezitter van de
heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, alsmede van de havezate Marhulzen in het
schependom van Groenlo.1 In januari 1777 volgden de formele overdrachten voor de
verschillende gerichten, waarna stadhouder Willem V zich ook Heer van Borculo en Heer van
Lichtenvoorde mocht noemen. Zijn nazaten, de achterenvolgende regerende vorsten uit het Huis
Oranje-Nassau, dragen deze titels nog steeds.2
Portret van Stadhouder Willem V,
sedert 1777 door aankoop ook Heer
van Borculo en Lichtenvoorde.
(Wikipedia)

Op 11 april 1776 gaven Adam Fürst
Czartoryski en diens
echtgenote,Isabella, Fürstinne
Czartoryska, geboren Rijksgravin van
Flemming, in Warschau een volmacht
af aan Dirck Westrick en Pieter
Munck, kooplieden te Amsterdam,
om de heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde en de havezate
Marhulzen te verkopen. Isabella von
Flemming was erfdochter van de op
10 december 1771 in Warschau
overleden Georg Detlof, rijksgraaf
von Flemming, die sinds 1742 zowel
Heer van Borculo als van
Lichtenvoorde was geweest. De
koopsom voor het geheel bedroeg
600.000 gulden. De
onderhandelingen over de aankoop
werden namens de prins gevoerd
door diens diens domeinraden
Andreas Ardesch en Jan Carel van der Borch van Langetrier. Van der Borch was lid van de
Nassause Domeinraad van 1770 tot 1782, Ardesch van 1770 tot 1788. De Domeinraad, die
bestond uit juridische en financiële deskundigen, beheerde en bestuurde de heerlijkheden van
de familie Van Oranje-Nassau. De oprichting heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden onder
graaf Engelbert II van Nassau (1475-1504).3 Tussen 1777 en 1795 werden Borculo en
Lichtenvoorde dan ook beheerd en bestuurd vanuit Den Haag. De administratie werd op orde
gebracht en een deel van de archieven ging naar Den Haag. Over elke benoeming en elke
investering moest voortaan door de Nassause Domeinraad geadviseerd worden. Waarschijnlijk
1

Nationaal Archief (NA), De Archieven van de Nassause Domeinraad (NDR), inv.nr. 2059.
De koningin heeft echter “concurrentie” van de familie Van Heeckeren van Wassenaer, die (via Twickel) in de
negentiende eeuw delen van het voormalige domein hebben aangekocht. Om die redenen voert de bezitter van Twickel
ook de titel “Heer van Borculo”. Heerlijke rechten zijn daaraan niet verbonden. Het enige heerlijke recht dat tot in de
twintigste eeuw stand hield, was het jachtrecht. De koning(in), als Heer van Borculo, opende en sloot het jachtseizoen in
zijn heerlijkheid. De uitoefening van het jachtrecht zelf was in handen van de familie Van Heeckeren van Kell op Huis
Ruurlo. Ook wordt de familie Van Coeverden nog vermeld als eigenaar de de heerlijkheid. Zie: C.E.G. ten Houte de
Lange, Heerlijkheden in Nederland. Welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848? (Hilversum
2008), 68.
3
Deze en andere gegevens betreffende de Nassause Domeinraad werden ontleend aan M.C.J.C. van Hoof, E.A.T.M.
Schreuder en B.J. Slot (red.), De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811(Den Haag 1997), Algemene
inleiding.
2
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bereikte niet elk advies de Prins, maar nam de Domeinraad zelf de beslissing. Het archief van
de Nassause Domeinraad is dus een belangrijke bron voor onze kennis over de periode van het
Ancien Régime in de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde. In de heerlijkheden waren de
drosten en de rentmeesters de belangrijkste informatiebronnen.
Na de aankoop volgden er nog vele formele handelingen vóórdat de heerlijkheden en havezate
daadwerkelijk in bezit genomen konden worden. Willem V gaf op 2 januari 1777 volmacht aan
de heren Van der Borch en Ardesch om de overdracht en het transport met de gevolmachtigden
van de verkoper te regelen. Dat moest volgens land- en leenrecht gebeuren vóór 20 januari. Op
12 januari vertrokken Van der Borch en Ardesch in het gezelschap van Westrick vanuit Utrecht
naar achtereenvolgens Arnhem, Borculo, Groenlo, Lichtenvoorde, Aalten en Vreden om de
overdrachten juridisch te regelen. De overdracht van Marhulzen, een voormalig (tot 1722)
Borculoos leengoed, geschiedde voor het stadsgericht van Groenlo, die van Lichtenvoorde en
Borculo eveneens voor de desbetreffende gerichten. Lichtenvoorde was bovendien sedert 1662
een Gelders leen, zodat Willem V er op 14 januari 1777 mee beleend werd. Dat Aalten werd
aangedaan heeft te maken met in de heerlijkheid Bredevoort gelegen bezittingen die
oorspronkelijk aan het Huis Lichtenvoorde verbonden waren. De tocht naar Vreden moest
gemaakt worden omdat bij de verkoop ook de in Olden Eibergen gelegen Hof te Vaarwerk was
inbegrepen. Deze hof was een leen van het kapittel van het Stift Vreden.
Na de overdracht voor de respectievelijke stad- land- en leengerichten werden de
vertegenwoordigers van de nieuwe heer feestelijk ingehaald. Ardesch en Van der Borch hadden
aan Gerhard Vatebender te kennen gegeven “geene de minste ceremonien” te willen, niet door
afgevaardigden, noch door de inwoners. Zij hadden hem verzocht daarmee te wachten totdat de
zijne hoogheid zelf op bezoek zou komen in Borculo. Daaraan was voldaan, met uitzondering
van een verwelkoming door de schutterijen van Borculo, Lichtenvoorde en Eibergen op de dag
van de gerichtelijke overdracht van de respectievelijke heerlijkheden en, voor wat Eibergen
betreft, op de dag dat het kapittel van het Stift Vreden de prins beleende met de Hof te
Vaarwerk. Het Hof was “van vooren en gedeeltelijk mede van binnen door de jonge dochters uyt
de Stad Borculo” groen gemaakt, hetgeen ook gold voor nagenoeg alle huizen in de stad.
Bovendien was er vanaf het hof tot aan de stad “een laan of allee van afgehouwen dennen- en
hulstboomtjes en –takken geplant geworden”. Hoewel zij over die “willekumste” hun verbazing
hadden uitgesproken, was hen te kennen gegeven dat de schutterijen van de drie steden niet te
weerhouden waren geweest van het “betonen van hunne vreugde dat Sijne Hoogheid derselver
heer stonde te werden”.

Het “tweede kasteel”van Borculo, zoals dat bestaan heeft tussen ca. 1760 en 1872, toen het, op
de kelders na, gesloopt werd. In maart 1778 kreeg rentmeester Spancker toestemming om de
“fondamenten van het oude Casteel soo laag mogelijk, of voor soo verre men de steenen
daarvan goed zal vinden, gelijk ook de muuren tot vergrooting van het Hoff aangelegt, tot op den
grond toe doen afbreeken”. Op de voorgrond is nog een deel van de stallen op het Voorhof
zichtbaar. Links op de foto de wachttoren, die waarschijnlijk nog een restant was van het ca.
1760 gesloopte grote kasteel.
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De rapporteurs verzekerden de nieuwe heer “dat die vreugde algemeen en bij een ieder seer
groot is”. De bestuurders en beambten van Borculo en Lichtenvoorde, samen ruim 80 personen,
werden getracteerd op een “ordentlijke maaltijd”. De kok kwam uit Zutphen, de wijn uit
Deventer.4
Borculose mestputten
De stad Borculo zelf was bepaald nog niet gereed om zijn nieuwe heer te ontvangen. Reden
daarvan was “de bekrompenheid” van de stedelijke financien, waardoor “stadsgebouwen als bij
voorbeeld het stad- of raadhuys, mitsgaders de poorten geene fraaye vertoningen maken, maer
seer onsienlijk gestelt zijn, en dat in ’t bijsonder de stadsstraten sodanig geconstitueert zijn, dat
die genoegsaem niet sonder gevaar gepasseert konnen werden”. Met name vormde de straat
van de Geesterse Poort tot het Hof een gevaar vanwege de “mistputten voor veele deeser
huysen leggende en die de bewoonders derselver absolut niet konnen missen”.5 Hoe anders
was het met Eibergen gesteld, dat in het verslag van kaartenmaker J.F. Wollant uit 1785-1787
“een der aanzienlijkste van de Provintie” noemt.6
Prins Willem V in Borculo
In augustus 1791 logeerde Willem V een tijdje op het Hof. Bij die gelegenheid was op het Hof
een houten loods gebouwd als verblijf voor de bedienden. In dat jaar was het Hof, met het oog
op de komst van de Prins, “van binnen zodanig veranderd met nieuwe en vrij kostbare
behangselen voorzien an anderszins opgeciert”. In 1793 diende een deel van het Hof als woning
voor de drost, A.R. van Heeckeren van Suideras.
De lotgevallen van het Hof in de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813)
Na de Bataafse Omwenteling (1795) nam Frankrijk de bezittingen van de gevluchte stadhouder
Willem V in beslag. In het Haagse Verdrag van 16 mei 1795 verkreeg de Bataafse Republiek
Republiek het eigendom over de door de Fransen in beslag genomen domeinen. Het Hof te
Borculo heeft door de Omwenteling “geweldig veel geleden en is door de onderscheide troepens
genoegsaam geheel van binnen geruïneerd, zoodat het in deze situatie volstrekt onbewoonbaar
is”. In hetzelfde domeinrapport over 1796-1797 werd geadviseerd dat het complex wegens de
ligging aan de Berkel geschikt was om als fabriek gebruikt te worden.
In 1808 werd het domein van Borculo (maar ook Lichtenvoorde en andere domeinen) aan
Koning Lodewijk Napoleon afgestaan en werd daardoor een kroondomein. Hij vestigde een
paardenstoeterij op het kasteelcomplex, die door zijn broer voortgezet werd als Haras Impériale
(keizerlijke stoeterij). Plannen tot forse uitbreiding en verfraaiing van het complex leden in 1813
schipbreuk toen Napoleon ten val kwam. Tussen 1813 en 1820 stond het Hof leeg.
Per 31 december 1811 was de administratie van de voormalige Nassause domeinen in handen
gekomen van het Enregistrement der domeinen (dat een vestiging in Winterswijk en later in
Zutphen had). Bij de openbare verkoop van talloze Borculose domeingoederen door het kantoor
van de domeinen in het arrondissement Zutphen op 25 september 1820 werd het Hof te Borculo
buiten de verkoop gehouden, mogelijk omdat men er al een andere bestemming voor in
gedachten had. In 1820 werd het Hof bewoond door de boswachter. Uit een beschrijving bij de
voorgenomen verkoop werd vermeld dat het zich “thans in eenen vervallen stand” bevond. Het
complex bleef echter in handen van het Rijk, dat er in 1822 een Rijksstoeterij vestigde. Het is mij
niet bekend of het departement van oorlog eigenaar is geweest vanaf de oprichting van de
Rijksstoeterij in 1822. Wel is het zo dat koning Willem II op 1 augustus1842 het Hof pachtte van
de “agent van het Domein te Zutphen” en op 26 oktober 1847 opnieuw, maar nu van de
“Ontvanger der Domeinen te Arnhem”. In de tijd dat Borculo dus een private stoeterij was
(namelijk van de koning), was de dienst van de Domeinen (Nationale Domeinen) (dus) eigenaar.
In 1854 werd het Hof te Borculo door de Ontvanger van de Domeinen te Arnhem verkocht aan
de weduwe van W.H.A.C. van Heeckeren van Kell in Ruurlo. Via haar kwam het in het bezit van
J.D.C. van Heeckeren van Wassenaer (Twickel). Deze verkocht het Hof in 1869 aan de familie
Schaars, die het vervolgens liet slopen en op een deel van de kelders een nog bestaande villa
liet bouwen.
4

Fol. 16-19 van het rapport.
Fol. 39-40.
6
Nationaal Archief, OMM, inv.nr. G6
5
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De indeling van het rapport
Ardesch en Van der Borch waren dus nauw betrokken bij de aankoop en de overdracht van
Borculo en Lichtenvoorde, waardoor zij over veel kennis konden beschikken die ook voor de
toekomst van het bestuur en beheer van belang waren. Die kennis brachten zij samen in een
lijvig rapport met veel bijlagen waarnaar in het rapport steeds verwezen wordt. Het historische
belang van het rapport ligt in de gedetailleerde en volledige beschrijving van de heerlijkheden
Borculo en Lichtenvoorde. Het rapport is verdeeld in zeven hoofdstukken, waarin de volgende
zaken beschreven worden:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Beschrijving van de (juridische) geschiedenis van de aankoop en de overdracht,
alsmede, in hoofdlijnen, de heerlijke rechten, de bezittingen en de inkomsten die aan het
bezit verbonden waren.
Beschrijving van de ligging en bestuurlijke organisatie van de heerlijkheden, de
kerkelijke organisatie, maar ook van de steden Borculo, Eibergen en Lichtenvoorde, de
marken en voogdijen, de organisatie en samenstelling van de gerichten, een
beschrijving van de heerlijke rechten, inclusief de geschiedenis en ontwikkeling daarvan.
De archieven, met de nadruk op onderzoek naar eerdere overdrachten.
Verslag van het onderzoek naar aanwezige schulden en hypotheken.
Het ambtenarenapparaat.
De rechten, goederen en inkomsten, waaronder het jachtrecht, de dienstverplichtingen
van de ingezeten, het erfmarkenrichterschap, tienden, tollen, de huizen Borculo en
Lichtenvoorde en de onroerende goederen.
De inrichting van het toekomstig beheer van de nieuwe bezittingen.

Het rapport van Van der Borch en Ardesch, alsmede het kortere Précis de l’état7, hebben ten
grondslag gelegen aan een belangwekkend artikel van H.A. Weststrate over de heerlijkheid
Borculo in de 18de eeuw.8
De aankoop van Borculo en Lichtenvoorde door Willem V heeft in ieder geval ingrijpende
gevolgen gehad voor het bestuur en beheer van Borculo, waar men de hand van Den Haag al
snel voelde, niet in de laatste plaats door de bureaucratie, want alle besluiten liepen via de
Domeinraad. Verder werd de archiefvorming sterk verbeterd en betekende de verplaatsing van
de jaarlijkse magistraatsverkiezing in Borculo van de eerste zondag na Driekoningen naar de
eerste woensdag in april een breuk met een eeuwenoude traditie. Voor Lichtenvoorde
betekende het de versnelde
afbraak van het oude kasteel.
Het rapport bevat het advies
daartoe. Op de kaart van J.F.
Wollant, getekend tussen 1785
en 1787 is het al niet meer te
zien.

Lichtenvoorde, getekend door
J.F. Wollant tussen 1785 en
1787. Links het Hof. Alleen de
schuur staat er nog.
In 1808 werden o.a. Borculo en Lichtenvoorde aan koning Lodewijk Napoleon afgestaan, zodat
we, gewapend met deze wetenschap, de koning, onder het nodige voorbehoud, mogen
toevoegen aan de lange rij van heren van Borculo en Lichtenvoorde. Diens koningsschap
duurde vier jaar, want in juni 1810 verenigde diens grote (of liever: kleine) broer keizer Napoleon
7

Gelders Archief, Handschriftenverzameling, inv.nr. 207, Précis de l’état de la Seigneurie de Borculo et du Seigneurial
qui y est attaché. Volgens een jongere aantekening in dit stuk dateert het van ca. 1773.
8
de
H.A. Weststrate, “Een Geldersche heerlijkheid in de 18 eeuw, in: Bijdragen voor de Vaderlandsche geschiedenis en
e
oudheidkunde, 4 reeks 5 (1906), 426-475.
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het koninkrijk Holland met zijn Franse keizerrijk tot zijn nederlaag bij Leipzig in oktober 1813.
Willem I, aanvankelijk nog souverein vorst, later koning, maakte geen aanspraak meer op zijn
voormalige domeinen, maar bleef wel de heerlijke rechten (herstel in 1814) uitoefenen.
Over de transcriptie
Er is voor gekozen om het rapport volledig te transcriberen, met oorspronkelijke
hoofdstukindeling en bladverwijzing, verwijzing naar de retroacta en bijlagen (bijv. sub Q.1mo)9
en behoud van de oorspronkelijke bladzijdenummering [10] in de tekst.

De Hofpoort te Borculo, optekening uit 1869.Links de opstand aan de Hofzijde, rechts aan de
stadszijde. Aan de Hofzijde zijn de wapens van graaf Joost van Limburg en Bronckhorst, heer
van Borculo, en diens echtgenote Maria gravin van Holstein aangebracht met de respectievelijke
overlijdensdata: 7 augustus 1621 en 30 oktober 1616. Aan de stadszijde waren de wapens van
Herman Otto van Limburg en Bronckhorst, heer van Borculo, en diens echtgenote Anna Maria
von Spies und Vrechen aangebracht (Bibliotheek RACM)

Eibergen, mei 2011,
Bennie te Vaarwerk

9

Nationaal Archief, Archief Nassause Domeinraad, inv.nrs. 2082 (met retroacta en bijlagen A-G) en 2083 (overige
retroacta en bijlagen H-ZZZ).
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[I] Korten inhoud der materien van dit rapport, teffens met aanwijsinge van het capittel, de
paragraaf en de pagina alwaar deselve voorkomen.
[N.B. De bladzijdenummers waarnaar verwezen wordt, corresponderen met de nummers in het
origineel. In de transcriptie zijn deze nummers vetgedrukt tussen schrijvershaken [1]
weergegeven.]
Praemissen van dit Rapport houdende den aankoop van de heerlijkheeden Borculo en
Lichtenvoorde nevens de havesathe Marhulsen en van alle goederen tot deselve respective
gehorende
1
Verdeelinge van dit rapport in 7 onderscheidene capittels

3

Capittel 1
Saaken gehorende so tot den aankoop der voorschreven heerlijkheden, havesathe en
goederen, en die daartoe relatie hebben, als die welke het doen der transporten zijn
vooraf-gegaen of met opsigt tot deselve verricht hebben moeten worden
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

4

Origineel coopscontract en eenige bewijsen van eygendom
Memorien der gerechtigheden, goederen en inkomsten deeser
heerlijkheden en havesathe
Betalinge van den 25sten en 50sten penning van deese acquisitie
Gedaene recharges omtrent de oude en tegenswoordige
hooge rechten en gerechtigheden deeser heerlijkheden
Voorige en tegenswoordige honneurs bij het transporteren en aanvaarden
der possessie van deese heerlijkheden mitsgaders gegevene maaltijd
aen de officianten en bediendens

5
6
8
15

15

Capittel 2
Korte beschrijvinge van de legginge, gesteldheid, [II] politicque en ecclesiasticque
regeeringe, mitsgaders de hooge rechten en gerechtigheden

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.

20

BORCULO
Legginge en aengrensende territoiren deeser heerlijkheid
Steeden, dorpen en voogdijn van deselve
De stad en het schependom van Borculo
Boerschappen en markten onder de voogdij van Geesteren
Boerschappen en markten onder de voogdij van Eijbergen
Boerschappen en markten onder de voogdij van Neede
Boerschappen en markten onder de voogdij van Beltrum
Voorig denombrement der huysgesinnen of familiën alsmede der in- en opgesetenen deeser heerlijkheid en of dezelve zedert vermeerdert dan vermindert zijn

20
20
21
21
21
22
22
22

§ 9. Politicque regeeringe van de heerlijkheid Borculo
§ 10. De jurisdictie en bestellinge over deselve competeert aen den heer
§ 11. Het drostampt
Den drost stelt een substitut of stadhouder aen
Tractement en betaalde recognitie van den drossard
Deszelvs emolumenten
Monsteringe der in- en opgesetenen
Het houden der wagten op de frontieren
Het doen der inquartieringe en billetteringe van militie
§ 12. Hofsecretaris
§ 13. De ontvangers der verpondinge
Deselve zijn ad vitam vel culpam aengestelt
Derzelver cautie

www.heerlijkheidborculo.nl
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24
25
27
27
27
27
29
29
30
30

9

sshb/bp7

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

Deselve moeten de quitancien dat het comptoir generael voldaen is produceren
Betaalde recognitie door den ontvanger der verpondinge
Montant der ordinaris verpondinge
§ 15. Onderscheidene magistraten en gerichten in de heerlijkheid Boriculo

31
32
33
34

§ 16. De magistraat en het stadgericht van Borculo
§ 17. Saaken van policie in de stad Borculo
§ 18. Saaken van financie in de stad Borculo
gemeenslieden en derselver aanstellinge
§ 19. Stadsfinancien
Gesteldheid van stadsgebouwen en straaten
§ 20. Verlegginge der straat van de hoff tot de Geesterse poort: hoe de kosten
daar toe te vinden en hoe met de mistvaalden te handelen
§ 21. Stadsrentmeester
§ 22. Kerke- en armengoederen
§ 23. Kerkmeesteren
De drie laatst opgenomene kerkerekeningen
§ 24. Provisorie der armen
De drie laatst opgenomene provisorie armenrekeningen
Diaconie-armen der stad Borculo
§ 25. Verantwoordinge der slooten van de kerk- en armenrekeningen
§ 26. Jaarlijkse aanstellinge en installatie van de stadsmagistraat, rentmeester,
kerkmeesteren en provisoren
§ 27. Saaken van justitie of het eygentlijke stadgericht
§ 28. Stadsdienaers en gerichtsbodes ten stad- en landgerichte

34
34
35
36
36
38

§ 29.
§ 30.
§ 31.
§ 32.
§ 33.
§ 34.
§ 35.
§ 36.

De magistraat der steede Eijbergen en jaarlijkse aanstellinge van deselve
Administratie der revenues van de steede Eijbergen
Verpagtinge van het passage- of weggeld te Eijbergen
Arme-provisorie aldaar
Kerkmeesteren van Eijbergen en derselver aanstellinge
Het aanstellen van een boode en nachtwaker aldaar
Verdere directie over politicque saaken te Eijbergen
Saaken van justitie onder Eijbergen

38
40
41
41
41
42
42
43
43
44
45
46
46
47
48
48
48
49
49
50

§ 37. Saaken van policie en financie ten plattenlande
§ 38. Verdeelinge omtrent de beschouwinge van deselven
§ 39. De kerkegoederen en kerkmeesteren van Eijbergen, Geesteren, Gelselaer,
Neede en Rekken en rekeningen daarvan
§ 40. De provisorie armengoederen en rekeningen van Geesteren en Neede
§ 41. Het schouwen van de Barkel nevens de beeken, leij- en togtslooten
§ 42. Het maken der publique of gemeene heerenweegen
§ 43. Slegte gesteldheid der weg van Borculo na Geesteren, Gelselaer, Neede en
Overijssel en middelen tot redres
§ 44. Gesteldheid der weegen van Borculo na Groenlo en Eijbergen en
verbeteringe van deselve
§ 45. Weg van Borculo na de Lebbenbrug en beplantinge van deselve

61
64

§ 46. Directie in de onderscheidene markten van de heerlijkheid Borculo

66

§ 47. De onderscheydene voogdijn en voogden
§ 48. Actuele voogd van Geesteren en huysvoogd
§ 49. Voogd van Eijbergen en Rekken
Denselven versoekt een ondervoogd
§ 50. Voogd en ondervoogd van Neede
§ 51. Voogd van Beltrum en Lientvelde
Ondervoogd aldaar
§ 52. Functien der voogden

70
71
71
72
72
73
73
73
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§ 53.
§ 54.
§ 55.
§ 56.
§ 57.
§ 58.
§ 59.
§ 60.
§ 61.
§ 62.
§ 63.
§ 64.

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

Inkomsten der voogden
Functien der ondervoogden
Inkomsten van deselve
Aan de voogden en ondervoogden bij vacatuires egaele commissien te geeven
en concepten daartoe
Functien van den hoff- of huysvoogd en desselvs ondervoogd
Inkomsten van den hoff- of huysvoogd en desselvs ondervoogd
Derde dienaer en gerichtsbode ten plattenlande
De buurmeester en aenstellinge van deselve
Rotmeesters en derselver aanstellinge
Derselver functie
Derselver inkomsten
Te requireren generale tabellen der huysgesinnen, in- en opgesetenen van de heerlijkheid Borculo, en van die waagen- en handdiensten aen den heer verschult zijn

§ 65. Overgang tot de saaken van justitie ten plattenlande
en weleerst het Landgericht
§ 66. Uyt welke personen het landgericht gecomposeert werd en welke saaken
aan hetselve gehoren
§ 67. Vergaderingen van dit landgerichte en waarna hetselve sig moet reguleren
§ 68. Functies van den richter der heerlijkheid Borculo
§ 69. Actuele richter en desselvs jaarlijkse recognitie
§ 70. Verleende survivance van dit richterampt aen mr. J.L. Lambergh
§ 71. Den richter mag geene jura van den heer neemen
§ 72. Verwalter richter
§ 73. Inkomsten van den richter

75
75
75
75
76
77
77
78
79
79
79
79

81
81
81
82
82
82
83
83
84

§ 74. Het hooge so criminele - als breukengericht
84
§ 75. In hetselve werd de bank gespannen door den drossaard, en bij desselvs
absentie door en richter, en hoedanig het verder gecomposeerd is
84
§ 76. Welke saaken aen hetselve gehoren
85
§ 77. Functie van de advocat-fiscal
85
§ 78. Actuele advocat-fiscal
85
§ 79. Desselvs commissie is sui natura revocabel
85
§ 80. Desselvs tractement
86
§ 81. In hoeverre den heer sig met de criminele procedures behoort te moeijen
86
§ 82. De cognitie over vegterijen sonder bloedwonde binnen de stad Borculo
voorgevallen, gehoort aen de magistraat, maar met bloedwonde en
over andere gemeene delicten aen het breukengericht
89
§ 83. Het hooge so criminele - als breukengericht werd gehouden op 't hoff
89
Dog de borgers en ingesetenen der stad en schependom van Borculo hebben
daaromtrent seker privilegie
89
§ 84. Wanneer het breukengericht werd gehouden
90
§ 85. Hoedanig in pure criminele saaken werd geprocedeert
90
§ 86. De voorige Heeren van Borculo hebben altoos gesustineert, dat aen haer
competeerde het ius aggratiandi, dog is daer van afgesien
91
§ 87. Bij eene criminele executie moeten de voogden met assistentie der
ingesetenen de kringen sluyten
91
§ 88. Den heer moet alle criminele kosten dragen
92
Dog de officianten en de bediendens in de heerlijkheid mogen
deswegens niets ten laste van den heer brengen
92
§ 89. Functie van den provoost of cipier der gevankenisse
93
§ 90. Actuele provoost of cipier
93
Denselven versoekt sijn ontslag, en dat desselvs soon in sijn plaats
94
§ 91. Actuele scherprichter, armenjager en aftrekker en desselvs verdiensten of inkomsten 94
§ 92. Secretaris der stad en landschrijver der heerlijkheid Borculo
95
§ 93. O. van Reen in 1700 daartoe aengestelt op een jaarlijkse recognitie van 200 gulden
96
§ 94. Aenstellinge van mr. J.L.T. Olmius bij survivance in 1719 en desselvs
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daer voor betaelde contante recognitie
Denselven heeft daer op gepraesteert den eed, en die in 1727 vernieuwt
Aanstellinge van de actuelen secretaris en landschrijver Vatebender
Jaarlijks rendement van dit secretaris- en landschrijversampt
Verwalter secretaris en landschrijver F.E. Spanker
Den secretaris en landschrijver Vatebender heeft permissie om die
sijner ampten te verkopen
Dog met voorkennisse van Sijne Hoogheid eene favorable occasie
daar toe van de hand geweesen
En wil derhalven versoeken dat bij sijn overlijden de door hem in 1728
betaalde 6500 gulden aen desselvs kinderen mogen worden gerestitueerd
§ 100. Van de Borculose sententien werd direct aan 't Hoff geappelleert en
welke summa tot de appelabiliteit van deselve gerequireert werd
§ 95.
§ 96.
§ 97.
§ 98.
§ 99.

§ 101. Overgang tot de kerkelijke saaken en bedieningen
§ 102. De predicanten deeser heerlijkheid gehoren onder het Classis van Zutphen
en heeft den predicant van Borculo een praerogatif omtrent de synodale
en classicale commissien
Deselve genieten hun tractement uit het geestlijk comptoir van de
Graaffschap Zutphen sonder last van den heer
Op ieder plaats is een besloten kerkenraad
En competeert de collatie van alle predikantsplaatsen aen den heer
§ 103. Gelijk mede de aanstellinge der costers, schoolmeesters en voorsangers,
dog sonder last van den heer
§ 104. Predikant van Borculo en desselvs tractement
§ 105. Coster te Borculo en desselvs tractement
§ 106. Latijnse- en Duytse schoolmeesters, mitsgaders voorsangers te Borculo
en desselver tractementen
§ 107. Organist te Borculo
§ 108. Predikant te Eijbergen en desselvs tractement
§ 109. Coster te Eijbergen
§ 110. Den schoolmeester en voorsanger te Eijbergen werd door den heer uit een
nominatie van de borgemeesteren en schepenen nevens den kerkenraad aengestelt
Actuelen schoolmeester en voorsanger aldaar
Desselvs tractement
§ 111. Organist te Eijbergen
§ 112. Predikant te Geesteren en desselvs tractement
§ 113. Coster, schoolmeester en voorsanger te Geesteren en desselvs tractement
Verleende survivance van deze bedieningen
§ 114. Predikant te Gelselaer en desselvs tractement
§ 115. Coster, schoolmeester en voorsanger te Gelselaar en desselvs tractement
Verleende survivance van deese bedieningen
§ 116. Predikant van Neede en desselvs tractement
§ 117. Coster te Neede
§ 118. Schoolmeester en voorsanger aldaar en desselvs tractement
§ 119. Predikant van Rekken en Vreden en desselvs tractement
§ 120. Coster, Schoolmeester en Voorsanger te Rekken en desselvs tractement
Verleende survivance van deese bedieningen
§ 121. Schoolmeester van Beltrum en Lientvelde en desselvs tractement
§ 122. Het Geestelijk Comptoir van de Graaffschap Zutphen betaalt jaarlijks
3880 gulden voor tractementen etc. der predikanten en schoolmeesters
in deese heerlijkheid
§ 123. De predikantsweduwen genieten jaarlijks 75 gulden
§ 124. Capel en school in de buurschap Haarlo onder de voogdij van Geesteren
§ 125. Onderhoud der schoolen en schoolhuysen
§ 126. Roomse kerk en gemeente in de heerlijkheid Borculo
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§ 127. Overgang tot de natuir alsmede de hooge rechten en gerechtigheden
van deese heerlijkheid
§ 128. Deselve schijnt in primaevo statu geweest te zijn en vrij eygen patrimonieel goed
In 1236 de stad en het schependom van Groenlo aen den Grave van Gelre en
Zutphen verkogt
In 1406 de heerlijkheid Borculo aen den bisschop en het Stifft van Munster
te lheen opgedragen en vervolgens als sodanig verhefft
§ 129. Quaestie ten possesoire over de successie in deese heerlijkheid tussen den
Grave van Diepholt en de Gravinne van Limburg, in welke deselve aen
de laetste geadjudiceert, en dus in het huys van Styrum gekomen is
§ 130. Petitoire actie daar over door den Grave van Diepholt voor het lheengericht
des Stifts van Munster geïnstitueert. En werd tegelijk door den bisschop en
het Stift van Munster gesustineert, dat deese heerlijkheid bij gebrek van mansoir
was geceduceert
Waar in den eersten wel heeft gesuccumbeert, dog de laatste getriumpheert
hebben
Daar van door de Gravinne van Styrum aen het Keiserlijke Camergericht
te Spiers geappelleert
§ 131. Feitelijke invasie en geweldige occupatie van de heerlijkheden Borculo
en Lichtenvoorde door 't Stift van Munster in 1579
§ 132. Actie daar over in 1612 voor 't Hoff Provinciael van Gelderland tegens
den bisschop en het Domcapittel van Munster geïnstitueert
Die van Munster sustineren dat Borculo niet onder Gelderland maar onder
het bisdom van Munster gehoort, dog de exceptie van incompetentie
op die grond geproponeert, gerejecteert
§ 133. Den bisschop en het Domcapittel van Munster beklagen sig daar over bij
Haar Hoog Mogenden
§ 134. Keiserlijke mandamenten tegens den voortgang der voornoemde procedure
voor het Hoff van Gelderland
De heer van Borculo gelast daaraan niet te defereren
§ 135. Bij sententie ten principalen den bisschop van Munster gecondemneert tot
eene kost- en schadelose redintegratie der possessie van de heerlijkheden
Borculo en Lichtenvoorde. En executie van deselve
§ 136. Den bisschop van Munster beklaagt sig daar over wederom bij Haar Hoog
Mogenden
De geadjudiceerde schaede en kosten getaxeert op 523.995 guldens
§ 137. Nadere keiserlijke mandamenten aen den heer van Borculo, dog denselven
gelast daar aen niet te defereren
§ 138. Voorschriftelijke brieven van den Nedersaxischen Kreitz en de koning
van Denemarken ten faveure van die van Munster aan Haar Hoog Mogenden
Haar Hoog Mogenden trekken sig deeze saak aen ten behoeve van den
grave van Styrum
§ 139. Vrugtelose onderhandelingen ten fine van accommodement
Haar Hoog Mogenden verklaeren aen den heer van Borculo de sterke hand
te sullen verleenen
§ 140. Den Grave van Styrum procedeert bij executie op het directum dominimum
van de heerlijkheid Borculo
Hetselve in verwin genomen publicq gesubhasteert en door den heer van Borculo
aangekogt voor 32.000 daalders
§ 141. Den bisschop van Munster erkent de souvereiniteit van Gelderland over Borculo
Door den aankoop van het dominium directum in 1642 is de feudaliteit
deeser heerlijkheid gecesseert
§ 142. Tot hier aen toe heeft niemand de hooge, middelbaere en laage jurisdictie van
Borculo gecontesteert, maar wel alle soorten van independentie en de regalia
majora
§ 143. Den heer van Borculo beklaagt sig over eene door het Hoff verleende citatie
in cas van exces en beswaer tegens den drost en 't gericht wegens het apprehenderen en detineren van een wilddief of jachtstrooper en het werkelijk relateren
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van denselven door den momboir
§ 144. Gelijk mede over een verleende citatie aen den momboir wegens een
geëmaneert placaat tegens het ontheyligen van den sabbath etc.
§ 145. Adres van den heer van Borculo over beyde die saaken aen de Landschap
contra-deductie daer tegens van de momboirs
Den heer van Borculo komt deesen aengaende in submissie aen de Landschap
Door de Staaten met die submissie genoegen genomen, de momboirscitatie
opgeheven en het voornoemde placaat van den heer van Borculo buyten effect
gestelt ongepraejudicieert parthijen hun recht en actie
§ 146. Den drost en die van den gerichte succumberen in de voornoemde proceduire
over exces en beswaer en zijn de kosten daar van door den heer betaalt
§ 147. Het recht tot onbeheerde goederen in de heerlijkheid Borculo aen den
heer gecontesteert en in possessorio ontsegt
§ 148. Citatie van de momboir tegens den advocat-fiscal van Borculo over eenige
expressien en positien bij de schriftueren van die spolieproceduire voorkomende
tot laesie der souvereiniteit van de heeren Staaten
§ 149. Aen den heer van Borculo gecontesteert het ius aggratiandi en citatie van
den momboir daarover
§ 150. Addressen van den heer van Borculo over beyde deese momboirsproceduires
aen de heeren Staaten en uitslag van deselve
De quaestie van het ius aggratiandi onder sekere mitsen gehouden in staat
§ 151. Accord over de momboirs citatie tegens den advocat-fiscal van Borculo aengegaen
§ 152. Hetselve accord is vrij praejudiciabel voor den heer van Borculo
§ 153. Quaeritur of door dat accord mede is gerenuncieert van het ius aggratiandi 136
§ 154. Praerogatif van den heer der heerlijkheid Borculo in aensien van het schrijven
door het Hoff direct aen denselven
Gelijk mede dat bij de Biddagsbrieven de bepalinge der boetes aen den heer
werd overgelaten
Dit een en ander dient te werden gemainteneert, dog swaarigheden daaromtrent
en hoe deselve best weg te neemen

122
124
125
126
126

127
127
128

129
130
130
133
134
135

137
139
139

LICHTENVOORDE
§ 155.
§ 156.
§ 157.
§ 128.
§ 159.

Overgang tot deese heerlijkheid
Legginge en aengrensende territorien van deselve
Lheenroerigheid van deeze heerlijkheid
De stad en boerschappen van Lichtenvoorde
Verdeelinge van de stad en desselvs kring of het sogenaamt schependom
in rotten
§ 160. De drie boerschappen en markten
Het goed Harreveld
Den heer van Lichtenvoorde is erffmarktenrichter
Het ius compascui in de respective markten
De gildemannen der drie boerschappen en markten en derselver functien
§ 161. Getal der huisen en huyshoudingen in deese heerlijkheid
Te requireren generale tabellen der huyshoudingen, in- en opgesetenen,
en wie waagen- en handtdiensten aan den heer verschult zijn
§ 162.
§ 163.
§ 164.
§ 165.
§ 166.
§ 167.
§ 168.

De jurisdictie en het aanstellen der officianten competeert aan den heer
Den richter en landschrijver
Desselvs functien
Jaarlijkse revenues van het richter- en landschrijversampt
De actuele twee keurnoten en assesoren des gerichts
Den ontvanger van de verpondinge en desselvs cautie
Deesen ontvangst werd door S. Huijninck bij substitutie, maar in effect
als originelen ontvanger waargenomen, en consideratien omtrent de cautie
§ 169. Denselven behoort jaarlijks de quitancien, dat het comptoir generaal voldaan
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is, te produceren
§ 170. Jaarlijks montant van de ordinaris verpondinge en het tentième daarvan
§ 171. Eenige andere voordeelen van den ontvanger en antwoord denselven het
overschot ten behoeve van den heer
§ 172. Jaarlijkse inkomsten van de stad Lichtenvoorde
§ 173. Den stadsrentmeester
Desselvs laatst opgenomene rekeningen
§ 174. Het weggeld en den ketelaccijns

153
154
154
154
155
155
155

§ 175. De kerk van Lichtenvoorde
Den kerkmeester werd door den heer aengesteld
§ 176. Inkomsten en lasten van de kerk
§ 177. De twee laatst opgenomene rekeningen van de kerk
§ 178. Bij extraordinaire reparatien van de kerk, hoe de kosten daar toe te vinden
§ 179. Alle de armen werden uit de diaconiegoederen en inkomsten onderhouden 160
§ 180. Het onderhouden der gemeene heerenweegen
§ 181. Het schouwen der beeken, ley- en togtslooten
§ 182. Den voogd van de heerlijkheid
§ 183. Desselvs jaarlijkse inkomsten
Den ondervoogd, nachtwaker en scheuter
§ 185. Den armenjager of bedelvoogd
§ 186. Adjunctie en survivance van deese armenjagersplaats

158
158
158
159
160

§ 187. Overgang tot de judiciële saaken
§ 188. In deese heerlijkheid heeft maar één gerichtsplaats, en over welke saaken
het erkent
§ 189. Ordinaire en extra-ordinaire vergaderingen van dit gericht
§ 190. Van de Lichtenvoordse sententien werd direct aen het Hoff geappelleert
§ 191. Advocaet-fiscael deeser heerlijkheid
Verdeelinge der geldboetes
De crimineele costen werden alleen door den heer gedragen
Versoek van den advocat-fiscal om een vast tractement
§ 192. Wie in cas van criminele gevangens als cipier fungeert
§ 193. Op welke wijse de criminele sententien ter executie werden gestelt

162

§ 194. Overgang tot de kerkelijke bedieningen
§ 195. In de heerlijkheid Lichtenvoorde is maar eene gereformeerde kerk en predikant
De collatie competeert aan den heer
§ 196. Jaarlijks tractement van den predikant
§ 197. Uyt welke leeden den kerkenraad bestaat, en deselve sorteert onder het
classis van Zutphen
§ 198. De koster, schoolmeester en voorsanger werd door den heer aengestelt
en desselvs inkomsten
§ 199. Die ampten zijn tot hier aen toe met de kerkmeestersplaats gecombineert geweest
§ 200. Organist en denselven werd mede door den heer aengestelt en geniet
jaarlijks 15 gulden uit de verpondinge
§ 201. De roomse kerken en pastors
§ 202. De roomse ingesetenen moeten derselver armen onderhouden

160
160
161
161
161
162
162

162
163
163
163
164
164
164
165
166
166
166
166
166
166
167
167
167
168
169

MARHULSEN
§ 203. De havesathe Marhulsen
Het recht van verschrijvinge in de Graaffschap Zutphen
Hetselve kan van het eene goed op het andere gelegt werden
Het recht van verschrijvinge uit Marhulsen in 1764 door wijlen den
heer Van der Borch aengekogt
Gevolgen daarvan
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Capittel 3
De gedaene transporten en het overneemen der archieven
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 1.
§ 2.
§ 3.

§ 1.
§ 2.

§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 8.
§ 9.
§10.
§ 11.

§ 12.

§ 1.

Voorige transporten van Borculo, Lichtenvoorde en Marhulsen
De alnu ten behoeve van Sijne Hoogheid gedaane transporten en
ontvangene belheeningen
Archieven van Borculo en Lichtenvoorde
Gedaene aanschrijvingen aen de predikanten om voortaan mede voor
Sijne Hoogheid als heer, nevens Haare Koninklijke Hoogheid en het geheele
Doorlugtige Huys te bidden

Capittel 4
Nog openstaande verbanden en affectatien van Borculo, Lichtenvoorde en
Marhulsen, mitsgaders het royeren van deselve
Verklaringen van die openstaande verbanden en affectatien
Versogte en bekomene auctorisatie van de Landschap op het Hoff
om daarover te erkennen
Voorslag tot het uytvindbaer maken der geïnteresseerdens bij de royementen van
die verbanden en affectatien

Capittel 5
Provisionele continuatie der respective officianten en bediendens van de
heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde
Deselve zijn alle, except eenige weinige, ad vitam aengestelt
In cas van vacatuires soude in alle de nieuwe commissiën de clausule
van revocatie dienen gevoegt te worden
Hoewel hetselve eenigzints aen de Gelderse rechten strijdig is
Dog niet raadsaam daarover een addres aen de landschap te doen
In Gelderland mogen wel geene recognitien voor officia publica werden
genomen, dog is des niet te min hetselve altoos gedaen
Het verleenen van survivances
Redenen waarom de officianten en bediendens niet opnieuws in eed zijn genomen
De clausule dat deselve geene jura van den heer mogen neemen, komt alleen
maar in eenige weinige commissiën voor
De nieuwe commissiën eenigzints geamplieert
Deswegens met de geïnteresseerdens communicatif gehandelt
Bij applicatie derselve teffens aan te halen het capittel van de paragrafen
waarbij van ieder is gesproken
Vernieuwde commissie voor de officianten en bediendens in de heerlijkheid
Borculo
Kerkelijke bediendens in de heerlijkheid Borculo
Politique bediendens in de heerlijkheid Lichtenvoorde
Kerkelijke bedienders aldaar

Capittel 6
De onderscheidene domaniale gerechtigheden, goederen en inkomsten deeser
heerlijkheden en daaromtrent gereseveeert tot de inventarissen sub B primo
et B secundo
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BORCULO
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.

§ 7.

§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 25.
§ 26.
§ 27.
§ 28.

§ 29.
§ 30.
§ 31.
§ 32.
§ 33.
§ 34.
§ 35.
§ 36.
§ 37.
§ 38.
§ 39.
§ 40.
§ 41.
§ 42.
§ 43.

Ad nummero primo, secundo et tertium van den inventaris sub B primo
De jachtgerechtigheid in de heerlijkheid Borculo competeert mede aen den heer
van Roderlo, en de besitters der huysen Mallum en Mensinck
De voorige besitters van de havesathe Bulo hebben mede de jachtgerechtigheid
gepraetendeert
De borgers van Groenlo exerceren mede de jacht in een gedeelte van de heerlijkheid Borculo
Verleende permissiën aen particulieren tot de jacht onder Borculo 205
Mevrouw van Schleussing versoekt continuatie van de permissie tot de jacht
onder Borculo
Den rentmeester Spanker versoekt mede permissie tot de jacht
Den heer heeft altoos gehad de vrije dispositie over het openen en sluiten van
de jacht
Hoe daaromtrent alnu en voor 't vervolg te handelen?
De judicatuire over jachtsaaken competeert aen het hooge gericht
Den heer onderhoud twee jagers en oppasser op de jacht
De jacht onder Borculo kan gevoeglijk niet worden verpacht
s'Heeren visserijen
Hoe best te handelen omtrent de visserijen in de rivier de Barkel
Het houden van de wagt op 't Hoff
De waagen- en lijf- of handdiensten
De lheencamer van Borculo
Het erffmarkenrichterschap
De geld- wasch en hoenderthinsen
De rookhoenderen
De Paascheyeren
De erfpagten, renten en uitgangen
De kan- of gruytaccijns
Den toll aen den Lebbenbrug
Het tribut der jooden
De lammerthiendens
De bloed-, tafel- en sakthiendens
Uitkopinge der thinsen, steedigheden en uytgangen
De grove- of garfthiendens
Het Hooge Huys Borculo cum annexis
Het Brouwhuys
De portier of bouwknecht
De brouwerije af te schaffen
Den portier mede te employeren tot opsigter over 's-heeren werken
De Oranjerie
De meubels op het Huys Borculo
De watermoolen te Borculo
De watermoolen onder Eijbergen
De windmoolen onder Neede
Het erve Ameschot
Het erve Fokking
Het erve Huijninck
Het erve Lerinck
Het erve Roller
Het erve Twelle
Het erve Welinck
De caterstede Baterije
De caterstede Bekenhorst
De caterstede Lukenkamp
De caterstede aen de Lebbenbrug
De losse landerijen op den inventaris sub B primo onder
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N. 36 - 53 voorkomende
Den Hoff te Vaarwerk
Deselve werd te lheen gehouden van het Capittel te Vreeden
Welke goederen onder deselve gehooren
Eenige ongequalificeerde besitters van hoffhorige goederen geactioneert
Hoffrechten van Vaarwerk
Commissie van den actuelen hoffrichter Vatebender
Inkomsten van den hoffrichter
Het erve Groot Kormeling
Het erve Kleyn Kormeling
Het erve Biesbeek
Het erve Assinck
Het erve Boevinck
Het erve Lubberdinck
Het erve Mensinck
De caterstede Bik
Het erve Forkinck
Het erve Geerdinck
Het erve Wening
Het erve Groot Hoonte
De Hoff Lientvelde
De Eendekooy
De camp lands bij het erve Nijland onder Marhulsen gebruykt wordende
Toepagt van paascheyeren
De graan- en koornpagten werden jaarlijks publicq verkogt
Actueel lopende pagt der erven en catersteden en nieuw te doene
verpagtinge van deselve
249
De onderscheidene parceelen akkermaals- of kaphout
Alnu te verkopene houtgewassen
Obligatie ten laste van den heer grave van Bijland
Vier actien ten laste van degeoctroyeerde Barkelcompagnie
De lijst der resterende pagten en huuren etc., heeft nog niet konnen
werden opgemaakt, dog sullen plus minus 18.000 gulden bedragen
Lasten van den heer der Heerlijkheid Borculo en desselvs goederen
Pensioen van den drossard Van Hasselt ad 800 gulden jaarlijks
En van den rentmeester Spanker ad 300 gulden
Verleende adjunctien en survivances van eenige bedieningen

236
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§ 73.
§ 74.
§ 75.
§ 76.
§ 77.
§ 78.
§ 79.
§ 80.
§ 81.
§ 82.
§ 83.
§ 84.
§ 85.

Overgang tot de gerechtigheden, goederen, effecten en inkomsten
van deese Heerlijkheid
De stad, de heerlijkheid en desselvs jurisdictie alsmede
de ampten en bedieningen
De Jacht in de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Den Heer heeft deesen aengaende geene andere bijsondere schikkinge
Gemaakt dan het verleenen van jachtpassen
Versogte continuatie van die verleende permissie
De eendepoelen
De visserijen
Het houden der wagt op het Hoff
De jaarlijkse waagen- en lijfdiensten
Te leverene turff door eenige erven
De rookhoenderen
Het erffmarkenrichterschap
De erffpagten, thinsen en uitgangen
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De pagthoenderen en pagteyeren
Uytgangen van schansbossen of korven
Uytgangen onder benaminge van Schepeltiend
Steedigheden onder de benaminge van smalen bloedthienden
Uytkopinge der thinsen, stedigheden en uytgangen
Jaarlijks tribut der jooden
De garf- en bloedthiendens
Het Slot of Huys Lichtenvoorde cum annexis
De schuur en woninge op het bassecourt
De hoven, cingels en bossen
De vijf woningen binnen Lichtenvoorde
De koorn-, wind- en rosmoolens
Het erve Huning
Het erve Rabensteede
Het erve de Haar
Het erve Haverkamp
De bouwlanden op de Woorder winkel
De Scholten- en Burenkamp
Het erve Holkenborg
Het erve Groot Avinck
Het erve Kleyn Avinck
Het erve Gaspenveld
Het erve Have
De Hofflanden of Gaarden
De gaarden genaamt den Hoppenhegge
De hoven door den landschrijver en den voogd gebruykt
Hofje in de Bosch- of Goslingsmathe
Het hooyland in de Woltmathe
Verdere hooylanden
De Hofftuyn en gragt
Den Plas, de Bleek en de Wall van het Hoff
Bouwlanden onder de Kring van Lichtenvoorde
De pagters van de koornmoolen, van de erven en van de sesjaarige
bouwlande nbetalen mede de verpondinge boven derselver pagt
Goederen onder Breedevoort.
Het erve De Neeth
Het erve de Hillenstede
Het erve Cappers
Het erve Wikkerdinck
De landerijen Rikkerdinck
De Cappersthiend
Goederen bij den stadhouder Aberson in pagt
Het erve Blekking
Het huys en den hoff genaemt de Papiermoolen
Losse wey- en bouwlanden en hoven onder Aalten
Het Velthuijs
Het Clumpscampje
Rikkerdinckscampje en Hietbrincksmathe
De Schaperije
De Coppele onder Bredevoort
Van alle de bovengemelte goederen konnen geene werden verkogt sonder
het lheen der Heerlijkheid Lichtenvoorde te splitsen

De Havesathe Marhulsen
§ 134. Het goed Marhulsen
§ 135. Het erve de Marse
§ 136. Het erve Nijveld

www.heerlijkheidborculo.nl

266
266
266
267
267
267
267
268
269
269
269
270
270
270
271
271
271
272
272
272
272
272
272
273
273
273
273
273
274
274
274
274
275

275
276
276
276
277
277
277
278
278
278
278
279
279
279
280
280

281
282
282

19

sshb/bp7

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

§ 137.
§ 138.
§ 139.
§ 140.
§ 141.
§ 142.
§ 143.
§ 144.
§ 145.

Het erve Kruijckenstoel
Het erve Bomers
Van deese erven werden geen pagtcedullen gevonden
Het recht van eendepoel in het Borculose Broek
Visserij in de Barkel en in de Slink en Banck in de kerck te Groenlo
Lijst der restanten tot den 27 december 1776
Lasten der Lichtenvoordse en Marhulsense goederen
Verleende adjunctien en survivances
De verpagte conditiën sub XXX aen den rentmeester terug te senden,
en door den commissaris te doen ondersoeken hoe de nieuwe best in te
richten, etc.
§ 146. Door den opsigter Schonck te laten doen eene generale opneminge der reparatiën
aen alle gebouwen onder Borculo en Lichtenvoorde
§ 147. Proces met den coster van Groenlo over het trekken van costersgasten of garven
onder Lichtenvoorde

282
282
282
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Capittel 7
Administratie der domeingoederen en inkomsten so actuele
als voor ’t vervolg
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.

§ 7.

§ 8.
§ 9.
§ 10.

§ 11.
§ 12.
§ 13.

§ 14.
§ 15.

De twee rentmeesters Spanker en Huninck
Instructie voor den rentmeester Spanker
Denselven heeft geen cautie gestelt en opgave van sijne qualiteiten
Desselvs jaarlijks tractement
Commissie van den rentmeester Huninck
Desselvs gestelde cautie
Jaarlijkse rekeninge van beide voornoemde rentmeesters
Derselver form komt niet overeen met die der andere Domeinen van
Sijne Hoogheid
Ook dient deese administratie gebragt te werden op den voet
der andere Domeinen
Waar in echter den rentmeester Spanker geen groote sin heeft
Den rentmeester Huijninck convenieert in 't geheel niet
Administratie deeser Domeinen voor het vervolg
Deese twee rentampten konnen gevoeglijk aen één persoon werden
toevertrouwt, dog de verantwoordinge dient van een ieder afsonderlijk
gedaen te werden
En soude daar toe denkelijk wel een bekwaam persoon voor 500 a 600
guldens jaarlijks konnen bekomen werden
Waarbij dan ten minsten jaarlijks 200 gulden souden werden geprofiteert
Dog soude den rentmeester Spanker wegens desselvs kundigheid bij
provisie op 100 à 150 gulden boven sijn pensioen ad 300 gulden konnen
aangehouden werden om den nieuwen rentmeester te instrueren
Nodig een rentmeester aen wie de constitutie van de Graeffschap Zutphen
bekent is, en daertoe den ontvanger Roelvinck gesondeert
Slot van dit rapport
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Rapport van de raaden10 Van der Borch en Ardesch wegens derselver commissie in de
nieuwe aangekogte domeinen van Borculo en Lichtenvoorde so tot het ontvangen der
transporten van beijde heerlijkheden en van de havesathe Marhulsen, mitsgaders van de
onderscheidene goederen tot die heerlijkheden en havesathe gehorende als het
aanvaarden der possessie van deselve.

Edele Mogende Heeren!
Sijne Hoogheid bij coopscontract, den 27 december 1776 tussen Dirk Westrick als met en
beneffens Pieter Munch, cooplieden te Amsterdam, dog sampt en yder in 't bijsonder speciael
geconstitueerde volmagtiger van den hooggeboren heer Adam Fürst Czartoryski, Hartog van
Klewan en van Zukow, etc., en van de ook hooggeboren vrouw Isabella, Fürstinne Czartoryska
Gelnen, Rijksgravinne van Flemming, ehelieden, ter eenre, en den eerst ondergetekende
namens Sijne Hoogheid ter andere zijde aengegaen, en ten selven daege door Sijne Hoogheid
geapprobeert voor eene summa van ses maal hondertduysent guldens vrij geld aengekogt
hebbende de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde nevens de havesathe Marhulsen met de
onderscheidene goederen tot deselve gehorende in het Graaffschap Zutphen gelegen, heeft het
Sijne Hoogheid behaagt bij acte van commissie in dato 2 januari 1777 ons sampt in ieder in 't
bijsonder te auctoriseren, te committeren en te qualificeren om in hoogst deselvs naam te
accepteren de overdragten en transporten so der gemelte heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde, mitsgaders van de havesathe Marhulsen met alle derselver hooge rechten,
gerechtigheden, jurisdictien, privilegien, praerogatieven en prae-eminentiën tot deselve
respective gehorende, als van de verdere verkogte goederen, effecten en inkomsten breeder bij
het voornoemde coopscontract gespecificeert door of namens den heer Fürst ende vrouwe
Fürstinne Czartoryski te doen van de daaronder begrepene lheenparcelen of voor soverre
deselve te lheen gerelveert en gehouden werden bij de respective lheencamers de nodige
investituires en belheningen te ontvangen en de vereijschte lheeneeden, hulde en manschap te
praesteren.
Voorts de possessie der voorschreven heerlijkheden, havesathe en verdere goederen te
apprehenderen en werkelijk te aanvaarden; de bewijsen van eygendom en verdere chartres en
papieren tot de voorschreven heerlijkheden, havesathe en goederen gehorende over te neemen;
de respective officianten en bediendens der Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde,
mitsgaders de rentmeesters der goederen, nadat deselve uyt den eed aen den heer Fürst
Czartoryski gedaen souden zijn ontslagen, wederom in den eed en dienst van Sijne Hoogheid te
neemen en provisionel in derselver bedieninge na behoren te herstellen en te installeren of
daaromtrent sodanig te handelen als wij best en voor Sijn Hoogheids dienst raadsaamst souden
oordeelen.
En in 't generael omtrent all het geene voorschreven verder alles te doen, te verrichten en te
laten geschieden wat volgens de natuir der saken, de order van rechten en de coustumes der
respective lheencamers en gerichten soude werden vereijscht en Sijne Hoogheid selvs present
zijnde soude konnen mogen of moeten doen etc.,
Wij zijn dien ten gevolge, en vermits bij het voornoemde coopscontract artikel 12 is bedongen,
dat de respective transporten so na lheen- als landsrechten souden moeten werden gedaen
voor den 20 januari deeses jaars, na overleg met de bovengemelte volmagtigers van den heer
Fürst en vrouwe Fürstinne Czartoryski den twaalfden te vooren van hier vertrokken, en hebben
dien avond tot Utrecht arriverende aldaar den tweeden volmagtiger Dirk Westrick gevonden en
vervolgens ons met denselven na Arnhem, Borculo, Groenlo, Lichtenvoorde, Aalten en Vreden
in het Bisdom Munster respectivelijk tot het doen en ontvangen der onderscheidene transporten
en lheeninvestitueres etc., begeven.
En sullen wij ons van onse verrichtingen in deesen aen Uwe Edele Mogendheid in een goede
order verslag te doen, dit ons rapport verdeelen in de volgende capittels, als:
Capittel 1

10

Saaken gehorende tot het contract van coop en die daartoe relatie hebben als
die welke het doen der transporten zijn voor af gegaen of door ons met opsigt

Raad = Adviseur, lid van de Nassause Domeinraad, het orgaan dat de omvangrijke bezittingen van het Huis van
Oranje beheerde.
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Capittel 2

Capittel 3
Capittel 4
Capittel 5
Capittel 6
en capittel 7
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tot deselve verricht hebben moeten werden.
Eene korte beschrijvinge van de legginge, gesteltheid, politique en ecclesiastique regeeringe, mitsgaders de aart en natuir hooge rechten en
gerechtigheden a) van de heerlijkheid Borculo, en b) van de heerlijkheid
Lichtenvoorde, gelijk mede c) de gerechtigheden van de havesathe Marhulsen.
De gedaene transporten der voorschreven twee heerlijkheden en havesathe,
mitsgaders het overnemen der archieven en verdere chartres en papieren.
De nog openstaende beswaaren, verbanden en affectatien van die
heerlijkheden en havesathe, alsmede het royeeren van deselve.
Het provisionel in dienst continueren der respectievelijke officianten en bediendens, mitsgaders nieuwe commissien voor deselve.
De onderscheidene domaniale gerechtigheden, goederen en inkomsten deeser
heerlijkheden.
De administratie van deselve, so actuele als voor 't vervolg.

Het wapen van Stadhouder Willem V, zoals dat mogelijk
ook boven de ingang van de Lebbenbrugge heeft
gehangen [zie fol. 223, sub 4, van het rapport].
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Capittel 1
Saaken gehorende tot het contract van coop en die daartoe relatie hebben, als die welke
het doen der transporten zijn voorafgegaen of door ons met opsigt tot deselve verricht
hebben moeten werden.
§1
[In de kantlijn:] Originel coopscontract etc. van deese heerlijkheden en havesathe.
In aensien van dit eerste capittel hebben wij vooraf de eer hier bij wederom over te leggen het
originele coops contract in dato 27 december 1776 van de aangekogte heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde mitsgaders de havesathe Marhulsen, tevens de originele volmagten tot het
verkopen en transporteren van deselve door den heer Fürst en vrouwe Fürstinne Czartoryski
respective den elfden april 1776 tot Warschauw in de Hoogduytse taal onder haar
hooggeborenen naamstekeninge en opgedrukte cachetten afgegeven, en door de magistraat
van Warschauw ten selven daege gecertificeert en den 25 september tot Brzesc in Litthauwen
mede onder haar hooggeborenen tekeningen en segelingen en wijders voor het officium
castrense capitaneale Brestense (zijnde het lheenhoff aldaar) in de Franse taal gepasseert met
het authenticq translaat van deselve. Zijnde de originele verklaeringe van praesident en
borgermeesteren der stad Warschouw in dato den 28 december 1771, ten bewijse dat wijlen den
heer grave van Flemming op den 10 december 1771 aldaar overleden is, en tot sijn universele
erffgenaem heeft nagelaten desselvs eenige dogter Isabella gravinne van Fleming,
ehegemalinne van den heere Adam Furst Czartoryski, op den 20 februari 1772 in het stads- en
gerichtsprothocol van Borculo, en den 24 april 1772 ter Griffie 's-Hoves van Gelderland
geregistreert als uyt de hier na sub M.M. secundo te applicerene extract komt te blijken. En
endelijk de bovengemelte originele acte van commissie door Sijne Hoogheid op ons verleent en
gegeven.
Alle welke originele stukken bij de verdere archieven sullen dienen geseponeert te werden. En
voegen wij teffens copien van deselve hierbij sub A.1mo, A.2do, A.3tio, A.4to, A.5to et A.6to.

§ 2.

Memorie of specificatie der gerechtigheeden, goederen en inkomsten van deese
heerlijkheden en havesathe.
Bij het voorschreven coopscontract sub A.1mo. artikel 3 bedongen zijnde, dat van alle deese
verkogte goederen, effecten, gerechtigheden en inkomsten, so wel van de Heerlijkheid Borculo
als van de Heerlijkheid Lichtenvoorde en de havesathe Marhulsen, mitsgaders de vier actien in
de geoctroyeerde Barkelcompagnie, van het capitael ad 2000 guldens ten laste van den heer
Schout bij Nacht grave van Bijland en van alle resterende pagten, huuren etc., souden werden
gemaakt en getekent distincte memorien of specificatien, en dat deselve gehouden souden
werden van die kragt en waarde als of deselve bij dat coopscontract woordelijk waren
geïnsereert, sodanig nogtans, volgens den 4 artikel, dat wanneer op die memorie of specificatien
bij in advertentie of inkomsten tot de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde mitsgaders de
havesathe Marhulsen gehorende of aan den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski
competerende, 't zij haar hooggeborenen daarvan werkelijk in possessie zijn dan niet, en 't zij
mede of deselve opgenoemt waeren, dan niet, voor so verre die binnen het Graafschap Zutphen
gelegen zijn of uytvindbaer gemaakt konnen werden, niet mogten werden gebragt, nog daar bij
opgegeven deselve des niet te min souden komen ten behoeve en profijte van Sijne Hoogheid
als coper, terwijl de intentie was, dat aan hoogst denselven souden volgen en dadelijk
overgegeven werden in 't generael alle goederen, effecten, praetensien, actien, crediten, rechten
en gerechtigheeden, en wel speciael die tot de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde,
mitsgaders de havesathe Marhulsen gehoren, als aen den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne
Czartoryski competeerden en binnen het Graafschap Zutphen gelegen, of uytstaande waeren,
geene van alle uytgesondert, mitsgaders die buyten hetselve Graafschap, welke als ap- en
dependentien van de Heerlijkheden Borculo, Lichtenvoorde, mitsgaders de havesathe
Marhulsen en van de goederen tot deselve gehorende, konden of moesten werden
geconsidereert.
Hebben wij geduerende ons verblijf te Borculo met den volmagtiger van den heer Fürst en de
vrouwe Fürstinne Czartoryski, de heer Westrick, en met assistentie van de twee rentmeesters
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Spanker en Huining, die memorien of specificatien, de eene van de Heerlijkheid Borculo, en de
andere van de Heerlijkheid Lichtenvoorde nevens de goederen onder de Heerlijkheid Bredevoort
gelegen, en de havesathe Marhulsen opgemaakt en wederzijds getekent, gelijk wij de eer
hebben deselve hierbij in originali ten fine van sepositie en sub B.1mo.& B.2do. copien derselve
over te leggen waar uyt uwe edele mogendheid, hetwelke wij alhier in transitu met een enkelt
woord moeten remarqueren, sullen gelieven te vernemen, dat tot de Domeinen van Borculo,
behalve het Hof of Hooge Huys Borculo cum annexis, nevens de Wildbaan, gehoren een water-,
koorn-, olijen eek- of runmoolen, nog een water- koorn- olymoolen en een windmoolen, seven
groote thiend clampen, 20 boerenerven of hoffsteden, ses caven- of catersteeden, en 19
parceelen losse, so bouw- als weydelanden, alle in gemelte Heerlijkheid gelegen.
Tot de Domeinen van en in de Heerlijkheid Lichtenvoorde, behalven het Hoff of Huys
Lichtenvoorde cum annexis, nevens het bosch en toegehorende plantagien in vier naast
elkander staande huysjes, en het so genoemde Brouwhuys binnen de stad Lichtenvoorde; eene
windkoorn- en rosmoolen; twee grote thiendclampen verdeelt in 21 blokken; negen boerenerven
of hoffsteeden, en 137 parceelen losse, so moes- als bouw- en weydelanden.
Onder de Heerlijkheid Breedevoort in 1/4 en 7/24 gedeelte van een grotte thiendclamp, in twee
volle en drie achtste parten van twee boerenerven of hoffsteden, nevens een sesthiende
gedeelte van nog een erff, alsmede een huys en schaapstal met in de 50 schapen en in 16
parcelen losse, so moes- als bouwen weydelanden.
En onder de havesathe Marhulsen, behalven het heerenhuys cum annexis in vier boerenerven
of hoffsteden.
Dus in alles te samen in vier water- en windmoolens, in 9 groote thiendclampen nevens ¼ en
7/24 gedeeltens van nog een groote thiend clamp, en 33 volle nevens 1/16 gedeelte van een en
drie achtste parten van twee boeren erven of hoffsteden en ses caven- af catersteden, en in 156
parceelen losse, so moes- als bouw- en weydenlanden.
§ 3. Betalinge van den 25 en 50 penning van deese acquistien.
Bij het voorschreven coopscontrat, artikel 9, mede bedongen wesende dat Sijne Hoogheid tot
Hoogst deselvs privative last, en dus sonder kortinge aen de beloofde coopspenningen ad 600
M. guldens, soude moete neemen niet alleen de kosten der respective so allodiale als
lheentransporten, nevens de jura der investituires of belheeninge, maar ook door het geheel, all
het geene wegens 's-lands recht of impost van den 50sten meerderen of minderen penning
deeser gedaene verkopinge soude moeten werden betaalt, sonder dat de verkopers daar toe
iets souden behoeven te contribueren, en tot Zutphen geïnformeert geworden zijnde dat,
volgens de ordonnantie op den 25sten en 50sten penning van het Graafschap Zutphen niet alleen
door of namens den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski als verkopers voor derselver
helfte van de bovengemelte coopspenning den 25sten penning, vermits haar hooggeborens
geene ingesetenen maar uytheemsen zijn, moesten werden betaalt, terwijl Sijne Hoogheid als
koper voor hoogst desselvs helfte met de voldoeninge van den 50sten penning konde volstaan,
makende dus 3 percent of 18.000 guldens van de volle cooppenningen.
Maar ook, dat de respective gerichten en schepenen in het Graafschap Zutphen over de te
doene transporten deeser aangekogte heerlijkheden, havesathe en goederen niet souden
mogen staan tenzij aan hun alvorens van de werkelijke betalinge des 25sten of 50sten penning was
gebleken, hebben wij so over het eerste teffens met allegatie van eenige redenen waarom na
onse gedagten den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski in qualiteit als eygenaeren,
en dus ook als verkopers van de heerlijkheden Borculo & Lichtenvoorde gelijk mede van de
havesathe Marhulsen, niet als uyt-, maar als inheemsen moesten werden geconsidereert, als
over een bekwaam expedient, dat provisionel sonder betalinge van den 25sten of 50sten penning
de landsrechtelijke transporten souden konnen werden gedaen, in 't breede gesproken met de
heer Schomaker, secretaris van de heeren Gedeputeerde Staaten des Graafschaps Zutphen,
wanneer denselven heeft aengenomen om des anderen daags het een en ander te brengen in
het collegie van welgemelte heeren Gedeputeerde Staaten, geenzins twijfelende of haar edele
mogenden souden de respectieve gerichten en schepenen wel auctoriseren om voor hun de
transporten te laten passeren sonder blijk of bewijs dat den 25sten of 50sten penning werkelijk was
betaalt, gelijk sijn weledelen dan ook nog des anderen daags aan ons par expresse tot Borculo
heeft toegesonden de hier bij gevoegde twee resolutien sub C.1mo en C.2do, waaruyt uwe edele
mogenden sullen gelieven te verneemen, dat welgemelte heeren Gedeputeerde Staaten
hetgeene voorschreven hebben gebragt ter kennisse en deliberatie van eene contracte
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Quartiersvergaderinge, en dat haar edele mogende daarop onvermindert en sonder praejudicie
van den voornoemden impost, de respective gerichten binnen het graaffschap Zutphen, waar
onder de meergemelte verkogte heerlijkheden en havesathe met haare onderhoorige rechten en
gerechtigheden gelegen zijn, hebben gepermitteert en geauctoriseert om sonder dat aen
deselve van de voldoeninge van den impost op de alienatie van onroerende goederen in dat
Quartier geheven werdende in deesen soude zijn gebleken te mogen staan over de transporten
der selve Heerlijkheden en havesathe, en deselve te laten geschieden so en also sulks na order
van het Landrecht soude bevonden werden te behooren.
Bij het voorschreven ertretien met den voorschreven heer secretaris Schomaker heeft denselven
teffens aangenomen, nader ondersoek te sullen doen of iets konde ontdekken, waarop met
eenig fundament deeserzijds soude konnen werden gesustineert, so dat Sijne Hoogheid, 't zij
uyt eygen hoofde, 't zij in qualiteit als stadhouder van de provincie voor sigselvs vrij en exempt
was van den 50sten penning wegens aan- of verkoop van vaste goederen in het Graaffschap
Zutphen, als dat den heer Furst en de vrouwe Furstinne Czartoryski ten deesen opsigte voor
inheemsen moesten werden geconsidereert en dus met de betalinge alleen van den 50sten in
plaats van den 25sten penning voor de eene helfte deeser coopspenning ad 300 M. guldens, die
echter, als gesegt, Sijne Hoogheid tot hoogst desselvs laste heeft genomen, souden konnen
volstaan.
En heeft welgemelte Heer Schomaker ons naderhant geïnformeert, gelijk wij buyten dat ook zijn
onderricht geworden met opsigte tot het eerste: dat in de geheele provincie van Gelderland nog
landlijke nog quartierlijke resolutien gevonden werden waarbij Sijne Hoogheid 't zij uyt eygen
hoofde, 't zij als Stadhouder van de provincie van deesen impost is geëximeert geworden. En
het is ook om die reeden, dat, als aen Ued. Mog. bekent, van alle de gedane acquisitien het
Quartier van Veluwen als het Hoog Soerder Bosch en andere goederen in de heerlijkheid 't Loo
gelegen, den 50sten penning ten vollen is betaalt geworden. Dat ten reguarde van de
Graaffschap Zutphen bij de ordonnantieop de Generale Middelen van consumtie wel werd
gesegt dat de heeren stadhouders van de provincie daarvan vrij souden weesen dog werd niets
het minste daar van gevonden in de particuliere ordonnantien op den 50sten en 25sten penning
van verkogte ongereede goederen. Integendeel werd daarbij niemand van deselve geëximeert
dan in sekere opsigten de arme- en Godshuysen, en dit komt mede over een met de
ordonnantie op dat middel in het Quartier van Veluwen.
Ook heeft den voornoemden heer secretaris Schomaker ons gecommuniceert bij examinatie der
rekeningen van den 50sten en 25sten penning gevonden te hebben, dat in de maand augustus
1701 is betaalt den vollen 50ste penning van seker huys en erff binnen Bredevoort door of
namens Sijne Majesteit Koning Willem aangekogt, en in december 1701 van dat selvde huys
doenmaals door deesen Raade wederom verkogt, gelijk ook in maart 1707 van een parceel door
deesen Raade verkogt.
En in aensien van het tweede, namentlijk de vraag of den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne
Czartoryski als eygenaeren en verkopers van de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde etc.,
voor in- dan voor uytheemsen moesten werden gehouden. Dat sulks all voor lange eene
uytgemaakte saak en bij iterative resolutien so van de heeren Staaten als de heeren
Gedeputeerde Staaten der Graaffschap Zutphen begrepen en verstaan was dat wijlen den heere
grave van Fleming, voorige eygenaer der gemelte heerlijkheden, moeste werden geconsidereert
als een uytheemse, gelijk even daarom ook wijlen Sijn Hooggeboren van de aengekogte
heerlijkheid Lichtenvoorde, havesathe Marhulsen en andere goederen voor desselvs helfte der
coopspenningen altoos den 25sten in plaats van den 50sten penning heeft moeten betalen, en ook
werkelijk betaalt gehad.
Dit alles dan so zijnde en teffens vaststaande dat ofschoon Sijne Hoogheid als coper bij het
coopscontract wel heeft op sig genomen den geheelen impost, dus mede die helfte welke
anders ten laste van den heer Fürst Czartorisky als verkoper soude zijn gekomen, sulks echter
ten deesen respecte of met relatie tot den 25sten penning der gemelte helfte geen veranderinge
geeven nog aen de financien van de Graaffschap Zutphen tot eenig praejudicie verstrekken kan,
so volgt daaruyt van selvs dat Sijne Hoogheid de jure verpligt is om de volle coopspenningen
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deeser aangekogte heerlijkheden, havesathe en goederen ad 600.0001 guldens te betalen den
vollen impost, namentlijk: voor de helfte of 300.000 van den heer Fürst Czartoryski den 25sten
penning of 4 procent, makende f. 12.000 -.- En voor de andere helfte van Sijne Hoogheid selvs
als coper den 50sten penning of 2 procent ad f. 6.000 -.- Dus in alles te samen: f 18.000 -.Mogelijke soude er door onderhandse sollicitatien wel kans wesen om te effectueren, dat
deesen impost 't zij voor 't geheel, 't zij gedeeltelijk aen Sijne Hoogheid geremitteert wierde. Dog
dit soude niet ander konnen werden gedaan dan nadat sulks ter deliberatie van de heeren
Staaten des
Graaffschaps Zutphen gebragt en met volle eenpaarigheid van alle leeden geaccordeert [14]
wierde, terwijl aen eenig lid, en die soude er denkelijk wel werden gevonden, hetselve souden
konnen beletten en tegengaen. Dus het ons voorkomt dat Sijne Hoogheid daaraen niet moet
werden geëxponeert. En heeft Hoogstdenselven ons ook gelieven te declareren van intentie te
weesen, dat de voornoemde 18.000 guldens hoe eerder hoe beeter betaelt en voldaen souden
werden. Het sal er dierhalven maar op aan komen hoe deese penningen voor het
tegenswoordige best te vinden sullen zijn, terwijl de reets genegotieerde 200.000 guldens ten
vollen zijn geëmployeert tot betalinge van den eersten termijn der coopspenningen. En
hieromtrent komt ons convenabelst en min kostbaarst voor dat daartoe in de eerste plaats
sodane 5.000 gulden als het opgeld van de voornoemde reets genegotieerde 200 000 guldens
bedraagt, gebruykt en de overige 13.000 guldens bij provisie uyt de cassa van het fonds
gedestineert tot aflossinge van lastige capitalen ter Thesaurie-Generael geleent souden konnen
werden, terwijl deselve aen dat fonds sullen konnen werden gerestitueert voor 10.000 guldens
uyt het opgeld van de nog te negotieren 400.000 guldens, en voor de overige 3.000 guldens uyt
de eerst ter Thesaurie-Generael inkomende revenuen van de heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde.
Wij souden dierhalven van gedagten en advys weesen:
[Bij het volgende in linkermarge:]
den 17 maert 1777. Fiat ordonnantie en resolutie conform.
"Dat UEd. Mog. souden konnen depescheren eene ordonnantie ter summa van 18.000 gulden
op den Thesaurier-Generael tot betalinge van den 15sten en 50sten penning wegens de
aengekogte heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, nevens de havesathe Marhulsen met alle
goederen tot deselve respectivelijk gehorende.
[15] En wijders bij resolutie den Thesaurier-Generael auctoriseren om tot vindinge en
voldoeninge van die 18.000 gulden: 1) te emploijeren het door hem beloofde opgeld ad 2 ½
procent van de reets tot betalinge van den eersten termijn der coopspenningen van voornoemde
heerlijkheden, havesathe en goederen, genegotieerde 200.000 guldens, bedragende dus 5.000
guldens.
En 2) de overige 13.000 guldens bij provisie te leenen uyt het fonds gedestineert tot aflossinge
van lastige capitalen ter Thesaurie-Generael. Mitsgaders om de restitutie van deselve aen dat
fonds te doen door het opgeld ad 10.000 guldens van de nog te negotierene 400.000 guldens,
en de overige 3.000 gulden uyt de eerst inkomende gelden der revenues van de Borculose en
Lichtenvoortse domeinen”.
§ 4.

Gedane recharges omtrent de oude en tegenswoordige hooge rechten en
gerechtigheden deeser heerlijkheden.
Wijders hebben wij geduerende ons verblijf te Borculo alle mogelijke recharges en navorsingen
gedaen, so aengaende de oude en tegenswoordige hooge rechten en onderscheidene
gerechtigheden, als omtrent de waere gesteltheid der heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde.
En heeft den tweeden ondergetekende sig bij desselvs retour van Borculo twee dagen expres
tot Arnhem opgehouden, om dien aengaende ter griffie van den Hove aldaar, eenige oude
procedures en diverse andere stukken op te soeken en te examineren, gelijk ook van seer veele
derselve copiën en extracten heeft geligt die wij de eer sullen hebben hier na congruis locis te
1

Er staat "600 M". De M is het romeinse cijfer voor 1000. In de transcriptie zijn de romeinse getallen naar arabische
getallen omgezet.
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apliceren.
§ 5.

Vorige en tegenswoordige honneurs bij het transporteren en aanvaarden der
possessie van deese heerlijkheden, mitsgaders gegevene maaltijd aen de
officianten en bediendens.
Eindelijk zullen wij, ten besluyte van dit 1ste capittel nog ter [16] kennisse van UEd. Mog.
Brengen, dat so ras Sijne Hoogheid ons hadde gelieven te despicieren om in hoogst desselvs
naam de transporten etc. der heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde en van de havesathe
Marhulsen, als mede van de goederen etc. tot deselve gehorende, te ontvangen, de possessie
daar van te aanvaarden, en de respective officianten en bediendens der voornoemde
heerlijkheden provisionel in hoogst desselvs dienst te neemen, wij aenstonds daarop den
secretaris en landschrijver Vatebender bij missive hebben versogt, ons te willen informeren,
welke ceremonien in voorige tijden bij even dieselvde occasie daer omtrent waeren in acht
genomen of plaats hadden gehad. En dat denselven hier op aan ons heeft gerescribeerd:
1.

Dat wanneer wijlen den heer grave van Fleming de Heerlijkheid Borculo hadde aengekogt
en geassisteert met de advocaten Hasebroek en Van Lathum van Zutphen aldaar
gekomen was om possessie van die Heerlijkheid te neemen, Sijn Hooggeboren aen de
Lebbenbrug het uyterste der limieten van de heerlijkheid Borculo aen die kant was
gerecipieert en gecomplimenteert door twee gecommitteerden; vervolgens voor de stad
Borculo door twee andere en, eindelijk, op of voor het Hoff nog door twee andere, en dat
doenmaals alle de in- en opgesetenen van de geheele heerlijkheid opgetrokken en
gemanoeuvreerd hadden.
En 2., dat sijn hooggeboren op die dag eene maaltijd gegeven hadde aen alle de officianten,
bediendens en predikanten [17] van die geheele heerlijkheid. En dat tot deselve mede
waeren versogt den scholtus, stadhouder en landschrijver van het scholtampt Lochem, de
magistraten der nabuerige steeden Lochem en Groenlo, nevens de heeren der
omleggende huysen Ampsen, Cloese, Nettelhorst, Overlaer, Roderlo, de Hoeve,
Verwolde en den Wildenborg.
Met verdere communicatie, dat wij wederom eene sodane maaltijd sullende geeven,
deswegens best souden convenieren met een kok te Zutphen en de wijn laten komen van
Deventer.
Wat het eerste betreft hebben wij aenstonds bij rescriptie de heer Vatebender versogt om die
voorsieninge te willen doen dat bij onse overkomste en geduerende ons verblijf aldaar geene de
minste ceremonien, nog met receptie door gecommitteerdens, nog en veel weiniger door het
optrekken van de in- en opgesetenen gedaan wierden, maar dat de eene en de andere dit
uytstelden tot dat Sijne Hoogheid selvs aldaar soude komen. Hier aen is dan ook voldaen,
uytgesondert alleen, dat wij bij onse komste aldaar de borgerije of liever schutterije der Stad
Borculo, gelijk mede die van de Stad Lichtenvoorde op den dag dat het transport van die
heerlijkheid gedaan. En eindelijk, dat die van de Stad Eijbergen bij onse passage aldaar van
Vreeden komende, onder de wapenen vonden en door de respective officieren, gelijk mede door
het schieten van eenige salvo's zijn gecomplimenteert geworden; dat die schutterije van de Stad
Borculo even hetselvde heeft gedaan op den dag dat de Heerlijkheid Borculo is getransporteert,
en wij in name van Sijne Hoogheid de possessie van deselve genomen hebben, en dat voor ons
arrivement aldaar op het Hoff van vooren en gedeeltelijk mede van binnen door de [18] jonge
dochters uyt de Stad Borculo gelijk mede genoegsaem alle de huysen binnen die stad waeren
groen gemaakt, en van het Hoff tot de Stad toe een laan of allee van afgehouwen dennen- en
hulstboomtjes en -takken was geplant geworden.
Wij hebben onse verwonderinge over het geene voorschreven aen de respective regenten wel te
kennen gegeven, terwijl wij in tijds versogt hadden, dat geene de minste uyterlijke honneurs aan
ons mogte werden beweesen. Dog deselve hebben ons gedeclareert, dat zij de schutterije der
gemelte drie steeden van het optrekken en het daar door betonen van hunne vreugde, dat Sijne
Hoogheid derselver heer stonde te werden, niet hadde konnen wederhouden, gelijk wij UEd.
Mog. konnen versekeren, dat die vreugde algemeen en bij een ieder seer groot is.
En met opsigt tot het voorschreven tweede poinct heeft het Sijne Hoogheid behaagt aan ons te
permitteren, om, gelijk bij sodaene gelegentheden ook altoos en genoegsaem overall plaats
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heeft, om de gesamentlijke regenten en officianten der heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde
op eene ordentlijke maaltijd te onthaalen.
Wij hebben daar op, na gehoudende correspondentie met den secretaris en landschrijver
Vatebender, vernomen, dat tot die maaltijd souden behoren versogt te werden ongeveer 70, en
met de ondervoogden en mindere bediendens ruym 80 personen.
Wijders convenabelst geoordeelt deselve te geven op dieselvde dag als wanneer de transporten
der Stad en Heerlijkheid Borculo gedaan, en de respective regenten, officianten en bediendens
door ons in den dienst van Sijne Hoogheid [19] genomen souden werden, namentlijk den 20
januari. Voorts die van de Heerlijkheid Lichtenvoorde te versoeken als dan daartoe mede tot
Borculo te komen, gelijk deselve dan ook hebben gedaan. Wijders de maaltijd met de leverancie
van het keukengereedschap, tafel- en serviesgoed, silver, glaassen, schotels en borden,
kaarsen, dessert, en in 't generael alles wat tot deselve behoorde, niets uytgesondert, in eene
massa aan te besteeden aan de kok Charon te Zutphen, met wie wij dan ook, na geformeerde
plans, voor alles te samen, het transport van Zutphen na Borculo en wederom van Borculo na
Zutphen daar onder begrepen, zijn geconvenieert voor eene summa van 240 guldens. En
eyndelijk om de wijn te laten komen van den wijnkoper Schimmelpenninck te Deventer, onder
die speciale conditie, dat hij alle die welke niet geconsumeert wierde, wederom soude moeten
terug neemen, gelijk hij ook heeft gedaen.

Detail van een
kaart van
Gelderland met de
heerlijkheden
Borculo en
Lichtenvoorde, ca.
1700 (Gelders
Archief, AKV, 1c1)
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Capittel 2
Korte beschrijvinge van de legginge, gesteldheid, politicque en ecclesiasticque regeeringe,
mitsgaders de aart en natuir [van] de hooge rechten en gerechtigheden a) van de heerlijkheid
Borculo, en b) van de heerlijkheid Lichtenvoorde, gelijkmede, c) de gerechtigheden van de
havesathe Marhulsen.

Borculo
§ 1. Legginge en aengrensende territoiren deeser heerlijkheid
De heerlijkheid Borculo is gelegen in de provincie Gelderland in 't graaffschap Zutphen,
werdende voor een groot gedeelte doorsneden van het riviertje de Barkel, van welke deselve
haar naam ontleent, en die met eenige bijsondere armen langs het Huys en de stad Borculo
stroomt.
Deselve werd gerekent in haar omtrek groot te weesen plusminus darthien uuren gaans, en
grenst ten oosten aen de provincie Overijssel, ten zuyden aen het bisdom Munster, aen het
schependom der stad Groenlo, en aen de heerlijkheden Bredevoort en Lichtenvoorde, ten
westen aen het schoutampt van Lochem en het landdrostampt van de graaffschap Zutphen. En
ten noorden mede aen het schoutampt van Lochem en de provincie van Overijssel.
§ 2. Steeden, dorpen en voogdijn van deselve
Deese heerlijkheid, waar toe de stad Groenlo voormaals mede heeft gehoort gehad, dog die in
den jaare 1236 door Hendrik heer van Borculo aen Otto grave van Gelder en Zutphen is verkogt
geworden, bevat actuel nog in sig: de stad Borculo [21] en het open steedje Eijbergen, nevens
de vier kerkdorpen Geesteren, Gelselaar, Neede en Rekken. En is verdeelt in de stad en het
schependom Borculo en de vier voogdijn, als 1) de voogdij Geesteren, 2) de voogdij Eijbergen,
3) de voogdij Neede, en 4) de voogdij Belterum.
§ 3. De stad en het schependom van Borculo
De stad Borculo, die op sig selvs niet seer groot nog fraay is, heeft een vrij geëxtendeert
schependom, bestaande behalven eenige tuynen, saay- en weydelanden kort onder de stad
gelegen, in een eenige boerschap Dijke genaamt. Zijnde de stad verdeelt in 15, en het
schependom in 2 rotten. Hebbende ieder Rot een afsonderlijke rotmeester en heeft sulks ook
also plaats omtrent de hier na gemelte rotten of quartieren in de bijsondere voogdijn.
§ 4. Boerschappen en markten onder de voogdij van Geesteren
Onder de voogdij Geesteren gehoren het dorp Geesteren, het dorp Gelselaar, de gehele
boerschap van Gelselaar en wijders de boerschappen Lempel of Agteresch, den Kulsdom, den
Ruspelhoek, anders Rusbroek genaamt, Over-, Nederbeel, Haarlo en Huurne. Zijnde verdeelt in
twee markten als de markt van Geesteren en de markt van Gelselaer en in 8 rotten.
§ 5. Boerschappen en markten onder de voogdij van Eijbergen
Tot de voogdij Eijbergen gehoren, behalven de stad Eijbergen, het dorp en de boerschap
Rekken, mitsgaders de boerschappen den Holterhoek, Mallum, het Loo, Ouden Eijbergen en
Hupsel. Zijnde verdeelt in twee markten, als de markt van Eijbergen [22] en de markt van
Rekken, en in 16 rotten.
§ 6. Boerschappen en markten onder de voogdij van Neede
Onder de voogdij Neede gehoren het dorp Neede en de boerschappen Brammelo, Loghuysen,
den Ruwenhoff, Hoonte en den Noorddijk. Zijnde verdeelt in vier markten, als de markt van
Neede, die van Brammelo, die van Loghuysen en die van Noorddijk, en in 24 rotten.
§ 7. Boerschappen en markten onder de voogdij van Beltrum
En tot de voogdij Beltrum gehoren de boerschappen Beltrum, Lindvelde, Avest en Zwolle, zijnde
verdeelt in twee markten, als die van Beltrum en die van Zwolle en in 13 rotten.
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§ 8.

Voorig denombrement der huysgesinnen of familiën, alsmede der in- en
opgesetenen deeser heerlijkheid en of deselve zedert vermeerdert dan vermindert
zijn
Volgens bekomene informatien is in den jaare 1748 bij occasie van het betalen van de liberale
gifte of den 50sten penning bevonden, dat de in- en opgesetenen der geheele heerlijkheid
Borculo hebben bestaan in 1582 familiën of huysgesinnen, die door elkander werden gerekent te
bestaan in 7474 personen sonder onderscheid van sexe en jaren, namentlijk:

in de stad Borculo
in de stad Eijbergen
in de voogdij Geesteren daaronder mede begrepen de boerschap Dijke in het Schependom
van Borculo
in de voogdij Eijbergen
in de voogdij Neede
en in de voogdij Beltrum
Dus te samen

Huisgesinnen:
207
136

Personen:
735
544

376
235
405
223
----1582

1880
1175
2025
1115
------7474

[23] En is ons door de respective officianten versekert, dat over het algemeen genomen zeedert
die tijd tot nu toe het getal der ingesetenen van deese heerlijkheid niet vermindert, maar eerder
merkelijk vermeerdert is.
§ 9. Politicque regeeringe van de Heerlijkheid Borculo
Hier mede nu overgaande tot de politicque, in tegenoverstellinge van de ecclesiasticque
regeeringe, van en in de heerlijkheid Borculo staat daar omtrent aenvankelijk en in 't generael te
remarqueren:
§ 10. De jurisdictie en bestellinge over deselve competeert aen den heer
Dat aen den heer van die heerlijkheid, als een erfflijk recht vanouds gehoort hebbende en alnog
gehorende: de hooge, middelbaere en laage jurisdictie. Daeruyt van selvs komt te volgen dat
aan hoogstdenselven mede competeert de beschikkinge en bestellinge over alle saaken van
policie, financie en justitie. En om deselve na behoren te doen behandelen, mits maar niet
contravenierende de publicque ordonnantien, reglementen en ordres van den souverain, nog de
rechten en privilegiën van deese of geene steeden, plaatsen, markten of districten.
§ 11. Het drossardampt
Dat dienvolgens in de eerste plaats en in sekere opsigte als generael officier, of liever, als
representant van den heer, kan en moet werden geconsidereert den drossard, zijnde actuel mr.
Gijsbert van Hasselt, die daartoe op den 20 augustus 1767 is aengestelt volgens desselvs
minute acte van commissie sub D 1mo en wel op den voet van de instructie, sub D.2do ,
waaromtrent wij maar met weinige sullen remarqueren:
1. Den drost stelt een substitut of stadhouder aen
Dat ofschoon bij de gemelte actens van commissie en instructie [24] aen den drossard Van
Hasselt de faculteit en het pouvoir wel niet is gegeven om een substitut of stadhouder te mogen
aen te stellen, maar selvs bij den 11.artikel van de instructie, sub D.2do, nominatim bedongen
geworden, dat hij zijn situm domicilium soude moeten houden in de stad Borculo of ten minste
alle veerthien daegen des vrijdags en des saturdags sig aldaar laten vinden. Echter naderhand
door den heer Fürst Czartoryski aan hem is gepermitteert geworden om een verwalter-drossard
aan te stellen, so als hij daar toe dan ook bij acte van den 5 januarij 1775, welkers copie wij
hierbij voegen sub D.3tio, daartoe heeft genomineert den borgermeester en rentmeester
Frederick Ernst Spanker. Gelijk den actuelen drossard Van Hasselt ook nooyt sijn situm
domicilium tot Borculo gehad, maar bij continuatie tot Zutphen gehouden heeft. En heeft
denselven ons instantelijk versogt, dat bij de voor hem te arresterene nieuwe commissie of wel
en liever bij de instructie, aan hem het pouvoir mogte werden verleent om bij continuatie het
drostampt bij sijne absentie of indispostie door een verwalter te laten waernemen. En dat hij niet
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mogte werden verpligt om precies alle 14 daegen des vrijdags en saturdags tot Borculo praesent
te weesen, veel weiniger sijn situm domicilium aldaar te houden. Echter belovende en
aennemende om van tijd tot tijd en voorts so dikwijls eenige saaken van aanbelang mogte
voorvallen, sig derwaarts in persoon te sullen begeven.
Wanneer wij nu in aenmerkinge neemen eensdeels het gering inkomen van dit drostampt,
waarvan wij so aenstonds nader sullen spreeken, en andersdeels dat den drossard [25] Van
Hasselt tot nu toe van voorschreven permissie heeft gejouisseert gehad, so komt het ons voor,
dat desselvs gemelte versoek soude konnen werden geaccordeert, en wel so en in dier voegen
als wij den voorschreven 11 artikel bij de concept nadere instructie voor den drossard Van
Hasselt, die wij hier na capitel 5 sullen overleggen, mede hebben verandert.
2. Tractement en betaalde recognitie van den drossard
Dat in voorige of oude tijden tot het drostampt van Borculo heeft gestaan een vast tractement,
door den heer betaalt werdende, van ses hondert guldens, mitsgaders de vourage voor vier
paarden. Dog dat naderhant, en wel tijde dat deese heerlijkheid nog aen het Huys van Limburg
Styrum toebehoorde, daarin deese veranderinge is gemaakt, dat het drostampt successive is
gegeven aan de adelijke familiën Van Munster en Duthe, die op hunne havesathen binnen
deese heerlijkheid gelegen woonden, en honoris gratia het drostampt alleen op de daartoe
staande emolumenten, die echter seer gering zijn, wel hebben willen bedienen.
Dat na het overlijden van den laatsten drossard Duthe geene bekwaeme subjecten om dit
drostampt met eenig konnen waar te neemen, binnen de heerlijkheid te vinden geweest zijnde,
daarmede is begunstigt den overledene advocaet mr. Joost Schomaker, altoos tot Zutphen
gewoont hebbende, edog mede alleen op het genot der emolumenten tot hetselve staande, en
na het afsterven van deese, den actuelen drossard mr. Gijsbert van Hasselt, mede als gesegt,
sijn situm domicilium tot Zutphen houdende.
Dat echter den overledene heer grave van Fleming altoos [26] begrepen hebbende aen de eene
zijde, dat de nuttigheid en in sekere opsigte noodsakelijkheid wel vorderde, dat den drossard
eeneassidue residentie binnen de heerlijkheid hielde, maer aen de andere kant, dat hetselve
aen een man van fatsoen en bekwaamheid niet te vergen was, tenzij wederom een convenabel
tractement tot dit drostampt vastgestelt wierde. Dierhalven bedagt is geweest, sonder
praejudicie der domaniale inkomsten een fonds uyt te vinden, en wel in deeser voegen: dat
voortaan de aan te stellene drossarden souden betalen eene contante recognitie, dat die dan
telkens soude werden uytgeset, de de interesse van dien gelijk mede bij vervolg die van de reets
betaalde recognitien der praedecesseur of praedecesseuren, door denselven soude werden
genoten, tot dat uyt de interesse van dien successive te fournerene contante recognitiën een
vast tractement van een duysent of meerdere guldens voor den drossard gevonden soude
konnen werden.
Gelijk dan ook op die voet den actuelen drossard Van Hasselt bij sijne aenstellinge eene
contante recognitie van 2.000 guldens betaalt heeft en daarentegen aan hem sijne instructie,
sub D.2do, een jaarlijks tractement van 60 guldens toegelegt is, zijnde die 2.000 guldens
doenmaals tegen den interesse van 3 parcent aen den heer Schout bij Nacht Grave van Bijland
opgeschoten, en daaruyt voortgekomen de obligatie in dato 23 september 1767 op de memorie
of specificatie sub B1mo onder [27] no. 70 gemelt.
3. Desselvs emolumenten
Dat de emolumenten van de drost genoegsaem alleen bestaan in het genot van de 20sten
penning der pecuniaire boetes, en 6 gulden voor het helpen opneemen van ieder kerk- en
provisorye- of armerekeninge ten plattenlande, waarvan hierna omstandiger sal werden
gesproken.
4. Monsteringe der in- en opgesetenen
Dat in voorige tijden de in- en opgesetenen van deese heerlijkheid nu en dan zijnde gemonstert
geworden, om te ondersoeken of deselve wel na behoren van gewheer waeren voorsien, ten
minsten dat in ieder huys een snaphaan was.
Dit de reeden is, dat het doen van die monsteringe aen den drosten bij derselver instructie is
geïnjungeert geworden, en ook gelaten in die voor den actuelen drossard Van Hasselt, sub
D.2do., ofschoon die revuen of monsteringen tegenswoordig so seer geen plaats meer hebben.
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5. Het houden der wagten op de frontieren
Dat echter het houden der wagten op de frontieren door de ingesetenen, waervan bij den 6
artikel der instructie sub D.2do werd gesproken, nog wel plaats kan hebben: niet alleen in tijden
van oorlog, maar ook bij het doen van generaele sogenoemde heydens- of vagabonde jachten.
6. Het doen der inquartieringe en billetteringe van militie
Dat omtrent het doen der inquartieringen en het billetteren van de militie, waar toe gehoort den 7
artikel der voorschreven instructie, doorgaans deese order werd gehouden: dat den drost,
advertentie bekomen hebbende van het getal der trouppes die binnen de heerlijkheid moeten
geïnquartiert of gebilletteert werden, vooraf met de borgemeesteren der stad Borculo reguleert,
hoeveel van deselve in redelijkheid binnen die stad sullen werden gelogeert, waarbij telkens, so
veel eenigzints doenlijk, werd [28] in acht genomen, dat de cavallerie niet binnen de stad, maar
ten plattenlande geïnquartiert of gebilletteert werd. En werd de verdelinge van die militie, welke
binnen de stad moet logeren, door de borgemeesteren selvs gereguleert.
Dit voorafgegaan zijnde, verdeelt den drost het overige getal der trouppes tussen de vier
voogdijen [waarbij] de boerschap Dijke in het schependom der stad Borculo onder de voogdij
van Geesteren en Gelselaar [wordt] begrepen, na rato van de huysen en woningen die in ieder
van deselve gevonden werden. Daarna assigneert den drossard aen ieder voogd het getal van
de trouppes voor sijn voogdij, die deselve dan wederom met sijne rotmeesters verdeelt, en
daarop de billetten uytgeeft.
Staande omtrent de voogdij Eijbergen in 't bijsonder te remarqueren, dat doorgaans een derde
van de voor die voogdij geassigneerde quota binnen de steede Eijbergen op verdelinge van de
borgemeesteren aldaar, en de overige twee derde parten onder de boerschappen van die
voogdij op assignatie van de rotmeesters gelogeert werden.
E is den drost verpligt, so veel doenlijk, sorge te dragen dat de respective voogden en
rotmeesters den eene opgeseeten boven den anderen niet beswaeren.
7. En laastelijk, dat bij het vervolg van dit ons rapport nog diverse saaken sullende voorkomen,
die van het departement van den drossard zijn, ofschoon daarvan bij de instructie sub D.2do
geene mentie is gemaakt, wij [29] deselve echter bij de concept vernieuwde instructie, hierna
onder capittel 5 te appliceren mede hebben vervat.
§ 12. Den hoffsecretaris
Wijders heeft sowel den overledene heer grave van Fleming als den heer Fürst Czartoryski over
de heerlijkheid Borculo gehad een bijsonder hoffsecretaris, zijnde geweest den borgemeester en
rentmeester F.E. Spanker, die daartoe is aengestelt bij commissie van den 12 februari 1749,
welkers copie wij de eer hebben hier bij over te leggen sub lit. E.. Dog heeft denselven
aenstonds begrepen, dat die sijne commissie en qualiteit, door de verkoop deeser heerlijkheid
aen Sijne Hoogheid, welke een bijsonder secretaris en griffier generaliter over hoogstdesselvs
domeinen heeft, van selvs is komen te cesseren, gelijk wij sulks ook aen hem gedeclareert
hebben.
§ 13. De ontvangers der verpondinge
Eindelijk moet ook nog als eene generale bedieninge deeser heerlijkheid en dus so wel over de
stad Borculo als over het platteland aengemerkt werden de ontvangersplaats der verpondinge,
welke, ofschoon in sekeren opsigte eene quartierlijke bedieninge, echter door den heer werd
begeven. Voormaals is over deese geheele heerlijkheid maar een eenige ontvanger van de
verpondinge geweest, en daar toe laast bij commissie of liever contract van den 12 october
1752, welkers copie wij hiet bij voegen sub F.1mo, aengestelt: Rudolph Jan Abbinck bij afstand
van desselvs vader [30] mr. B.E. Abbinck, actuel nog borgemeester der stad Groenlo. Edog den
voornoemden R.J. Abbinck in den jaare 1769 wederom vrijwillig afgestaen hebbende den
ontvangst van de verpondinge over de stad en het schependom van Borculo is doenmaals bij
commissie en contract van den 23 september 1769, welkers copie hierbij werd gevoegt, sub
F.2do., daar mede gebeneficieert mr. Antonie Johan Aberson, dus er tegenswoordig twee
ontvangers van de verpondinge zijn, namentlijk over de stad en het schependom van Borculo
den gemelten A.J. Aberson, en over het platteland, de steede Eijbergen daar onder begrepen, of
het overige van de heerlijkheid Borculo, den voornoemden Rudolph Jan Abbinck. Waaromtrent
wij kortelijk moeten remarqueren:
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1. Deselve zijn ad vitam vel culpam aengestelt.
Dat volgens de actens van commissie, of liever van conventie, sub F.1mo & F.2do, beyde die
ontvangers even als alle de andere amptenaeren en bediendens van officia publica et formata
zijn aengestelt ad vitam vel culpam.
2. Dat deselve geen eed van getrouwheid doen, maar ten behoeve en securiteit van den heer
cautie hebben gestelt, vermits den heer, als deese aenstellinge doende, responsabel en
aensprekelijk is voor alle schade die het quartier, den ontvanger-generael of de bijsondere in- en
opgesetenen deeser deerlijkheid bij de aengestelde ontvangers van de verpondinge mogten
komen te lijden.
3. Derselver cautie
Dat den voorschreven Rudolph Jan Abbinck sig bij de [31] conventie sub F.1mo, heeft
geëngageert gehad om als ontvanger van de stad en heerlijkheid Borculo te stellen eene reële
cautie binnen deselve heerlijkheid ter summa van twaalfduysent guldens, gelijks desselvs
ouders en om deswegens ook op den 20 januari 1753 hebben verbonden de ongereede
goederen, breeder gemelt bij de acte sub F.3tio en het daartoe relative product sub F.4to.
4. Dat of wel den boven gemelten ontvanger der verpondinge over de stad en het schependom
van Borculo, mr. A.J. Aberson bij de acte van commissie of conventie, sub F.2do, niet heeft
aengenomen om te praesteren eene 't zij reële, 't zij personele borgtogt. Echter desselvs
broeder, den lieutenant, thans capitain J.J. Colson Aberson, sig tot securiteit van den heer der
heerlijkheid Borculo tot cautionaris heeft gestelt ter summa van 2.000 guldens en daarvoor
speciael verbonden desselvs erff en goed Hagenbeck genaamt, onder het richterampt van
Ruurlo aen de Kleyne Wiersche gelegen, als sub F.5to, en dat bovendien desselvs thans
overledene vader, den predikant van Ruurlo, W. Aberson, volgens acte van den 19 september
1769, sig voor den tijd van 12 jaaren, welke mitsdien in den jaare 1779 staan te expireren, en
waarop alsdan sal dienen reflexie genomen te werden, mede tot borge heeft gestelt, als sub
F.6to.
5. Deselve moeten de quitancien dat het comptoir generael voldaen is produceren
Dat behalven de voorschreven gestelde cautien beyde de bovengemelte ontvangers Abbinck en
Aberson sig bij derselver actens van aanstellinge, respective sub F.1mo et F.2do, [32] hebben
verbonden om ieder jaar, een vierendeel jaars na de tijd, dat het comptoir generaal moet zijn
voldaen, aen den heer van Borculo of desselvs gevolmagtigde bij quitancie te doen blijken, dat
zij het comptoir generael voldaen hebben.
eze praecautie komt ons tot volkomene securiteit van Sijne Hoogheid, allezints noodsakelijk
voor en teffens mede convenabelst, dat beyde die ontvangers verpligt werden om de quitancien
van den ontvanger-generael jaerlijks binnen de voorschreven termijn aan den tijdelijken drossard
in naeme van Sijne hoogheid te vertonen, en dat teffens den dossard werd gelast, niet alleen op
die quitancien te annoteren, dat deselve aan hem zijn vertoont, maar ook om jaarlijks binnen 14
dagen na expiratie van voorschreven termijn, aen deesen Raade schriftelijk te berichten en op te
geven of die quitancien aen hem zijn geëxhibeert, en de ontvangers van het comptoir generael
ten vollen voldaen hebben. Gelijk wij dan ook dien conform eene periode hebben gevoegt
respective in de concept nieuwe actens van commissie der meer gemelte twee ontvangers en
van instructie voor den Drost, die wij hier na onder capittel 5 sullen overleggen.
6. Betaalde recognitie door den ontvanger der verpondinge
Dat den meer gemelten Rudolph Jan Abbinck in den jaare 1752 tot ontvanger van de
verpondinge over de geheele heerlijkheid is aengestelt op een contante [33] recognitie van
5.000 guldens en van nog een duysent guldens voor de reets verlopene tijd der gedaene
waarneminge van deese ontvangersplaats, dus te samen 6.000 guldens ongelet desselvs vader
vrijwillig ten sijnen behoeve afstand heeft gedaen.
7. Contant der ordinaris verpondinge
En 7, dat volgens bekomene informatien de ordinaris verpondinge jaarlijks bedraagt over de stad
en het schependom: plusminus 1.200 gulden, en over het verdere gedeelte der heerlijkheid:
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circum circa 12.000 gulden. En dat de ontvangers daarvan genieten 5¼ parcent boven de
verdien-sten van overboekingen en het uytgeeven van extracten, hetwelke all dikwijls plaats
heeft.
Laatstelijk hebben wij de eer ter tafele van U Ed. Mog. over te geven alle de originele actens
waar van de copien sub all. lit. F.1mo, F.2do, F.3tio, F.4to, F.5to et F. 6to. zijn geappliceert, welke
mitsdien bij de verdere archieven dienen geseponeert te worden.
§ 14.
Eindelijk zijn er in de heerlijkheid Borculo nog wel eenige andere bedienden die eene generale
relatie tot die geheele heerlijkheid hebben, dog sullen wij convenabelder van deselve hierna bij
de behandelinge der saaken, waar toe zij speciael gehoren konnen spreken.
En sullen wij dierhalven alnu met verdere betrekkinge tot de politicque, in tegenoverstellinge van
de ecclesiasticque.

Regeeringe van de Heerlijkheid Borculo
§ 15. Onderscheidene magistraten en gerichten in de Heerlijkheid Borculo
Dat de objecten daar van zijn de saaken van policie, financie en justitie, en dat deselve
respective gehoren tot de volgende vier onderscheidene collegien, welke in deese heerlijkheid
plaats hebben, als:
1. De magistraat en het stadgericht van Borculo.
2. De magistraat der steede Eijbergen.
3. Het landgericht van de heerlijkheid Borculo.
En 4. Het hooge so criminele als breukenbericht.
Van alle welke wij nu afsonderlijk sullen spreeken.
§ 16. De magistraat en het stadgericht van Borculo
Wat het eerste of de magistraat en het stadgericht van Borculo betreft, hetselve heeft vanouds
bestaan, en bestaat ook alnog in de vier borgemeesteren, zijnde in judiciële saaken teffens
schepenen of liever assessoren en een secretaris.

Het stadhuis van Borculo bij de kerk. Op de achtergrond de Hofpoort.
§ 17. Saaken van policie in de stad Borculo
De voornoemde vier personen, die jaarlijks door den heer verkoren en aengestelt werden,
hebben in qualiteit als borgemeesteren alleen de directie van en cognitie over alle de saaken
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van policie, sonder selvs dat den drost in de magistraatsvergaderinge sessie heeft, maar
rouleert het praesidie ieder maand tusschen deselve, beginnende van den oudsten af, so dat
ieder der borgermeester drie maanden in 't jaar praesideert.
De magistraat der stad Borculo heeft geene vast bepaalde [35] vergaderingsdaegen, maar werd
telkens wanneer er eenige saaken van policie en financie voorkomen door den praesiderende
borgemeester geconvoceert.
Ook werden voor deese magistraat gepasseert alle voluntaire actens mitsgaders de transporten
van alle onroerende goederen binnen de stad en desselvs schependom gelegen, waaromtrent
wij als iets bijsonders moeten aanmerken, dat sodaene transporten voor borgemeesteren, gelijk
ook die ten landrechte, voor den richter en schepenen werden gepasseert in naame van den
heer, en dat daarom ook in het hoofd der actens de naam van den heer voorkomt en gebruykt
werd.
Den richter en borgemeesteren nevens den secretaris en landschrijver hebben ons gevraagt, of
zij voortaan in het hoofd der actens van transport souden moeten stellen en opnoemen alle de
tituls van Sijne Hoogheid. En hebben wij hun geantwoord, dat het, na onse gedagten, allezints
genoeg soude weesen, wanneer zij daar bij alleen stelden: Sijne Hoogheid den heere Prince
van Orange en Nassau, etc., etc., etc., Heer der stad en heerlijkheid Borculo etc., etc., etc..
De actuel fungerende borgermeesteren en schepenen der stad Borculo zijn: Frederik Ernst
Spanker, mr. Gerrit ter Meulen, mr. Ludovicus Johannis Lamberg en mr. Adam Abreson, en den
actuelen secretaris is mr. Gerhard Vatebender.
§ 18. Saaken van financie van de stad Borculo
De saaken van financie der stad Borculo zijn gedemandeert aen de vier borgemeesteren en het
collegie der gemeenslieden, [36]
Gemeenslieden en derselver aanstellinge
bestaande uyt acht personen die mede over alle financiële saaken moeten werden gekent, en
ook mede afhoren de jaarlijkse rekeningen van de stad, van de kerk en van de provisoren. De
actuele leeden van het collegie der gemeenslieden zijn: Jan Felleman, Willem Mullerinck,
Lambertus van Dulmen, Jochem Cobus, Jan Chosij, Barend de Roller, Arend Jan Breukers en
Hendrik te Harkel, zijnde alle ad vitam. Werdende in cas van vacatuire, de vervullinge en
aenstellinge niet door den heer, maar door de vier borgermeesteren en de overige
gemeenslieden gedaen. En beloven derselve bij den eed, die zij in handen van den presidentborgermeester afleggen, mede dat zij den heer van de heerlijkheid houw en getrouw sullen zijn
en de stadsprivilegien helpen mainteneren.
§ 19. Stadsfinanciën
De financien of jaarlijkse inkomsten van de Stad Borculo zijn vrij gering en egaliseren maar even
de ordinaire uytgaven, hebbende de eene de andere, volgens de drie laast opgenomen
rekeningen bedragen:
Ontvang:
Uytgave:
over 1773
f 499-18-0
f 443- 9-5
over 1774
f 474- 7-0
f 530- 7-0
en over 1775
f 469-14-0
f 424- 0-7
Wij sullen Ued. Mog. attentie niet ophouden met een recit der onderscheiden posten, waar uyt
de ordinaire inkomsten en uytgaven van de stad Borculo eygentlijk bestaan, maar [37] ons daar
omtrent kortelijk refereren tot de drie bovengemelte rekeningen selvs, die wij de eer hebben hier
mede over te leggen en maar met een enkelt woord remarqueren:
1.

Dat ofschoon deese stadsrekeningen niet mede door iemand namens den heer, 't zij dan
een gecommitteerde, 't zij den drossard, maar alleen door de borgermeesteren en
gemeenslieden werden opgenomen, echter telkens een dubbelt originel van deselve aen
den heer moet werden overgegeven.

2.

Dat de stadstoll of het passage- en weggeld bestaat in eene stuiver van ieder voiture, en
den kannen- of gruyt- en koningsaccijns in 3½ stuiver van ieder vat bier, zijnde deesen
accijns gefundeert op 's Landschaps placaet van den 16 mey 1679 en gerenoveert den
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21 july 1735, te vinden in 't Groot Gelders Placaetboeck, 2de deel, colom 493 en 3de deel
colom 531.
3.

Dat de vensteraccijns jaarlijks door de magistraet werd omgeslagen over alle
winkelneering doende borgeren en ingesetenen.

4.

Dat, als bij de voornoemde rekeningen te sien, het vast inkomen der borgermeesteren
niet meer bedraegt dan voor ieder f 7-12-0, en zijn de verdere emolumenten, bestaende
genoegsaem alleen in actens die voor deselve gepasseert werden en in voorvallende
judiciele saaken, so voor het stad- als landgericht, die echter weinig zijn, ook seer gering.

5.

Dat de voornoemde laast opgenomene stadsrekeninge, gaande over den jaare 1775,
heeft voortgebragt een goed slot van f 147-14-2.

6.

Dat de stad Borculo is belast met vier capitalen te samen bedragende 2.298 guldens en
lopende jaarlijks tegens den interesse van 3 procent, alle ten behoeve van de Grooten of
Stadsarmen aldaer.

Gesteltheid van stadsgebouwen en straaten.
En 7. dat de bekrompenheid van stadsfinanciën de eenigste reden is, dat stadsgebouwen als
bij voorbeeld het stad- of raadhuys mitsgaders de poorten geene fraaye vertoninge
maken maer seer onsienlijk gestelt zijn, en dat in 't bijsonder de stadsstraten sodanig
geconstitueert zijn, dat die genoegsaem niet sonder gevaar gepasseert konnen werden.
§ 20. Verlegginge der straat van de Hoff tot de Geesterse Poort, hoe de kosten daar toe
te vinden en hoe met de mistvaalden te handelen
Over dit laatste door ons in 't breede met de magistraat gesproken zijnde, was deselve
volkomen geresolveert om bij provisie de straat lopende van het Hoff tot aen de Geesterse Poort
te doen opneemen, en opnieuws in goede order leggen,wanneer de borgeren en ingesetenen
met hunne huijsen en erven tegens deselve aenschietende, daer toe mede iets
contribueerdende, en UEd. Mog. de goedheid geliefden te hebben te permitteren, dat het nodige
sand tot die straat uyt 's heeren bouwland genaamt den Deugenweerd gehaalt en daar toe 's
heeren wagen- en lijff- of handdiensten gebruykt wierden, het welke na onse gedagten, en mede
volgens die van den rentmeester Spanker door Ued. Mog. wel soude konnen werden
geaccordeert. Hierop de eygenaren der voor gemelte huysen en erven gesondeert zijnde of
deselve vrijwillig souden willen contribueren tot de kosten wegens het verleggen der
voorschreven straat, en door de meeste derselve sulks aengenomen wesende.
Hebben wij verder met de magistraat overlegt en gereguleert welke order en forme, na het
verleggen van deese straat soude dienen plaats te hebben, omtrent de mistputten voor veele
deeser huijsen leggende, en die de bewoonders [40] derselver absolut niet konnen missen,
gelijk mede om ten wederzijden van die straat te doen planten lindeboomen, voor soverre sulks
gevoeglijk kan geschieden.
Wij souden dierhalven van gedagten en advijs weesen, dat UEd. Mog. de magistraat der stad
Borculo souden konnen aenschrijven en so veel nodig autoriseren: [in de kantlijn bij het
volgende:] den 10 maert 1777: Fiat resolutie conform
1.

Om hoe eerder so beeter door een deskundig en bekwaam persoon te doen nagaen,
hoeveel de kosten sullen bedragen van het opneemen en wederom in goede order leggen
bij provisie van de stadsstraat lopende van het Hoff tot aan of bij de Geesterse Poort.

2.

Om daarna ten spoedigsten een overleg te beramen, hoeveel de eygenaeren der huysen
en erven ten wederzijden aen die straat gelegen, tot de kosten souden behoren te
contrbueren, en alle devoiren aan te wenden, dat deselve die last vrijwillig op sig neemen.
Dog voor so verre deese contributie niet toereykende mogte weesen, het kort van dien uyt
stadsfinancien te vinden en te voldoen.

3.

Om dit een en ander voorafgegaen zijnde, de voorschreven straat te doen opneemen en
in goede order herleggen, mitsgaders ten wederzijden van deselve, voor so verre sulks
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gevoeglijk kan geschieden, in egale rijen te doen planten lindeboomen, en deselve
vervolgens altoos plat te laten scheeren.
En 4. Om bij het verleggen van die straat teffens te reguleren en te arresteren tot hoeverre de
mistvaalden, voor sommige van de huysen aldaar leggende, na de straat toe, dog niet
[40] op deselve sullen mogen werden g'extendeert, mitsgaders dat aan niemand aldaer
eenige gegravene mistputten sal mogen hebben, maar dat een ieder sorge sal moeten
dragen, dat de grondslag of bodem van desselvs mistvaalt, 't zij dan dat hij deselve wi;
bestraaten, 't zij behoorlijk besanden, altoos iets hoger is dan de te leggene straat voor
sodaene mistvaalt.
Wijders dat UEd. Mog. aen gemelte magistraat souden konnen permitteren om het sand
tot de voorschreven te vernieuwene straat nodig, uyt Sijn Hoogheyds bouwland, genaamt
den Deugenweerd, ter plaatse daar den rentmeester Spanker hetselve convenabelst sal
oordelen, te mogen doen haalen, en daar toe 's heeren wagen- en lijff- of handdiensten,
so verre nodig te gebruyken, mits wel sorg dragende, dat het voornoemde sand regulier,
door sonder putten te laten, gespit, de swarte grond of bovenste nerff eerst afgestoken,
ter zijde gelegt, en naderhand uytgegravene sand wederom behoorlijk geslegt werd.
En dat tot alle voorschreven eyndes extract van die resolutie so aan borgermeesteren der
stad Borculo als aan den rentmeester Spanker, om voor so verre het laatste lid betreft, te
strekken tot desselvs naricht, toegesonden soude konnen werden.
§ 21. Stadsrentmeester
Tot de administratie van stadsgoederen is een bijsondere [41] rentmeester, zijnde actuel
Johannis Prior, die mede ieder jaar door den heer werd aangestelt. En moet denselven jaarlijks,
als reets gesegt, aen de borgermeesteren en gemeenslieden behoorlijke rekeninge en
verantwoordinge van sijne gehoudene administratie doen.
§ 22. Kerke- en armengoederen
Tot de saaken van policie en der financien van de stad Borculo gehoren eenigermaten mede de
directie en administratie der goederen, so van de kerk als van den Grooten of Provisoriearmen
aldaar, immers sullen wij daar van alhier gevoeglijkst konnen handelen en gelieven UEd. Mog.
daaromtrent geïnformeert te weesen:
§ 23. Kerkmeesteren
Dat de administratie der kerkegoederen van de stad Borculo onder de surintendance van de
magistraat is toevertrouwt aen twee kerkmeesteren, die jaarlijks ook door den heer werden
aengestelt, zijnde actuel Lambertus van Dulmen en Jochem Kobus. En dat deselve bij
tourbeurten jaarlijks van hun bewind en administratie aen de magistraat en gemeenslieden
moeten doen behoorlijke rekeninge, waarvan als dan een dubbelt originel aen den heer werd
overgegeven.
De drie laast opgenomene kerkerekeningen.
Wij hebben de eer hier bij ter tafele van UEd. Mog. over te geven de drie laast opgenomene
rekeningen der kerkmeesteren over de jaaren 1773, 1774 en 1775, waaruyt UEd. Mog. de
ordinaire inkomsten en lasten van de kerk [42] nader sullen konnen ontwaar werden, en teffens
gelieven te vernemen, dat deese kerk seer sober gedoteert is, terwijl heeft bedragen:

over 1773
over 1774
over 1775

Den ontvang:
f 169-4-3
132-8-7
134-19-2

Den uytgaav:
143-18-2
122-4-0
140-5-5

§ 24. Provisoren der Armen
En dat de administratie der goederen gehorende aan de Stadsarmen, so wel die in, als die
buyten de twee Gasthuisen verpleegt werden, mede onder de surintendance van de magistraat
is gedemandeert aen twee provisoren, die jaarlijks ook door den heer werden aengestelt, zijnde
tegenwoordig Berend te Rolder en Jan Grotenhuijs.
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De drie laast opgenomene Provisorie Armen Rekeningen
Deese provisoren doen insgelijks jaarlijks bij tourbeurten rekeninge aen de magistraat en de
gemeenslieden, van welke dan mede een dubbelt originel telkens aen den heer werd
overgegeven, so als wij de drie laast opgenomene mede hierbij overleggen. Waeruyt niet alleen
kan werden afgenomen in welke posten de jaarlijkse revenues en uytgaven bestaan, maar ook
consteert, dat heeft bedragen:

[43]

In geld:
over 1773
over 1774
En over 1775

Den ontvangst:
f 1166-11- 0
1020-15-12
986- 9-12

Den uitgaav:
f 1090- 3- 6
964- 7- 6
930- 6-14

En in rogge:
over 1773
over 1774
En over 1775

mud.: schep.: spind:
35
1
1
35
1
1
35
1
1

mud.: schep.: spind:
34
0
0
32
3
1
33
1
0

Hebbende het goed slot van die laast opgenomene rekeninge bedragen in geld: f. 132 - 10 - 8,
en in koorn: 3 mudden, een schepel en twee spinden rogge.
Diaconie Armen der stad Borculo
Dat tot Borculo wel mede plaats heeft een Diaconie Armenstaat en -cassa, maar dat buyten het
doen der respective rekeningen genoegsaem geene distinctie werd gemaakt tussen den
eygentlijk gesegden Grooten- of Stads- en Diaconie-armen, terwijl over het onderhoud derselve
of de te doene bedelingen de provisoren en diaconen met assistentie van de predikant altoos
met elkander de concert gaan en onderling convenable verdelinge of schikkinge maken.
§ 25. Verantwoordinge der slooten van de kerke- en armenrekeninge
Eyndelijk dient nog met opsigt tot de voornoemde kerkmeesteren en provisoren, dat vermits
deselve doorgaans gecontinueert en als gesegt bij tourbeurten de jaarlijkse rekeningen doen, dit
de reeden is, dat ten eynde een ieder het slot sijner eygene gedaene rekeninge verantwoorde,
bijvoorbeeld in de rekeninge over 1775, de goede slooten der rekeningen niet van 1774 gelijk
anders wel behoorde [44] maar die over 1773 verantwoord werden.
§ 26. Jaarlijkse aanstellinge en installatie van de stadsmagistraat, rentmeester,
kerkmeesteren en provisoren
Wij hebben boven gesegt, dat de vier borgermeesteren en schepenen der stad, mitsgaders
schepenen der heerlijkheid Borculo, den stadsrentmeester, de twee kerkmeesteren, en de twee
provisoren van de stadsarmen, jaarlijks door den heer aengestelt werden, en vinden ons verpligt
hieromtrent tot informatie van Ued. Mog. nog met een woord te remarqueren:
1.

Dat de ordinaire dag tot de magistraatsveranderinge der stad Borculo is de eerste sondag
na Driekoningen. Dat als dan den heer de vier borgermeesteren, nevens den
stadsrentmeester, de twee kerkmeesteren en de twee provisoren na de morgenpredikatie
met het aantrekken van de klok doet komen in de kerk, wanneer den drost namens den
heer deselve voor hun gedaene dienst bedankt, en uyt den eed ontslaet, maar aenstonds
opentlijk bekent maakt de naamen van de nieuw geëligeerde en aengestelde
borgermeesteren, stadsrentmeester, kerkmeesteren en provisoren. Dat hij sig daar op
met deselve na het stadhuys begeeft, en hun alle den eed van getrouwheid afneemt.
2.
Dat bij gebrek van stoff de dienende borgermeesteren doorgaans werden gecontinueert,
en dat sulks ook meest plaats heeft in aensien van den stadsrentmeester, de
kerkmeesteren en provisoren.
3.
Dat, als gesegt, de jaarlijkse veranderinge derselve op sondag [45] na Driekoningen
moetende gedaen werden, dierhalven de noodsakelijkheid sal vereyschen, dat den drost
de nominatie daartoe jaarlijks vóór den 15 december aen deesen Raade toe te senden;
dat wij aen denselvelven hebben ter hand gestelt een formulier hoedanig die jaarlijkse
nominatien in te richten.
En 4. Dat wegens het gering inkomen respective van borgermeesteren, van den
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stadsrentmeester, van de kerkmeesteren en van de provisoren, gelijk mede uyt hoofde
van de seer sobre gesteltheid der stadsfinanciën, so als uyt de voornoemde
onderscheidene rekeningen ligtelijk kan werden opgemaakt, de reeden en billijkheid na
onse gedagten sal vereyschen, dat voor de jaarlijkse veranderinge en aenstellinge van
deselve geene jura of leges ter griffie van deesen Raade genomen werden.
§ 27. Saaken van justitie of het eygentlijke stadgericht
Belangende nu de saaken van justitie of het eygentlijke gericht der stad Borculo, waarin en
omtrent de borgermeesteren, als gesegt, de functie van schepenen of assessoren waar nemen.
Daartoe gehoren alle civile actiën die iemand 't zij inwoonder of vreemdeling tegens een borger
of inwoonder van de stad en desselvs schependom, gelijk mede tegens een vreemdeling bij
arrest soude willen institueren.
En moet dit Gericht sig in alle opsigten reguleren, so na het Landrecht van de graaffschap
Zutphen, als na het reglement op de manier van procederen aldaer. Waarom dan ook het
stadgericht buyten vastgestelde feriën om de 14 daegen, en wel des maandags moet
vergaderen en gehouden werd, en werd het [46] het praesidie daarin door een der
borgermeesteren gevoert.
§ 28. Stadsdienaers en gerichtsbodes ten stad- en landgericht
Aan de magistraat en het gericht der stad Borculo zijn tot derselver dienst en het exploiteren van
alle politicque beveelen als judiciële actens toegevoegt twee stadsdienaers en gerichtsbodes, in
welke laast gemelte qualiteit zij mede voor het hooge landgericht en dus over de geheele
heerlijkheid fungeren. En werdende deselve bij vactuire privative door den heer aengestelt. Dog
genieten geen vast tractement, maar moeten sig alleen met de emolumenten en de voorvallende
verdiensten contenteren. Alleenlijk trekken deselve jaarlijks van den heer ieder twee mudden
roggen, betaalt werdende met 8 gulden, en tot Nieuwjaar ieder f 2-10-0.
De actuele stadsdienaers en gerichtsbodes ten land- en stadgerichte zijn: Jan Wessels en Jan
Frederik Sandvoort, daartoe aengestelt bij commissie: den eersten van den 23 mey 1736, en
den anderen van den 17 february 1742, als sub G.1mo et G.2do.
En heeft den heer Fürst Czartoryski bij actens van den 25 augustus 1772 de survivance der
stadsdienaers- en gerichtsbodesplaats van voornoemde Jan Wessels aen Frederik Christoffel
Muller, en die van gemelte Jan Frederik Sandvoort aen Willem Munch, soon van den jaeger
Johannes Munch, verleent, als sub G.3tio et G.4to.
§ 29. Magistraat der stad Eibergen
De magistraat der steede Eijbergen, gelegen omtrent twee uuren [47] van de stad Borculo, en
ongeveer een uur van de consiniën van het bisdom Münster, bestaat uyt vier borgermeesteren
en twee gemeensmannen of representanten van de borgerije, welke echter niet door den heer
aengestelt, maar op de
volgende wijse telkens maar
voor één jaar verkoren
werden:
Op St. Matthiasdag, zijnde den
24 february, vergaderen de
negen rotten, waar in de
ingesetenen der steede
Eijbergen verdeelt zijn, ieder
haar rotmeester aen 't hoofd
hebbende, in de kerk. Ieder rot
op eene bijsondere plaats en
verkiesen alsdan bij
meerderheid van stemmen
ieder een kieser of keurgenoot.
Deese negen kiesers of
keurgenoten gaan als dan met
elkander inde
consistoriecamer en verkiesen
aldaar mede bij meerderheid van stemmen vier borgermeesteren en twee gemeensmannen voor
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dat jaar, 't zij bij continuatie der voorige of afgaande, 't zij geheel of gedeeltelijk nieuwe, en
begeven sig daarop wederom in de kerk aen den volke bekent makende wie door hun verkoren
en aengestelt zijn.
§ 30. Administratie der revenues van de steede Eijbergen
Deese vier borgermeesteren en twee gemeensmannen administreren selvs onder haar de
stadsrevenues, waartoe wel voornamentlijk gehoort het passage- of weggelt, waarvan de stad
Eijbergen in possessie is, sonder echter dat wij voor alsnog hebben konnen ontwaer werden,
wanneer of van wie deselve dit recht heeft bekomen. En doen van die hunne administratie op
voornoemden St. Matthiasdag aen de negen rotmeesters en negen kiesers of keurgenooten (en
wel bevorens deese laatste tot de verkiesinge van een nieuw[e] magistraet overgaan) [48]
rekeninge en verantwoordinge, waarvan deselve als dan mede aen den volke kennisse geven,
sonder echter in deesen den heer eenigzints te kennen, veel min copie van deese rekeningen,
soals de magistraat der stad Borculo moet doen, aen denselven over te geeven.
§ 31. Verpagtinge van het passage- of weggeld te Eijbergen
Aanstonds na de voorschreven electie en aanstellinge van borgermeesteren en
gemeensmannen begeven deselve sig na een der herbergen en doen aldaar bij het uytbranden
van de kaars de verpagtinge van het voorschreven passage- of weggeld, waaromtrent nog
deese ceremonie plaats heeft: dat so ras de kaars is aangestoken den voogd van Eijbergen in
name van den heer aen een ieder verbied de kaars uyt te doen of uyt te blaesen bij poene van
28 goudguldens ten behoeve van den heer te verbeuren.
§ 32. Armenprovisoren aldaer
Vervolgens stellen de voornoemde borgermeesteren en gemeensmannen aen twee provisoren
van de Stadsarmen voor een jaar, welke op het eynde van dien aen deselve met opene deuren
doen rekeninge van hunne gehoudene administratie, dog werd van deselve rekeninge all mede
geen copie aen den heer overgegeven.
§ 33. Kerkmeesteren van Eijbergen
Maar het aanstellen en afhooren der rekeningen van de kerkmeesteren te Eijbergen geschied,
evenals te Geesteren, Gelselaar, Neede en Rekken, na voorgaande publicatie door den
drossard namens den heer. Den praedicant en alle gerffdens of ingelandens die daar bij
praesent willen komen, [49] waarvan wij hier na § 39 afsonderlijk sullen spreeken.
§ 34. Het aanstellen van een boode en nachtwaker
Eyndelijk stellen de borgermeesteren en gemeensmannen van Eijbergen aenstonds na
derselver verkiesinge, nog mede voor de tijd van één jaar aen een boode en een nachtwaker of
klapperman.
§ 36. Verdere directie over politicque saaken te Eijbergen
De magistraat der steede Eijbergen heeft sig meermalen ook wel andere saaken van policie
tragten aen te matigen, dog heeft den heer sig telkens daartegens so veel doenlijk verset, en
waarover dan ook wel eens seer onaengename proceduires zijn ontstaan, gelijk onder anderen
voor eenige jaaren is gebeurt over het verleenen van permissusie aen een operateur om sijn
kunst tot Eijbergen te exerceren, soals UEd. Mog. Hetselve nader en omstandiger sullen
gelieven te vernemen uyt het accord den 17 mey 1770 over die saak voor heeren
commissarissen uyt den Hove Provinciael van Gelderland aengegaen, deesen annex sub H.,
waarbij teffens is vastgestelt, dat de tijdelijke borgermeesters van Eijbergen bij continuatie
souden mogen permissie geeven aen operateurs en andere diergelijke personen om sig aldaar
te mogen vertonen, en derselver kunst exerceren, sodanig nogtans, dat daar door aen den heer
van Borculo of sijn drost niet soude zijn benomen de magt en faculteit om sodaene permissie te
mogen tegenspreekenen uyt hoofde van dien het selve te interdiceren, ende dat dientengevolge
de voornoemde borgermeesteren gehouden souden weesen aen sodaene interdictie te
defereren.

§ 36. Saaken van justitie onder Eijbergen

www.heerlijkheidborculo.nl

40

sshb/bp7

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

Maar wat betreft de saaken van justitie, so civile als criminele onder Eijbergen, deselve gehoren
even als de dorpen of het platteland respective tot het landgericht, mitsgaders het hooge of
criminele en het breukengericht, van welke wij in het vervolg afsonderlijk sullen spreken.
§ 37. Saaken van policie en financie ten plattenlande
Belangende nu de saaken van policie en financie in of over het platteland van deese
heerlijkheid, daar omtrent staat aenvankelijk te remarqueren, dat geene afsonderlijke
regeeringe, of liever: collegie over saaken van policie en financie ten plattenlande van de
heerlijkheid Borculo, plaats heeft, maar werden deselve aldaar behandelt, even als over het
verdere platteland van de geheele graaffschap Zutphen, terwijl men sig daar omtrent moet
reguleren respective na het landrecht mitsgaders de placaten, ordonnantiën en reglementen van
den souverain, en de particuliere reglementen en resolutiën van de heeren Staaten en
Gedeputeerde Staaten van de graafschap Zutphen. Zijnde het wel waer, dat de voorige heeren
van Borculo hebben gesustineert gehad mede bevoegt te weesen om statuten te maken,
immers om, voor soverre deselve niet tegens het landrecht en de ordonnantiën van den
souverain kwamen te strijden, dog is teffens ook waar, dat den laatste heer van Borculo, den
heer Fürst Czartoryski, daarvan op eene formele en solemnele wijse heeft komen af te sien,
gelijk sulks in 't vervolg bij de behandelinge der hooge rechten en [51] gerechtigheden van
deese heerlijkheid nader sal werden aengetoont.
§ 38. Verdeelinge omtrent de beschouwinge van deselve
Het eenigste met betrekkinge tot de saaken van de policie ten plattenlande waarvan wij alhier
gevoeglijk aen UEd. Mog. verslag konnen doen, zijn:
1.
2.
3.
En 4.

Die van de kerkenarmen.
Het schouwen van de rivier de Barkel mitsgaders der beeken, ley- en togtslooten.
Het maken en onderhouden der publicque heeren- en andere weegen.
De directie in de onderscheydene markten binnen deese heerlijkheid.

§ 39. De kerkegoederen en kerkmeesteren van Eijbergen, Geesteren, Gelselaer, Neede en
Rekken
Omtrent het eerste gelieven UEd Mog. geïnformeert te weesen:
a.
Dat de administratie der kerkegoederen van Eijbergen, Geesteren, Gelselaer, Neede en
Rekken is gedemandeert wegens ieder aen twee kerkmeesteren.
b.
Dat deese kerkmeesteren somtijds voor sekere vast bepaalde jaaren en somtijds
ongelimiteert werden aengestelt door den drost namens den heer en die geërfdens, welke
bij het opneemen der kerkenrekeningen praesent komen. Dog dat deselve doorgaans
werden gecontinueert omdat men op de meeste deeser plaatsen gebrek heeft aen
bekwaeme stof tot goede kerkmeesters.
c.
Dat deese kerkmeesteren, te weeten die van Eijbergen, Geesteren en Neede, doorgaans
om de drie, en die van de andere dorpen om de 4, 5, 6, 7 of 8 jaaren op sekere daartoe
door den drost bij publicatie gearresteerde en bekent [52] gemaakte dag, na het
aantrekken van de klok, publicq in de kerk met opene deuren, aen den drost, den
predikant en de praesente geërfdens, doen rekeninge en verantwoordinge van derselver
gehoudene administratie. En dat als dan over derselver continuatie of het aanstellen van
nieuwe mede gedelibereert en per plura geconcludeert werd.
d.
Dat de voorschreven vijff kerken redelijk gedoteert zijn, gelijk UEd. Mog. sulks nader
sullen gelieven te vernemen uyt de respective rekeningen die wij de eer hebben bij
deesen ter tafele van UEd. Mog. te exhiberen, en waartoe wij ons kortheids halven
refereren.
En e. Dat bij extraordinaire toevallen, wanneer de ordinaire revenues deeser kerken daartoe
niet sufficient zijn, het kort van dien soude moeten werden gevonden of bij negotiatie van
de daartoe benodigde penningen, of bij omslag over de respective ingelandens onder die
kerken gehorende.
§ 40. De provisorie-armengoederen en rekeningen van Geesteren en Neede
Voorts dat te Gelselaer en Rekken geen provisorie- of Grooten Armenstaet bekent is, en dat de
administratie der provisorie-armengoederen te Geesteren en Neede is gedemandeert over ieder
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dorp aen twee provisoren. Dat so omtrent het aanstellen van deselve, als het doen hunner
rekeningen even hetselvde plaats heeft als het geene so aenstonds in aensien der
kerkmeesteren van die twee dorpen is gesegt.
[53] En hebben wij de eer de laatste rekeningen van deese provisoren mede hier bij over te
leggen, waaruyt UEd. Mog. de staat en gesteltheid deeser provisorie-armen genoegsaem sullen
konnen afneemen.
§ 41. Het schouwen van de Barkel nevens de beeken, ley- en tochtslooten
Wat betreft het doen der schouwen over de rivier de Barkel mitsgaders der beeken, ley- en
togtslooten, daar omtrent moet eene distinctie werden gemaakt, so tussen de rivier de Barkel
nevens de beeken, ley- en togtslooten, als tussen het schependom der stad, en het overige
gedeelte van de heerlijkheid Borculo.
Over de rivier de Barkel so wel in het gemelte schependom als in het overige van de heerlijkheid
werd eenmael des jaars na twee veertiendaagse publicatiën, doorgaans in de maand
september, en waartoe ordinair drie daegen werden besteed, de schouw gedaen door den
drossard, den richter en de schepenen, geassisteert met den advocaet-fiscal om de calanges.
De eene en andere genieten daar voor geene vacatie jura, maar werden door den heer
gedefroyeert, waarvan de kosten jaarlijks bedragen: 45 gulden.
Maar de schouwen over de beeken, ley- en togtgravens werden gedaan in het schependom der
stad Borculo door de borgermeesteren en gemeenslieden, sonder eenige vacatie of
defroijement, en onder de voogdijn door de respective voogden en twee rotmeesters, die mede
[54] over de kwaad schouwen erkennen. Deese voogden en rotmeesters genieten van den heer
so voor vacatie als defroijement te samen des daags 2 gulden. En werden tot het doen deeser
schouwen doorgaans besteed door den voogd en de rotmeesters van Beltrum twee daegen,
waarvoor dan deselve werden betaalt 4 gulden, en door die van de andere voogdijen ieder drie
daegen.
De voorschreven schouwen werden gedaen in conformité en op den voet van het reglement den
31 october 1755 door de heeren Staaten van de Provincie Gelderland op het ruymen der
beeken, ley- en togtgraven, en het voeren van de schouw over deselve, gelijk mede op de
reparatie en het onderhoud der gemeene heeren weegen in het graaffschap Zutphen
gearresteert.
En voegen wij tot betere informatie van UED Mog. hierbij sub I. sodaene publicatie als den
drossard in den jaare 1775 heeft laten doen en jaarlijks gewoon is te doen, tot het ruymen van
de rivier de Barkel nevens de beeken, ley en togtslooten en het doen der schouwen over
deselve.
Hoe seer nu de gemelte onderscheydene schouwen in de heerlijkheid Borculo, gelijk wij zijn
geïnformeert, seer exact werden gedaen, en daar door ook veroorsaakt werd dat de
waterlosingen vrij goed zijn, souden deselve echter nog veel beeter weesen, wanneer de
schouwen daar over twee maal in plaats van eens in ieder jaar [55] gedaen wierden, gelijk sulks
volgens het voornoemde reglement kan en mag geschieden. En dit is ook de reeden, dat wij den
9e artikel van de hierna capitel 5 te applicerene concept-instructie voor den drossard, daarna
ingericht hebben.
§ 42. Het maken der publicque of gemeene heerenweegen
De publicque heere- en gemeene weegen moeten in de heerlijkheid Borculo, evenals in de
geheele graaffschap Zutphen, volgens het voorschreven reglement van den 31 october 1755
door de in- en opgesetenen, een ieder in sijn district gerepareert en onderhouden werden. Zijnde
het generale opsigt en de sorge daat over aen den drossard gedemandeert, die, vernemende
dat deese gemeene heeren weegen hier of daar defect zijn, daar van aanschrijvinge aen de
respective voogden doet, teneynde deselve na behoren te doen repareren, als wanneer de
voogden daartoe de in- of opgesetenen door de rotmeesters laten boden.
Dog de particuliere weegen door de markten, dorpen en boerschappen lopende, moeten op
ordre van den marktenrichter door de respective marktgenoten, een ieder in sijn markt gemaakt
en onderhouden worden.
Hoe seer nu des somers, gelijk wij zijn geïnformeert, de weegen in de heerlijkheid Borculo
doorgaans vrij goed zijn, is het echter des winters en bij natte saisoenen daarmede geheel
anders gestelt, vermits als dan verscheidenen markten genoegsaem onder water staan, en
veele weegen door [56] deselve bijna niet gepasseert kunnen werden.
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Zeeder eenige jaeren herwaarts is in diverse districten van de graaffschap Zutphen selvs ten
koste van het quartier hier aen door het opwerpen van dijken in laege velden wel geremedieert,
en waardoor onder anderen is mede te weege gebragt, dat men thans van Zutphen af tot
Borculo toe, uytgesondert alleen eene korte distantie eeven beneden de Lebbenbrug eene seer
goede en altoos bruykbaere weg heeft, daar deselve te vooren des winters en bij natte
saisoenen nauwlijks te passeren was. Dog in de heerlijkheid Borculo selvs is daar aen nog niets
gedaen.
§ 43. Weg van Borculo na Geesteren, Gelselaer, Neede en Overijssel
In 't bijsonder heeft men ons algemeen seer geklaagt, dat den weg lopende van de stad Borculo
op Geesteren, Gelselaer, Neede en so vervolgens op Overijssel, bij het minste natte saisoen
genoegsaem inpracticabel was, gelijk die, geduerende ons verblijf te Borculo ook in 't geheel
met rijtuijgen niet gepasseert konde werden, waarvan de reeden wel voornamentlijk is, dat 1. de
waterleydinge, lopende door een laag veld niet verre van den Sprakelberg, over welke
voormaals een brug, die ten koste van de heer onderhouden wierde, heeft gelegen, dog all
zeeders eenige jaaren is g'amoveert, en, 2, de so genoemde Bolksbeek, langs het goed Afftinck
lopende, bij het minste natte saisoen deborderende de laage [57] velden aldaar geheel en all
onder water setten. En het is ook uyt dien hoofde, dat aan ons de sterkste sollicitatiën zijn
gedaen dat vanwegens of ten koste van Sijne Hoogheid over de voornoemde waterleydinge en
Bolksbeek bekwame bruggen gelegt mogten werden, waer omtrent wij, volgens de deswegens
bekomene onderrichtingen UEd. Mog. kortelijk moeten informeren:
1.

Dat het leggen van de twee bruggen en het opwerpen van bekwame dijken tot deselve
voor soverre sulks nodig zal werden bevonden, tot merkelijke advantage van 's-heeren
koornmoolen et Borculo soude verstrekken, dewijl die van Gelselaer voormaals all hun
koorn op die moolen hebben doen maalen, en sulks thans meestall op de moolen van
Diepenheim in het Overijsselse laten doen.
2.
Dat als dan ook veel passage uyt het quartier van Twenthe in die provincie Overijssel
door Borculo, tot groot voordeel, so van die stad als van Sijn Hoogheids toll aen de
Lebbenbrug, na Zutphen soude werden getrokken.
3.
Dat bij het leggen van de twee voorschreven bruggen ook ligtelijk van de heeren Staaten
der provincie Gelderland soude konnen werden geobtineert octroy om aldaar te heffen
even dieselvde toll- of dijk- en weggeld als aan de Lebbenbrug werd geheeven, waarvan
de ordonnantie is te vinden in het Groot Gelders Placaetboek 2D.col.495. Dog souden als
dan de in- en opgesetenen der heerlijkheid Borculo van dien toll dienen vrij te weesen, en
souden [59] dus daarmede wel voornamentlijk werden belast de in- of opgesetenen van
de Provincie Overijssel, die echter deswegens geene reeden van klagen souden hebben,
dewijl aldaer een gelijke toll werd geheeven.
4.
Dat de voorschreven weg van de stad Borculo tot aen de Bolksbeek mede soude konnen
dienen tot eene seer goede passage na Neede, Haxbergen en het Munsterse, wanneer
deselve van de Bolksbeek af verder getrokken en op gemaakt wierde door de markten
Noordijk en Loghuijsen en het Brammelaer Broek.
En 5. Dat wij die geene welke het leggen der voorschreven twee bruggen ten koste van Sijne
Hoogheid met veel empressement van ons hebben versogt wel hebben gerenvoyeert aen
deesen Raade, maar sullen echter UEd. Mog. na onse gedagten, daartoe niet eerder
konnen overgaan, tenzij de geïnteresseerde markten vooraf resolveren, en sig engageren
of om tot de avenues van die twee bruggen van 36 voeten, voor so verre het terrein sulks
toe laat, op te werpen of anders aen Sijne Hoogheid, om sulks tot hoogst desselvs kosten
te doen, in vollen en vrijen eygendom cederen niet alleen dat terrein ter breedte van drie
roeden, maat bovendien ook ten wederzijden van deselve ten minsten nog 4½ roeden, so
tot het graven der nodige slooten als het opwerpen van matelingen tot dekkinge van de te
doene beplantinge deeser dijken, in welk geval [59] deselve met voordeel ten koste van
Sijne Hoogheid souden konnen aengelegt werden.
En gelieve UEd. Mog. in aensien van deese op te makene weegen en dijken nog
geïnformeert te weesen:
a.
Dat de weg van de stad Borculo af geduerende een quartier uur gaans loopt
tussen de tuynen der borgeren en ingesetenen ten wederzijden.
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b.

Van daar tot aen den Sprakelberg ongeveer ter gelijke distantie door een laag
waeterig gemeen veld, hetwelke door de bovengemelte waterleydinge
gesepareert werd, en langs ten wederzijden goede groes- en weydegronden
gevonden werden.
c.
Van de Sprakelberg af tot omtrent het goed Aafftinck over een hoog en droog
veld, hetwelke echter niet seer breed is, en waarlangs aen de eene zijde de
landerijen van het dorp Geesteren, en aen de andere kant boere woningen
gelegen zijn.
En d.
Van het goed Aafftinck, alwaer de brug over de Bol[k]sbeek legt, tot aen de
Overijsselse grens over eene seer ruyme heyde genaamt het Noordijker en
Loghuijser veld.
Wij souden dierhalven, wanneer het voorschreven addres tot het leggen der bovengemelte twee
bruggen aen deesen Raade sal werden gedaen, van gedagten en advys weesen:
[bij het volgend advies wordt in de kantlijn vermeld:] den 21 february 1777, fiat resolutie conform.
Dat hetselve souden konnen werden gestelt in handen van den drossard en verdere regenten
der heerlijkheid Borculo, om daar op te dienen van derselver bericht, consideratien en advys,
met verdere qualificatie om, wanneer zij het leggen der bovengemelte bruggen absolute nodig
en noodsakelijk mogten [60] oordeelen, als dan niet alleen specificq te melden, waar ter plaatse
die bruggen souden moeten gelegt, maar ook vooraf bij de respective ingelandens of geërfdens
der markten waardoor de weegen tot die te leggene bruggen leydende lopen, te vernemen of
deselve souden inclineren en sig willen engageren om bij het leggen der voornoemde bruggen
ten koste van Sijne Hoogheid, die weegen ten laste der respective markten in eene allezints
goede en voldoende staat te brengen, en ten dien eynde op alle sodaene plaatsen alwaar sulks
eenigzints gevoeglijk kan geschieden, dijken ter breedte van 40 of ten minsten van 36 voeten,
ten wederzijden met voldoende slooten te laten opwerpen, en dat UEd. Mog. mitsdien den drost
Van Hasselt souden konnen auctoriseren om in het voorschreven geval de ingelandens of
geërfdens der geïnteresseerde markten te convoceren en op die marktendagen namens Sijne
Hoogheid als marktenrichter te fungeren.
Ende dat UEd. Mog. als dan teffens, dog bij eene secrete resolutie, den drossard Van Hasselt
en den rentmeester Spanker souden konnen auctoriseren, om na vooroverleg met den
secretaris en landschrijver Vatebender, wanneer de voorschreven geërffdens of marktgenoten
niet mogten inclineren de bovengemelte weegen in eene voldoende staat te brengen en ten dien
eynde dijken ter breedte van 40 of ten minsten van 36 voeten te laten opwerpen, als dan onder
de hand het daar heene te dirigeren, dat deselve de nodige resolutien neemen, waarbij zij
versoeken, dat sulks ten [61] koste van Sijne Hoogheid mag werden gedaan, teffens met offerte,
dat het aen hoogst denselven sal vrijstaan, om die weegen en dijken op alle sodaene plaatsen,
alwaar hetselve sonder nadeel der naast gelegene saaylanden kan geschieden, op of over de
slootkanten (hoewel wij tot het laatste als dan minder aen beschaediginge door beesten
geëxponeert zijnde, meerder souden inclineren) met boomen of houtgewasch te doen beplanten
en om ten dien eynde aen Sijne Hoogheid, so tot het doen graven der slooten, als om te dienen
tot mantelingen of dekkinge van de te plantene boomen, in vollen en vrijen eygendom te
cederen ten minsten 4½ roeden gronds aen wederzijden van die weegen en aen te leggende
dijken op alle sodaene plaatsen alwaar deselve over ongecultiveerde veldgronden sullen lopen,
en op alle andere plaatsen tot sodaene mindere breedte als hetselve sonder praejudicie der
naastgelegene erven en particulieren kan geschieden, en eyndelijk, dat de voornoemde
geërffendens of marktgenoten sig mede engageren om de meergemelte weegen en dijken in het
voorschreven geval eens ten koste van Sijne Hoogheid in goede order gebragt zijnde, voortaan
door de ingesetenen in dieselvde order en altoos in eene schouwbaere staat sullen werden
onderhouden. Blijvende nogtans het onderhoud van de te leggene bruggen, heulen en deukers
ten laste van Sijne Hoogheid.
§ 44. Weegen van Borculo na Groenlo en Eijbergen.
In de tweede plaats zijn wij niet alleen geïnformeert, maar hebben ook selvs ondervonden, dat
de weg lopende van de stad Borculo so na Groenlo tot aen het schependom [62] van die stad,
als na Eijbergen in de wintertijd en bij natte saisoenen mede bijna inpracticabel en dikwijls
sonder gevaar te passeren is. Daar deselve echter door het opwerpen van dijken in de gemeene
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velden seer goed te maken soude weesen.
Deese weg loopt op beyde de voorschreven plaatsen door de boerschap Haarlo onder de
voogdij van Geesteren en van daar rechtsaf na Groenlo door de boerschap Hupsel onder
Eijbergen en de boerschappen Liendvelde en Avest onder de voogdij en markt van Beltrum, en
lincks af na Eijbergen door de voornoemde boerschap Haarlo onder Geesteren en die van
Ouden Eijbergen onder de voogdij en markt van Eijbergen. Waaromtrent wij van gedagten en
advys souden weesen:
[bij het volgende advies in de kantlijn:] den 30. Meij 1777 fiat resolutie conform.
Dat UEd. Mog. den drossard Mr. G. van Hasselt souden konnen auctoriseren om bij de eerste
bekwame gelegentheid bij de ingelanden of marktgenoten der boerschappen Haarlo, Hupsel,
Liendvelde, Avest en Oude Eijbergen, het daar heene te dirigeren, dat deselve, eenieder voor
soverre hunne markt concerneert, de weegen lopende van de stad Borculo respective tot aen
het schependom der stad Groenlo, en op de steede Eijbergen in eene voldoende en sowel des
winters als des somers altoos bruykbaere staat brengen. En ten dien eynde goede en
bekwaeme dijken ter breedte van 40 of ten minsten van 36 voeten ten wederzijden met
voldoende slooten laten opwerpen.
En dat UEd.Mog. mits dien den drossard Van Hasselt souden konnen auctoriseren om de
ingelandens of geërfdens van de daarbij [63] geïnteresseerde markten ter bekwame tijd te
convoceren en op die markten daegen namens Sijne Hoogheid als marktenrichter te fungeren.
En wijders dat UEd. Mog., dog bij eene secrete resolutie, den voorschreven drossard Van
Hasselt en den rentmeester der domeinen van de heerlijkheid Borculo souden konnen
auctoriseren om, na vooroverleg met den secretaris en landschrijver Vatebender, wanneer
voorschreven geërfdens of marktgenoten niet mogten inclineren de boven gemelte weegen in
eene voldoende staat te brengen en ten dien eynde dijken ter breedte van 40 of tenminsten van
36 voeten te laten opwerpen, als dan onder de hand het daar heene te dirigeren, dat deselve de
nodige resolutien neemen, waarbij zij versoeken dat sulks ten laste van Sijne Hoogheid mag
werden gedaen. Teffens met offerte, dat het aen hoogst denselven sal vrijstaan om die weegen
en dijken op alle sodaene plaatsen alwaar hetselve sonder nadeel van naast gelegene
saaylanden kan geschieden, op of over de slootkanten met boomen of houtgewasch te doen
beplanten, en om ten dien eynde aen Sijne Hoogheid so tot het doen graven der slooten, als om
te dienen tot mantelingen of dekkinge van de te plantene boomen in vollen en vrijen eygendom
te cederen ten minsten 4½ roeden gronds aen wederzijden van die weegen en aan te leggene
dijken op alle sodaene plaatsen [64] alwaar deselve over ongecultiveerde veldgronden sullen
lopen en op alle andere plaatsen tot sodaene mindere breedte als hetselve sonder praejudicie
der naast gelegene erven van particulieren kan geschieden. En eyndelijk, dat de voornoemde
geërfdens of marktgenoten sig mede engageren om de meergemelte weegen en dijken, eens
ten koste van Sijne Hoogheid in goede order gebragt zijnde, voortaan door de ingesetenen in
dieselvde order en altoos in een bruykbaere staat sullen werden onderhouden. Blijvende
nogtans het onderhoud van sodaene bruggen, heulen en deukers als door of namens Sijne
Hoogheid in deese weegen en dijken souden mogen gelegt werden, ten privative laste van
hoogst denselven.
§ 45. Weg van Borculo na de Lebbenbrug
Eindelijk en bevorens van deese materie af te stappen moeten wij alhier nog ter kennisse van
UEd. Mog. Brengen dat voor eenige weynige jaaren zijn gehakt geworden de boomen van den
heer, gestaan hebbende ten wederzijden op den sogenoemde Nieuwen Dijk, schietende van de
Steenstraat voor de stad Borculo tot aen de Lebbenbrug, en dat de grond aldaar reets in 't
gepasseerde jaar is omgeset om deselve wederom te beplanten. Dog dat wij bij examinatie
hebben bevonden, dat deesen dijk genoegsaem overall te smal is om met boomen beset te
werden, gelijk dan ook bij het boven aangehaalde [65] landelijke reglement van den 31 october
1755 wel expresse artikel 21 en 22 is geordonneert, dat op of langs gemeene heeren weegen
niet breder zijnde dan 24 voeten Rhijnlands, voortaan geen opgaand of ander houtgewasch van
willegen of ander hout, nog op de kant dier weegen, nog op de ter zijden staande wallen of
opworpen souden mogen gepoot, en de reets staande geamoveert soude moeten werden.
Hoewel deesen arttikel niet allezints in observantie gekomen veel min gebleven zijn.
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Ondertussen souden wij, na van deesen dijk oculaire inspectie te hebben genomen, van
gedagten en advijs weesen:
[Bij het volgende in de kantlijn:] den 26 mey 1777: Fiat auctorisatie op den heer Van der Borch
om sig d...... aengaende nader te informeren.
1.

Dat het eynde van deesen dijk, beginnende van de Steenstraat voor de stad Borculo tot
aen de Bedelaersdijk, als sekerlijk veel te smal zijnde, en lopende tussen de tuynen der
borgeren en ingesetenen, ten wederzijden gelegen, in 't geheel niet behoorde beplant te
werden.
2.
Dat in alle gevallen op het daar aen schietende gedeelte van deesen dijk, lopende van de
Bedelaersdijk tot aen het Kywitsveld, waar langs ten wederzijden koornlanden gelegen
zijn, alleen kort langs de slootkanten, maar eene rije opgaende willegen of popelieren
soude behoren geset te werden.
3.
Dat bevorens het resterende gedeelte van deesen dijk te beplanten, diende getenteert te
werden, of men van de markt van Geesteren, boerschap Huerne, soude konnen bekomen
[66] een streepel van het voornoemde Kywitsveld ter breedte van drie à vier roeden langs
den geheelen Nieuwen Dijk voor soverre deselve naast dat veld loopt, ten eijnde dien dijk
te verbreeden en deselvden na behoren te beplanten.
En 4. Dat mitsdien UEd. Mog. den drossard als mede den rentmeester der domeinen van de
heerlijkheid Borculo souden konnen auctoriseren om na vooroverleg met den secretaris
en landschrijver Vatebender, bij de eerste bekwaeme gelegentheid aen de ingelandens of
marktgenoten der markt van Geesteren, boerschap Huerne, te versoeken, dat deselve
aen en ten behoeve van Sijne Hoogheid willen accorderen en cederen een streepel
gronds ter breedte van vier of ten minsten van drie roeden van het Kywitsveld, voor
soverre hetselve gelegen is langs den sogenoemden Nieuwen Dijk, lopende van de stad
Borculo tot aen de Lebbenbrug, ten eynde dien dijk ter gemelte plaatse daar mede te
verbreeden en vervolgens na behoren beplant te konnen werden. Teffens met
auctorisatie op den drossard Van Hasselt om daartoe so nodig een marktendag van
voorschreven markt te beleggen, en daarbij als dan namens Sijne Hoogheid als
marktenrichter te fungeren.

De gracht van de Hof te Mallem. De bezitter van Mallem was erfmarkenrichter in de mark van
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Mallem. Het Huis is al eeuwen weg. Tegenwoordig is op het binnenterrein een labyrint
gevestigd.
§ 46. Directie in de onderscheidene markten van de heerlijkheid Borculo
Belangende nu laastelijk de directie in de onderscheidene markten binnen de heerlijkheid
Borculo, gelieven UEd. Mog. daaromtrent geïnformeert te zijn:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dat het geheele platteland deeser heerlijkheid is verdeelt in markten en wel in sodane als
wij boven paragraaf 4, 5, 6 en 7 [67]van dit capittel reets hebben opgegeven.
Dat den heer van Borculo over alle deslelve is erffmarktenrichter, except alleen de markt
of boerschap Mallum, waarvan het erffmarktenrichterschap gehoort aen den Hoff te
Mallum, van welke thans eygenaer is de Heer Mulart tot Odinck, en de markt of
boerschap Brammelo, waat van tegenswoordig marktenrichter is de heer Mr.C.C.
Westenberg, landschrijver van het scholtampt Lochem als eygenaer en besitter van het
goed Weenck.
Dat deese markten geene vast bepaalde vergaderingen hebben nog houden. En dat de
erffgenamen of ingelandens ook op haar eygen chef niet mogen vergaderen, zijnde den
drossard bij desselvs instructie wel expresse gelast daar tegens te voorsien, maar werd
telkens door of namens den heer marktenrichter wanneer denselven sulks nodig oordeelt,
eene vergaderinge belegt waarop als dan alle ingelandens of geërffdens van so een
markt konnen compareren en ook recht van stemmen hebben. Werdende het praesidie
gevoert door of namens den heer als erffmarktenrichter.
Dat het generaele opsigt en de directie over de onderscheidene markten in de
graaffschap Zutphen, de heerlijkheden niet uytgesondert, is gedemandeert aan den
marktenrichter en de gesamentlijke erffgenamen of geërffdens conjunctine, als te sien bij
het locale Landrecht titel 21, artikel 3, in verbis: Und sullen die Markenrichters und
Erffgenamen in deesen tot gemeine welvaert naarders ordonnieren mogen. Terwijl bij den
voorigen 2 artikel aen de markenrichters wel expresse is verboden, om buyten [68]
consent der gemeyne erffgenamen, daartoe behoorlijk geconvoceert zijnde, de
marktenrechten te verminderen of met eenige nieuwe servituten te beswaeren.
Dat of wel, volgens het getuygenisse van Hakman in De jure Agger, capitel 17, numero
24 seqq. de markenrichters en geërffdens haare eygene wetten en een soort van
jurisdictie hebben, hetselve sig echter in de eerste plaats alleen bepaalt tot markten
saaken, of de sodaene die het welzijn van de markt betreffen, als bij voorbeeld het
onderhoud der weegen, gelijk boven reets is gesegt, de conservatie of verbeteringe,
mitsgaders het uytgeeven en verkopen der gemeene velden en andere marktengronden
en diergelijke.
En in de tweede plaats ook niet belet nog wegneemt, dat een geërffde of ingelande van
een markt, sustinerende in sijn recht of possessie door den marktenrichter of een
medegeërfde, jae, all was het door de gesamentlijke marktgenoten, benadeelt te weesen,
bevoegt is de ordinaire weg van justitie in te slaan en landrechtelijke middelen bij de hand
te neemen, gelijk daarvan meenigvuldige exempelen voorhanden zijn.
Dat het recht der geërffdens of ingelandens van een markt in de graaffschap Zutphen
selvs so verre gaat, dat, volgens het landrecht all. titel 21, artikel 1, geene gemeene
heyden of velden, steegen of straeten mogen werden afgegraven dan met consent NB
der alinge erffgenamen, daartoe vergadert zijnde, bij poene van 20 olde schilden: half aen
den heer en half aen de erfgenamen te [69] te verbreuken, en dat den aangraver hetselve
op sijne kosten wederom sal moeten inslegten en lijken. Dus tot het verleenen van
voorschreven permissie selvs een unanim consent van alle de comparerende Geërffdens
of Ingelandens vereijscht werd en geene overstemminge daar omtrent plaats heeft, als
nader te sien bij Schomaker, cons. P.4, cons. 51, n. 69 seq..
Dat dierhalven, gelijk uyt hetgeene voorschreven ligtelijk kan werden opgemaakt, den
marktenrichter op sig selvs genomen geen ander of meerder recht in of omtrent
marktensaaken heeft dan om sulks goedvindende of nodig oordelende, de geërffdens of
Ingelandens bij publicatie te doen convoceren, op derselver vergaderingen te praesideren
en de propositiën te doen.
Dat echter den heer van Borculo, in qualiteit als medegeërffde of -ingelande, ook stem en
sessie heeft wegens desselvs goederen, en sulks doorgaans doet waarneemen door sijn
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rentmeester, terwijl bovendien als marktenrichter ook eene concluderende stem in
marktensaaken heeft.
9.
Dat all verder ook aen den heer van Borculo sekerlijk als een seigneuriaal recht
competeert den thiende penning der waardye van alle sodaene gemeene velden en
andere marktengronden als in voegen voorschreven met gemeen consent der geërffdens
uytgegeven of verkogt werden. Dog hebben wij met sekerheid niet konnen ontwaer
werden, of sulks even so ook plaats heeft in de boerschappen of markten van Mallum en
Brammelo, waarvan, als gesegt, den heer geen marktenrichter is.
[70] 10. Dat ieder markt desselvs marktenschrijver heeft, die wel door de gesamentlijke
geërffdens of marktgenoten, dog meest altoos na het genoegen van den heer
marktenrichter aengestelt werd, zijnde den secretaris en landschrijver Vatebender
tegenswoordig marktenschrijver van alle de markten.
En 11. Dat de onderscheidene markten in de heerlijkheid Borculo geene jaarlijkse vaste of
ordinaire inkomsten hebbende, dierhalven over deselve ook geene rentmeesters,
ontvangers of administrateurs zijn aengestelt, veel min het doen van rekeningen plaats
heeft, maar dat bij extraordinaire gevallen, wanneer tot het een of ander eynde eenige
penningen, 't sij bij omslag volgens de verpondinge, 't zij anderzints, moeten werden
opgebragt, of dat daar toe eenige marktengronden werden verkogt, den marktenrichter en
geërffdens iemand qualificeren om die gelden in te vorderen, te ontvangen en uyt te
tellen, en dat denselven alsdan deswegens rekeninge en verantwoordinge aen den heer
marktenrichter en de geërffdens of ingelandens moet doen.
§
47. De onderscheidene voogdijn en voogden
Wij hebben boven, § 2 van dit capittel, ter kennisse van UED. Mog. gebragt, dat de heerlijkheid
Borculo, behalven uyt de stad en het schependom van die naam, is verdeelt in
vier voogdijn, als:
1.
Die van Geesteren en Gelselaer;
2.
Die van Eijbergen en Rekken;
3.
Die van Neede; en (71)
4.
Die van Beltrum.
En moeten alnu deesen aangaende UEd. Mog. verder informeren, dat ieder van deese vier
voogdijn heeft een voogd en mede, except alleen die van Eijbergen en Rekken, een
ondervoogd, en dat den voogd van Geesteren teffens is Huys- of Hoffvoogd.
§ 48. Actuelen voogd van Geesteren en Huysvoogd
Den actuelen voogd van Geesteren en Gelselaer, mitsgaders Huys- of Hoffvoogd, is Jan Derk
Veldinck, zijnde daartoe door wijlen den grave van Flodroff Wartensleben bij commissie van den
18 maart 1727 aangestelt, als sub K1mo, en heeft den heer Fürst Czartoryski bij commissie van
den 12 augustus 1772 de survivance van deese voogdij geaccordeert aen desselvs soon
Hendrik Veldinck als sub K2do mitsgaders bij nadere acte van den 30 juny 1775 den
laastgemelten aangestelt tot adjunct-voogd van Geesteren en Gelselaer mitsgaders Huys- of
Hoffvoogd, als sub K3tio.
Ondervoogd van Geesteren en derde gerichtsdienaer
Den actuelen ondervoogd van Geesteren en Gelselaer, zijnde teffens derde gerichtsdienaer ten
landgerichte, is Hendrik Parmesant, daartoe aengestelt bij commissie van den 13 february 1749,
als sub K4to, en heeft den heer Fürst Czartoryski bij acte van 25 augustus 1772 de adjunctie en
survivance van deese ondervoogdij en derde gerichtsdienaersplaats geaccordeert aen desselvs
soon Gerrit Parmesant, als sub K5to.
§ 49. Voogd van Eijbergen en Rekken
Den tegenswoordigen voogd van Eijbergen en Rekken [72] is Jan Derk Simons, zijnde daar toe
bij commissie van den 1 mey 1769, als sub L1mo, aengestelt, en wel uyt kragte immers conform
de acte van survivance daartoe, voor eene contante recognitie van 500 gulden, bereets op den 4
januari 1762 bekomen, als sub L2do.
Denselven versoekt een ondervoogd
[Bij het volgende in de kantlijn:] den 22 januari 1778: het request in handen van den drossard

www.heerlijkheidborculo.nl

48

sshb/bp7

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

Van Hasselt om daar op te dienen van ............... en advys. En wanneer hij mogte vernemen dat
des supplianten versoek behoorde geaccordeert te werden, alsdan een bekwaam persoon tot
ondervoogd voor te slaan.
Denselven heeft aan ons wel overgegeven het bijgevoegde request, sub L.3tio., daar bij
versoekende, dat wederom een ondervoogd mogte werden aangestelt. Dog den Drossard Van
Hasselt en den rentmeester Spanker, die wij hierover mondelijk hebben gehoort, hebben ons
geïnformeert, niet alleen dat ten minsten zeedert 50 à 60 jaaren geen ondervoogd in deese
voogdij is aangestelt geweest, en dat sulks ook niet wel sonder eenige, hoewel geringe
schaade, voor den Heer konde geschieden, vermits de andere ondervoogden sommige eenige
waagendiensten en andere eenige rookhoenderen profiteerden. Maar ook dat den voornoemden
suppliant op wiens conduites bovendien niet veel te roemen valt, nog jong, flux en sterk genoeg
is om selvs en in sijn persoon sijn post en pligt waar te neemen. Waarom wij dan ook
vermeenen, dat desselvs voornoemde versoek immers bij provisie buyten dispositie soude
konnen werden
gelaten.
[Bij het voorgaande in de kantlijn:] NB. Na het afschrijven van dit Rapport heeft den Drossard
Van Hasselt ons bij missive gecommuniceert bij nadere overweginge so seer geene
bedenkingen omtrent dit gedane versoek te hebben.
50.
Voogd en ondervoogd van Neede
Den actuelen voogd van Neede is Gerrit te Hagreijse, daartoe bij commissie van den 8. maart
1725, als sub. M.1mo., aengestelt en den ondervoogd Jochem Brouwer volgens [73] commissie
van den 27. september 1751, sub. M.2do.
51.
Voogd van Beltrum en Liendvelde
En den tegenswoordigen voogd van Beltrum en Liendvelde is Frederik Geers, daartoe
aengestelt bij commissie van den 4 april 1721, als sub N.1mo., zijnde vervolgens aen denselven
gegeven de speciale instructie in dato 6 october 1739, sub N.2do..
Ondervoogd aldaer
Gelievende UEd. Mog. omtrent de plaats van de ondervoogd deeser voogdij geïnformeert te
weesen, dat met deselve bij commissie van den 20 october 1763, als sub N.3tio, is begunstigt
geworden Jacobus Lucas, maar dat die commissie uyt kragte van clausule, dat wanneer hij in
sijn plicht manqueerde, den Heer aan sig de revocatie reserveerde, op den 30 october 1769 is
ingetrokken, als sub N 3tio. In dorso, en op den 1 november 1769 tot ondervoogd aangestelt den actuelen ondervoogd Jan Elbering, als sub N.4to.
52.
Functiën der voogden
De onderscheidene functiën der voogden bestaan, als bij derselver overgelgde commissiën
nader te sien, en voor het overige boven, paragrafen 11, 41 en 42, reets is gesegt,
voornamentlijk hierin:
Ten reguarde van den Heer in 't particulier:
1.

Dat ieder van deselve, voor soverre sijne voogdij betreft, moet houden eene exacte lijst of
register van alle de waagenen handdiensten aen den Heer verschuld, gelijk mede van die
geene welke daagelijks de wagt op het Hoff moeten houden.
2.
Dat zij, op bekomene advertentie van den Hoff- of Huysvoogd, de in- en opgesetenen bij
tourbeurten moeten boden.
[74] 3. Dat zij goede toe- en opsigt moeten houden op de houtgewassen van den Heer, dat die
niet beschadigt werden.
4.
Gelijk mede op de jacht en de conservatie van deselve, de stropers daarvan
aenbrengende.
En in aensien van het publicq of gemeen:
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5.

Om, als boven § 11 reets geremarqueert, bij inquartieringe of billetteringe van trouppes,
desleve onder de in- en opgesetenen egaal te verdeelen, en die inquartieringe of
billetteringe te doen.
6.
Om, alsmede boven § 41 gesegt, met de rotmeesters de beeken en leij- of togtgravens te
schouwen.
7.
Om, gelijk § 42 breeder gemelt, bij het maken der weegen de in- en opgesetenen hiertoe
te boden of te doen boden en de directie daar over te voeren.
8.
Om goede toesigt te houden over de markten, dat deselve door niemand benadeelt
worden.
9.
Om alle insinuatien, citatiën, arresten, pandingen, en diergelijke actens te exploiteren.
10.
Om exacte aantekeningen te houden van alle de gemeene delicten en mesuses die met
geldboetens werden gestraft. Teffens met annotatie bij wie de nadere informatiën en
getuijgenissen daarvan souden konnen bekomen werden. En om die lijsten of
aantekeningen ieder drie maanden aen den drossard over te geven.
11.
Om, wanneer er eenige swaardere delicten, hoewel na absolute aan den lijve strafbaar,
voorvallen, daarvan ten [75] ten spoedigsten den Drossard te adverteren.
En 12. Om in gevallen van lijffstrafbaere delicten de daaders aanstonds te apprehenderen, en na
de criminele gevankenisse op het Hoff over te brengen. In welk cas aen deselve voor
ieder criminele gevangene door den Heer werd betaalt een old schild, makende 45
stuyvers, en aen diegeene, welke den voogd in de apprehensie en overbrenginge hebben
gassisteert, een halv vat bier, gelijk mede als dan aen den Hoff- of Huysvoogd voor het
overneemen en in de gevankenisse brengen voor ieder gedetineerde werd betaalt een
old schild ad 45 stuyvers.
§ 53. Inkomsten der voogden
Voor het overige hebben de voogden geen tractement of eenige vaste inkomsten, maar moeten
de voorvallende verdiensten van civile exploicten contenteren. Alleenlijk rijden deselve bij het
insamelen van den oogst, een ieder in sijn voogdij, met een waagen rond en haalen als dan van
de opgesetenen op so veele roggegarven als ieder erff na desselvs groote aan hem moeten
geven.
§ 54. Functie der ondervoogden
De functie der ondervoogden, die wel voornamentlijk tot dienst en gerieff der voogden zijn,
bestaat hoofdsakelijk in het boden op order der voogden, van de in- en opgesetenen tot het
doen der heerendiensten en het houden der wagt op 't Hoff, het exploicteren van insinuatiën,
citatiën, arresten en diergelijke actens, en het mede toesigt houden op alle voorvallende
delicten, daar van aen den voogd telkens kennisse gevende.
§ 55. Inkomsten van deselve
Deese ondervoogden hebben mede geene vaste tractementen, maar genieten voor ieder
exploict so veel als waer voor zij met derselver voogden hebben geconvenieert, en haalen in
den oogst mede eenige roggegarven bij de huyslieden op. Zijnde daar en boven niet alleen vrij
van het houden der wagt op het Hoff en het doen der heerendiensten, maar genieten, ook reets
gesegt, of eenige diensten of eenige rookhoenders van den Heer.
§ 56. Bij vacatueres der voogds- en ondervoogdsplaatsen aen deselve egaele
commissiën te geeven en concepten daartoe
Omtrent de voorschreven voogden en ondervoogden sullen wij alhier nog met een enkelt woord
remarqueren: eensdeels dat derselver bovengemelte en g'appliceerde commissiën op verre na
niet alles behelsen [76] wat eygentlijk tot die hunne respective bedieningen gehoort, en zij
verpligt zijn te doen, en andersdeels, dat hoe seer hunne functie in de respective voogdijn wel
egaal zijn, echter die commissie allezints met elkander niet quadreren, dat wij daarom voor
deselve respective wel egaele commissiën, en ook volledige instructiën hebben geconcipieert
om die alnu aan hun te geeven. Dog dat de meeste van hun, wanneer den Drossard van Hasselt
die aen deselve gecommuniceert, en hun daarover onderhouden heeft, ronduyt hebben
gedeclareert geene andere te willen of te sullen accepteren dan die woordelijk conform waeren
aan hunne tegenswoordige commissie, waarom wij deselve dan ook sodanig hebben ingericht
als wij die hier na cap. 5, § 11 sullen applicieren.
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En vragen wij alnu hierbij sub N.5to sodane conceptcommissie en instructie voor den voogd van
Geesteren en Gelselaer en Hoff- of Huysvoogd (welke laatste qualiteit altoos met de eerste sal
behoren gecombineert te blijven, te meer daar men anders niemand tot Hoff- of Huysvoogd
sonder aen denselve een convenabel tractement toe te leggen, soude konnen bekomen). Voorts
sub N.6to. die voor de voogden van Eijbergen, Neede en Beltrum, sub N.7mo de conceptcommissie voor de ondervoogd van Geesteren en Gelselaer en Onderhoff- of Huysvoogd, en
sub N.8us, die voor de ondervoogden van Neede en Beltrum als aen deselve respective voor 't
vervolg souden konnen en behooren gegeven te werden.
§ 57. Functie van den Hoff- of Huysvoogd en desselvs ondervoogd
De functie van den Hoff- of Huysvoogd en desselvs ondervoogd bestaan hoofdsakelijk,
behalven het houden van toesigt op 's-Heeren bosschen, plantagiën, visserijen en goederen,
mitsgaders de jacht, hierin, dat den Hoff- of Huysvoogd moet houden goede registers van alle
waagen- en hand of lijfdiensten die de in- en opgesetenen van de geheele Heerlijkheid jaarlijks
aen den Heer verschuld zijn. En dat den Onderhoff- of Huysvoogd deselve daartoe moet booden
[77] ofwel en liever, de ordre deswegens aan de voogden der onderscheidene voogdijn
overbrengen. Voorts dat den Hoff- of Huysvoogd mede moet houden aantekeninge door wie,
wanneer en waartoe die diensten zijn gepraesteert, gelijk mede accurate registers van de in- en
opgesetenen, die tot het doen der dagelijkse wagt op het Hoff verpligt zijn, en wel te letten dat
deese wagten na behoren waargenomen werden, waarop den Onderhoff- of Huysvoogd mede
acht moet geven. En eijndelijk, dat zij beyde den rentmeester der Domeinen ten dienste moeten
staan, en alle insinuatiën, summatiën en executiën aen en van gebrekige pagters der Domeinen
exploicteren en doen.
Daar en boven moet den Onderhoff- of Huysvoogd alle placaten, ordonnantiën en reglementen,
so der Heeren Staten der Provincie als van de Heeren Staaten en Gedeputeerde Staaten des
Quartiers of der Graafschap Zutphen, mitsgaders alle publicatiën en advertissementen van of
namens den Heer, rond brengen om gepubliceert en g'affigeert te werden.
§ 58. Inkomsten van den Hoff- of Huijsvoogd en desselvs ondervoogd
Den Hoff- of Huysvoogd heeft geen vast tractement, maar den Onderhoff- of Huysvoogd geniet
jaarlijks van den Heer op 1mo mey drie mudden roggen, betaalt werdende met 12 gulden, en
daar en boven een koeyweydens in een van 's Heeren weyden, waarop jaarlijks beesten aen
genomen of ingeschaert werden.
§ 59. Derde gerichtsdienaer ten Landgerichte
Wij hebben boven, § 48, gesegt, dat den ondervoogd van Geesteren en Gelselaer, mitsgaders
Onderhoff- of Huysvoogd, [78] Hendrik Parmesant, teffens is derde gerichtsdienaer ten
Landgerichte, en desselvs soon, Gerrit Parmesant, adjunct-gerichtsdienaer ten Landgerichte,
het welke echter in dier voegen te verstaan is, dat denselven als sodanig kan en moet fungeren
bij absentie of indispositie van de twee stadsdienaers en gerichtsbodes ten Land- en
Stadgerichte, waar van § 28 is gesproken.
§ 60. De buurmeesters
Eindelijk kan men tot de politicque directie ten plattenlande van de Heerlijkheid Borculo ook nog
brengen:
1.

Dat tot Neede mede zijn vier buurmeesters, welke tot hier aen toe bij vacatuire alleen
door de tijdelijke Drossarden in naeme van den Heer zijn aengestelt, als kan blijken sub
O.1mo et O.2do, welke sulks iets als van geen aanbelang zijnde, dan ook na onse
gedagten voor 't vervolg soude konnen overgelaten werden, maar dat dit alleen plaats
heeft omtrent het dorp, de boerschappen en markten van Neede, terwijl in de andere
voogdijen geene buurmeesters gevonden werden, uytgesondert alleen, dat die van
Rekken, onder de voogdij van Eijbergen, over marktensaaken eenige so genoemde
buurmeesters hebben, die echter niet door den Heer, nog door den Drossard, nog ook
volgens bekomene informatiën door de geërfdens bij formele marktvergaderingen
aangestelt, maar daartoe door de bouwlieden verkoren en benoemt werden.
[79] Gelijk wij mede zijn geïnformeert, dat de buurmeesters so van Neede als van Rekken
geene tractementen of vaste emolumenten genieten, maar alleen verschoont werden van
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het helpen maken der weegen en het doen van andere publicque of heerendiensten.
§ 61. Rotmeesters en derselver aanstellinge
En 2. Dat de onderscheidene rotmeesters, waarvan wij boven, § 3, 4, 5, 6 en 7 van dit
capittel, mentie hebben gemaakt, mede nog door den Heer, nog door den Drossard, nog
door de geërffdens of ingelandens werden aangestelt, maar dat derselver plaatsen zijn
geattacheert aen bijsondere erven en goederen onder iedere voogdij en de bewonders
derselve als rotmeesters fungeren.
§ 63. Derselver functie
De functie der rotmeesters bestaat voornamentlijk hierin, dat zij op ordre der voogden de in- en
opgesetenen volgens de tour der rotten moeten senden tot het houden der dagelijkse wagt op 't
Hoff en tot het doen der verdere diensten aan den Heer verschuld. dat zij selvs en in eygen
persoon deselve moeten conduiseren tot het maken der weegen, tot het doen van
g'ordonneerde generale jachten op vagabonden, tot het brengen van criminele gevangens ter
plaatse van de executie en het sluyten van de kring en soortgelijke saaken meer.
§ 63. Derselver inkomsten
De rotmeesters hebben nog eenige tractementen nog vaste emolumenten, maar genieten alleen
vrijdom van het houden van der wagt op het Hoff en het doen der andere publicque Heerendiensten.
§ 64. Te requireren generale tabellen der huysgesinnen, in- en opgesetenen en van die
waagen- en handdiensten aan den Heer verschuld zijn
Bevoorens nu van de politicque saaken der Heerlijkheid [80] Borculo af te stappen komt het ons
voor, dat het in meer dan een opsigte niet alleen nuttig, maar selvs min of meer noodsakelijk
soude weesen, dat eene generale opneeminge der huysen of woningen en boerenerven,
mitsgaders der bewoonders van deselve, en wie de Heerendiensten verschuld zijn, gedaen
wierde.
Dat daarvan generale tabellen conform de plans sub P.1mo, P.2do, P.3tio, P.4to et P.5to gemaakt,
en deselve aen deesen Raade overgesonden wierden. En souden wij dierhalven van gedagten
en advijs weesen:
[Bij het volgende in de kantlijn:] den 22 januari 1778, fiat resolutie conform.
"Dat UEd. Mog. souden konnen aanschrijven: 1. de Magistraat der stad Borculo om met alle
mogelijke accuratesse te doen opneemen en nagaan het getal der huysen of woningen en van
de boereerven, mitsgaders der bewoonders van deselve respective in de stad en het
schependom van Borculo, teffens met meldinge of hoe veele en welke so waagen- als lijff- of
handdiensten die van het schependom jaarlijks aen den Heer der Heerlijkheid verschuld zijn, so
van het houden der dagelijkse wagten op het Hoff, als van het helpen maken der publicque en
andere gemeene Heeren weegen. Van het een en ander te formeren eene generale tabel
conform het plan of project sub P.1mo, en om die tabel als dan aen deesen Raad te senden. En
2do, den Drossard, Mr. G. van Hasselt, om gelijke opneminge over de vier voogdijen van de
Heerlijkheid te laten doen. Daarvan te formeren generale tabellen conform de projecten sub 2do,
P.3tio, P.4to et P.5to, en om die insgelijks aen deesen Raade te laten toekomen".
[81] En dat deese vijf tabellen ingekomen zijnde, daar van eene generale tabel geformeert, en
den rentmeester gelast soude konnen werden om in eene bijsondere colom in te vullen, welke
huysen jaarlijks een rookhoen aen den Heer betalen. Door dit middel sal men sekerlijk op het
voetspoor komen om meerdere waagen- en lijff- of handdiensten, gelijk ook meerdere
rookhoenderen aen den Heer verschuld te konnen ontdekken en uitvindig maken.
§ 65. Overgang tot de saaken van justitie ten plattenlande, en wel eerst het Landgericht
Hiermede nu overgaande tot de saaken van justitie ten plattenlande van de Heerlijkheid Borculo,
komt in de eerste plaats daar omtrent voor het Landgericht, terwijl van het Stadgericht reets
boven, § 27 van dit capittel, is gesproken. En hebben wij de eer deesen aengaende ter kennisse
van UEd. Mog. te brengen:
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§ 66. Uit welke personen het Landgericht gecomposeert werd, en welke saaken daar aan
gehoren
Dat in het Landgericht, wiens jurisdictie over de geheele Heerlijkheid gaat, except alleen de stad
en het schependom van Borculo, den Drossard geen sessie heeft, maar dat hetselve werd
gecomposeert uit den richter en de borgermeesteren der stad als assessoren of keurnoten. En
dat tot de cognitie van dit Landgericht gehooren alle gemeene civile saaken en actiën, die
iemand, 't zij inwoonder of vreemdeling, tegens een opgeseeten ten platten lande, de stad
Eijbergen daar onder begrepen, gelijk mede bij arrest tegens een vreemdeling wil entameren en
institueren.
§ 67. Vergaderingen van dit Landgericht, en waar na het selve sig moet reguleren
Dit Landgericht moet in conformité van het Landrecht der Graaffschap Zutphen, telkens om de
14 daagen, en wel [82] des dingsdaags, uitgesondert de ordinaire vast bepaalde ferien,
vergaderen en gehouden werden. En is hetselve verpligt sig in alle opsigte exact te reguleren,
so na het voorschreven Landrecht en andere landelijke placaten of ordonnantiën als en wel in 't
bijsonder na het Reglement op de manier van procederen laast den 25 november 1772 g'arresteert, waarvan wij tot UEd. Mog. betere informatie een exemplaer hierbij voegen, sub L.
§ 68. Functie van den richter
In dit gericht werd de banck door den richter in name van den Heer gespannen, en heeft
denselven wel als de keurnoten of assessoren cognitie en stem over alle saaken, die door dit
Landgericht, volgens het gemelte Reglement, sub L., sonder assumptie of advijs van
rechtsgeleerden, konnen en moeten afgedaen werden.
§ 69. Actuelen richter en desselvs jaarlijkse recognitie
Den actuelen richter der Heerlijkheid Borculo is Frederik Elberus, daartoe aangestelt bij
commissie van den 24 augustus 1768, als sub Q.1o, en wel op eene jaarlijkse recognitie van
dertig ducaten, als sub Q.2do. Dog welke recognitie door den heer Fürst Czartoryski met en over
den jaare 1773 bij remissie van 10 ducaten voor 't vervolg is bepaalt op 20 ducaten, relatio mede
tot de rentmeesters rekeninge over dat jaar, capittel 19, van den ontvangst.
§ 70. Verleende survivance van dit richterampt aen Mr. L.S. Lamberg
Ook heeft welgemelte heer Fürst Czartoryski bij acte van den 12 augustus 1772, als sub Q.3tio,
de survivance van dit richterampt [83] geaccordeert aen den borgermeester Mr. Ludolph Johan
Lamberg, en wel niet alleen op die voet, dat denselven na het overlijden van voornoemde
Fredrick Elberus aenstonds op de commissie sub Q.3tio den eed soude konnen afleggen en in
functie treden, maar ook, sonder dat aen ons is voorgekomen, dat denselven sig tot het als dan
betalen eener jaarlijkse recognitie heeft geëngageert, of daarvan is ontslagen geworden. Echter
souden wij verneemen, dat die survivance moet verstaen werden gegeven te zijn op deselvde
last als F. Elberus dit richterampt doenmaals bekleede en dus ook op eene jaarlijkse recognitie
van 30 ducaten, terwijl de remissie van 10 ducaten op deselve, na onse gedagten, alleen moet
werden geconsidereert als een faveur en gratie personel aen Elberus beweesen.
§ 71. Den richter mag geene jura van den heer neemen
Ook moeten wij alhier met een woord aanmerken:
1.

Dat de actens van richter sub Q.1mo, et Q.3tio de eenigste van alle der officianten van de
Heerlijkheid Borculo zijn,waarin gevonden werd de clausule, dat denselve geene jura of
verdiensten van den Heer sal mogen vorderen, except nogtans, die van den secretaris en
landschrijver, waar bij sulks mede is bedongen.

§ 72. Verwalter Richter
En 2. Dat den Heer, bij die actens van Commissie, sub Q1mo et Q.3tio, aan sig gereserveert
hebbende, om telkens bij siekte, absentie of andere wettige redenen, wanneer den richter
niet soude konnen fungeren, één van de oudste borgermeesteren of een ander bekwaam
persoon te auctoriseren om voor die tijd, dus ad illum specialem actum het richterampt
waar te neemen, sulks na onse gedagten, wel kwam aan te gaan, en konde geschieden,
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so [84] lange den Heer van Borculo of desselvs plenipotentiaris aldaar woonde en
permanent resideerde, dog alnu en voor het vervolg so seer geen plaats meer sal konnen
hebben, en dat wij om die reeden de voorschreven clausule niet hebben gevoegt in de
concept-vernieuwde acte van commissie voor den richter Elberus, hier na capittel 5 over
te leggen. Echter soude onder de hand aen denselven wel konnen werden geïnsinueert,
dat hij bij requeste mag versoeken, dat een der borgermeesteren mag werden
geauctoriseert om bij sijne absentie, indispositie of om andere wettige redenen, als richter
te fungeren, en souden wij vermeenen, dat als dan die auctorisatie gevoeglijkst soude
konnen werden verleent op den borgermeester L.J. Lamberg als reets met de survivance
van dit richterampt begunstigt zijnde.
§ 73. Inkomsten van den Richter
Den richter van de Heerlijkheid Borculo heeft geen vast tractement nog eenige emolumenten
van den Heer, maar moet sig contenteren met de ordinaris jura en verdiensten bij het Landrecht
en de bijsondere reglementen van de Graafschap Zutphen bepaalt en aan de richter toegelegt.
§ 74. Het Hooge so Criminele als Breukengericht
Belangende nu laastelijk het Hooge -, so Criminele – als Breukengericht van de Heerlijkheid
Borculo, so staat daar omtrent aenvankelijk in 't generael te remarqueren:
§ 75. In hetselve werd de bank gespannen door den Drossard en bij desselvs absentie
door den richter en hoedanig verder gecomposeert is
1.
Dat in hetselve de Bank werd gespannen en het praesidie gevoert door den Drossard en
bij desselvs absentie door den richter, en gecomposeert uyt twee borgermeesteren der
stadt,
onder de [85] benaminge van schepenen, of eygentlijk assesoren en keurnoten
van de Heerlijkheid Borculo, nevens den landschrijver als secretaris.
§ 76. Welke saaken aan hetselve gehoren
2.
Dat tot dit Hooge Gerichte gehoren alle so pure criminele of lijffstraffelijke saaken in en
over de geheele Heerlijkheid, de stad Borculo daar onder begrepen, als de civile over
geldboetes. Echter ten reguarde van deese, met eenige distinctie tussen de stad en het
platteland, soals strax nader sal werden gesegt, en dat in deese laatste moet werden
geprocedeert conform het reglemente sub L.cap. 9, pag. 81.
§ 77. Functie van den advocat-fiscael
En 3., dat voor beyde deese gerichten den advocaet-fiscael van den Heer als clager of
aanlegger fungeert, en de saaken moet instrueren.
§ 78. Actuelen advocaet-fiscael
Den tegenswoordigen advocaet-fiscael van de Heerlijkheid Borculo is Jan Laurens Sölner,
actuel borgermeester der stad Lochem en wonende aldaar. Zijnde tot advocaet-fiscael
aengestelt op den 10 maart 1750 bij acte van commissie, en op de daar bij mede vervatte
instructie, sub R.1mo, waar omtrent wij tot betere informatie van UEd.Mog moeten remarqueren:
§ 79. Desselvs commissie is sui natura revocabel
a.
Dat ofschoon bij die acte van commissie en instructie, sub R.1mo, niet voorkomt de
gewone clausule van revocatie. Echter de natuir van deese bedieninge of functie, als
geen officium formatum et qualificatum, of so als bij 's Landschaps resolutie van den 29.
Maart 1664 (...) werd gesegt, geene publicque functie zijnde, maar alleen bestaende in
een procureurschap om 's-Heeren breuken [86] en amendes te defenderen, van selvs
mede brengt, dat de commissie van den advocaet-fiscael ten allen tijde door den Heer na
hoogst desselvs welgevallen kan ngetrokken werden.
Gelijk dit in terminis also is te verstaan bij sententie van den Hove Provinciael van
Gelderland van den 20 december 1737 in sake van dr. W. Colenbrander, geweesen
fiscael van Genderingen en Etten, impetrant, en de Vrouwe Gravinne Douarière van
Berge, gedaagde. En is den voornoemden mr. J.L. Sölner ook selvs aengestelt bij
revocatie der commissie van den vorigen advocaet-fiscael, mr. C. Ravensberg, als sub
R.1mo.
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Terwijl het mede geene bedenkingen lijd, of speciael in de Graafschap Zutphen konnen
Roomsgesinden, die van alle munera publica geëxcludeert zijn, ook tot advocatenfiscaels aangestelt werden, relatio tot voorschreven Landschapsresolutie de dato 29
maart 1664, waarom wij de voornoemde clausule dan ook hebben gevoegt in de te
verniewen acte van commissie voor den gemelten advocaet-fiscael Sölner hier na,
capittel 5, over te leggen.
§ 80. Desselvs tractement
b.
Dat den actuelen advocaet-fiscael geniet een vast tractement van den Heer jaarlijks ad
een hondert guldens. En daar en boven een thiende part der boetes of pecuniele
amendes. En dat denselve in den beginnen ook heeft gehad een camer op 't Hoff en vrij
stalling en voeder voor sijn paard so dikwijls hij tot Borculo kwam. Dog dat sulks
naderhand is afgeschaft, en dat hij iterative reysen en met veel empressement bij ons wel
heeft geinsteert om voortaan van dat een en ander wederom te mogen jouiseren. Dog dat
wij aan hem daartoe geene de minste hoop hebben gegeven.
§ 81. In hoeverre den Heer sig met de criminele procedueres behoort te moeijen
En c., dat gelijk UEd. Mog. bij examinatie van de instructie sub [87] R 1mo sullen bevinden den
advocat-fiscal geen actien nog pure criminel, nog civil tot eene geldboete mag entameren
sonder der speciale voorkennisse en ordres van den Heer. Dog dat sulks wel eenigzints
heeft konnen aangaan solange den Heer of desselvs plenipotentiaris sijne vaste
residentie tot Borculo heeft gehouden, maar voor het tegenswoordige so seer geen plaats
kan hebben, behalven ook dat het in de Provincie Gelderland van de Heeren der
Heerlijkheden, merum et mixtum imperium hebbende, eygentlijk niet soude dependeren,
om daarover te erkennen, veel min eene gefundeerde criminele proceduire onvervolgt te
laten, en soude in sodane cas niet dan den Heer van de Heerlijkheid, maar desselvs
Drossard of ander criminel officier deswegens door 's Landschaps Momboir voor den
Hove actionabel, en daarover responsabel weesen, gelijk hier van meenigvuldige
gevallen voorhanden zijn. En is het daar altoos best, dat den Heer van een Heerlijkheid
sig met de directie in criminele procedures in 't geheel niet moeyt, maar hetselve geheel
en all aen sijn officier overlaat, die deswegens dan ook alleen responsabel is, 't zij dan dat
hij daarover door den Momboir actione publica, ’t zij door een geledeerde [?] parthijen in
cas van exces en beswaar voor den Hove werd geactioneert, waarvan wij hier na met
relatie tot de Heerlijkheid Borculo selvs een notabel geval sullen opgeven. Terwijl alsdan
ook de ordres van den Heer der Heerlijkheid aen den officier tot geene de minste excuse
soude verstrekken, en op sijn beste voorstem alleen uytleveren eene actio ad interesse.
Het eenigste dat na onse gedagten hier omtrent aen den Drossard, die, en niet den avocatfiscal, den criminelen oficier is, soude konnen en behoren geordonneert te werden, is, met
betrekkinge [88] tot pure criminele procedures, dat hij geene delinquenten sonder speciale
auctorisatie van deesen Raade aen een ander gericht of officier sal mogen overgeven. Dat hij,
wanneer eene geldboete bij ... voldoeninge in eene corporele straffe souden behoren verandert
te werden, daar van, alvorens aan deesen Raade als moeten kennis geven. En voorts mede
ieder half jaar den Raad adverteren van ergane criminele sententien.
En in aensien van civile breuksaken, dat den Drossard, wanneer een beklaagde de gedaene
aenklagte heeft ontkent, en sig niet gesubmitteert, soo ook wanneer denselven tot be- of
ontkentenisse geciteert zijnde, niet is gecompareert, bevorens de fiscals proceduire verder te
doen vervolgen, daar van met bijvoeginge van eene korte memorie door den advocat-fiscal uit
de stukken en bewijsen geformeert aan deesen Raade sal moeten kennisse geven, en UEd.
Mog. goedvinden over het all of niet voortsetten van sodaene saak versoeken.
All het welke in deesen, na onse gedagten, des te noodsakelijker sal zijn, vermits den Heer van
Borculo de pecuniele boetes selvs profiteert, en daar en tegen ook met alle criminele kosten
belast is. En hebben wij daarom ook de concept-instructiën respective voor de Drossard en voor
den advocat-fiscal, hierna capittel 5 te appliceren, dien conform ingericht. Terwijl wij teffens ook
verneemen, dat den Drossard bij sijne instructie mede souden konnen werden gelast om ieder
half jaar aen deesen Raade toe te senden eene generale lijst van alle die geene, welke als
boetpligtige door den advocat-fiscal voor het Breukengericht, so tot be- en ontkentenisse als
vervolgens tot betalinge van eenige boetes zijn aangesproken en geactioneert. Teffens met
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meldinge van inhoud der sententiën [89] daarover ergaan.
§ 82. De cognitie over vegterijen sonder bloedwonde binnen de stad Borculo
voorgevallen, gehoort aen de magistraat, maar mét bloedwonde en over andere
delicten aen het Breukengericht.
Wijders staat omtrent dit Hooge -, so criminele - als Breukengericht te remarqueren:
1.

Dat alle breuksaaken over vegterijen binnen de stad Borculo voorgevallen, wanneer er
geen bloed gestort is, gehoren tot de cognitie en judicatuire van borgermeesteren en
schepenen derselve stad. En dat de boetes deswegens ook ten behoeve van de stad
komen, maar dat deselve, so ras er een bloedwonde bij is, evenals die over andere
gemeene delicten, en so wel als alle breukensaaken ten platten lande, gehoren aen het
ordinaire Breukengericht, en de boetes daarvan ook door den Heer geprofiteert werden.

§ 83. Het Hooge -, so Criminele- als Breukengericht werd gehouden op 't Hoff
2.
Dat het Hooge, so wel Criminele - als Breukengericht deeser Heerlijkheid werd gehouden
op het Hooge Huijs of Hoff van Borculo in een daartoe expres gedestineert vertrek. Dog
dat de Borgers en Ingesetenen der stad Borculo, mitsgaders de opgesetenen van
desselvs Schependom, daaromtrent van dit recht en privilege jouisseren.
Dog de Borgers en Ingesetenen der stad en schependom vanBorculo hebben daer
omtrent sekere privilegie
Dat deselve in civile saaken fiscaliter geactioneert zijnde, niet over de Haverbrug
leggende op het bassecourt tussen het Hof en de Voorpoort mogen werden geciteert,
maar dat als dan het Breukengericht werd gehouden in de camer naast de stal van 't Hoff
en de Voorpoort, genaemt de Stalmeesters Camer. Sommige sustineren wel, dat even
ditselvde privilegie aen de borgeren en ingesetenen der stad Borculo mede soude
competeren in pure criminele of lijffstrafbaere saaken, ten dien effecte namentlijk, dat
desleve niet aanstonds na de gevankenisse op het Hoff zouden mogen werden
overgebragt, maar provisionel in de voornoemde stalmeesters camer moeten werden
gedetineert.
Dat aldaar ook het eerste verhoor soude moeten werden gedaen, en dat zij niet [90] dan
na verloop van 24 uuren na haare detentie, van daar na 's-Heeren gevankenisse op het
Hoff souden mogen overgebragt werden. Dog anderen oordeelen, dat sulks in pure
criminele saaken geen plaats heeft, en is volgens bekomene informatie het contrair van
dien ook nog voor eenige jaaren gepractiseert in aensien van Laurens Haldijk, borger der
stad Borculo, die wegens eene begane diefstal door den voogd van Geesteren
geapprehendeert zijnde, aenstonds in de gevankenisse op het Hoff is overgebragt.
§ 84. Wanneer het Breukengericht werd gehouden
3.
Dat het Breukengericht voormaals wel alle 14 dagen, en naderhand als bij de instructie
van den advocat-fiscal, sub R.1mo, art. 4, te sien, om de drie maanden is. Dog
tegenswoordig niet anders werd gehouden dan wanneer er eenige breuksaaken zijn,
echter altoos op een saturdag.
§ 85. Hoedanig in pure criminele saaken werd geprocedeert
4.
Dat in pure crimineele saaken altoos, immers vooraf inquisitorie werd geprocedeert, en
wel in deeser voegen: dat den advocat-fiscal na genomene informatiën en ingewonnene
bewijsen aen het gericht overgeeft de vraagpoincten, om daarop de gevangene te
verhoren. Dat na mate denselven het aan hem te laste gelegde delict komt te negeren,
den advocat-fiscal na deze vraagpoincten instelt, en deselve nevens de ingewonnene
bewijsen aan het gericht overgeeft, om den gevangene ook daar op te verhoren. En sulks
tot so lange toe, als den advocat-fiscal hetselve nodig oordeelt. Terwijl denselven ook
vepligt is sig nauwkeurig te informeren op alle omstandigheden die eenigzints tot
ontlastinge van den gevangene soude komen verstrekken, daar van mede de nodige
bewijsen in te winnen, en deselve insgelijk aan het gericht over te geven. Dat dit een en
ander mitsgaders so nodig eene confrontatie tusschen den gevangene en de getuygen
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voorafgegaen zijnde den advocat-fiscal aen het gericht overgeeft desselvs [91] intendith,
daarbij nemende sodane conclusie, als hij oordeelt te behooren. Dat als dan hetselve
nevens alle de stukken werd gestelt in handen van de Drossard, om sig deswegens bij
onparthijdige rechtsgeleerden te belheren. Dat den Drossard daar na alle de stukken
besloten overgeeft of send aen twee advocaten om daarin te decideren. Dat deselve dan
de sententie op naam van het gericht opmaken, en die met rationes decidendi, nevens
alle de stukken wederom besloten aen den Drossard oversenden, en dat het gericht niet
bevoegt is eenige de minste veranderinge in die sententie te maken, maar deselve prout
facet moet doen pronuncieren en executeren, eveneens als hetselve in breuksaaken.
Gelijk mede voor het Stad- en Landgericht in parthijesaaken plaats heeft.
§ 86. De voorige Heeren van Borculo hebben altoos gesustineert dat aan haar
competeerde het jus aggratiandi, dog is daarvan af gesien
5.
Dat de voorige Heeren van Borculo altoos wel hebben gesustineert, dat aen deselve
competeerde het jus aggratiandi, en dat recht ook meer dan eens geëxerceert hebben,
waarom dan ook geene criminele sententie sonder voorkennisse en approbatie van den
Heer is ter executie gestelt geworden. Dog dat den Heer Fürst Czartoryski daarvan
plenarie et in forma heeft moeten afsien, en ook werkelijk voor altoos gerenuncieert, gelijk
dit in 't vervolg nader en met de stukken aangetoont sal worden.
§ 87. Bij eene criminele executie moeten de voogden met assistentie der ingesetenen de
kringen sluyten
6.
Dat wanneer eene criminele sententie sal werden ter executie gestelt, daar bij deese
forme werd geobserveert: dat voor het Hoff te Borculo door een commando huyslieden of
opgesetenen so veel als den Drossard nodig oordeelt, onder het opsigt van den
Huysvoogd een kring werd gesloten. Dat den Drossard met de leeden des gerichts binnen
deselve plaats genomen [92] hebbende, den gevangene door den Huysvoogd doet
voorbrengen, en de sententie door den secretaris of landschrijver laat uytleesen. Dit
gedaan zijnde begeeft den Drossard sig met de leeden des gerichts, voorgegaen door
twee bodens met de bussen op de borst, na de plaats alwaar de executie sal werden
gedaan, zijnde in cas van eene capitale of halsstraffe, het Galgeveld, en in gevallen van
eene mindere straffe even buyten de Geesterse Poort van de stad Borculo, wanneer
aldaar een tweede kring door de huyslieden onder het opsigt ende directie der drie
andere voogden werd gesloten. En werd den gevangene derwaarts gebragt door dat
commando der huyslieden, hetwelke de kring voor het Hoff heeft gesloten, wederom
onder het opsigt van den Huysvoogd, en denselven dan mede uit de Heerlijkheid
gebannen zijnde, gelijk doorgaans plaats heeft, werd door den scherprichter, zijnde
teffens Armenjager, tot op de uiterste grensen van de Heerlijkheid gebragt.
§ 88. Den Heer moet alle criminele kosten dragen.
En laastelijk, 7., dat den Heer van Borculo alle criminele kosten, so wegens verpleginge der
gevangens en de bewijsen die buyten de Heerlijkheid moeten werden ingewonnen, mitsgaders het decisoir advijs der onparthijdige rechtsgeleerden, als die van de executie met
den aankleven dan dien, selvs moet lasten en draagen, voor soverre die uyt de goederen
van den geëxecuteerden delinquant niet konnen werden gevonden, sodanig nogtans dat
den Drossaerd, den richter, de schepenen, den landschrijver, den advocat-fiscal en de
voogden of ondervoogden, nevens de in- en opgesetenen deswegens niets ten laste van
den Heer mogen brengen, ten waere de een of andere daarom buyten de Heerlijkheid
soude moeten reysen [93] terwijl deselve als dan daarvoor in redelijkheid werden
gesalarieert.
Ook is den Heer altoos gewoon geweest om na ieder gedaene criminele executie in een
der herbergen te Borculo aen den Drossard, den richter, de schepenen, den landschrijver
en den advocat-fiscal, gelijk mede aen de voogden en ondervoogden een maaltijd te
geeven, so als dan ook den scherprichter boven sijn verdienste en desselvs knecht mede
werden gedefroijeert.
En werd in cas van bannissement ordinair aen den gebannene tot een reyspenning
gegeven een goudgulden ad 28 stuyvers, terwijl denselven door den scherprechter en
desselvs knecht tot op de limieten van de Heerlijkheid werd gebragt.
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§ 89. Provoost of cipier der gevankenisse op 't Hoff, desselvs functie en tractement
Tot de exercitie van de Hooge Criminele Jurisdictie gehoort nog mede den provoost of cipier van
de gevankenisse op het Hoff, wiens functie is om de gevangens te sluyten, te ontsluyten, wel te
bewaaren van kost en dranck mitsgaders stroo tot legginge te voorsien, deselve bij het verhoor
voor te brengen, en geëxecuteert sullende werden, met assistentie van den Huysvoogd na de
executieplaats te geleyden, en in handen van den scherprichter over te geven.
Denselven geniet jaarlijks van den Heer een vast tractement van 30 guldens, om de twee jaaren
een rok, camisool en broek of in plaats van dien 27 guldens ter keuse van den Heer, mitsgaders voor het sluyten van een persoon wegens een civile breuksaak een Rijksdaalder.
§ 90. Actuele provoost of cipier
Den actuelen provoost of cipier is Jan Kuijper, daartoe op den 17 september 1750 aengestelt bij
de commissie en instructie sub S.1mo, dog is denselven wegens hoogen ouderdom en
lichaamsgebrek [94] all zeedert eenige jaaren niet meer in staat geweest deese cipiersplaats
selvs waar te neemen, en daarom met consent van den Heer hierin g'assisteert, of liever die
cipiersplaats voor hem waargenomen geworden door desselvs soon Evert Jan Kuijper.
Denselven versoekt sijn ontslag en dat desselvs soon in sijn plaats mag werden aengestelt.
En hebben deselve beyde bij het daarote aan ons overgegeven request, sub S.2do, instantelijk
versogt, dat alnu den eersten van die bedieninge ontslagen, en den laatsten in desselvs plaats
tot een cipier aengestelt mogte werden. Wij hebben hierover met den drossard Van Hasselt en
den rentmeester Spanker gesproken, die geene de minste bedenkinge daaromtrent hadden, en
een seer goed getuygenisse aengaende de conduites van gemelte Evert Jan Kuijper geven,
waarom wij dan ook de hier na onder capittel 5 te applicerene commissie voor den cipier, daar
na ingericht en direct op naam van denselven gestelt hebben.
§ 91. Actuelen scherprichter, armenjager en aftrekker en dessselvs verdiensten of
inkomsten
Eyndelijk heeft den Heer van Borculo tot de executie van criminele sententiën of lijffstraffen een
eygen scherprichter aldaar, zijnde teffens armenjager en aftrekker of vilder en tegenwoordig Jan
Derk Janssen daar toe, dog onder de clausule van revocatie, aengestelt bij de commissie en
instructie van den 3 julii 1750, sub T.1mo. En sullen wij desselvs concept vernieuwde commissie
hier na onder capittel 5 overleggen.
Denselven is verpligt een goed knecht te houden, en geniet geen vast tractement, maar werd als
scherprichter voor ieder executie betaalt, te weeten voor een doodstraffe acht rijksdaalders, [95] voor een geeselinge en brandmerk vier rijksdaalders, en voor een geeselinge
alleen: drie rijksdaalders: alles boven en behalven een redelijk defroijement voor hem en sijn
knecht. Dog voor een simpel bannissement om den gecondemneerde buyten de jurisdictie te
brengen, geniet denselven niets meer dan een redelijk defroijement.
Als armjager geniet denselven van de ingesetenen jaarlijks als volgt: van ieder voll erff een half
schepel rog of 12 stuyvers, van een drieling: anderhalf spind rog of 9 stuyvers, van een half erff:
een spind rog of 6 stuyvers, van een caven- of catersteede: 3 stuyvers, en van alle verdere ingesetenen na advenant. Denselven in het ophaalen van die sijne verdiensten telkens veele
tegenkantingen ontmoetende, is jaarlijks gewoon van den drossard te versoeken eene ordre bij
publicatie van denselven aen alle ingesetenen en bouwlieden tot betalinge van deese sijne
gerechtigheden, die dan den drossard dan ook aen denselven verleent, so en in diervoegen
als UEd. Mog. nader sullen gelieven te verneemen sub T.2do.
En als aftrekker of vilder geniet denselven van ieder paard 18 stuyvers behalven het looijen, en
wanneer het niet gelooijt werd: 24 stuyvers. Van ieder koeybeest: 15 stuyvers, en van een
verken 8 stuyvers, sonder iets meer te mogen eyschen.
§ 92. Secretaris der stad en landschrijver van de Heerlijkheid Borculo
Wij hebben een en andermaal wel met een woord mentie gemaakt van den secretaris der stad
en landschrijver der Heerlijkheid Borculo, dog vermits desselvs functie eene generale betrekkinge heeft tot alle de onderscheidene gerichtsbanken, waarvan wij [96] boven special hebben
gesproken, best geoordeelt het verslag van deese secretaris- en landschrijversbedieninge tot
hier aen toe uyt te stellen, en al nu de eer deswegens ter kennisse van UEd. Mog. te brengen:
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dat van alle oude tijden af het secretariat van de stad en het landschrijvers ampt der Heerlijkheid
Borculo in één persoon is gecombineert geweest, en dat beyde die bedieningen actuel werden
waar genomen door mr. Gerhard Vatebender, zijnde in den jaare 1749 door wijlen Sijne
Hoogheid mede aengestelt tot schepen en raad der stad Lochem. Dog heeft denselven des niet
te min tot hier aen toe sijn fixum domicilium en permanente residentie in de stad Borculo blijven
houden, en gelieven UEd. Mog. deesen aengaende verder geïnformeert te weesen:
§ 93. O. van Reen in 1700 tot secretaris en landschrijver aengestelt op eene jaarlijkse
recognitie van 200 guldens
1.
Dat wijlen Heer Frederik Willem Grave van Limburg Styrum, als Heer van Borculo bij acte
van commissie in dato ... october 1700 tot secretaris der stad en landschrijver der
Heerlijkheid Borculo heeft aangestelt: Otto van Reen, en sulks op eene jaarlijkse
recognitie van twee hondert guldens, als sub U.1mo.
§ 94. Aanstellinge van mr. J.S. Olmius bij survivance in 1719 en desselvs daarvoor
betaalde contante recognitie
2.
Dat dit secretariat en desse landschrijversplaats op den 18 Augustus 1719, wannneer
voornoemde O. van Reen nog leefde en werkelijk fungeerde, door denselven Graaff
Frederick Willem in avans is gegeven aen mr. Jan Louis Tijmen Olmius, ten eynde bij
overlijden van gemelte O. van Reen datelijk in functie te treeden, mitsgaders om intussen
ook te mogen fungeren, en wel op de bij die acte teffens [97] uytgedrukte conditien en
instructie, onder anderen inhoudende, dat hij even als bij de commissie sub U.1mo, ook is
bedongen geene jurs, salarissen of verdiensten ten laste van den Heer of van den
advocat-fiscal soude mogen brengen, en wijders tot eene contante recognitie moeten
betalen eene summa van 3500 guldens boven en behalven sodane 500 guldens als hij
voor die bekomene survivance aenstonds heeft voldaen gehad, gelijk UEd. Mog. dit een
en ander sullen gelieven te vernemen sub U.2.do.
§ 95. Denselven heeft daarop den eed gepraesteert en die in 1727 vernieuwt
3.
Dat gemelte mr. J.L.T. Olmius daar op den 29 september 1719, wanneer intussen, so het
schijnt, den voornoemden secretaris en landschrijver Van Reen moet sijn overleden, de
voornoemde contante recognitie of wel in minderinge van dien 3300 gulden voldaen, en
teffens in handen van den drossard den eed van getrouwheid afgelegt, mitsgaders dien
eed op den 1 augustus 1727, wanneer den Heere Grave van Flodrop Wartensleben door
aankoop eygenaer van de Heerlijkheid Borculo was geworden, vernieuwt heeft, als sub
U.2do.
§ 96. Aanstellinge van den actuelen Secretaris en Landschrijver Vatebender
4.
Dat den actuelen secretaris en landschrijver Vatebender volgens ons, het geene
denselven aan ons heeft verhaalt, eerst in den jaare 1726 van Graaff Leopold van
Styrum, en daarna van den Grave van Flodrop Wartensleben permissie bekomen
hebbende, om dit secretariat en landschrijversampt van den voornoemden J.L.T. Olmius
bij onderhandelinge over te neemen, sonder deswegens eenige recognitie aen den Heer
te betalen, hij doenmaels aen denselven J.L.T. Olmius [98] voor den afstand en de
resignatie deeser ampten heeft voldaen eene summa van 6500 guldens, gelijk dan ook
gemelte mr. G. Vatebender op den 6 april 1728 den eed als secretaris en landschrijver in
handen van den doenmaligen drossard Duithe genaamt Buth als daartoe door wel
gemelte Heer Grave van Flodrop Wartensleben speciael geauctoriseert, werkelijk heeft
afgelegt, en wel op de commissie en instructie van den voorigen secretaris en
landschrijver Olmius, als sub all lit. U.2do, sonder dat hij ooyt eene andere of nadere
commissie heeft bekomen gehad. Sullende wij de concept vernieuwde acte van
commissie voor denselven hier na capittel 5 overleggen.
§ 97. Jaarlijks rendement van dit secretaris- en landschrijversampt
5.
Dat, volgens de versekeringe door denselven aan ons gegeven, en uytwijsens de
aantekeninge die hij daarvan heeft gehouden, dit Secretaris- en Landschrijversampt, het
eene jaar door het andere gereekent, kan afbrengen jaarlijks eene summa van duysent
guldens.
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§ 98. Verwalter-secretaris en landschrijver F.E. Spanker
6.
Dat den Heer Grave van Fleming, edog tot sijn Hoog Geb. revocatie toe, den secretaris
en landschrijver Vatebender heeft gepermitteert gehad, om bij sijne absentie of
indispositie, dit secretaris- en landschrijversampt door den borgermeester F.E. Spanker te
laten bedienen en waarnemen, en daarote op den 29 april 1752 aen den laatsten verleent
de acte van auctorisatie en qualificatie, sub U.3tio, gelijk denselven dan ook zeedert die
tijd tot in ’t gepasseerde jaar 1776, wanneer hij daarvoor heeft bedankt, als verwaltersecretaris en landschrijver gefungeert heeft.
§ 99. Den secretaris en landschrijver Vatebender heeft permissie om die sijne ampten te
verkopen
7.
En laastelijk, dat wij niet alleen den secretaris en [99] landschrijver Vatebender, maar ook
van anderen hebben vernomen, dat den Heer Fürst Czartoryski aen denselven heeft
gepermitteert gehad, om deese sijne ampten en bedieningen voor sodaene hooge prijs
als hij soude konnen bedingen aen en ten behoeve van een ander soude mogen
verkopen en resigneren, mits in dat cas aen den Heer uytkerende eene recognitie van
drieduysent vijf hondert guldens, gelijk dan ook den volmagtiger van den Heer Fürst en de
Vrouwe Fürstinne Czartoryski sulks wel expresse mede heeft doen brengen en annoteren
op de memorie of specificatie der gerechtigheden, goederen, inkomsten en lasten van de
Heerlijkheid Borculo, sub. B.1mo de laatste post.
Dog met voorkennisse van Sijne hoogheid eene favorable occasie daar toe van de hand
geweesen.
En heeft den secretaris en landschrijver Vatebender teffens mede aan ons te kennen
gegeven, dat hij in den gepasseerden jaare 1776 eene occasie gehad om deese sijne
ampten op een voor hem en sijne kinderen extraordinair favorable wijse te verkopen, dog
van ter zijde vernomen hebbende de doenmalige onderhandelingen om de Heerlijkheid
Borculo ten behoeve van sijne Hoogheid aan te kopen, hij van dit een en ander aen Sijne
Hoogheid hadde kennis gegeven, en dat Hoogstdenselven daar op hadde gelieven te
declareren, gelijk dit ook aen den ondergetekende bekent is, dat het aen Sijne Hoogheid
aengenaem soude weesen, dat hij in sijn dienst continueerde, dat hij daar op de
voorschreven favorable occasie hadde van de hand geweesen, en alnog bereijd was dit
secretaris- en landschrijversampt tot sijn dood te bedienen, maar dat hij daar en tegens
voornemens was van Sijne Hoogheid te versoeken, dat [100] het Hoogstdenselven
gunstig soude mogen behagen om bij sijn overlijden aen desselvs kinderen tot derselver
subsistentie te doen restitueren de bovengemelte door hem in den jaare 1728 betaalde
summa van 6500 guldens.
§ 100. Van de Borculose sententiën werd direct aen 't Hoff geappelleert en welke summa
tot de appellabiliteit van deselve gerequireert werd
Laastelijk sullen wij met betrekkinge tot de onderscheidene gerichten van de Heerlijkheid
Borculo bij het gesegde nog met een woord voegen:
Dat van alle de sententiën in appelable saaken, so bij het stad- en land- als bij het
breukengericht geweesen, direct aen den Hove Provinciael van Gelderland werd geappelleert,
terwijl bij den eersten artikul van het Appelreglement in die Provincie van den 9 februari 1675,
met so veele woporden is gestatueert, dat alle de provocatien die te vooren elders dan voor
den Hove gedaen wierden, en dus ook van de gerichten der Heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde, van welke tot daar aen toe, volgens 's Landschapsresolutie van den 7 junij 1619,
aen het Quartier van Zutphen geappelleert wierde, voortaan souden cesseren.
Dat, volgens den 10 articul van het voorschreven Reglement op de Appellen, tot de
appellabiliteit van een sententie bij het landgericht van Borculo geweesen, werd vereyscht dat
deselve excedeert eene summa van 200 guldens of de waarde van dien.
En dat ofschoon daarbij alleen van dat landgericht, en niet mede van het stadgericht werd
gesproken, en op dat fundament gelijk mede uyt hoofde der volgende woorden van den
gemelten 10 articul en de andere mindere gerichten de summa van hondert gelijke guldens
[101] voor eenige jaaren gelijk wij zijn geïnformeert in sekere saak is gesustineert geworden, dat
tot de appellabiliteit van een sententie bij het stadgericht van Borculo ergaan, eene summa van
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een hondert guldens genoeg soude weesen. Echter doenmaals bij 's Hoves sententie is
verstaan, dat tot de appellabiliteit van een sententie sowel bij het stad- als bij het landgericht van
Borculo geweesen, eene summa van 200 guldens of de waarde van dien vereyscht wierde.
§ 101. Overgang tot de kerkelijke saaken en bedieningen
Hiermede nu tot de ecclesiaticque saaken en bedieningen in de Heerlijkheid Borculo, except
nogtans die rakende de kerkmeesteren, het doen der kerkenrekeningen en het onderhoud der
kerken, vermits daar van reets boven, § 22, 23, 25, 26, 33 en 39 van dit 2de capittel is
gesproken, overgaande, gelieven UEd. Mog. daaromtrent in 't generael geïnformeert te weesen.
De middeleeuwse parochiekerk
van Eibergen, sedert 1616
protestants. Kerkpatroon van
Eibergen is de apostel en
evangelist St. Mattheus. Dit
kerkgebouw is het enige vrij
gaaf bewaard gebleven
middeleeiuwse gebouw in de
voormalige heerlijkheid
Borculo. Het kerkgebouw
vervulde ook een belangrijke
rol bij de jaarlijkse verkiezing
op St. Matthias van het
Eibergse stadsbestuur, die
hierin plaatsvond. De heer van
Borculo had hiermee geen
bemoeienis. Hoe anders was
het in de stad Borculo!

§ 102. De predikanten deeser Heerlijkheid gehoren onder het Classis van Zutphen en
heeft den predikant van Borculo een praerogatif omtrent de synodale en classicale
commissiën.
1.
Dat de predikanten van de Heerlijkheid Borculo gehoren tot het Classis van Zutphen,
ressorterende onder het Synode van de Provincie Gelderland, en waaromtrent den
predikant van de stad Borculo de eenigste van die der steeden in het Graaffschap
Zutphen, welke geen stem in staat hebben, dit praerogatif heeft, dat hij in het
waarneemen der synodale en classicale Ccommissiën egaal komt en rouleert met die van
de steeden Doesburg, Deutichem, Lochem en Groenlo, terwijl die van de Heerlijkheid
Borculo daar omtrent geene praeferentie hebben boven de andere predikanten ten platten
lande van de Graaffschap Zutphen.

2.

Deselve genieten hun tractement uit het geestelijk comptoir van de Graaffschap Zutphen,
sonder last van den Heer
Dat so wel den predikant van de stad als die van de Heerlijkheid Borculo derselver
tractementen ontvangen uit het Geestelijk [102] Comptoir van de Graaffschap Zutphen,
sonder dat den Heer daar toe iets contribueert.

3.

Op ieder plaats is een besloten kerkenraad
Dat in ieder stad en op ieder dorp in de Heerlijkheid Borculo is een besloten kerkenraad,
bestaande uit den predikant, vier ouderlingen en diaconen.

De collatie van alle de predikantsplaatsen competeert aan den Heer.
En 4., dat de collatie der predikantsplaatsen: a) van de stad Borculo, b) van de stad Eijbergen,
c) van Geesteren, d) van Gelselaer, e) van Neede, en f) van Rekken, dus te samen van
ses pastorijen privative competeert aen den Heer deeser Heerlijkheid.
§ 103. Gelijk mede de aenstellinge der costers, schoolmeesters en voorsangers, dog
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sonder last van derselven
Insgelijks competeert aen den Heer de aanstellinge van de costers, schoolmeesters en
voorsangers in deese Heerlijkheid, mitsgaders van den organist in de kerk der stad Borculo,
sonder echter, dat deselve uyt de casse van den Heer betaalt werden of iets genieten.
Dit een en ander in 't generael geremarqueert zijnde, dient alnu verder omtrent ieder stad en
dorp afsonderlijk [gesegt te worden]:
§ 104. Predikant der stad Borculo en desselvs tractement etc.
Dat de stad Borculo heeft één predikant, zijnde tegenswoordig ds. Frederik Willem Lambergen,
die daartoe op den 26 october 1731 heeft bekomen de acte van collatie, sub W.1mo.
Denselven geniet jaarlijks van het Quartier een vast tractement van 500 guldens en voor
huyshuur, als zijnde alhier geen Pastorijewoninge, 65 guldens. En heeft daar en boven het
vrije gebruik van een tuyn op Stadsgrasbroek.
§ 105. Coster te Borculo en desselvs tractement
Den actuelen coster der kerk van Borculo is Arend Hietbrinck, daartoe door den Heer op 30 mey
1755 aengestelt bij acte van commissie sub W.2do en geniet denselven van het [103] Quartier
een jaarlijks tractement van dertig guldens en van de stad in twee posten: f. 5-2.
§ 106. Latijnse en Duytse schoolmeesters, mitsgaders voorleesers te Borculo en
derselver tractementen
Tot Borculo zijn twee schoolmeesters en voorsangers, namentlijk één Latijnse - doorgaans
rector genoemt - en een Duytse schoolmeester, en nemen deselve de voorsangersplaats bij
beurten waar.
Den Latijnsen schoolmeester of rector en voorsanger in de kerk is Libertus Daams, daartoe
aengestelt bij de commissie van den 27 mey 1775, sub W.3tio. En geniet denselven van het
Quartier een jaarlijks tractement van 175 guldens.
En den Duytschen schoolmeester mitsgaders voorsanger in de kerk aldaar is Franciscus
Hubertus Pot, welke van het Quartier insgelijks een jaarlijks tractement van 175 gulden geniet.
Desselvs commissie in die qualiteit was niet te vinden, maar sullen wij de concept-vernieuwde
commissien voor beyde deese schoolmeesters en voorsangers hier na capittel 5 overleggen.
§ 107. Organist te Borculo en desselvs inkomsten
Insgelijks werd, als gesegt, den organist in de kerk van Borculo door den Heer aengestelt, zijnde
actuel den voornoemden Franciscus Hubertus Pot, volgens deselve Commissie in dato den 24
julii 1756, sub W. 4to. Voormaals heeft den organist deeser stad Borculo van het Quartier
genoten een vicarie, welke jaarlijks tussen de 50 en 60 guldens afbragt. Dog is die al een
geestelijk beneficie zijnde, in den jaare 1759 aen denselven, door de Heeren Gedeputeerde
Staaten van de Graaffschap Zutphen ontnomen geworden.
Hebbende den doenmaligen drossard Schomaker [104] wel getragt deselve hem wederom te
doen erlangen, dog vrugteloos, als sub W.5to. En geniet den voornoemden organist actuel niet
meer dan uyt de kerke inkomsten jaarlijks f 33-15.
§ 108. Predikant te Eijbergen en desselvs tractement
Den actuelen predikant te Eijbergen is ds. Berend Smit, zijnde te voren geweest predikant te
Rekken. En heeft denselven als predikant van Eijbergen op 30 augustus 1768 bekomen de acte
van collatie sub X 1mo. Denselven geniet jaarlijks van het Quartier een tractement van 475
guldens en heeft daarenboven vrije woninge in de pastorije, welke door het Quartier werd
onderhouden.
§ 109. Coster te Eijbergen
Den tegenswoordigen coster der kerke te Eijbergen is Derk Altena, daartoe aengestelt bij de
commissie in dato den 9 maart 1768, sub X.2do. Denselven geniet geen tractement, en moet sig
met de gewone emolumenten contenteren.
§ 110. Nominatie en aanstellinge van den schoolmeester en voorsanger te Eijbergen
Bij vacatuire van de schoolmeesters- en voorsangersplaats te Eijbergen werd door de
borgermeesteren, gemeenslieden en den kerkenraad aldaar te samen of conjunctive een
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nominatie van een tripel getal personen gemaakt, en aen den Heer gepraesenteert, die alsdan
de electie en aanstellinge daaruyt doet, gelijk UEd. Mog. hetselve nader sullen gelieven te
vernemen sub X.3tio.
Actuelen schoolmeester en voorsanger aldaar
Gelijk mede uyt de acte van aanstellinge van de actuelen [105] schoolmeester en voorsanger
aldaar, Joost Croon, in dato 27 april 1774, sub X.4to.
Desselvs tractement
En geniet denselven als schoolmeester jaarlijks van het Quartier een tractement van 50 guldens.
Het Eibergse kerkorgel,dat in 1708 gebouwd werd door Joost
Derk Jalinck uit Coesfeld, bevindt zich tegenwoordig in de kerk
van Westervoort. Financieel werd er door alle geërfden van het
kerspel Eibergen aan bijgedragen. Het zelfbewustzijn van de stad
Eibergen blijkt uit het wapen dat bovenaan het orgel werd
aangebracht.

§ 111. Organist te Eijbergen
Tot Eijbergen is mede een organist. Dog denselven werd niet door
den Heer, maar door de geërffdens aengestelt en ook
gesalarieert.

§ 112. Predikant tot Geesteren en desselvs tractement
Den actuelen predikant van Geesteren is ds. Ortwijn Bernhard
Westenberg, die daartoe op den 12 augustus 1762 heeft bekomen de acte van collatie, sub
IJ.1mo. Denselven geniet van het Quartier een jaarlijks tractement van 500 gulden en heeft daar
en boven vrije woninge, waar mede het in deeser voegen gelegen is, dat het Quartier in voorige
tijden aen de doenmaligen predikant aldaar, Arinck, heeft overgegeven een seker stuk geestelijk
land, ten eynde daar op
een pastorije huys te timmeren, gelijk door denselven ook is gedaen. Met verdere toesegginge
om aen hem en sijne erfgenamen tot reparatie en onderhoud van dat huys jaarlijks te betalen:
50 gulden, so als ook werkelijk geschied.
§ 113. Coster, schoolmeester en voorsanger te Geesteren en desselvs tractement
Den actuelen coster, schoolmeester en voorsanger te Geesteren is Hendrik Hartgerinck, daartoe
op den 4 maart 1728 aangestelt bij de acte van commissie, sub IJ.2do, hoewel het woord
voorsanger, so het schijnt, bij abuys uyt deselve is gelaten. En geniet denselven van het
Quartier als schoolmeester jaarlijks een vast tractement van 50 gulden.
Verleende survivance van deese bedieninge
Hebbende den Heer Fürst Czartoryski op den 12 augustus 1772 de survivance van deese
costers- en schoolmeesters- en voorsangersplaats [106] verleent aan Alexander Hartgerinck,
soon van den voornoemden H. Hartgerinck, sub. IJ.3tio.
§ 114. Predikant te Gelselaar en desselvs tractement
Den actulen predikant van Gelselaer is ds. Jan Grol, hebbende daartoe op den 25 januari 1774
bekomende acte van collatie, sub Z.1mo. En geniet denselven van het Quartier jaarlijks een
tractement van 475 gulden mitsgaders de vrije bewoninge van het pastorijehuys, hetwelke mede
door het Quartier werd onderhouden.
§ 115. Coster, schoolmeester en voorsanger te Gelselaer en desselvs tractement
Den tegenswoordigen coster, schoolmeester en voorsanger te Gelselaer is Reind Stokkinck,
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daartoe aengestelt bij appoinctement in dato 27 augustus 1732 van wijlen den Heer Grave van
Flodrop Wartensleben, als sub Z.2do. En geniet hij als schoolmeester jaarlijks van het Quartier
een tractement van 50 gulden.
De survivance van die bedieninge verleent aen Arend Jan Stokkingh
Denselven heeft den 13 augustus 1772 op sijn request, sub Z. 3tio, van den Heere Fürst
Czartoryski bekomen de acte van survivance der voorschreven bedieningen voor sijn neef
Arend Jan Stokkingh, sub. Z.4to. En wijders aan ons overgegeven het request, sub Z.5to, daar
bij uyt hoofde van zijn ouderdom, swakke lichaemsconstitutie en verlamminge aen zijne beenen,
versoekende, dat sijn gemelte neev en thans schoonsoon, Arend Jan Stookingh, dadelijk in
functie mag werden gestelt. Dit versoek alleen daartoe en niet teffens mede tot een dadelijk
ontslag van hem suppliant tenderende, souden wij van gedagten en advys weesen:
'Dat Sijne Hoogheid den voornoemden Arend Jan Stokkingh uyt hoofde van de door hem
geobtineerde survivance soude konnen aenstellen tot adjunct-coster, -schoolmeester, en -voorsanger te Gelselaer, [107] met toesegginge om bij overlijden van desselvs schoonvader Reind
Stokkingh, in het tractement en alle emolumenten der voorschreven bedieningen te sullen
succederen.” En sullen wij de eer hebben de acte daartoe hier na, capittel 5, over te leggen.
§ 116. Predikant te Neede en desselvs tractement
Den actulen predikant van Neede is ds. Antonius Roessingh, die deswegens op den 25
november 1773 heeft bekomen de acte van collatie, sub. AA.1mo. En geniet denselven van het
Quartier een jaarlijks tractement van 475 guldens, mitsgaders de vrije bewoninge van het
pastorijehuys, hetwelke mede door het Quartier moet worden onderhouden. Dog waartoe,
volgens resolutie van den 28 augustus 1665 aen de kerkmeesters van Neede jaarlijks werd
betaalt eene vaste summa van 65 guldens.
§ 117. Coster te Neede
Den tegenswoordigen coster der kerke van Neede is Jan Hendrik Assinck, daartoe aengestelt bij
de commissie van adjunctie in dato 15 augustus 1764, sub. AA.2do, genietende hij geen
tractement, maar moet sig met de daartoe staande emolumenten contenteren.
§ 118. Schoolmeester en voorsanger aldaar en desselvs tractement
En den actuelen schoolmeester en voorsanger te Neede is Martinus Soeters, daartoe door den
Heer bij appoinctement van den 5 junii 1764 geëligeert en aengestelt uyt een nominatie van drie
personen door den kerkenraad van Neede als dit recht hebbende, geformeert als sub AA.3tio.
Denselven geniet als schoolmeester jaarlijks van het Quartier een vast tractement van 70
guldens.
§ 119. Predikant van Rekken en Vreeden en desselvs tractement
Den actulen predikant van Rekken, werdende teffens mede aengestelt tot predikant van
Vreeden, is ds. Didericus Tjeenk, die daar [108] toe op den 1 november 1768 heeft bekomen de
acte van collatie sub BB.1mo. En geniet denselven van 't Quartier jaarlijks een vast tractement
van 550 guldens, dus 50 guldens meerder dan de predikanten van Borculo en Eijbergen,
waarvoor de reeden is dat hij mede moet doen de huysbesoekingen bij de Gereformeerden
binnen de stad Vreeden in het Bisdom van Munster gelegen, gelijk voor deselve ook bijsondere
banken in de kerk van Rekken zijn geplaatst. En heeft bovendien den predikant van Rekken
mede de vrijebewoninge van het pastorijenhuys aldaar, hetwelke echter niet door het Quartier,
maar door de Gemeente onderhouden werd.
§ 120. Coster, schoolmeester en voorsanger te Rekken en desselvs tractement
Den tegenswoordigen coster, schoolmeester en voorsanger te Rekken is Harmen Sijmons,
wiens commissie of copie van dien wij echter niet hebben konnen bekomen. En geniet
denselven als schoolmeester jaarlijks van het Quartier een vast tractement van 75 gulden.
Verleende survivance der voorschreven bedieninge
Den Heer Fürst Czartorijski heeft bij acte van den 12 augustus 1772 de survivance van
voorschreven costers-, schoolmeesters- en voorsangersplaats geaccordeert aen Egbert
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Sijmons, soon van den voornoemden Harmen Sijmons, ut sub. BB.2do.
§ 121. Schoolmeester van Beltrum en Lientvelde en desselvs tractement
Laastelijk competeert aen den Heer van Borculo nog de begevinge van de
schoolmeestersplaats in de voogdij en boerschap van Beltrum, gemeenlijk genaamt de school
van Beltrum en Lientvelde, waarvan den schoolmeester jaarlijks van het Quartier geniet een
tractement van 50 guldens en boven dien vrije woninge. Den actuelen schoolmeester aldaar is
Jan Santvoort [109] als sodanig fungerende uyt hoofde der acte van adjunctie en survivance
door hem bereets op den 12 october 1767 van wijlen den Heer Grave van Fleming bekomen,
sub CC..
§ 122. Het geestlijk comptoir van de Graafschap Zutphen betaalt jaarlijks 3880 gulden
Uyt dit alles sullen UEd. Mog. gelieven op te maken, dat hetgeene uyt het Geestelijk Comptoir
van de Graaffschap Zutphen tot tractementen etc. voor de ses predikanten en acht schoolmeesters in de stad en Heerlijkheid Borculo werd betaalt, jaarlijks bedraagt eene summa van
3880 gulden, behalven het onderhoud der pastorijen te Eijbergen en Gelselaer.
§ 123. De predikantsweduwen genieten jaarlijks 75 gulden
Ook gelieven UEd. Mog. nog geïnformeert te weesen:
1.
Dat het Quartier van Zutphen mede gewoon is, om aen de weduwen van afgestorvene
predikanten toe te leggen een jaarlijks pensioen of weduwentractement van 75 gulden.
§ 124. Capel en school in de boerschap Haarlo
2.
Dat in de boerschap Haarlo, gehorende onder de voogdij van Geesteren, dog ten opsigte
van het kerkelijke onder die van Eijbergen, is een capel, welke door de ingelandens van
die boerschap selvs werd onderhouden. Dat daarin door den predikant van Eijbergen
ieder woensdag geduerende de Vasten gelijk ook in den herffst, des morgens op den dag
van de kermis een predikatie werd gedaan. Dat in die capel des winters school werd
gehouden door een schoolmeester, welke de gemelte geërfdens ten haere koste en laste
selvs aanstellen. En dat deese school in soverre geprivilegieert is, dat deselve werd
gehouden niet te vallen in de termen van het generale Placaat in de Provincie Gelderland
tegens het houden van bijschoolen. [110]
§ 125. Onderhoud der schoolen en schoolhuysen
3.
Dat, terwijl wij reets boven, § 23 et 39, van het onderhoud der kerken hebben gesproken,
de onderscheidene schoolen of schoolhuijsen met den aankleven van dien moeten
werden onderhouden te Borculo en Eijbergen uyt de stads- en kerkenrevenues, te
Geesteren, Gelselaer, Neede en Rekken alleen uyt de inkomsten der kerken, en die van
Beltrum en Lientvelde door de ingelandens der voogdij van Beltrum.
§ 126. Roomse kerk en gemeente in de Heerlijkheid Borculo
En 4, dat in de geheele Heerlijkheid Borculo maar is eene Roomse kerk, staande niet verre van
het dorp Neede onder het gehucht genaemt Rietmolen. Niet tegenstaande men reekent,
dat plusminus 460 huysgesinnen van de Roomse religie binnen deese Heerlijkheid
gevonden worden, dog waarvan ongeveer de helfte onder de voogdij van Beltrum
wonende, derselver godsdienst verricht in de Roomse kerk in het schependom der stad
Groenlo dog op de consinien van de Heerlijkheid Borculo gelegen.
En dat de Roomse in- en opgesetenen deeser Heerlijkheid verpligt zijn, niet alleen
derselver pastor, die door den Pauselijken Nuncius te Brussel genomineert of gesonden,
en nadat hij bij het Gelderse Placaet gerequireerde belofte heeft gedaen, door den
Drossard namens den Heer geadmitteert werd, mitsgaders de Roomse kerkschuur, maar
ook hunne eygene armen te onderhouden.
§ 127. Overgang tot de natuir, alsmede de Hooge Rechten en Gerechtigheden van de
Heerlijkheid Borculo
Door dit alles vertrouwen wij aen UEd. Mog. een omstandig [111] en distinct verslag gedaan te
hebben so van de behandelinge der saaken van policie, financie en justitie, als van de
onderscheidene gerichten en officianten, mitsgaders van all hetgeene tot het kerkelijke behoort
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in de Heerlijkheid Borculo. En sullen dierhalven, volgens het gesegde bij de rubricq van het 2de
capittel van dit ons rapport, alnu overstappen ter beschouwinge van de eygentlijke aart of natuir
alsmede van de Hooge Rechten en gerechtigheden van deese Heerlijkheid, waar omtrent wij
ons echter merkelijk sullen bekorten, terwijl, wanneer wij die uyt de eerste en primitive
gesteltheid van de Heerlijkheid Borculo wilden ophaalen, en daar bij teffens melden de diverse
fata, die deese Heerlijkheid nu en dan heeft moeten ondergaan, daar van een geheel volume
soude konnen werden beschreven. En sullen wij mitsdien deesen aengaende alleen maar
remarqueren:
§ 128. Deselve schijnt in primaero statu geweest te zijn een vrij eygen patrimoniel goed
Dat de Heerlijkheid Borculo in haere eerste origine schijnt geweest en in haere doenmalige volle
uytgestrektheid ook gebleven te zijn een vrij eygen patrimoniël goed, dat geen superieur boven
haer eygen Heer erkende, en waarover den Heer het merum et mixtum imperium in desselvs
volle kragt exerceerde.
In 1236 de stad en het schependom van Groenlo aen den Grave van Gelre en Zutphen verkogt
Dat, als reets boven, § 1, met een woord aengehaalt, in den jaare 1236 Heer Hendrik van
Borculo aan Otto Grave van Gelder en Zutphen heeft verkogt de stad Groenlo en desselvs
schependom, die tot daar aen toe zijn geweest een gedeelte van de Heerlijkheid Borculo,
mitsgaders de [112] jurisdictie over deselve, het recht van de munt, en meer andere regalia van
en over deselve stad.
Terwijl voor het overige alle hooge rechten, gerechtigheden en praeëminentiën van de
Heerlijkheid Borculo in volle vigeur zijn gebleven, sonder so het schijnt, dat doenmaals den
Grave van Gelre en Zutphen als souverain van deese Heerlijkheid is erkent. Maar hebben
derselve successive Heeren die Heerlijkheid bij continuatie als volkomen eygen, en wel vrij allodiael goed, sonder iemand boven sig te erkennen, beseeten.
In 1406 de Heerlijkheid Borculo aan den Bisschop en het Stift van Munster te lheen opgedragen
en vervolgens als sodanig verkofft
Totdat Gijsbert de Tweede, Grave van Bronckhorst en Heer van Borculo, in den jaare 1406 het
slot en de geheele Heerlijkheid Borculo te lheen heeft opgedragen aan en wederom als een
fuedum oblatum te lheen ontvangen van den Bisschop en het Stift van Munster, bij wie deselve
zeedert ook door de successive Heeren van Borculo als een Munsters lheen zijn verheft
geworden, en wel laast door Graaff Joost van Bronckhorst in de jaaren 1529 en 1542.
§ 129. Quaestie ten possessore over de successie in deese Heerlijkheid
Dat gemelte Graaff Joost de laatste mannelijke descendent van voornoemden Graaff Gijsbert de
Tweede, in den jaare 1553 im prolis overleden zijnde, en tot sijn naaste erfgenaem ab
intestato nagelaten hebbende desselvs moeders susters dogter Ermgart, Gravinne van Limburg,
Vrouwe van Styrum en Wisch, deselve dan ook, voorbehoudens het recht van tucht aen de
weduwe van voornoemden Graaff Joost, Vrouwe Maria geboren [113] Gravinne van der Hoija
competerende sig in de possessie van desselvs erff- en sterffhuys en mitsdien ook van de
Heerlijkheid Borculo heeft gestelt.
Dat in den jaare 1554 Heer Rudolph Grave van Diepholt, descenderende uyt een soons dogter
van meergemelte eerste vasal Graaff Gijsbert de Tweede, bij Erffhuys inleydinge geprocedeert
hebbende tot het bekomen der possessie van alle de goederen, graaffschappen, huysen,
heerlijkheden, erven, thinsen, luyden, manschappen, renten en domeinen, door voornoemden
Graaff Joost van Bronckhorst nagelaten, en daar tegens door gemelte Vrouwe Ermgart Gravinne
van Limburg Styrum uytleydinge gedaen zijnde, in april des jaars 1555 bij sententie
ten erffhuys, rechten is verstaen, dat door of namens Rudolph Grave van Diepholt eene
onrechte inleydinge en door Vrouwe Ermgart, Gravinne van Limburg Styrum eene rechte
uytleidinge gedaen was. Waardoor dus de Heerlijkheid Borculo is overgegaen tot, en gekomen
aen het Huys Van Limburg Styrum.
§ 130. Petitoire actie daarover door den Grave van Diepholt voor het lheengericht des
Stifts van Munster geinstitueert
Dat daarna niet alleen den voornoemden Grave van Diepholt eene actie ten petitoire tot
vindicatie deeser Heerlijkheid voor het Lheengericht des Stifts Munster tegens gemelte Gravinne
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van Limburg-Styrum heeft geïnstitueert, maar dat ook bij eene gelijke actie voor het selve
lheengericht door den heer Bisschop van Munster op fundament, dat de Heerlijkheid Borculo
soude weesen een recht mannenlheen is gesustineert en geconcludeert dat soude werden
verklaart [114] dat deselve Heerlijkheid met allen toebehoor door doodelijke afgang van wijlen
Heer Joost Grave van Bronckhorst en Heer van Borculo aan het Stift Munster was vervallen.
Waar in den eersten wel heeft gesuccumbeert, dog de laatste getriumpheert hebben
Dat op den 9 juli 1570 bij sententie van het lheengericht des Stiffts Munster aen den eene zijde
aen den voornoemden Grave van Diepholt desselvs voornoemde eysch en conclusie wel is
ontsegt, maar aen de andere kant de Heerlijkheid Borculo met alle toebehoor als een vervallen
lheen aen den heer Bisschop en het Stift Munster geadjudiceert.
Daar van door de Gravinne van Stijrum aen het Keiserlijk Camergericht te Spiers geappelleert.
Dat meer gemelte Gravinne Ermgart van Limburg-Styrum, die middelerwijle deese Heerlijkheid
in possessie hadde en hielde, van die sententie des lheengerichts van het Stift Munster ten
voordeele van den heer Bisschop en dat Stifft ergaan, wel heeft geappelleert aen het Keiserlijk
Camergericht te Spiers, en die saak vervolgens ook aldaer in staat van wijsen gebragt, dog dat
in deselve nooyt sententie ergaan is.
§ 131. Feitelijke invasie en geweldadige occupatie van de Heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde door het Stift van Munster in 1579
Dat de bovengemelte Vrouwe Maria Gravinne van der Hoija, weduwe van dukgeseiden heer
Joost Grave van Bronckhorst, Heer van Borculo, en usufructuaria van de Heerlijkheid Borculo in
den jaare 1579 overleeden zijnde, de heeren Domcapitularen des Stiffts Munster uyt naam van
den heer Bisschop so wel het Huys en de geheele Heerlijkheid Borculo met alle regaliën en
goederen tot deselve gehorende, als de Heerlijkheid Lichtenvoorde door Graaff Joost van
Bronckhorst medebeseten en nagelaten, hoe seer deselve geen Munsters lheen was of ooyt
is geweest, en meer andere goederen van [115] deselve via factie geïnvadeert, in possessie
genomen, het Huys Borculo gespolieert en alle archieven na Munster getransporteert hebben.
§ 132. Actie daarover in 1612 voor het Hoff Provinciael van Gelderland tegens den
Bisschop en het Dom-Capittel van Munster geïnstitueert
Dat daar na veele vergeefse instantien bij den Bisschop en het Domcapittel van Munster tot
wederinruyminge van die feitelijk geïnvadeerde possessie gedaen zijnde, eyndelijk heer Joost
Grave van Limburg en Bronckhorst, als erfgeanem van desselvs grootmoeder, meergemelte
Vrouwe Ermgart Gravinne van Limburg-Styrum, in de jaare 1612 bij edictale citatie voor den
Hove Provinciaal van Gelderland, tot redintegratie der possessie van de Heerlijkheden Borculo
en Lichtenvoorde, heeft geprocedeert tegens den Heer Bisschop en het Domcapittel van
Munster.
Die van Munster sustineren dat Borculo niet onder Gelderland, maar onder het Bisdom van
Munster behoort, dog de exceptie van incompetentie, op die grond geproponeert, gerejecteert
Dat in die proceduire aen zijde van de gedaagdens gesustineert zijnde, dat de Heerlijkheid
Borculo niet onder de Provincie Gelderland en desselvs superioriteit, maar onder het Bisdom
van Munster soude ressorteren. En op die grond eene exceptie van incompetentie geproponeert
wesende, sulks ten gevolge heeft gehad, dat den Momber des Furstendoms Gelre en Graaffschap Zutphen sig met den impetrant in lite heeft gevoegt. En dat eyndelijk, na dat Haar Hoog
Mog. mede in deese saak zijn gemelleert geweest, bij sententie van den Hove Provinciael van
Gelderland en geadjungeerdens uyt den Hoogen en Provincialen Raade van Holland,
mitsgaders uyt de Hoven van Utrecht en Vriesland, alsmede uyt de Quartieren Nijmegen en
Veluwen, in dato 19 november 1613 de geproponeerde exceptie van incompetentie is
afgeslagen en eo ipso verstaan is, dat de Heerlijkheid Borculo onder de Provincie Gelderland en
de souvereiniteit van deselve [116] ressorterende. Teffens met last aen de Gedaagdens om op
den eysch van den impetrant ten principalen te antwoorden.
§ 133. De Bisschop en het Domcapittel van Musnter beklagen sig daarover bij Haar Hoog
Mog.
Maar dat, in plaats van dien, den Bisschop en het Domcapittel van Munster sig over die ergane
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sententie bij Haar Hoog Mog. beklaagt, en door eenige afgesanten daar van redres versogt
hebben, dog met geen ander gevolg dan, dat Haar Hoog Mog., nadere openinge van de
gesteltheid deeser saak bekomen hebbende, de voortgang daar van aen den Hove Provinciael
van Gelderland hebben overgelaten.
§ 134. Keiserlijke mandementen tegens de voortgang der voornoemde proceduere voor
het Hof van Gelderland
Dat daarop den Bisschop en de Munsterse Landstenden, om, ware het mogelijk de
voorschreven contradictorio ergane sententie illusoir te maken, respective in maart 1614 en
januari 1615 van het Keiserlijk Camergericht te Spiers hebben versogt en ook geobtineert twee
mandementen, waarbij den Heer van Borculo is gelast, de proceduire voor den Hove van
Gelderland over de Heerlijkheid Borculo, als quasi tot en onder het Rijk gehorende,
aengevangen, wederom op te heffen, en sijne praetensie deswegens voor sijne Keiserlijke
Majesteit of voor het Camergericht te institueren.
Den Heer van Borculo gelast daaraen niet te defereren
Maar dat daar en tegen denselven vanwegens de Landfurstelijke Hoogheid van Gelderland bij
brieven van den 20 april 1615 is gelast aen die mandementen niet te pareren, nog iets te doen,
hetwelke tot krenkinge der meer gemelte sententie van den 19 november 1613 soude konnen
verstrekken [117]
§ 135. Bij sententie ten principalen den Bisschop van Munster gecondemneert tot eene
kost- en schadelose redintegratie der possessie van de Heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde. En executie van deselve sententie
Dat den Heer van Borculo vervolgens voor den Hove Provinciael van Gelderland sijne
geëntameerde proceduire tegens den heer Bisschop van Munster tot redintegratie der possessie
van de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, in contumaciam voortgeset hebbende, op den
20 december 1615 van denselven Hove en de boven gemelte geadjungeerde richters heeft
bekomen triumphante sententie, waar bij den heer Bisschop van Munster tot
redintegratie en teffens mede tot restitutie en vergoedinge van alle opgebeurde vrugten en
schade, so door het afhouwen van hout, als anders door den impetrant zedert de feitelijke
occupatie in den jaare 1579 geleeden, mitsgaders in de kosten der proceduire gecondemneert
is. Gelijk den Heer van Borculo daar op dan ook door middel van executie met de sterke hand
eijndelijk wederom in de possessie van de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde is gestelt.
§ 136. Den Bisschop van Munster beklaagt sig daarover bij Haar Hoog Mog.
Dat den heer Bisschop van Munster sig hierover wel wederom bij Haar Hoog Mog. heeft
beklaagt, en dat daar op eenige minlijke onderhandelingen zijn geëntameert, dog deselve
vrugteloos afgelopen wesende, heeft den Heer van Borculo eyndelijk aen den Hove van
Gelderland, uyt kragte der voorschreven contumaciele triumphante sententie van de 20
december 1615 overgegeven sijne declaratie van schaade, interesse, kosten.
En zijn deselve vervolgens bij taxatoire sententie van den 3 Mey 1622 gemodereert en getaxeert
op eene summa van vijff maal hondert drie en twintig duysent negen hondert vijf en negentig
[118] guldens, teffens met voorbehoudinge van eenige nadere poincten en speciael mede van
de costen in executione te vallen.
§137. Nadere Keiserlijke mandementen aen den Heer van Borculo. Dog denselven
wederom gelast daaraen niet te defereren
Dat den heer Bisschop van Munster daarop wel wederom heeft getragt door keiserlijke
mandaten de onderscheiden sententien van den Hove des Furstendoms Gelre en Graaffschap
Zutphen te illuderen en kragteloos te maken, maar waar tegens bij brieven van den 31 januari
1623 Graaff Herman Otto van Limburg en Bronckhorst, desselvs vader meergemelter Graaff
Joost doenmaals overleden zijnde, wel expresse is gelast van sig te wagten om op die
keiserlijke mandaten en ecocatien in persoon of door een volmagtiger te erschijnen of sig in te
laten, of iets te doen of te handelen, hetwelke soude konnen verstrekken tot praejudicie van de
Hoog- en Gerechtigheid des Furstendoms Gelre en Graaffschap Zutphen of tot nadeel en
afbreuk der meer gemelte sententien van den Hove.
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§ 138. Voorschriftlijke brieven van den Nedersachsischen Kreijts en de Koning van
Denemarken ten faveure van die van Munster aen Haar Hoog Mog.
Dat all verder den heer Bisschop en de Munsterse Landstenden in den jaare 1624 hebben
weeten te obtineren brieven van de heeren Fursten en Stenden van den Nedersachsischen
Kreijtz en van de Koning van Denemarken, beyde tenderende dat Haar Hoog Mog. geliefden te
bewerken, dat geen verdere attentaten of executien op den Rijksboden wierden ondernomen,
dat de Heerlijkheid Borculo in voorige staat gestelt, de aengevange proceduires niet vervolgt en
den Heer Grave van Styrum aen het Camergericht te Spiers gerenvoijeert mogte werden:
Dog met geen ander dan dit regtmatig gevolg, dat na iterative [129] wederom gehoudene dog
telkens vrugteloos afgelopene onderhandelingen ten fine van accommodement, Haar Hoog
Mog. eyndelijk bij resolutie van den 8 januari 1635 hebben goedgevonden en verstaan den heer
Bisschop van Munster nogmaals te versoeken en te vermanen om de nodige ordres te stellen en
die voorsieninge te doen, dat den Grave van Styrum als Heer van Borculo, volkomen
contentement, in conformite der ergane sententien mogte erlangen. Teffens met verklaringe, dat
voor soverre sulks tegens vermoedens niet soude geschieden of die saak in der minne niet
konde werden gevonden, Haar Hoog Mog. dan genootsaakt souden weesen den meergemelten
Graaff in desselvs regtmatige saak, ter bevorderinge van justitie, de sterke hand te bieden. Dog
dat Haar Hoog Mog. liever souden sien, dat door het doen van betalinge aen zijde van den heer
Bisschop, deese saak buyten verwijderinge gehouden wierde.
§ 139. Vrugtelose onderhandelingen ten fine van accommodement
En het is mede om die reeden en uyt hoofde van dat principe geweest, dat Haar Hoog Mog. bij
de resolutie van den 24 december 1639 de heeren van Arnhem, Bruijnincks en Reuill hebben
gecommitteert om over alle de Borculose differenten soo doenlijk een general accommodement
te bewerken, gelijk die heeren dit ook wel hebben getragt te doen, maar daarin niet konnen
reusseren. En dat sulks ten verderen gevolge heeft gehad, dat Haar Hoog Mog. bij nadere
resolutie van den 7 februari 1641 hebben goedgevonden en verstaan, dat aen den Grave van
Styrum als Heer van Borculo in deese sijne regtmatige saak, ter bevorderinge van justitie, de
sterke hand soude werden geboden, ten waere dat onder het ressort [120] van de staat in
Gelderland goederen waeren gelegen, waar op en aan de executie van de sententien ten
voordeele van gemelte Grave ergaan, met de gevolgen en aankleven van dien soude konnen
werden gedirigeert en het effect derselve verhaalt.
§ 140. Den Grave van Stijrum procedeert bij executie op het directum dominium van de
Heerlijkheid Borculo
So als dan ook den Heer Grave van Styrum ingevolge der geobtineerde brieven van executie
door den Hove Provinciael van Gelderland mede uyt kragte van speciale Landschaps auctorisatie van den 24 augustus 1640, verleent, bij peindinge zijnde de gewoone en Landrechtelijke
aanvang van executie, heeft geprocedeert op sodaene recht en gerechtigheid als den heer
Bisschop en het Stift van Munster, ratione directi et utilis dominii, aen het slot, de stad en de
Heerlijkheid Borculo met alle gevolgen van dien waeren hebbende of daaraen ex quocunque
capite praetendeerden te hebben, ten eynde, voor soverre soude konnen strekken, te erlangen
voldoeninge der boven geadjudicieerde en getaxeerde kosten en schaade ter summa van
523.995 guldens met de interesse van dien a tempore rei judiciatae. Wijders daar van na den
Landrechte doen bieden de eerste, tweede en derde ruiminge. Vervolgens op den 7 december
1641 deswegens bekomen de verwinsbrieven en, eyndelijk, op den 21 maart 1642 het
voorschreven verwonnen recht publicq laten verkopen, als wanneer hetselve en dus nominatim
het dominium directum of lheenroerigheid van de Heerlijkheid Borculo, ten behoeve van den
heer Grave van Stijrum als Heer van Borculo selvs voor eene summa van 32.000 daelders ad
30 stuyvers het stuk, die mitsdien in minderinge [121[ der meergemelte geadjudiceerde 523.995
guldens hebben verstrekt is aengekogt geworden.
§ 141. Deducties uit de jaren 1653 en 1663
All het welk gesegde, § 128 tot § 140, beyde incluis, UEd. Mog. nader en in 't breede sullen
vinden gedetailleert bij de twee deductien, daar van respective in de jaaren 1653 en 1663 met
den druk gemeen gemaakt, die wij de eer hebben hier bij te voegen, sub DD.1mo et DD.2do, en
sullen wij daarbij nog maar alleen met een enkelt woord aenmerken:
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Den Bisschop van Munster erkent de souverainiteit van Gelderland over Borculo
1.
dat hoe seer in de voorschreven saaken door den Bisschop van Munster, de
Landstenden en het Domcapittel van Munster bij iteratie is gesustineert, dat de
Heerlijkheid Borculo niet onder de Provincie Gelderland, maar onder het Bisdom van
Munster soude gehoren. Echter den Bisschop van Munster bij het Tractat tussen deese
Republicq en denselven op den 18 april 1666 tot Cleve gesloten, daar van in soverre
heeft afgesien, dat Sijn Hoogwaerde bij den 11 artikel van dat Tractaat, salvo jure imperii,
de landfurstelijke superioriteit over die Heerlijkheid aen de Provincie van Gelderland
toegekent heeft.
Door den aankoop van het dominium directum in 1642 de feudaliteit deeser Heerlijkheid
gecesseert
En 2. dat door den voorschreven wettigen aankoop van het dominium directum der Heerlijkheid
Borculo bij of ten behoeve van den Heer deeser Heerlijkheid selvs gedaan, dat dominium
directum met het dominium utile geconsolideert zijnde geworden dierhalven alle
lheenheerlijkheid en lheenpligt van [122] die Heerlijkheid zeedert den jaare 1642
gecesseert en deselve van doen of aan tot nu toe als vrij allodiael door de respective
Heeren van Borculo is beseten geweest.
§ 142. De hooge rechten van Borculo
Dit een en ander dan genoeg zijnde met betrekkinge tot de tegenswoordige aart en natuir van de
Heerlijkheid Borculo, sullen wij omtrent de hooge rechten en gerechtigheden van deselve verder
aanmerken:
Dat tot hier aan toe aen de successive Heeren van deese Heerlijkheid niet is gecontesteert
geworden de Hooge, Middelbare en Laage jurisdictie over deselve, met alle gevolgen en aankleven van dien. En welk in die volle uytgestrektheid als deselve aen een eenige Heerlijkheid in
de Provincie van Gelderland competeert. Maar dat so dikwils als die Heeren op fundament van
gepraetendeerde oude gerechtigheden en voorige exempels of gevallen iets hebben gedaen,
waeruyt een soort van independentie, of een regale majus konde werden geïnsereert, den
Momboir of Ficus van de Provincie sig daartegens verset en den tijdelijken Heer van Borculo
ook telkens heeft gesuccumbeert of moeten plieren. [??]
Waaromtrent wij ons verpligt vinden de volgende notable gevallen ter kennisse van UEd. Mog.
te brengen.
Den Heer van Borculo beklaagt sig over eene door het Hoff verleende citatie in cas van exces
en beswaar tegens den Drost en het gericht.
1.
Dat wanneer in den jaare 1742 den Heer van Borculo eenen Harmen Ter Steeg alias
Timmer wegens het opvangen of, so denselven heeft gesegt, opneemen van een haas,
hadde doen [123] apprehenderen, en in de wagt op den Huyse Borculo ter bewaaringe
laten brengen, desselvs stiefvader Jan Timmer op fundament, dat in allen gevallen over
hetgeene voorschreven geene lijffstraffe, maar op sijn hoogste eene geldboete konde
plaats hebben. En dat het gericht verweigert hadde den gemelte Harmen ter Steeg tegens
borgtogt te relaxeren bij requeste van den Hove versogt en ook geobtineert heeft citatie in
cas van exces en beswaer tegens den drossard en de verdere leeden van het
Landgericht (zijnde het Hooge Criminele Gericht) der Heerlijkheid Borculo. Teffens met
last aen die van den gerichte om tegens praestatie van de geoffreerde cautie voornoemde
Harmen ter Steeg bij provisorie uyt sijne detentie te ontslaen, ten waere redenen ter
contrarie, die deselve dan binnen acht daagen na de insinuatie op den scholtus van
Lochem om voor denselven de nodige condschappen in te winnen. Alles breder te sien
sub EE.1mo.
Dat door den drossard en die van den gerichte daarop aen het Hoff bericht zijnde, dat zij
den gedetineerde niet hadden konnen ontslaan, vermits den Huysvoogd en cipier hadden
verweigert daartoe te compareren, en ook hierin waeren verhindert geworden, door een
genomen reces van den advocat-fiscal en een bijgevoegde acte van den volmagtiger van
den Heer van Borculo, het Hoff daar op bij resolutie van den 17 julii 1742 den substitutmomboir heeft geauctoriseert om sig na Borculo te begeven en aldaar met den drost en
die van den gerichte den [124] meergemelten H. ter Steeg tegen praestatie van de
geoffreerde cautie bij provisie uyt sijne detentie te ontslaen, daar toe desnoods de sterke
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hand gebruykende, ut sub EE.2do t/m EE.5to. Gelijk denselven daar op dan ook werkelijk
uyt sijne detentie is gerelaxeert. Edog tegens het solemnele protest van den heer van
Schleussing, als volmagtiger van den Heer Grave van Fleming, Heer van Borculo, sub.
EE.6to.
En dat den Heer van Borculo wel heeft gesustineert gehad, dat dit alles kwam te strekken
tot krenkinge en invilipendie der hooge rechten en gerechtigheden van de Heerlijkheid
Borculo, edog met een seer ongelukkig gevolg, so als dit een en ander strax nader sal
blijken.
§ 144. Gelijk mede over eene verleende citatie aen den momber wegens een geëmaneert
Placaat tegens het ontheijligen van den Sabbath
2.
Dat wanneer den heer Grave van Fleming als Heer der Heerlijkheid Borculo op den 9
maart des voorschreven jaars 1742 bij renovatie der voorige placaten van de Heeren
derselve Heerlijkheid de annis 1665 et 1707 hadde gearresteert, doen drukken en wijders
laten publiceren het placaat tegens het ontheyligen der son- en feestdagen, tegens
schutte- en boxebieren, op het hertrouwen van weduwen en tegens het misbruyken en
lasteren van Gods naam, deesen annex sub FF.1mo, daar op den momboir, volgens
speciale auctorisatie van den Hove, den Heer van Borculo over die ingreep in ’s
Landschaps hoog- en gerechtigheid geactioneert, en tegens denselven geconcludeert
heeft, om deswegens met de Rekencamer afdragt te maken, of daar over gecondemneert
te werden [125] tot sodaene poene, boete of amende als na bevind van saaken
geoordeelt soude werden te behooren, ut sub FF.2do.
§ 145. Addres van den Heer van Borculo over beijde die saaken aen de Landschap
Dat den Heer van Borculo sig daar op over beyde de voorschreven gevallen bij eene seer ample
deductie aen de Heeren Staaten van de Provincie Gelderland geaddresseert en op fundament
van de daarbij breder gededuceerde hooge rechten en gerechtigheden van de Heerlijkheid
Borculo gesustineert heeft dat het Hoff eene merkelijke ingreep en instructie in deselve soude
hebben gedaen:
1.
2.
3.
4.

En 5.

door het accorderen van de citatie in cas van exces en beswaer tegens den
Drossard en het Criminele Gericht, sub EE.1mo.
Door de daar bij geordonneerde provisionele relaxatie van den gedetineerde H.
ter Steege.
Door de insgelijks daar bij verleende auctorisatie op den scholtus van Lochem
om de nodige condschappen voor denselve te doen inwinnen.
Door den Momboir te auctoriseren om, selvs des noods manu militari den
geseiden H. ter Steege uyt sijne detentie op den Hoogen Huyse Borculo te
ontslaen, en dat ontslag dadelijk werkstellig te doen maken.
Door aen den Heer van Borculo te contesteren de magt en faculteit om te
hebben mogen ameneren het Placaat sub FF.1mo, door wijlen den Momboir
Schook te auctoriseren om deswegens hem Heer van Borculo, even als of hij
hierdoor in 's Landschaps souverainiteit getast hadde [126] voor den Hove te
actioneren en door die citatie, sub FF.2do, werkelijk te verleenen en te doen
exploicteeren.

Gelijk UEd. Mog. dit alles nader en omstandiger sullen gelieven te vernemen uit de gedrukte
deductie, sub GG.1mo, tot welkers brederen inhoud en het geene daarbij verder aengaende
de hooge rechten en gerechtigheden van de Heerlijkheid Borculo is gesegt, wij ons
kortheidshalven sullen refereren, terwijl de meeste daarbij geappliceerde documenten in copiis
zijn te vinden onder de archieven van deselve Heerlijkheid.
Contra-deductie daartegens van de Momboirs
Deese deductie daarop in october des jaars 1742 aan de Heeren Staaten van Gelderland
overgegeven en door Haar Ed. Mog. met provisionele sucheance in handen van het Hoff om
daar op ter naaste vergaderinge te dienen van consideratien en advijs, gestelt, mitsgaders
deswegens door het Hoff bij resolutie van den 17 november 1742 alvorens de consideratien en ’t
advys van den Momboir en den substitut-momboir daartegens overgegeven, de mede gedrukte
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ample deductie sub GG.2do tot welkers brederen inhoud wij ons insgelijks kortheidshalven
refereren.
Den Heer van Borculo komt deesen aengaende in submissie bij de Landschap
Den Heer van Borculo of wel desselvs plenipotentiaris, den heer van Schleussing, daar na
begrepen hebbende eensdeels, dat de expressien bij de deductie sub GG.1mo voorkomende, so
met relatie tot de Heeren Staaten als in aensien van den Hove Provinciael van Gelderland all te
sterk [127] laesif en sanglant waeren, en andersdeels, dat denselven nooijt met effect soude
konnen sustineren, dat aen sijn Hoog Geb. de jure competeerde de magt en faculteit om sodane
wetten te maken als bij het voornoemde placaet, sub FF.1mo, voorkomen, heeft daarop best en
veiligst geoordeelt het hoofd, gelijk men segt in de schoot te leggen, en in april des jaars 1744
aen de Heeren Staaten van Gelderland te presenteren het request van submissie, sub GG.3tio
hetwelke dan ook van dat gevolg is geweest, dat Haar Ed. Mog. bij resolutie van den 14 april
1744 met die gedaene submissie genoegen genomen, de mombers citatie sub FF.2do pgeheven
en het placaet sub FF.1mo buyten effect gestelt hebben. Echter voor het overige alle actien,
welke deesen of geene in 't particulier uyt dien of anderen hoofde tegens den Heer van Borculo
of sijnen volmagtiger mogte hebben in haar geheel latende als sub GG.4to.
§ 146. Den drost en die van den gerichte succumberen in de voornoemde proceduire over
exces en beswaer
Hier door de boven gemelte proviosionele surcheance ook der voornoemde proceduire van Jan
Timmer qq. tegens den drossard en de verdere leeden van het Hooge Landgericht der Heerlijkheid Borculo in cas van exces en beswaer sub EE.1mo mede opgeheven zijnde, heeft den
impetrant, waarmede sig den voorschreven Harmen ter Steeg hadde gevoegt, die saak verder
voortgeset, en wel met dat effect, dat gemelte drossard en die van den gerichte, waar mede sig
den heer van Borculo insgelijks hadde gevoegt bij 's Hoves sententie van den 6 november 1745
zijn gecondemneert in de gelibelleerde excessen en beswaeren door hetgeene in actis gemelt,
gepleegt met allen aankleven van dien voor so ver een ieder van hun daar aan pligtig was, [128]
kost en schadeloos te repareren en af te schaffen en sig te wagten van sulks in 't toekomende
meer te doen. Teffens met condemnatie van de gedaagdens en gevoegde in de kosten van die
proceduire als sub GG.5to. En zijn die kosten naderhand door den Hove getaxeert op eene
summa van f 808-14-0, ut sub GG.6to, gelijk deselve daarop dan ook door den Heer van Borculo
zijn voldaan, als te sien uyt de rekeninge van den rentmeester Spanker over den jaare 1750.
§147. Het recht tot onbeheerde goederen in de Heerlijkheid Borculo aen den Heer
gecontesteert en in possessie ontsegt
3.
Dat wanneer voor eenige jaaren den Heer van Borculo door desselvs advocat-fiscal, mr.
J.L. Sölner, hadde getragt aan sig te trekken en toe te eygenen eene vacante heerediteit
door G. Dulman in gemelte Heerlijkheid nagelaten, den gemelten advocat-fiscal daar over
door den momboir in cas van spolie voor den Hove Provincial is gecitert, en wel met dat
ongelukkig gevolg voor den Heer van Borculo, dat, na eene volschrevene schriftelijke
proceduire bij sententie van den 4 december 1767 den advocat-fiscal is gecondemneert
het spolie, turbel en indragt in de possessie van de Heeren Staaten vel quasi het recht tot
het genieten van een vacerende erffenis gepleegt, met alle gevolgen en aankleven van
dien, kost en schadeloos af te schaffen en te repareren en sig van sulks of diergelijks in
het toekomende te wagten, mitsgaders in de kosten van die proceduire, als sub HH.. Dus
alnu aen den Heer van Borculo willende sustineren het recht tot onbeheerde goederen te
hebben, hetselve voor af ten petitoire soude moeten vindiceren.
[129]
§ 148. Citatie van den momboir tegens den advocat-fiscal van Borculo
4.
Dat in die spolie proceduire aen zijde van den gedaegde de volgende positien gemaakt
zijnde, als bij antwoord artikelen 48 et 49: 'dat de Heeren van Borculo oudtijds over haere
Heerlijkheid hadden g'arresteert wetten, waar aen haare borgeren en onderdanen
verbonden geweest waeren. En dat de latere Heeren sig van dieselvde magt bedient. En
reglementen, die met 's Landschaps placaten niet strijdig, nog die aen 't oppergesag en
de superioriteit van den vorst niet praejudiciabel waeren, sonder eenige contradictie
geëmaneert hadden'.
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En wijders bij duplicq, art. 377 seqq.: 'dat in oude tijden de Heeren van Borculo van meer
als ordinaire regale rechten in hunne Heerlijkheid hadden gejouisseert, en dat de latere
Heeren sig van dieselvde magt bedient hadden. Dat in Heer in suo particulari territorio
similitudine juris, so veel vermogte als een Fürst in universo, en dat sig te bedienen van
eygene wetten, sulks uytleverde kenmerken en overblijfsels van eene voorige notoire
independentie'. Sulks all wederom van dat gevolg voor den Heer van Borculo is geweest,
dat desselvs advocat-fiscal in den jaare 1768 door den momboir, op speciale auctorisatie
van den Hove, deswegens voor het Hoff is geciteert om te hooren verklaeren, 'dat hij door
het maken der voorschreven positien sig hadde schuldig gemaakt aen notoire ingreepen
en laesien in en van 's Landschaps Hoog- en Gerechtigheid en oversulks gecondemneert
soude werden om deselve na behoren te repareren, en af te schaffen, en sulks of
diergelijks in 't toekomende niet meer te doen. Gelijk mede tot sodaene correctie, amende
en boete [130] als het Hoff ter beteringe van gemelte ingrepen en laesien in justitie soude
bevinden te behoren'.
Gelijk UEd. Mog. dit alles nader sullen gelieven te vernemen uyt het copielijk request van
citatie, sub II., dog bevorens den uytslag van die saak te melden, vinden wij ons verpligt
bij de bovengemelte gevallen nog laastelijk te voegen:
§149. Aen den Heer van Borculo gecontesteert het jus gratiandi en citatie daarover van
den Momboir
5.
Dat wanneer den Heer van Borculo of wel desselvs plenipotentiaris, G.A. van
Schleussing, in den jaare 1747 op sekere criminele sententie bij het Hooge Landgericht
van Borculo, met advijs van onparthijdige rechtsgeleerden ergaan, haade geappoincteert
fiat executie, dog hebben wij de tijd van vier jaaren (tot confinenment van de
gecondemneerde in een tuchthuys) provisionel gemodereert op drie. En wijders in den
jaare 1767 aen een criminel gevangene tot geeselinge en een brandmerk
gecondemneert, praefererende gratie voor rigeur van justitie, het brandmerk geremitteert
hadde, den momboir van de Provincie alle wederom op spciale auctorisatie van den
Hove, bij request van citatie in dato 26 Julii 1768, deswegens den voornoemden
plenipotentiaris G.A. van Schleussing voor het Hoff geciteert en tegens denselven
sodanig geconcludeert heeft, als UEd. Mog. nader sullen gelieven te vernemen, sub
KK.1mo - KK.5to.
§ 150. Addressen van den Heer van Borculo over beyde deese momboirs proceduires aen
de Heeren Staaten.
Ofschoon nu wel den Heer van Borculo vermeende dat so wel de momboirs citatie, sub II, van
genoegsaem fundament was gedestileert, als dat hij, met opsigt tot die sub KK. door het
verleenen van de daarbij gemelte gratie en mitigatie van [131] van straffe, niets anders gedaen
hadde dan waar toe de tijdelijke Heeren van Borculo van oude tijden af bevoegt, en waar van
deselve ook in eene rust- en vredige possessie geweest waeren, heeft echter denselven niet
raedsaam geoordeelt de cognitie over het een en ander aen den Hove over te laten of desselvs
decisie af te wagten, maar gepraefereert beijde die gedaene momboirs citatiën ter kennisse van
de Heeren Staaten te brengen, waar toe eerst, so het schijnt, is geprojecteert het request sub
LL.1mo, hetwelke wij niet ondienstig geoordeelt hebben hierbij te voegen, dewijl met de daar bij
aangehaalde producten, alle onder de Borculose archieven ervintelijk, ten klaarsten is bewesen,
dat de Heeren van Borculo van ouds af in een rust- en vredige possessie zijn geweest van het
jus aggratiandi en daar bij ook andere notabele poincten van hooge rechten voorkomen. Dog is
in plaats van doenmaals dat request over te geven, heeft den volmagtiger en plenipotentiaris,
G.A. van Schleussing, in october 1768 versogt en ook so van Haer Ed. Mog. als vervolgens van
den Hove dien conform geobtineert een uytstel van twee jaaren in beyde die
momboirsproceduires, ten eynde intussen de benodigde documenten uyt de Borculose
archieven te konnen opsoeken, als sub LL.2do et LL.3tio.
Vervolgens heeft wijlen den heer Grave van Fleming als Heer van Borculo in den jaare 1770
wederom van de Heeren Staaten en den Hove Provincial geobtineert een uytstel voor nog een
jaar, als sub LL.4to, en eyndelijk in den jaare 1771 voor de [132] derde maal versogt een nader
uytstel. Dog is hetselve bij 's Landschaps resolutie van den 14 october 1771 afgeslagen en
verstaan, dat beijde die momboirs proceduires haaren voortgang souden gewinnen, als sub
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LL.5to ad NB.1. Waarna den plenipotentiaris G.A. van Schleussing in aensien van de momboirs
citatie, sub II, op den 11 november 1771 ter griffie van den Hove wel heeft doen passeren
sodaene acte als sub LL.6to is geïnsereert. Dog daarmede door den momboir geen genoegen
genomen zijnde, heeft den gemelten plenipotentiaris Van Schleussing sig bij een nader request
aen de Heeren Staaten van Gelderland geaddresseert en, alleen met relatie tot de boven
gemelte mombers proceduire tegens den advocat-fiscal Sölner, sub II, versogt, dat Haar Ed.
Mog. genoegen nemende met zijn gedaene declinatoir omtrent de legislative magt en
souverainiteit van de Provincie in aensien van de Heerlijkheid Borculo, ten gevolge van dien
deese momboirs proceduire geliefden op te heffen, maar is ook dat versoek, na ingekomen
advijs van het Hoff, teffens tot bijlage hebbende het bericht van den momboir, bij 's Landschaps
resolutie van den 27 april 1772 afgeslagen, en verstaan, dat die proceduire haar regtelijke
voortgang moeste gewinnen, als sub LL.5to ad NB2. Intussen den heer Grave van Fleming
overleden zijnde, heeft den Heer Fürst Czartoryski als Heer der Heerlijkheid Borculo sig mede in
april 1772 bij requeste, waarvan wij de copie, of liever so het ons voorkomt, het project, hierbij
voegen sub LL.7mo, aen de Heeren Staaten van Gelderland [133] geaddresseert, en op de
gronden daarbij voorkomende, versogt dat de mombers citatie over het verleenen van gratie,
sub KK., mogte werden opgeheven, en daartoe mede geobtineert de voorschriftelijke brieven
van Sijne Hoogheid aen welgemelte Heeren Staaten, zijnde doenmaals het voorschreven
request van den heer Fürst Czartoryski gestelt in handen van het Hoff om daar op, na verhoor
van den momboir, te dienen van advys, als nader te sien sub LL.5to ad NB.3.
Dat advys nevens het bericht van den momboir (welkers copien door de Heeren Staaten van
Gelderland bij de missive, sub LL.5to ad NB.4., aen Sijne Hoogheid toegesonden en alnog ter
Stadhouderlijke secretarie berustende zijn) daarop in october 1772 en te gelijk mede de nadere
voorschriftelijke brieven van Sijne Hoogheid aen den heer Fürst Czartoryski op desselvs tweede
request, deesen in copie annec LL.8to., verleent, mitsgaders de nadere requeste van welgemelte
heer Fürst Czartoryski, sub LL.9no, concernerende de beyde meer gemelte momboirs
proceduires, sub JJ et KK, ter vergaderinge van de Heeren Staaten ingekomen zijnde, hebben
Haar Ed. Mog. bij resloutie van den 31 october 1772 goed gevonden:
De quaestie over het jus ag gratiandi gehouden staat onder sekere mitsen
1.
Het differentiële poinct, rakende het jus aggratiandi, voor als nog te houden in staat onder
acceptatie nogtans van de offerte door den heer Fürst Czartorijski bij desselvs request
aen Sijne Hoogheid over gegeven (sub LL.7mo) gedaen, van de nodige kosten die in de
[134] voorschreven momboirs saaken (sub KK) mogten zijn aengewend bij provisie tot
uytdragt der saake te sullen uytschieten. Mitsgaders in die verwagtinge, en teffens met
die inthimatie, dat, hangende Haar Ed. Mog. deliberatien, den Heer van Borculo aen sijne
kant niets soude mogen innoveren of eenige actus van moderatie of gratie exerceren.
En 2., in aensien van de momboirs citatie, sub II, tegens den advocat-fiscal Sölner het Hoff- en
Rekencamer te auctoriseren om door commissarissen te onderstaan of niet die
differentiale poincten, door het maken van eenige schikkingen, in der minne
gedetermineert, en uyt de weg geruijmt souden konnen werden, doende daarvan als
danaen Haar Ed. Mog. rapport en blijvende intussen mede te dien opsigte alles in staat,
gelijk UEd. Mog. dit een en ander nader sullen gelieven te vernemen sub LL.5to, ad NB.4.
§ 151. Accoord over de momboirs citatie tegens den advocat-fiscal van Borculo
aengegaen
Vervolgens daar toe door het Hoff mede uyt kragte van 's Landschaps nadere auctorisatie van
den 28 october 1773 bij resolutie van den 4 november 1773, eene comparitie voor heeren
commissarissen tegens den 1 december daar aan volgende gedecerneert zijnde, als sub
LL.10mo, is doenmaals tussen den momboir ter eenre, en den advocat-fiscal J.L. Sölner, waar
mede sig den drossard mr. G. van Hasselt in qualiteyt als volmagtiger en plenipotentiaris van
den heere prince Czartoryski, Heer der Heerlijkheid Borculo (den voorigen plenipotentiaris, den
Heer van Schleussing, inmiddels overleden zijnde), so voor sig [135] als namens sijne mede
gevolmagtigdens en plenipotentiarissen P. Munck en D. Westrick, heeft gevoed en teffens voor
denselven geintervenieert, ter andere zijde aengegaen en op approbatie van de Landschap
gesloten het voor den Heer van Borculo niet favorable en aen de voorige gepraetendeerde
hooge rechten en gerechtigheden van die Heerlijkheid vrij praejudiciable accoord, sub LL.11mo,
tot welkers brederen inhoud wij ons kortheidshalven sullen refereren en alleenlijk hierbij maar
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voegen, dat voorgemelte P. Munck en D. Westrick q.p. tot dat accoord zijn geaccedeert bij de
acte sub LL.12mo, en dat de Heeren Staaten van Gelderland bij hoogst derselver resolutie
van den 22 april 1774 hetselve accoord hebben geapprobeert als sub all.lit.LL.11mo.
§ 152. Hetselve accoord is vrij praejudiciabel voor den Heer van Borculo
Wij hebben ons verpligt gevonden all het geene voorschreven alhier wat breder als men anders
bij een rapport gewoon is te deduceren, ten eijnde UEd. Mog. des te grondiger te informeren,
eensdeels welke hooge rechten en gerechtigheden van de Heerlijkheid Borculo voormaals sijn
gesustineert geworden, en andersdeels van welke ongelukkige gevolgen die sustenues voor
den Heer van Borculo zijn geweest, terwijl denselven onder anderen bij den 3. artikel van het
voorschreven accoord sub LL.11mo heeft moeten erkennen, dat de regalia majora et majestatica
over de Heerlijkheid Borculo alleen en privative competeren aen de Heeren Staaten. En dat voor
denselven als Heer van die Heerlijkheid niet anders gepraetendeert werd of sal werden als
hetgeene salva superioritate et majestate principis [136] bij een heer van een heerlijkheid kan
beseten en gepossideert werden.
§ 163. Quaeritur of door dat accoord mede is gerenuncieert aen het jus ag gratiandi
Waaruyt dus alnu soude konnen ontstaan die quaestie, of daardoor mede is gerenuncieert aen
het jus ag gratiandi? Want aan de eene zijde soude door den momboir buyten twijfel de
affirmative van dien, en dat sulks virtualiter in de gedaene declaratoiren van den Heer van
Borculo bij het accoord sub LL.11mo voortkomende, legt opgesloten, werden gesustineert, maar
aen de andere kant werd daarvan bij dat geheele accoord, hetwelke dus ook alleen tot de de
daer bij voorkomende saaken, soude moeten werden gerestringeert, geen woord gesproken en
is, als boven gesegt, bij 's Landschaps resolutie van den 21 october 1772 dat poinct tot nadere
dispositei van Haar Ed. Mog. In staat gehouden. Ondertussen is dit seeker, dat volgens
dieselvde Landschaps resolutie, sonder voorkennisse en speciale permissie van de heeren
Staaten, door Sijne Hoogheid als Heer der Heerlijkheid Borculo geen employ van het jus ag
gratiandi soude mogen werden gemaakt. En het is ook uyt hoofde van alle hetgeene
voorschreven, dat, met goedvinden van Sijne Hoogheid, nog bij het coopscontract, sub A.1mo,
nog bij de hierna te applicerene transporten van de Heerlijkheid Borculo, eenige mentie van dat
hooge recht gemaakt is, hoe seer hetselve bij de voorige transporten uytdrukkelijk opgenoemt,
en de tijdelijke Heeren van Borculo daarvan voormaals in possessie zijn geweest, relatie tot de
gevallen en producten sub LL.1mo. [137] et LL.7mo, voorkomende en geallegeert. Dog
waartegens wel souden meriteren in overweginge genomen te werden de gronden en
fundamenten voorkomende bij des momboirs bericht aen den Hove van den 10 julii 1772, in
copia ter stadhouderlijke secretarie van Sijne Hoogheid berustende.
§ 154. Prerogatif van den Heer der Heerlijkheid Borculo in aensien van het schrijven door
het Hoff direct aen denselven.
Hoe seer nu uyt hetgeene voorschreven moet werden opgemaakt, dat de Heerlijkheid Borculo
per rapport der regalia tegenswoordig genoegsaem egael gestelt is met en niet veel meerder
recht heeft dan andere heerlijkheden in de Provincie Gelderland, kan en mag men echter nog
als een hoog recht en praeeminentie van deselve aanmerken:
niet alleen dat het Hof Provinciael van Gelderland tot hier aan toe de missives, dienende so tot
geleijde van gearresteerde landlijke placaten, ordonnantien, teglementen en resolutien die
gepubliceert moeten werden, als houdende aanschrijvingen concernerende de limyten, het doen
van generale jachten op vagabonden en diergelijke saaken, die aen de respective magistraten
en onderscheidene officieren van de Provincie werden afgesonden, niet alleen aen den
drossard van de Heerlijkheid Borculo, gelijk omtrent andere heerlijkheden plaats heeft, maar
direct aen den Heer van Borculo, mits bij veranderinge van Heer denselven sig alvorens daartoe
aen den Hove Provinciael doet bekent maken, so als den heer Fürst Czartoryski in april 1772
heeft gedaen gehad, als sub MM.1mo et MM.2do zijn geaddresseert geworden. En dat daarbij
telkens aen den Heer [138] van Borculo is gegeven de titul respective van: Welgeboren Graaf
en Welgeboren Fürst, en in textu: Uw Genade mitsgaders deese subscriptie: Uw Genades
Vriendwillige die Raaden etc., gelijk UEd. Mog. dit een en ander nader sullen gelieven te
vernemen uyt de missives die wij tot staaltjes van meenigvuldige andere hierbij voegen, sub.
MM.3tio, MM.4to, MM. 5to, MM.6to, et MM.7mo, hoewel soortgelijke andere missives de jurisdictie
of het gemeene belang betreffende, so van de heeren Staaten als de heeren Gedeputeerde
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Staten van de Graafschap Zutphen, mitsgaders van de twee andere Quartieren, gelijk ook van
de steeden aldaar direct aen den Drossard geschreven en geaddresseert werden als sub
MM.8to, MM.9no, MM11mo, MM.12mo, MM13tio., MM14to et MM15to. En gelieven UEd. Mog hier
omtrent nog geïnformeert te weesen, dat wijlen den Heer Grave van Fleming en den Heer Fürst
Czartoryski altoos tot Borculo hebben gehad een plenipotentiaris en special gevolmagtigde, die
even hetzelvde konde doen, en ook werkelijk deede, als den Heer selvs, wanneer die praesent
was, zijnde geweest den heer Van Schleussing, terwijl na desselvs overlijden de voorschreven
brieven van den Hove Provincial direct aen den heer Fürst Czartoryski geaddresseert door den
drossard Van Hasselt, hoewel niet so seer in die sijne qualiteit, dan wel als speciael
gevolmagtigde van Sijn Hooggeboren zijn geopent en op den inhoud van deselve de vereyschte
ordres gestelt geworden.
[139] Gelijk mede dat bij de Biddagsbrieven de bepalinge der boetes aen den Heer werd
overgelaten
Maar ook en wel in 't bijsonder, dat telkens bij de uytschrijvingsbrieven der jaarlijkse Dank-,
Vast- en Bededaagen de bepalinge der boetes tegens de contraventeurs aen den Heer van
Borculo selvs is overgelaten, als sub all lit. MM3tio et MM4to, eveneens als omtrent de steeden
en derselver magistraten plaats heeft, terwijl in die aen de respective hoofdofficieren in de
Provincie en de drosten of richters van alle andere heerlijkheden, de poenaliteiten door het Hoff
selvs werd uytgedrukt, namentlijk van 10 heerenponden. En is den Heer van Borculo altoos
gewoon geweest die boete te bepalen maar op vier daelders.
Dit een en andere dan eene aensienlijke praeëminentie van de Heerlijkheid Borculo boven
andere heerlijkheden in de Provincie Gelderland uytleverende, vermeenen wij dat voornamentlijk
het laatste allezints gemainteneert en omtrent het een en ander de nodige voorsieninge gedaan
sal moeten werden, terwijl het seker is aen de eene zijde, dat wanneer de voorschreven brieven
van den Hove Provincial vooraf 't zij direct aen Sijne Hoogheid, 't zij aen deesen Raade, ter
openinge en om den inhoud van deselve de nodige ordres te stellen, souden moeten werden
gesonden, sulks all te veel tijd soude wegneemen, en die ordres dan dog aen den drossard
souden moeten werden gegeven. En aen de andere kant, dat den titul van Welgeboren Graeff of
Welgeboren Fürst en van Genade, mitsgaders de subscriptie van: Uw Genades vriendwillige,
niet wel souden over een komen met de hooge [140] en eminente charges van Sijne Hoogheid
als Erffstadhouder, Erffgouverneur, Erffcapitein en Admiral-Generael van de Provincie
Gelderland, daar nogtans het Hoff Provinciael niet gevoeglijk aen Sijne Hoogheid als Heer van
Borculo soude konnen geven even dieselvde titul, welke aen Hoogstdenselven als Stadhouder
etc. van de Provincie competeert. Wij souden dan, om alle de voorschreven swaarigheden en
inconvenienten weg te neemen, van gedagten en advijs weesen:
"Dat de meergemelte brieven van den Hove Provinciael voortaan direct aen den drossard van
de Heerlijkheid Borculo geaddresseert, en teffens den actuelen drossard mr. G. van Hasselt bij
de aen hem te gevene nadere instructie g'auctoriseert en gequalificeert soude konnen werden,
om telkens bij het ontvangen der brieven van uytschrijvinge van gearresteerde Dank-, Vast- en
Beededaagen, in name van Sijne Hoogheid als Heer van Borculo, de boete tegens de
contraventeurs van het geene daarbij werd verboden, als vanouds te bepalen op vier daalders
wegens ieder contraventie, mitsgaders om wanneer eenige resolutien, 't zij van de heeren
Staaten of den Hove Provinciael van Gelderland, 't zij van de heeren Staaten of Gedeputeerden
Staaten van de Graaffschap Zutphen, waar bij het bepalen der boetes aen den Heer van Borculo
is overgelaten aen hem, ten fine van publicatie en affixie mogten werden gesonden, als dan die
boetes op poenaliteiten in name van Sijne Hoogheid mede te fixeren, en in te vullen,
deselve [141] echter altoos nemende iets minder dan in het Landdrostenampts van de
Graaffschap Zutphen plaats heeft. Voorts om na behoren te executeren of te doen executeren
den inhoud van alle sodane ordres, resolutien en missives als aen hem in desselvs qualiteit, 't zij
door de heeren Staaten of den Hove Provinciael van Gelderland, 't zij door de heeren Staaten of
Gedeputeerde Staaten van de Graaffschap Zutphen, 't zij door die van de twee andere
Quartieren der Provincie, of ook door eenige magistraten en collegien over saaken sijn ampt en
bedieninge als drossard concernerende, respective gegeven of geaddresseert souden mogen
werden, niet te min van desselvs prudentie en omsigtigheid verwagtende, dat hij, wanneer daar
in of omtrent iets mogte voorkomen, hetwelke de hooge rechten en gerechtigheden van de
Heerlijkheid Borculo soude concerneren, of aan deselve eenigzints praejudiciabel konnen zijn,
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daarvan ten spoedigsten aan deesen Raade sal kennis geven".
[Bij de volgende alinea in de kantlijn:] 'den [datum niet ingevuld] Fiat missive conform aan Sijne
Hoogheid'.
"En souden wij verder verneemen, dat Sijne Hoogheid aen den Hove Provinciael van Gelderland
soude konnen schrijven eene sodane missive als waarvan wij de vrijheid neemen een concept
hierbij te voegen, sub MM16to".
Eijndelijk moeten wij hierbij nog ter kennisse van Ued.Mog. brengen, dat den laast
ondergetekende bij desselvs retour van Borculo te Arnhem vernomene hebbende, dat de reets
g'arresteerde uytschrijvingsbrieven van de laast gehoudene Dank-, Vast- en Beededag, juist
doenmaals stonden geëxpedieert en versonden te werden, daer op den heer griffier Brantsen
[142] heeft versogt om in desleve de woorden 'bij poene daar toe bij Uw Genade te statueren' te
veranderen in deese: 'bij poene daar toe door den Heer der Heerlijkheid Borculo te statueren',
en wijders om die brieven direct te addresseren aen den Drossard Van Hasselt, gelijk dit een en
ander ook is gedaen. En dat den laast ondergetekende sig teffens tot voorkominge van alle
oponthoud van saaken verpligt heeft gevonden, om aen den drossard Van Hasselt toe te senden
de provisionele auctorisatie, sub MM17mo.

Kadastraal minuutplan
van Lichtenvoorde uit
1828. Het
kasteelterrein met de
schuur bevindt zich
rechtsboven.

§ 155. Overgang tot de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Wij vertrouwen met dit alles aende rubricq van het 2e capittel van dit ons rapport voor severre de
Heerlijkheid Borculo betreft, terwijl de verdere rechten en gerechtigheden van den Heer dier
Heerlijkheid best en gevoeglijkst onder cap. 6 sullen konnen werden behandelt te hebben
voldaen, en sullen dierhalven alnu overgaan tot eene korte beschrijvinge der legginge,
gesteldheid, aart of natuir, mitsgaders van de politicque en ecclesiastique regeringe van de
Heerlijkheid Lichtenvoorde.
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LICHTENVOORDE
§ 156. Legginge en aengrensende territoiren van deselve
Deselve is mede gelegen in de Graaffschap Zutphen en grenst ten oosten en zuyden aen de
Heerlijkheid Bredevoort, ten westen aen de Hoogheid Wisch en het Landdrostenampt van de
Graaffschap Zutphen, en ten noorden [143] aen hetselve Landdrostenampt, nevens de
Heerlijkheid Borculo en het Schependom der stad Groenlo. Werdende gerekent in den omtrek
groot te weesen plus minus vier uuren gaans.
§ 157. Lheenroerigheid deeser Heerlijkheid
Deese Heerlijkheid is van ouds af geweest een vrij allodiaal goed, en wel tot den 27 januari 1701
wanneer Maria Magdalena Fürstinne van Nassau deselve met de goederen, breeder
gespecificeert bij de eerste post van het hier na capittel 4 sub AAA3tio te appliceerene product, te
lheen heeft opgedragen aen het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen en daarop
getransporteert aen Fredrick van Heijden, wiens broeder en successeur feudal, Johan
Sigismund Willem van Heijden en Louisa Charlotta van Schwerin, ehelieden, op den 14 october
1721 dit lheen nog hebben vergroot met diverse erven en goederen, breder gemelt bij het
voorschreven product sub AAA3tio, folio 3tio recto, sullende uit vergelijkinge van het lheentransport
sub YY7mo met de actens van transporten, sub YY8vo et YY9no de eene en andere hierna seq.
capittel 3 over te leggen, nader konnen werden opgemaakt, dat maar eenige seer weinige van
alle die parcelen so onder Lichtenvoorde als onder Bredevoort gelegen, welke wijlen de heer
Grave van Fleming, en naderhand den heer Fürst Czartoryski als Heeren van Lichtenvoorde
hebben beseeten, en den laatsten aen Sijne Hoogheid verkogt heeft voor allodiael moeten
werden geconsidereert.

Toegang tot het Hof te Lichtenvoorde. Het kasteel zelf is spoedig na de aankoop door Willem V
gesloopt. Er bleef een schuur staan waarin de terechtzittingen plaatsvonden en de administratie
van Lichtenvoorde gedaan werd.
[144]
§ 158. De stad en boerschappen van Lichtenvoorde
De Heerlijkheid Lichtenvoorde bestaat in de stad van die naam met desselvs Kring of so
genaemt schependom, nevens die boerschappen of markten als: 1. Zuijvend, 2. Lievelde, en 3.
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Vragender.
§ 159. Verdeelinge van de stad en kring in rotten
De stad Lichtenvoorde is nog groot nog fraay, en niet meer dan een open vlek, maar de Kring, of
het so genaemde Schependom is vrij geëxtendeert. Zijnde de stad verdeelt in ses rotten en over
ieder rot gestelt een rotmeester. Bij vacatuire van een rotmeesterplaats werd door den richter en
de keurnoten nevens de vijff overige rotmeesters wederom een bekwaam persoon uit de
borgerije tot rotmeester verkoren en aengestelt.
En konnen desse ses rotmeesters tesamen werden geconsidereert als repraesentanten van de
geheele borgerije. Gelijk dan ook uit dien hoofde aen deselve met en beneffens den richter
competeert het opsigt over en de besorginge van het brandgereedschap, het onderhoud der
bruggen, so in de stad als in den Dijk geleegen, alsmede van het school- en poorthuys, en om
alle drie jaaren mede te helpen opneemen de rekeninge van den stadsrentmeester. En zijn
deselve ook verpligt om op ordre van den richter de borgerije als mede de ingesetenen van de
Kring in voorvallende gelegentheden op te boden speciael tot het repareren der [145] weegen,
en om in persoon daar bij te assisteren en sorge te dragen dat hetselve na behoren gedaen
werd.
§ 160. De drie boerschappen en markten
Aangaende de drie boerschappen en markten Zuijvent, Lievelde en Vragender sullen wij alleen
aanmerken, en mede ter kennisse van UEd. Mog. brengen:
Het goed Harreveld
1.
Dat in de eerste of de boerschap Zuijvent gelegen is het vrij aensienlijk en oud goed
genaemt Harrevelt, zijnde een district of kring op sig selvs, dog sorterende onder de
voornoemde boerschap, gelijk dan ook de verpondinge en andere Lands lasten van het
goed Harreveld respective aen den Ontvanger en de pagters over de Heerlijkheid
Lichtenvoorde betaalt werden.
2.
Dat wij niet hebben konnen ontwaar werden, dat par rapport van den Heer der
Heerlijkheid Lichtenvoorde het goed Harreveld eenige gedistingueerde rechten of
bijsondere privilegiën soude hebben, dan alleen, dat de tijdelijke Heeren van Harreveld
altoos hebben gesustineert te hebben eene vrije en privative jacht in de Kring van
Harreveld, en voorts mede de gerechtigheid om onder het overige gedeelte van de
boerschap Zuijvent de jacht te mogen exerceren.
3.
Dat het goed en de Kring van Harreveld geen markt op sig selvs is, maat tot en onder de
markt van Zuijvent gehoort.
4.
Dat den Heer der Heerlijkheid Lichtenvoorde [146] is erffmarkenrichter van de drie
markten Zuijvent, Lievelde en Vragender. Werdende daar in doorgaans gerepraesenteert
door den richter of wie anders den Heer daartoe gelieft te nomineren.
5.
Dat de in- en opgesetenen deeser drie markten ieder in hun markt hebben het recht van
heyden en weyden, mitsgaders van turff, plaggen en schadden steeken, dog dat de
borgeren en ingesetenen van de stad en kring van Lichtenvoorde dat recht mede hebben
en exerceren in alle deese drie markten, en dus door de geheele Heerlijkheid.
En 6., dat over de bovengemelte drie boerschappen en markten Zuijvent, Lievelde en Vragender
telkens om de drie jaaren door den richter en keurnoten werden aengestelt gildemannen.
En wel vier over de boerschap Zuijvent en Harrevelt, vier over de boerschap Lievelde, en
twee over de boerschap Vragender. En dat de post en pligt deeser gildemannen
voornamentlijk bestaat om te vigileren voor het beste en de rechten van de markt,
mitsgaders om onder de surintendance van den richter als officier sorge te dragen, dat de
gemeene weegen door de in- en opgesetenen na behoren gerepareert en in order
gehouden werden. Voorts om op ordre van den richter de ingesetenen op te boden,
speciael in cas van criminele gevangens tot het houden van de wagt bij deselve en het
sluyten van de kring bij het doen van criminele executien.
§ 161. Getal der huysen en huyshoudingen
Volgens bekomene informatie bestaan de huysen en huyshoudingen [147] in de Heerlijkheid
Lichtenvoorde actuel als volgt:
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In de stad Lichtenvoorde
In desselvs Kring
In de boerschap Zuijvent
In de Kring van Harreveld
In de boerschap Lievelde
En in de boerschap Vragender
Dus te samen

152

huysen: huyshoudingen:
85
126
17
17
155
15
15
93
98
63
69
---------------425
480

En souden wij, evenals boven § 64 in aensien van de Heerlijkheid Borculo is gesegt, ook
omtrent de Heerlijkheid Lichtenvoorde van advys weesen:
[bij het volgende in de kantlijn:] den 24 januari 1778: fiat resolutie conform.
"Dat UEd. Mog. den richter mr. G.S. Schalen souden konnen aanschrijven om met alle mogelijke
accuratesse te doen opneemen en nagaan het getal der huysen of woningen en van de
boerenerven, mitsgaders van de bewoonders derselve: 1. in de stad en kring van Lichtenvoorde,
2. in de boerschap Zuijvent en Harreveld, 3. in de boerschap Lievelde, en 4. in de boerschap
Vragender. Teffens met meldinge of, hoeveele en welke so wagen- als lijff- of handdiensten die
van de Kring en der voornoemde drie boerschappen jaarlijks aen den Heer der Heerlijkheid
verschulden, en wie van deselve vrij en exempt zijn, so van het houden der wagt op 't Hoff als
van het helpen maken der publicque en andere heerenweegen. Van het een en ander te
formeren generale tabellen conform aen de bijgevoegde plans of projecten sub NN1o, N2do,
NN3tio en NN4to, en om die [148] tabellen aan deesen Raade toe te senden".
Wanneer nu deese vier tabellen zijn ingekomen en deselve werden geconfronteert tegens de
lijsten sub Nus. 1 et 2 gevoegt agter de memorie sub B 2do, dan sal aenstonds konnen werden
nagegaen, of den Heer ook werd gepraejudiceert in hoogst desselvs recht van het houden der
dagelijkse wagt van wagen- en lijffdiensten en van rookhoenderen.
§ 162. De jurisdictie en het aanstellen der officianten competeert aen den Heer
De hooge, middelbare en laege jurisdictie over deese Heerlijkheid privative aan den Heer
gehorende, competeert uyt dien hoofde ook alleen aan denselven de begevinge van alle officia
formata et qualificata aldaar en bestaat de politicque regeringe, teffens uytmakende het gericht,
in een richter, zijnde den generalen officier, twee keurnoten of assesoren en een landschrijver.
§ 163. Den richter en landschrijver
De richter- en landschrijversampten zijn wegens derselver geringe revenues zeedert veele
jaaren gecombineert of, om beter te seggen, telkens bij vacatuere aen een en deselvde
persoon begeven geweest. En is den tegenswoordigen richter en landschrijver mr. Gerrit Lucas
Schalen, wonende te Groenlo, daartoe aengestelt door wijlen de Vrouwe Douarière Van
Blankenburg, geboren Gravinne van Schwerin, Vrouwe van Lichtenvoorde, bij commissie van
den 27 februari 1747, als sub OO1mo.
En heeft daar na den Heer van Dörnberg genaamt Heijden [149] als Heer deeser Heerlijkheid bij
acte van den 12 december 1759 aan voornoemden mr. G.L. Schalen gepermitteert om hetselve
richter- en landschrijversampt, bij sijne absentie of indispositie, door een ander te laten bedienen
en waarnemen, als sub OO2do.
Vervolgens heeft wijlen den Grave van Fleming, bij acte vanden 7 mey 1767 aan mr. Isaak van
der Meer de Walcheren, na alvorens bij commissie van den 1 dito denselven tot ordinaris Raad
van Sijn Hoog Gebr. als Heer van Borculo en Lichtenvoorde te hebben aengestelt, verleent de
survivance van het voorschreven richter- en landschrijversampt, als sub OO3tio.
En heeft eyndelijk den heer Fürst Czartoryski bij acte van den 7 februari 1774 den voornoemden
mr. Isaak van der Meer de Walcheren geauctoriseert en gequalificeert, om wanneer het gericht
der Heerlijkheid Lichtenvoorde te samen of den richter en landschrijver Schalen voor sijn
particulier eenige actie tegens ingesetenen of vreemdelingen aldaar wilde institueren in die
gevallen als richter en landschrijver te fungeren, als sub OO4to. Het koomt ons dierhalven, so uyt
dien hoofde als volgens de aen den aeffectiven richter en landschrijver Schalen verleende
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permissie, sub OO2do, mitsgaders uyt kragte der acte van survivance, sub OO3tio, convenabelst
voor, dat bij de te vernieuwene commissie van den richter en landschrijver Schalen teffens een
diergelijke voor mr. Isaak van der Meer de Walcheren als adjunct of geauctoriseerde richter en
landschrijver [150]bij absentie, indispositie of om andere wettige redenen dit richter- en
landschrijversampt te bedienen en waar te neemen, geëxpedieert werd.
§ 164. Desselvs functien
In aensien der functiën van den richter en landschrijver sullen wij alleen remarqueren omtrent de
eerste, dat denselven in die qualiteit is, so wel den politicquen, als den judicielen officier, en dus
hem alleen gedemendeert all hetgeen in de Heerlijkheid Borculo aen den drossard en aen den
richter als twee onderscheidene personen toestaat te doen, waarvan wij hierboven breder
hebben gesproken.
En in aansien van de laatste of het landschrijversampt sullen wij ons alhier refereren tot het
mede boven gesegde met relatie tot den secretaris en landschrijver der Stad en Heerlijkheid Borculo.
§ 165. Jaarlijkse revenues van het richter- en landschrijversampt
Volgens bekomene informatie bestaan de vaste revenues van den richter en landschrijver enkel
en alleen in het vrije gebruyk van het 6e en 7e parceel bouwland op den Hoff Esch, alsmede van
den Grooten Hoff aen den Dijk op de memorie B2do sub numeris 45 et 67 gemelt, mitsgaders in
12 vimmen rogge en 12 vimmen havergarven.
Wijders geniet denselven in qualiteit als richter een derde part in alle civile breuken, ongelet den
Heer privative gechargeert is met de criminele kosten.
En volgens opgave van den richter en landschrijver Schalen konnen de dagelijks voorvallende
jura van alle [151] voluntaire actens voor den richter en landschrijver het eene jaar door het
andere nauwlijks op 200 guldens jaarlijks gerekent werden, voornamentlijk wanneer er geen
processen zijn, die ook selden in deese Heerlijkheid voorvallen. Uyt welk een en ander UEd.
Mog. ligtelijk sullen konnen opmaken, dat beijde deese ampten en bedieningen van geen groot
aanbelang zijn.
§ 166. De actuele twee keurnoten of assessoren
De actuele keurnoten of assessoren der Heerlijkheid Lichtenvoorde, die met en beneffens den
richter so wel de politicque magistraat als het gericht constitueren, zijn: Ambrosius Tongerlo,
wiens commissie de dato 30 december 1745 wij hier bij in copia voegen sub PP., en Severijn
Huijninck, die ons echter heeft opgegeven dat hij tot dato deeses nog geene commissie of acte
van aanstellinge heeft bekomen gehad.
§ 169. Ontvanger van de verponding en desselvs cautie
Wijders is over de stad en geheele Heerlijkheid Lichtenvoorde maar eenen ontvanger van de
verpondinge, zijnde Johan Valentijn Freij. Dog wiens commissie of copie derselve wij niet
hebben konnen bekomen, en heeft denselven op den 25 junii 1770 wegens dien ontvangst, ten
behoeve van den Heer, gerichtelijk verbonden desselvs ongereede goederen onder de
Heerlijkheid Lichtenvoorde gelegen, breder gemeld bij de acte van verband sub QQ1mo, en
welke goederen, volgens de daar bij gevoegde memorie sub QQ2do, waardig souden weesen
eene summa van 2600 guldens. Gelievende UEd. Mog. deesen aengaende verder geïnformeert
te weesen:
[152]
§ 168. Deesen ontvangst werd door S. Huijninck bij substitutie maar in effecte als
originele ontvanger waargenomen
1.
Dat den voornoemden ontvanger Johan Valentijn Freij in den jaare 1770 voornemens
geweest zijnde om sig met de woon na desselvs vaderland het landgraafschap van
Hessen Cassel te begeven, doenmaals van den heere Grave van Fleming als Heer der
Heerlijkheid heeft versogt, dat denselve in sijn plaats geliefde te substitueren sijn neev
Severijn Huijninck, en dat die daar op ook heeft bekomen de acte sub QQ.3tio, in dato 28
junii 1770 zijnde eerder eene formele en dadelijke commissie, dan wel eene acte van
substitutie. So als gemelte Severijn Huijninck aen de eene zijde ook sustineert, dat hij is
effectief ontvanger van die verpondinge, en bij overlijden van Johan Valentijn Freij geene
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nadere aanstellinge nodig heeft, maar aen de andere kant voor die sijne administratie
geene cautie of borgtogt heeft gestelt, als vermenende dat doe van Johan Valentijn Freij,
sub QQ1mo alnog blijft werken, en van volkomen kragt is. Hetwelke ons echter eenigzints
speculatif voorkomt, dog sulks sal na onse gedagten konnen werden geredimeert,
wanneer bij de te verleenene nieuwe commissie van Johan Valentijn Freij teffens aen
Severijn Huijninck werd gepermitteert om deese ontvangersplaats bij substitutie te mogen
waar neemen, en wel op den voet van de deswegens aan hem verleende commissie in
dat 28 junii 1770. En dat bij het expedieren van die commissie Severijn Huijninck soude
konnen werden gelast om aen deesen Raade bij eene gerichtelijke acte declaratoir van
den originelen ontvanger Johan Valentijn Freij te doen blijken, dat het verband [153] sijner
ongereede goederen in de Heerlijkheid Lichtenvoorde op den 25 junii 1770 tot cautie voor
de getrouwe waarneminge van deese ontvangersplaats gestelt, alnog van volle waarde
sal werden gehouden, en mitsdien ook moeten verstrekken tot cautie voor de actuele en
verdere waarneminge deeser ontvangersplaats door Severijn Huijninck, mitsgaders bij
gerichtelijke taxatie, dat die verbondene goederen nog actuel waardig zijn ten minsten
eene summa van twee duysent seshondert guldens. Of anders dat hij, Severijn Huijninck,
gehouden en verpligt sal weesen om voor deese sijne waarneminge tot securiteit van
Sijne Hoogheid te stellen nadere en sufficiante cautie.
§ 169. Den Ontvanger behoort jaarlijks de quitancie van den ontvanger-generael te
produceren
2.
Dat, gelijk wij boven § 13 in aensien van de ontvangers der verpondinge in of over de
Heerlijkheid Borculo hebben geremarqueert, ook deesen ontvanger der Heerlijkheid
verpligt werd om de quitancie van den ontvanger-generael jaarlijks binnen een vierendeel
jaars na de tijd dat het comptoir generael moet zijn voldaen, aen den tijdelijken richter
deeser Heerlijkheid in name van den Heer te vertoonen. En dat teffens den richter werd
gelast niet alleen om op die quitancien te annoteren, dat deselve aan hem zijn vertoont,
maar ook om jaarlijks binnen 14 dagen nae expiratie van voorschreven termijn aan
deesen Raade schriftelijk te berichten en op te geeven of die quitancien aan hem zijn
geëxhibeert. en den ontvanger het comptoir generael ten vollen voldaen heeft.
[154]
§ 170. Montant der jaarlijkse ordinaris verpondinge en het tentième daarvan
3.
Dat den totalis ontvang der ordinaris verpondinge van de geheele Heerlijkheid
Lichtenvoorde niet meer bedraagt dan f 2404 - 6 - 11. So als die ten comptoir generael
voldaen moet werden. En dus sonder den maanpenninck ad eene stuyver par gulden of
5 par cent, welke bovendien door de eygenaeren ten behoeve van den ontvanger moet
werden betaelt. En waarvan den bovengemelten substitut-ontvanger Huijninck, volgens
sijne opgave, jaarlijks aen den originelen ontvanger Freij uitkeert eene summa van een
hondert guldens.
§ 171. Eenige andere voordeelen van den ontvanger. En werd het overschot der
verpondinge aen den Heer verantwoord
En 4. dat van ouds af door den Heer uyt desselvs domein comptoir, boven de ordinaris
verpondinge wegens desselvs goederen met den maanpenninck van dien ad 5 par cent,
nog jaarlijks aen den ontvanger van de verpondinge is betaalt, niet alleen voor
schrijfbehoeftens f 6-6-0, maar ook wegens de ordinaris verpondinge der goederen van
den Heer nog 4 penningen par gulden . Bedragende actuel een summa van 30 guldens.
Dog hebben wij de eygentlijke origine hiervan niet recht konnen nagaan, alleenlijk heeft
den rentmeester en ontvanger Huijninck ons geïnformeert, dat de overige geërfdens die 4
penningen par gulden mede betalen. En werd voorts het overschot der verpondinge
jaarlijks bij de domeinrekeninge ten behoeve van den Heer verantwoord.
§ 172. Jaarlijkse inkomsten van de stad Lichtenvoorde
De particuliere inkomsten van de stad Lichtenvoorde bestaan eenig en alleen in de huur van het
Poorthuis, tegenswoordig jaarlijks doende 12 gulden, en in de pagt van het weggeld en den
ketelaccijns, welke de laatste ses [155] jaaren door een gerekent heeft afgebragt jaarlijks f 22-610 en dus bestaande geheele revenues van dit steedje in niet meer dan f 34-6-10 jaarlijks,
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waaruyt moeten werden onderhouden: het poort- en schoolhuys, mitsgaders de bruggen en de
brandspuyt, welke laatste is aenbesteed voor eene summa van f 5-5-0 jaarlijks.
§ 173. Stadsrentmeester
Over deese administratie is gestelt een bijsonder stadsrentmeester, die echter daarvoor niet
meer geniet dan twee silvere ducatons jaarlijks. Zijnde actuel den keurnoot Ambrosius Tongerlo,
wiens commissie of copie van dien wij echter niet hebben konnen bekomen, hoewel het seker is
dat denselven daartoe door den Heer is aengestelt, en dat dus bij sijn overlijden de begevinge
van dit gering rentamptje mede aen Sijne Hoogheid competeert.
Desselvs laatste rekeningen.
De twee laast opgenomene rekeningen van den voornoemden stadsrentmeester, die wij mede
hebben geëxamineert, ofschoon daar van geene copiën aen den Heer werden overgegeven,
gaat respective over de jaaren 1771, 1772 en 1772 en van 1o Julij 1773 tot ultimo junii 1776,
zijnde beyde door den richter, die daarvoor wegens ieder f 6-6-0 geniet, de keurnoten en rotmeesters gesloten. De eerste, welke een goed slot van f 101-2-1 heeft voortgebragt, den 26
maart deeses jaars, en de laatste, welkers goed slot bedraagt f 145-6-0 den 23 april daar
aen volgende.
§ 174. Het weggeld en den ketelaccijns
Wij hebben so aenstonds gesegt, dat de voornaamste revenues van de stad Lichtenvoorde
bestaan in het weggeld en den [156] ketelaccijns, en vinden ons verpligt dien aengaende ter
kennisse van UEd. Mog. te brengen dat, volgens bekomene informatien, eene der Heeren
Fürsten van Nassau, dus, volgens het product hier na sub AAA3tio te appliceren, voor den
aanvang van de tegenswoordige eeuw, als doenmaligen Heer van de Heerlijkheid
Lichtenvoorde, dat weggeld en dien ketelaccijns aen en ten behoeve van de stad soude zijn
overgegeven, gelijk dan ook de stad van dat weggeld nog actuel, maar van den ketelaccijns
alleen tot den jaare 1767 in een rust en vreedige possessie is geweest. Dog doenmaals daar in
geïnterrumpeert is door Jan Hemink, Berend Benninck en Jan Berend Schaan [?], so voor hun
selvs als namens Jan ten Hamme en Berend Meijnen, alle bouwlieden op de hoeven gehorende
aen of tot de geestelijke goederen des Graaffschaps Zutphen, die sig doenmaals hebben
onderstaan om bij requeste van den 5 november 1767 van de heeren Gedeputeerde Staaten der
Graaffschaps Zutphen te versoeken de nodige voorsieninge, dat zij voor deesen ketelaccijns, zijnde 10 stuyvers van ieder gebrouw, niet meer aangesproken, maar daarvan altoos
bevrijd mogten werden, als breder te sien sub RR.1mo. Dit request daarop bij appoinctement van
Haar Ed. Mog. in handen van Toebe Resinck, doenmaals pagter van deesen ketelaccijns, ten
fine van berichts gestelt zijnde, heeft denselven destijdes wel [157] overgegeven het bericht sub
RR 2do. Dog is tot hier aen toe deswegens geene resolutie van wel gemelte heeren
Gedeputeerde Staaten genomen veel min die saak afgedaen geworden. Waar doordan ook
teffens is veroorsaakt, dat zeedert die tijd van deesen accijns niets is geprovenieert.
Ondertussen is uyt het geene voorschreven lichtelijk op te maken, dat de stad Lichtenvoorde het
provenue van deesen accijns niet kan missen, maar bij de minste clamatuires denkelijk haar
toevlugt tot Sijn Hoogheid als haaren Heer om eenige subsidie of onderstand sal neemen. En
souden wij dierhalven, so tot voorkominge van dien, als uyt hoofde der protexie die Sijne
Hoogheid als Heer aen de stad Lichtenvoorde verschult is, vermeenen best te weesen, dat UEd.
Mog. in deesen voor de stad Lichtenvoorde bij de heeren Gedeputeerde Staaten van de
Graaffschap Zutphen souden konnen intercederen, terwijl wij geenzints twijfelen of sulks sal van
een gewenscht succes weesen. En om hetselve op goede gronden te doen, komt het ons voor,
dat UEd. Mog.,
[bij het volgende in de kantlijn:] den 24 januari 1778, fiat resolutie conform.
"voor af den richter en landschrijver mr. G.L. Schalen souden konnen aenschrijven, om aen den
Raad over te senden copie authenticq der acte waarbij den heer Fürst van Nassau, als Heer der
Heerlijkheid Lichtenvoorde, aen en ten behoeve van de stad Lichtenvoorde heeft gecedeert en
overgegeven het recht so tot het weggeld als tot den ketelaccijns over de Heerlijkheid
Lichtenvoorde. Gelijk mede twee copiën authenticq, een van de oudste voor handen zijnde, en
een [158] van de laatste conditien der verpagtinge van den ketelaccijns, en twee extracten
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authenticq, een uyt de oudste voor handen zijnde, een een uyt de laatste stadsrekeninge voor
soverre betreft de verantwoordinge van het provenue der ketelaccijns en om teffens daar bij te
berichten: 1. over welke jaaren nog voor handen zijn de conditiën der gedane verpagtinge van
den ketelaccijns, alsmede de stadsrekeningen waar bij het provenue van deselve is verantwoord
geworden. En 2., of den ketelaccijns zeedert den jaare 1767 niet is verpagt geworden.”
§ 175. De kerk van Lichtenvoorde
Tot de politicque en öeconomicque
directie over de Stad en de
Heerlijkheid Lichtenvoorde gehoort
mede het opsigt over de kerk en de
administratie van desselvs
inkomsten.

De protestantse kerk van
Lichtenvoorde, nabij het Hof.

Den Kerkmeester werd door den
Heer aengestelt
De surintendance hierover of de opperdirectie competeert aen den richter en keurnoten, en de
administratie der kerkegoederen en inkomsten is gedemandeert aen den kerkmeester, die door
den Heer werd aengestelt, zijnde actuel Severijn Hesseling. Dog diens commissie of acte van
aanstellinge in het ongereede is geraakt, immers hebben wij deselve niet konnen bekomen. En
heeft niemand ons met sekerheid konnen informeren, of denselven ad vitam dan alleen ad
certum tempus is aangestelt, hoe wel het eerste seer praesumtif is.
§ 176. Inkomsten en lasten van de kerk
De jaarlijkse inkomsten van deese kerk bestaan in de volgende posten:
1.
Diverse chinsen en stedigheden, jaarlijks ter summa van f 36-13-8
2.
De garffpagten van twee stukken kerkeland, waar van [159] de garffzaaden jaarlijks
werden verkogt. Hebben deselve, de jaaren 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 en 1769 door
elkander gerekent, jaarlijks afgebragt f 20-2-5
3.
Het recht van begraven in de Kerk, zijnde van ieder volwassen lijk 6 gulden.
En 4., de vrijwillige giften in de kerkekist hebben deselve de voornoemde jaaren 1764, 1765,
1766, 1767, 1768 en 1769 mede door elkander geslagen, jaarlijks gerendeert f 42-17-4
En daar en tegen den uytgaaff in de volgende posten:
1.
Het brood- en de wijn voor 's Heeren Heylig Avondmaal
2.
Het Classisgeld van den predikant ad f 7-10-0
3.
De interesse ad 4 par cent van een capitaal ad 600 gulden van de Diacony-armen te
Lichtenvoorde
4.
Het jaarlijks tractement van den kerkmeester ad 6 gulden
5.
Aen den Coster voor het avondluyden: f 3-0-0
6.
Voor het schoonmaken van het uurwerk: f 5-0-0
7.
De onderhoudskosten van de kerk en toorn
8.
Voor het schrijven der driejaarige rekeninge: f 1-10-0
En 9. Aen den richter voor het opnemen van die rekeninge: f 6-0-0.
§ 177. De twee laast opgenomene rekeningen
Dit een en ander hebben wij getrokken uyt de twee laast gedaene kerkenrekeningen, respective
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over de jaaren 1761, 1765 en 1766, die een goed slot van f 91-14-2, en over de jaaren 1767,
1768 en 1769, welke een goed slot van f 91-2-3 heeft voortgebragt. Zijnde beyde, de eerste den
23 april deeses jaars 1777, en de andere den 13 junii daar aen volgende, door den richter, de
twee keurnoten, den predikant, en de verdere leeden van den kerkenraad [160] opgenomen en
gesloten. Dog werd van deselve geen copie aen den Heer overgegeven.
§ 178. Bij extraordinaire reparatie van de kerk en toorn: hoe de kosten daar toe te vinden?
In cas van extraordinaire reparatien aen de kerk en toorn is daar toe wel eens een collecte
gedaan, gelijk geschied is in de maand september des jaars 1764 in de Heerlijkheden Borculo
en Lichtenvoorde, die doenmaals heeft afgebragt eene summa van f 215-16-8, terwijl anderzints
volgens bekomene informatien sodane kosten, bij insufficiance der ordinaire revenues, souden
moeten komen ten laste der geërfdens, bij verhoginge der verpondinge te vinden.
§ 179. Alle de armen werden uit de diaconiegoederen en inkomsten onderhouden
In deese Heerlijkheid werden alle armen uyt de diaconiegoederen en -inkomsten onderhouden
en de rekeningen daar van aen den kerkenraad gedaen.
§ 180. Het onderhouden der gemeene heerenweegen
Het generale opsigt en de directie over de gemeene heerenweegen is meede in deese
Heerlijkheid gedemandeert aen den richter, die voor het wel onderhouden van deselve door de
in- en opgesetenen, welke hier toe, voor so verre de kring betreft, door de rotmeesters en in
aensien der boerschappen door de respective gildemannen werden geboden, moet sorge
dragen, en wel op den voet van het reglement in de Graaffschap Zutphen in dato 31 october
1755.
§ 181. Het schouwen der beeken. leij- en togtslooten
Gelijk mede door den richter nevens de keurnoten, met assistentie [161] van den advocat-fiscael
jaarlijks in conformité van het voorschreven reglement moet werden gedaen de schouw over de
beeken, ley- en togtslooten in deese Heerlijkheid.
§ 182. Voogd van de Heerlijkheid
Over de Stad en geheele Heerlijkheid Lichtenvoorde is maar eene voogd, zijnde actuel Tobias
Resing, daartoe, of wel eygentlijk doenmaals, tot adjunct-voogd, op den 24 augustus 1764
aengestelt bij de commissie sub SS1mo waaruyt, mitsgaders uyt het geene wij boven § 11, 41,
42 en 52 in aensien der voogden in de Heerlijkheid Borculo hebben gesegt, UEd. Mog. de
functien van deesen voogd lichtelijk sullen konnen opmaken.
§ 183. Jaarlijkse inkomsten van den voogd
De jaarlijkse inkomsten van deesen voogd bestaan, volgens opgave, in de vrije bewooninge van
het huys binnen de stad op de memorie sub B2do no 26 gemelt, nevens het genot van seven
parceelen lands, een hooy- en een koeymaate en 12 vaeren turff. All het welke jaarlijks op f 11215-0 werd gerekent.
En werden de jaarlijkse verdiensten plus minus gecalculeert op 30 guldens, terwijl denselven
boven dien nog geniet een thiende portie van alle civile pecuniele boetes, en als hoff- of
huysvoogd 23 guldens.
§ 184. Den ondervoogd
Wijders heeft deesen voogd tot desselvs assistentie een ondervoogd, wiens functie wij boven, §
54, mede hebben opgegeven. Dog denselven geniet geen het minste tractement nog eenige
voordeelen, buyten het geene hij komt te verdienen.
Nachtwaker en scheuter
Den actuelen ondervoogd, zijnde teffens nachtwaker en scheuter, [162] is Berend Wameling,
zijnde daar toe door den Heer aengestelt bij de acte van commissie in dato 18 januari 1772, sub
SS2do.
§ 185. Den armenjager of bedelvoogd en desselvs inkomsten
Laastelijk werd door den Heer nog mede aengestelt den armenjager of bedelvoogd deeser
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Heerlijkheid, zijnde actuel Jan Buijninck, daar toe gecommitteert bij de acte in dato 19 november
1750, sub SS3tio. Denselven geniet geen tractement maar jaarlijks eenig koorn van de
opgesetenen der respective boerschappen, te samen, volgens sijn opgave, bedragende veerthien malder, drie schepels en een half spind rogge.
§ 186. Adjunctie en survivance van deese armenjagersplaats
Den voornoemden Jan Buijninck in den jaare 1775 wegens sijne hooge jaaren versogt
hebbende dat desselvs soon Roeloff Buijninck aen hem mogte werden geadjungeert cum spe
succedendi, is denselven bij appoinctement van den 27 maart 1775 tot adjunct-armenjager der
Stad en Heerlijkheid Lichtenvoorde aengestelt.
En wel ten sulken effecte, dat hij na het overlijden van sijn vader als Armenjager sal blijven
continueren op het profijt en de emolumenten daar toe staande, als sub SS4to.
§ 187. Overgang tot de judiciële saaken
Hiermede nu afgehandelt zijnde all het geene wij wegens de politicque en financiële directie in
de Heerlijkheid Lichtenvoorde aen UEd. Mog. te bercihten hadden, sullen wij met relatie tot het
judiciële alleen remarqueren:
§ 188. In deeze Heerlijkheid heeft maar een gerichtplaats en over welke saaken hetselve
erkent
Dat in en over de Stad en Heerlijkheid Lichtenvoorde [163] maar een eenig gericht is aengestelt
en plaats heeft, gecomposeert werdende, als boven gesegt, uit den richter, twee keurnoten en
den landschrijver. En dat dit gericht, op den voet van het landrecht, en van het nieuwe
reglement, erkent over alle litigieuze saaken ten landrechte gehorende, so criminele als civile,
mitsgaders de jacht betreffende. En in ’t generael over alle, waar omtrent de jurisdictie van den
Hove Provincial niet gefundeert is, en die niet speciael aen de cognitie van de heeren
Gedeputeerde Staaten gedemandeert zijn.
§ 189. Ordinaire en extraordinaire vergaderingen van dit gericht
Dit gericht werd, buyten de vast bepaalde vacantiën, ordinarie van veerthien tot veerthien
daagen des vrijdags gehouden. En bovendien ook op andere daagen, wanneer de voor handen
zijnde saaken hetselve komen te vereyschen.
§ 190. Van de Lichtenvoordse sententiën werd direct aen ’t Hoff g'appelleert
Van alle sententiën bij het gericht van Lichtenvoorde in saaken die appellabel zijn, geweesen,
werd direct aen den Hove Provinciael geprovoceert, gelijk wij dit boven, § 100 reets hebben
gesegt, waar toe wij ons dan ook alhier kortheidshalven sullen refereren.
§ 191. Advocat-fiscael
Tot het waar neemen van alle civile breuk-, mitsgaders criminele saaken heeft den Heer over
deese Heerlijkheid een bijsonder advocaet-fiscael, zijnde actuel mr. Jan Casper Evers, wonende
te Bredevoort, daer toe bij [164] provisie en tot revocatie toe aengestelt bij de acte van
commissie in dato 28 october 1757, sub TT1mo. Ofschoon nu daar bij wel werd gesproken van
eene aan hem te gevene instructie, heeft hij die echter nooijt bekomen. Maar hebben wij
de eer hierbij sub TT2do over te leggen copie der instructie in dato 28 april 1721 voor den
doenmaligen advocat-fiscal mr. Johan Theodorus Evers. En is ook uyt dien hoofde, dat den
actuelen advocat-fiscal alnog geniet 1/8 part der pecuniële of geldboetes.
Verdelinge der geldboetes
Volgens hetgeene wij so boven § 165 en 183, als so aenstonds wegens de verdelinge der
boetes hebben gesegt, profiteert in eene boete van f 1-10-.
Den Heer 7/16 gedeeltens, ad
f 0-13-1
Den richter 1/3, ad
f 0-10- 0
Den advocaet-fiscael 1/8, ad
f 0-3-15
En den voogd 1/10 portie, ad
f 0-3-0
----------f 1- 0- 0
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De criminele costen werden alleen door den Heer gedragen
Dog de criminele kosten of die wegens lijff straffbaere delicten zijn, even als die in de
Heerlijkheid Borculo, geheel en alle of privative ten laste van den Heer.
Versoek van den advocaet-fiscael Evers om een vast tractement
Voormaals heeft den advocaet-fiscael, binnens Ampts vacerende, genoten vrije verteeringe, die
hij dan ook in cas van triumph cum expensis in civile fiscals proceduires tens laste der
succumberende parthijen mogte brengen. Dog bij het nieuwe reglement, boven, § 67 sub Lit. Q
[165] geappliceert, pag. 120 vastgestelt zijnde, dat een advocat-fiscal, elders wonende,
gehouden moet werden in loco te resideren, en dus geene vacatien of verteringen binnens
Ampts ten laste van parthijen mag brengen, heeft den voornoemden advocat-fiscal Evers ons
instantelijk versogt, dat aen hem, so uyt dien hoofde als wegens sijn gering aandeel in de
pecuniele boetes en dus van het weinig rendement deeser fiscals plaats, mitsgaders vermits hij
in pure criminele saaken niets ten laste van den heer mag brengen, een vast jaarlijks tractement,
even als in de Heerlijkheid Borculo mogte werden toegelegt, waarvoor wij echter geen zints
souden adviseren, gelijk wij hem daar toe ook geen de minste hoop hebben gegeven.
Commissie en instructie voor denselven
De nieuw te expedierene commissie en instructie voor den actuelen advocat-fiscal mr. J.C.
Evers, die wij de eer sullen hebben hier na, capitel 5, over te leggen, hebben wij veel all
ingericht na die voor den advocat-fiscal der Heerlijkheid Borculo, waar van wij boven, § 78
seqq., hebben gesproken en waartoe wij ons alhier kortheids halven sullen refereren.

§ 192. Wie in cas van criminele gevangens als cipier fungeert
Laastelijk sullen wij par rapport van de criminele jurisdictie hierbij nog alleen voegen dat volgens
bekomene informatiën in cas van criminele gevangens, den voogd soude moeten fungeren als
cipier, hoe wel het ons meer natuirlijk voorkomt dat sulks aen den armenjager of bedelvoogd
gedemandeert wierde.
[166]
§ 193. Op welke wijse de criminele sententien ter executie werden gestelt
Gelijk mede dat bij het doen van criminele executien, den gevangene ten bijweesen van den
richter, de keurnooten en den advocat-fiscal, door den voogd met assistentie der in- en opgesetenen, op een wagen van 's-heeren bouwman in het bosch, die daar toe verpligt soude
weesen, na de executieplaats gebragt, en aldaar de kring door de opgesetenen gesloten werd.
§ 194. Overgang tot de kerkelijke bedieninge
Wat nu betreft de kerkelijke bedieningen van de stad en de Heerlijkheid Lichtenvoorde, so
gelieven UEd. Mog. daaromtrent geïnformeert te weesen:
§ 195. In de Heerlijkheid Lichtenvoorde is maar eene gereformeerde kerk en predikant
1.
Dat in deselve maar is een eenige gereformeerde kerk, bedient werdende door een
predikant, zijnde actuel Ds. Theodorus Jagerinck. En dat de collatie van deese
predikantsplaats ter privative dispostie van den Heer deeser Heerlijkheid staat.
§ 196. Jaarlijks tractement van den predikant
2.
dat denselven jaarlijks tot tractement geniet: vierhondert vijf en seventig guldens uyt de
geestelijke goederen van de Graaffschap Zutphen betaalt werdende. En daar en boven
de vrije bewoninge van het pastorye huys, dog dat hij hetselve ten sijnen privative kosten
moet onderhouden, mitsgaders als boven, § 176, gesegt, uit de kerke inkomsten jaarlijks
voor Classisgeld: f 7-10-0.
§ 197. Uit welke leeden den kerkenraad bestaat. En deselve sorteert onder het Classis van
Zutphen
3.
Dat denselven nevens drie ouderlingen en twee diaconen uytmaken een besloten
kerkenraad, gehorende onder het Classis van [167] Zutphen, dog dat den predikant daar
in geen het minste praerogatif geniet boven de andere predikanten ten platten lande van
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de Graaffschap Zutphen.
§ 198. De coster, schoolmeester en voorsanger werd door den Heer aengestelt. En
desselvs inkomsten
4.
Dat den coster, schoolmeester en voorsanger mede door den Heer werd aengestelt en
als coster profiteert de jaarlijkse inkomsten van eenige landerijen bij de Vragense Capel
en van een kleyn campje bij de visserije, te samen jaarlijks plusminus renderende 20
gulden, mitsgaders uit de kerken inkomsten voor het avondluyden: f 3-3-0. En als
schoolmeester van het Quartier tot tractement jaarlijks 25 gulden, nevens het gebruyk van
een tuyn, en van een kleyn stukje lands, gelijk mede de opkomsten van de halve
landerijen het Weel genaamt, te samen op sijn hoogste jaarlijks afbrengende 15 gulden.
§ 199. Die ampten zijn tot hier aen toe met de kerkmeestersplaats gecombineert geweest
5.
dat tot hier aen toe de kerkmeesters-, costers-, schoolmeesters- en voorsangersplaats in
één persoon zijn gecombineert geweest, en tegenswoordig bedient werden door den
reets boven, § 175, gemelten Severijn Hesseling. Dog dat, als daar bij mede gesegt,
desselvs commissie in ’t ongereede is geraakt.
§ 200. Organist en denselven werd mede door den Heer aengestelt
En 6. dat de kerk van Lichtenvoorde voorsien zijnde van een [168] orgel, den organist mede
door den Heer werd aengestelt. En dat den tegenswoordigen organist is Severijn
Huijninck senior. Dog dat wij desselvs commissie niet hebben konnen te sien krijgen,
vermits deselve thans nog aen de Gedeputeerdecamer van de Graaffschap Zutphen
berustende is, uyt hoofde van denselven, even als den organist te Borculo voormaals
mede eenig tractement of andere beneficien van het Quartier genoten hebbende. Dog
deselve aen hem insgelijk ontnomen zijnde, sig daar over aen de heeren Gedeputeerde
Staaten geaddresseert en bij dat request desselvs voornoemde commissie geappliceert
heeft, genietende hij thans uyt de verpondinge jaarlijks 15 gulden, die den Heer dus komt
te missen.
§ 201. De Roomse kerken en pastoors
En gelieven UEd. Mog. vervolgens nog geïnformeert te weesen, dat in de Heerlijkheid
Lichtenvoorde zijn twee Roomse kerken, als een binnen de stad, werdende actuel bedient door
den pastor Nicolaes Brugginck, die desselvs sendinge heeft bekomen van den Bisschop van
Munster, en een te Harreveld, welkers tegenwoordige pastor is Hups, daartoe benoemt door den
sogenoemde Bisschop van Utrecht of desselvs archipresbiter. En dat deselve, bevorens eenige
priesterlijke functie te mogen doen, door den richter moeten werden geadmitteert, en aen
denselven [169] beloven de agtervolginge der articulen bij 's-Landschaps placaat vastgestelt.
§ 202. De Roomse ingesetenen moeten derselver armen onderhouden
Gelijkmede dat de Roomse ingesetenen deeser Heerlijkheid volgens 's Landschaps resolutie
van den 23 april 1771 verpligt
zijn hunne eygene armen te
onderhouden.
Marhulzen en omgeving op
een kaart uit ca. 1550 die
werd gemaakt in het kader
van een grensgeschil tussen
de heer van Borculo en de
stad Groenlo. De bezitter van
Marhulzen behoorde tot de
ridderschap van Borculo,
hoewel het goed in de 16de
eeuw niet meer in de
heerlijkheid Borculo lag, maar
in het stadsrechtgebied of
schependom van het
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Gelderse Groenlo (Gelders Archief, AKV)

MARHULZEN
§ 203. De havesathe Marhulsen
Wat eyndelijk betreft de havesathe Marhulsen met de daar onder gehorende goederen, gelegen
in het schependom der stad Groenlo, daar omtrent sullen wij alleen tot informatie van UEd. Mog.
remarqueren:
Het recht van verschrijvinge in de Graaffschap Zutphen
Dat in de Graaffschap Zutphen tot de admissie in de Ridderschap met opsigt tot de qualificatie in
den goede werd gerequireert den eygendom en besittinge van een havesathe, dat is van
sodaene goed, waarin het recht van verschrijvinge als geradiceert, en door de heeren Staaten
voor een havesaet of, gelijk men op andere plaatsen segt, riddermatige hoffstad, erkent is,
hoedaene er in de Graaffschap Zutphen veele zijn, en daar onder mede Marhulsen, terwijl,
wanneer een sodaene havesaet [170] werd beseeten door iemand die in den bloede niet
gequalificeert is om in de Ridderschap van de Graaffschap Zutphen geadmitteert te werden, het
recht van havesaet of verschrijvinge koomt te slapen.
Het recht van havesathe kan van het eene goed op het andere gelegt worden.
Echter is dat recht van verschrijvinge niet sodaenig aen de voormaals vastgestelde en erkende
havesathen geaccrocheert, of het selve kan met consent van de heeren Staaten der Graaffschap Zutphen van het eene goed op het andere gelegt en overgebragt werden, gelijk mede dit
te meermalen is gedaen en daar van veele gevallen exteren.
Het recht van verschrijvinge uit Marhulsen in 1764 door wijlen den heer Van der Borch
aengekogt
En het is ook met dat insigt geweest, dat wanneer wijlen den heer Grave van Fleming in den
jaare 1764 de havesathe Marhulsen met de erven en goederen daar bij en onder gehorende van
de heer en mevrouw van der Capellen tot den Dam hadde aengekogt, de eerst
ondergetekendes ouders, na voor gaande conventie met den Grave van Fleming, het recht van
verschrijvinge [171] uyt deese havesathe mede hebben aengekogt, so als dan ook het selve, bij
het generale transport, aan haar hoog welgeborens afsonderlijk is gecedeert en overgegeven,
alles nader te sien uyt die acte van transport sequenti capitale 3tio, sub XX1mo, te appliceren
mitsgaders het coopscontract sub A, ende insgelijks hier na over te leggene acte van transport,
sub IJIJ10mo.
Hoewel des eerst onder getekendes ouders het hier mede gebuteerde oogmerk, om namentlijk
dat recht van verschrijvinge op een ander goed te leggen, niet hebben bereykt gehad.
Gevolgen daar van
In volgen dan dat, par rapport van Sijne Hoogheid, de havesathe Marhulsen niet anders kan
werden geconsidereert, dan als een particulier goed sonder recht van verschrijvinge en met
opsigt tot den eerst [172] ondergetekende en sijne broeders, dat die voor sig selvs geen employ
van dit recht van verschrijvinge konnen maken, als geene eygenaeren of besitters van het goed
selvs zijnde.
[173] Capittel 3
De gedane transporten der Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, alsmede van de havesathe
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Marhulsen, en der goederen tot deselve gehorende, mitsgaders het overneemen der archieven,
charters en papieren van de eene en de andere.
§ 1. Voorige transporten van Borculo, Lichtenvoorde en Marhulsen.
Voor af hebben wij tot beteren informatie van UEd. Mog. de eer hier bij, sub VV1mo, over te
leggen copie van het transport der Heerlijkheid Borculo door den Grave van Styrum aan den
Grave van Flodroff Wartensleven, den 31 julii 1727 voor het Landgericht van Borculo
gepasseert. Dog waar over naderhand hevige disputen tussen de Princesse Wisniowieska
geboren Princesse van Radzivil, bevorens gemalinne van den veldmarschalk grave van Fleming
en den voornoemden Grave van Flodroff Wartensleben zijn ontstaan, gelijk UEd. Mog. hetselve
nader sullen gelieven te verneemen uyt de stukken die den tweeden ondergetekende all zeedert
veele jaaren onder sig heeft gehad, en wij hier bij voegen, sub VV2do. En welke differenten
eyndelijk ten gevolge hebben gehad, dat den Grave van Flodroff Wartensleben op den 17
februari 1742 de Stad en Heerlijkheid Borculo met alle de gerechtigheden en domeingoederen
heeft getransporteert aan Georg Detloff, Grave van Fleming, schoonvader van den laatste
besitter, den heer Fürst Czartoryski, als sub VV3tio et VV4to.
Voorts sub WW1mo et WW2do, de transporten van de Heerlijkheid [174] Lichtenvoorde en van de
goederen aldaar, door den Heer van Dörenberg aen den Heere Grave van Fleming gedaen en
respective den 1 december 1763 voor het Landgericht aldaar en den 6 dito ter Provinciale
Lheencamer van Gelderland gepasseert, als mede sub WW3tio, en die der goederen onder de
Heerlijkheid Breeedevoort gelegen, dog aen den Heer van Lichtenvoorde gehorende en mede
onder het Lheen van Lichtenvoorde, als sub WW2do, begrepen, den 2 december 1763 voor het
Landgericht van Breedevoort gepasseert, mitsgaders sub WW 4to, van dat wegens eene
aengekogte hooymathe onder Lichtenvoorde, zijnde vrij allodiael goed, in dato den 1 maart
1765.
En eijndelijk, sub XX1mo, copie van het transport der havesathe Marhulsen door den Heer en
Vrouw van der Capellen aen voornoemden Grave van Fleming verkogt den 22 october 1764
voor de magistraat der Stad Groenlo gepasseert, en sub XX2do van dat wegens een stuk
bouwland tot de goederen van Marhulsen gehorende, dog onder de Heerlijkheid Borculo
gelegen en ten voorschreven daage voor het Landgericht aldaar gepasseert.
§ 2.

Alnu ten behoeve van Sijne Hoogheid gedaene transporten en ontvange
belheeningen
Wijders hebben wij de eer hier bij in originale over te leggen en in copiis, sub IJIJ1mo seqq., te
appliceren de transporten door de volmachtiger D. Westrick uyt kragte der procuratien, sub A2do
et A3tio, namens den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski ten behoeve van Sijne
Hoogheid gedaen als: [175]
1.
Van de Stad en Heerlijkheid Borculo en van de goederen aldaar den 20 januarii
laastleden respective voor het Stad- en Landgericht van Borculo gepasseert, sub IJIJ 1mo
et IJIJ 2do.
2.
Van den hoff en het hoffgoed te Vaarwerk onder Borculo gelegen en van het Capittel van
Vreden te lheen gehouden werdende, respective den 18 januari 1777 voor het selve
Capittel en van de daar op ontvangene belheeninge, mitsgaders van het deswegens
afgegevene renversael, en den 23 daer aen volgende voor den hoffrichter en
hoffgenooten van den voorschreven hoff gepasseert, sub IJIJ3tio, IJIJ4to et IJIJ5to.
3.
Van het erff en goed Groot Hoonte mede in de Heerlijkheid Borculo gelegen en te lheen
gereleveert werdende van den Huyse Bhaar en Lathum den 14 Januari 1777 aen de
Provinciale Rekencamer van Gelderland gepasseert en van de daar op ontvangen
investituiren van hetselve goed, sub IJIJ6to.
4.
Van de Heerlijkheid Lichtenvoorde, en van de goederen so aldaat als onder de
Heerlijkheid Breedevoort gelegen, respective den 14 januari 1777 voor de Provinciale
Gelderse Lheencamer, mitsgaders van de daar op ontvangene belheeninge en den 17.
daar aen volgende voor de Landgerichten van Lichtenvoorde en van Breedevoort
gepasseert, sub IJIJ 7mo, IJIJ 8vo et IJIJ 9to.
En 5, van de Havesathe Marhulsen, nevens de erven en goederen tot en onder deselve
gehorende, den 17 januarij laastleden voor de magistraat der Stad Groenlo gepasseert,
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sub IJIJ10mo.
[176] Omtrent alle welke gedaene transporten wij alleen maar met een enkelt woord sullen
aanmerken:
a.
Dat wij best en raadsaamst hebben g'oordeelt, bij die sub IJIJ 1mo, IJIJ 2do, IJIJ 8vo, IJIJ
9no et IJIJ 10mo, specificq te doen melden niet alleen de onderscheidene rechten en
gerechtigheden, maar ook van post tot post alle de bijsondere parceelen van goederen,
allezints over eenkomende met de memorien en specificatien sub B 1mo et B 2do.
b.
Dat nog aen de Provinciale Lheen- en Rekencamer te Arnhem, nog door de Land- en
Stadgerichten van Borculo, Lichtenvoorde en Groenlo, eenige jura voor die gedane
transporten zijn gepraetendeert veel min genomen, en dat wij alleen aen de clercquen
van de Provinciale Lheen- en Rekencamer een present ieder van vier ducaten gegeven
hebben.
[bij het volgende in de kantlijn:] den 28 jan. 1778, Fiat sepositie
En c. dat de bovengemelte originele transporten en actens van investituire bij de verdere
archieven der Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde souden dienen gedeponeert te werden.
§ 3. Archieven van Borculo en Lichtenvoorde
En wat betreft de gemelte archieven en verdere chartres en papieren tot deese aengekogte
Heerlijkheden, havesathe en goederen gehorende, daar omtrent gelieven UEd. Mog. geïnformeert te weesen:
1.

Dat wij alle deselve berustende hebben gevonden op den Huyse Borculo in een bijsonder
daar toe gedestineert vertrek. [177]
2.
Dat wel eenige derselve in pacquetten gebonden en met inscriptien voorsien, dog de
meeste nog ongesorteert waeren.
3.
Dat onder die archieven, chartres en papieren nog een meenigte gevonden werden, die
so seer geene directe relatie tot deese Heerlijkheden en goederen, op sig selvs genomen
hebben, als wel in 't particulier concerneren de personen en familien der voorige besitters.
4.
Dat, gelijk wij zijn geïnformeert, actuel nog tot Munster voorhanden souden weesen de
voornaemste archieven van de Heerlijkheid Borculo, zijnde deselve, als boven, capittel 2
§ 131 gesegt, in 1579 bij de invasie der Munstersen derwaarts getransporteert geworden.
5.
Dat wegens de meenigvuldige proceduires die de tijdelijke Heeren van Borculo hebben
gevaert gehad, ook nog veele stukken onder derselver voorige advocaten of hunne
erffgenamen moeten berusten, en dat dit ook de reeden is, dat den drossard Van Hasselt
bij desselvs voorige instructie speciael is gelast geworden, en wij hem bij de hierna,
capittel 5, over te leggene concept nieuwe instructie, articul 31, ook hebben gechargeert
alle devoiren aan te wenden om alle vermiste of in handen van voorige officianten en
advocaten of derselver erffgenamen als van anderen zijnde archieven der Heerlijkheid
Borculo te recondreren.
6.
Dat wij boven dien den heer secretaris H. Schomaker, [178] wiens vader drossard der
Heerlijkheid Borculo en als advocaet genoegsaem in alle saaken van dat Huys bedient is
geweest, hebben versogt gehad, het comptoir van wijlen sijn vader na te sien, en alle
stukken deese Heerlijkheid concernerende herwaarts over te senden, en dat denselven
ons naderhand heeft gecommuniceert, dat hij hetselve comptoir met alle accuratesse
hadde geëxamineert, dog daarin geene sodane stukken van het minste aanbelang
gevonden.
7.
Dat wijlen den borgermeester der Stad Arnhem, H.H. Otters, mede veele jaaren aan het
Huys van Borculo als advocaet in genoegsaem alle saaken van hetselve voor den Hove
Provinciael van Gelderland bedient zijnde geweest, den laast ondergetekende bij
desselvs retour van Borculo de weduwe van wijlen den voornoemden borgermeester
Otters heeft versogt gehad alle de stukken die proceduires te willen doen opsoeken en
aen deesen Raad senden, en dat deselve dit ook heeft aengenomen.
En 8., dat wij den drossard Van Hasselt hebben versogt om alle in de archiefcamer van Borculo
voorhanden zijnde archieven, chartres en papieren, so veel doenlijk te willen sorteren, en
daar na alle te samen in kisten gepakt, herwaarts over te maken, gelijk hij ook heeft
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gedaen, als sub ZZ 1mo et ZZ 2do.
[bij het volgende in de kantlijn:] Den 28 januari 1778: Fiat resulutie conform.
Wij souden dierhalven vermeenen, dat alle deese overgesonden archieven [179] chartres en
papieren nader behoorden gesorteert en op een generale inventaris gebragt te werden. Dat
alsdan soude dienen bepaalt te werden, welke alhier blijven, en welke wederom na Borculo
gesonden sullen werden. En dat alle sodane stukken, als geene directe relatie tot de
Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde nevens de havesathe Marhulsen en derselver goederen
hebben, maar eerder de familien der voorige eygenaren concerneren, aen deese laatste tegens
recepis geëxtraheert souden konnen werden.
§ 4.

Gedaene aanschrijvinge aen de predikanten om voortaan mede voor Sijne
Hoogheid als Heer nevens Haare Koningl. Hoogheid en het geheele Doorl. Huys te
bidden
Laastelijk sullen wij alhier nog ter kennisse van UEd. Mog. brengen, dat na de gedaene
onderscheidene transporten den drossard Van Hasselt, voor so verre de Heerlijkheid Borculo
betreft, en den richter Schalen met opsigt tot de Heerlijkheid Lichtenvoorde, op ons versoek de
respective predikanten heeft aen geschreven, om van doen af aan in de publicque kerkgebeden
mede voor Sijne Hoogheid als Heer van de Heerlijkheid nevens Haare Koninglijke Hoogheid,
Hoogstderselver kinderen, en het gehele Doorluchtige Huys te bidden. En voegen wij een copie
van die gedaen aanschrijvingen hier bij, sub ZZ3tio.

Capittel 4
De nog openstaande beswaaren, verbanden en affectatien van de Heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde nevens de Havesathe Marhulsen, als mede het roijeren van deselve.
§ 1.

Nog openstaande verbanden en affectatien van Borculo, Lichtenvoorde en
Marhulsen, mitsgaders het roieren van deselve
Sijne Hoogheid allezints geïnteresseert wesende, dat de meenigvuldige nog openstaande
beswaeren, verbanden en affectatien der voornoemde heerlijkheden en havesathe alsmede van
de bijsondere goederen tot deselve gehorende, na vereysch ten prothocolle geroyeert werden, is
daarom wel expresse bij het coopscontract, sub A 1mo, art. 7, 8 en 15 bedongen geworden:

Dat alle verbanden, hypothecatien, belastingen en affectatien die in de respectiver prothocollen
en registers, so in aensien der Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, als met betrekkinge tot
de havesathe Marhulsen, mitsgaders de bijsondere goederen tot deselve gehorende, nog niet
geroyeert mogten weesen, execpt alleen geringe verbanden voor procescosten, mitsgaders
geaccordeerde en geregistreerde pensioenen op den voet als articul 10 van dat coopscontract
gemelt, door de verkopers qq. na behoren souden moeten werden gezuijvert, en de royementen
daar van besorgt, en dat zij mitsdien bij het doen der respective transporten, in conformité van
derselver volmagt in dato 25 september 1776 in naame hunner principalen en derselver [181]
erffgenamen souden moeten aennemen en beloven (gelijk zij ook hebben gedaen, als te sien
sub all.lit. IJIJ 1mo, IJIJ 2do, IJIJ 8vo, IJIJ 9no et IJIJ 10mo) om de voorschreven verkogte
heerlijkheden, havesathe en goederen te sullen vrijen en wharen, en Sijne Hoogheid als coper
voor alle namaninge bevrijde als na rechten. Sonder echter tot het stellen van speciale
whaarschap door verband van goederen of het praesteren van personele borgtogten geobligeert
te zijn.
Dat, ten eynde van voorschreven zuijveringe der prothocollen van alle voorige verbanden,
hypothecatien, belastinge en affectatien, des te meer en volkomen versekert te weesen, door of
namens Sijne hoogheid, hoe eerder so beeter, van de heeren Staaten des Fürstendoms Gelre
en Graaffschap Zutphen soude werden versogt auctorisatie op den Hove Provincial van
Gelderland, om voor hetselve bij edictale citatie te mogen oproepen alle die geene, welke eenig
recht, praetensie of aanspraak op de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde en de
onderscheidene goederen tot deselve of aan den heer van die heerlijkheden gehoudende,
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mitsgaders de havesathe Marhulsen, uyt hoofde van verbanden of affectatien (except nogtans
de laast genegotieerde 350 M. guldens), sonder vermeenen te hebben, ten eynde derselver
actien deswegens binnen sekere door het Hoff te praesigerene peremtoire termijn, voor hetselve
Hoff te institueren, bij poene van verstek en eeuwig stilswijgen, en dat deselve verbanden [182]
en affectatien, voor so verre die ten prothocolle mogten weesen geregistreert, in deselve
geroijeert soude werden.
En eyndelijk, dat van de coopspenninge ad 600 M. gulden, provisionel soude werden
ingehouden eene somma van 34.250 guldens en deselve allereerst voldaen, so ras, 't zij bij
exhibitie van volledige declaratoiren en verklaringen der respective lheengriffiers, landschrijvers
en secretarissen.
Soude komen te blijken, dat deese verkogte Heerlijkheden, havesathe en goederen met geene
anterieure verbanden, hypothecatien, belastingen en affectatien zijn beswaart, 't zij de
voornoemde edictale citatie voor den Hove Provinciael van Gelderland, souden afgelopen en bij
sententie van denselven Hove aen een ieder een eeuwig stilswijgen geïmponeert soude
weesen.
§ 2. Verklaringen der openstaande verbanden en affectatien
Wijders hebben wij de eer hier bij in copiis authenticis over te leggen:
1.
De verklaringen van den secretaris en landschrijver Vatebender, sub AAA 1mo, houdende
de nog openstaande verbanden en affectatien van de Heerlijkheid Borculo en de
domeingoederen tot deselve gehoorende.
2.
De verklaeringe van den secretaris der provinciale Gelderse Rekencamer, sub AAA 2do,
dat het lheengoed Hoente, van den Huyse Bhaer en Lathum gereleveert werdende, met
geene affectatien of verbanden is beswaert.
3.
Een extract uyt het lheenregister van de Provinciale Gelderse Lheencamer wegens de
lheenmakinge, transporten [183], verbanden en affectatien van de Heerlijkheid
Lichtenvoorde met de verdere lheenparceelen van deselve, sub AAA3tio, uyt welkers
marginale aantekeningen teffens consteert in hoe verre die affectatien en verbanden reets
zijn afgedaen.
4.
De verklaringe van den landschrijver der heerlijkheid Lichtenvoorde wegens de
verbanden en affectatien van die Heerlijkheid en der domeingoederen aldaer, sub AAA
4to, dog waaruyt UEd. Mog. teffens sullen gelieven te verneemen, dat het niet nodig sal
weesen eenige citatie tot verdere royementen van deselve te doen.
5.
De verklaringe van den landschrijver der Heerlijkheid Breedevoort wegens de verbanden
en affectatien der goederen onder die heerlijkheid gelegen en mede aen den heer van
Lichtenvoorde toe behorende, sub AAA 5to.
En 6., de verklaringe van de secretaris der stad Groenlo wegens de verbanden en affectatien
van de havesathe Marhulsen en der goederen tot deselve gehorende, sub AAA 6to, dog
tot welkers royjementen mede geene citatie sullen behoeven gedaen te werden.
§ 3.

Versogte en bekomene auctorisatie van de Landschap op het Hoff om over de
voorschreven verbanden en affectatien te erkennen
Uyt kragte van het voorschrevene geconvenieerde bij den 8 articul van het coopscontract, sub
A1mo, is met voorkennisse van deesen Raade, als te sien onder de notulen van den 11 april
laastleden, bij het request sub BBB 1mo, mede op fundament van de daarbij aangehaalde
Landschapsresolutie, in datis 13 meii 1737 en 18 augustus 1749, sub BBB 2do et BBB 3tio van de
heeren [184] Staaten der Provincie Gelderland wel versogt, en bij Haar Ed. Mog. resolutie van
den 17 april 1777, sub BBB 4to, ook geobtineert de boven breder gemelte auctorisatie op den
Hove, gelijk daer op mede, hoe seer aen ons niet onbekent was, dat secundum stylum curiae
geene edictale citatie ad valvas werden verleent tegens bekende en uytvindbaere crediteuren of
derselver erffgenamen. Door ons is geconcipieert, en bij deeses Raads resolutie van den 9 Mey
laastleeden aan 's Hoves advocaten versonden het request van citatie, sub BBB 5to, dog zijn wij
daer op geinformeert geworden, dat het Hoff, mede op de gronden breder gemelt bij de memorie
van remarques, sub BBB 6to, de citatie bij edict ad valvas, ongelet 's Landschaps auctorisatie,
sub BBB 4to, of in 't geheel niet, of en in allen gevalle, niet anders dan periculo partis pententis,
en dus op den ovet, dat men daar op naderhand geene voldoende sententie tegens bekende of
uytvindbare geïnteresseerdens te verwagten hadde, verleenen soude, waarom dan ook
doenmaals het concept request van citatie, sub BBB 5to, niet aen den Hove is ingedient. En
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schijnt even dieselvde reeden ook de oorsaak geweest te zijn, dat wijlen de Graven en
Gravinnen van Styrum respective in de jaaren 1737 en 1749 geen employ 's Landschaps
auctorisatien, sub AAA 2do et AAA 3tio, door het doen van de daar bij gemelte edictale citatien,
hebben gemaakt. Ondertussen is het seker, dat alnu door sig aen de bekende [185] en
uytvindbaere te makenen geïnteresseerdens ten fine om in het doen der royementen te
consenteren, voor af te moeten addresseren en bij bij verweygeringe deselve daar toe citeren,
de kosten van dien veel hoger sullen lopen wanneer deswegens eene generale edictale citatie
tegens alle so bekende als onbekende geïnteresseerdens hadde konnen werden gedaen. En
hebben wij daarom ook van het geene voorschreven bij missive van den heer Westrick als
volmagtiger van den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski kennis gegeven, teffens met
meldinge, dat sulks alnu kwam te vallen in de termen van den 7 articulo van 't coopscontract,
sub A 1mo, en dat dus de kosten van dien ten laste van Haar Hoog Gebs souden moeten komen.
Echter met bijvoeginge, dat wij geenzints twijfelden, of UEd. Mog. souden, om in deesen alle
faciliteit toe te brengen, daar in wel willen consenteren, dat de summatien en citatien tegens de
bekende en uitvondbaere geïnteresseerdens op de naam van deesen Raade, als de
auctorisatie, sub BBB 4to, bekomen hebbende, gedaen wierden, mits echter de kosten van dien
ten laste van den heere Fürst Czartoryski souden moeten komen.
Om echter deselve al so veel doenlijk te menageren, en teffens naderhand aen den Hove
Provincial te konnen aantoonen, dat deeserzijds alle devoiren zijn aengewend om de
geïnteresseerdens uytvindig te maken, souden wij van gedagten en advts weesen:
[bij het volgende in de marge:] den 2 junij 1777: Fiat resolutie conform.
"Dat UEd. Mog. copien (ter halve plicq geschreven) van de [186] verklaringen wegens de
openstaende verbanden en affectatien in de prothocollen van Borculo en Breedevoort souden
konnen senden respective aen de secretaris en landschrijver Vatebender, en aen den
landschrijver Van Lamsweerde, met aanschrijvingen en versoek van ieder in den haere, voor so
verre sulks aen haar bekent is, of zij sullen konnen nagaen en uytvindig maken, tegens ieder
aangehaalde post in margine aan te tekenen, wie de successeuren of erffgenamen zijn van de
daar bij voorkomende en met een linie onderhaalde geïnteresseerdens, en waar die woonachtig
zijn, mitsgaders voor so verre zij sulks sonder veel moeijte en omslag sullen konnen doen, bij
deselve in 't vriendelijke te insisteren, dat zij de openstaende verbanden ten prothocolle laten
roijeren. Teffens met bekentmakinge, dat zij anders daar toe deeserzijds door middelen rechtens
sullen worden geconstringeert. Voorts alle sodane verbanden en affectatien, als hunne
respective ten prothocolle, op versoek of overgifte der geïnteresseerdens sullen werden
geroijeert, in de voornoemde verklaringen met de pen door te haelen, en in margine aan te
tekenen, dat en wanneer die roijementen ten prothocolle zijn gedaen. En, eyndelijk, om de
voorschreven verklaringen met de eene en andere marginale aantekeningen aan den Raad
terug te senden, en dat het aen den Raad aengenaem sal weesen, dat zij all het geene
voorschreven so ras eenigzints doenlijk besorgen.
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[187] Capittel 5
Het provisionel in dienst continueren der respective officianten en bediendens, mitsgaders
nieuwe commissien voor deselve.
§ 1.

Provisionele continuatie der respective officianten en bediendens van de
heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde
Tegens den dag, dat de transporten van de stad en heerlijkheid Borculo souden werden gedaen,
en die door ons mede bestemt was tot het geeven der groote maaltijd, namentlijk den 20
januarii, hadden wij alle de offianten en bediendens van de heerlijkheeden Borculo en
Lichtenvoorde breeder en met naame gemelt sub CCC 1mo et CCC 2do, op het Hoff of Casteel
van Borculo geappoincteert, gelijk die, uytgesondert alleen wegens indispositie den ontvanger
der verpondinge over de stad Borculo, mr. A.J. Aberson, den coster, schoolmeester en
voorsanger van Gelselaer, Reijnd Stokking, en den armenjager van Lichtenvoorde, Jan
Bunninck.
Doenmaal ook zijn gecompareert, wanneer eerst de heer Westrick q.q. alle deselve uyt den
dienst van den heere Fürst Czartorryski heeft ontslagen, en hebben wij daar op uyt kragte der
commissie van Sijne Hoogheid, sub A 6to, alle deselve provisionel, en tot dat zij door Sijne
Hoogheid met nadere commissien en actens van aanstellinge souden werden voorsien, op
hunne voorige commissien in derselver respective ampten en bedieningen herstelt, gelijk zij
doenmaals dan ook bij handtastinge in eedes plaats hebben belooft aan hoog gemelte Sijne
Hoogheid als heer respective [188] van Borculo en Lichtenvoorde houw en trouw te sullen zijn,
de hooge rechten en gerechtigheden van die heerlijkheid te sullen helpen maintineren, hunne
respective ampten en bedieningen in conformité van derselver respective commissien en
instructien mitsgaders op den voorigen eed en op den voet als tot daar aen toe heeft plaats
gehad, na behoren en getrouwlijk te sullen waarneemen, en voorts in 't generael alles te sullen
doen, wat zij in hunne respective quauliteiten verpligt en gehouden waeren te doen, ut sub all.
lit. CCC1mo et CCC2do.
Wijders staat deesen aengaende nog te remarqueren:
§ 2.
1.

Deselve zijn alle except eenige weijnige ad vitam aengestelt
Dat alle de so boven als sub CCC 1mo et CCC 2do gemelte officianten en bediendens ,
except alleen de borgermeesteren, den rentmeester, de kerkmeesteren en de provisoren
der stad Borculo, die ieder jaar op de gewone keurdag uyt den eed en dienst werden
ontslagen, bij derselver respective commissien, niet tot revocatie toe, maar ad vitam vel
culpam zijn aengestelt. Alleenlijk werd in de commissien van de stadhouder en griffier der
lheenen van Borculo, seqq. cap. 6, § 15 te appliceren, de clausule van revocatie welke
ook van selvs in die voor de advocaten-fiscals, als boven cap. 2, § 79 et 191 gesegt,
opgesloten, gevonden en in die voor de gerichtsbodes en ondervoogden der heerlijkheid
Borculo, sub G 1mo, G 2do, K 4to, M 2do en N 4to., gelijk mede voor den voogd der
heerlijkheid Lichtenvoorde, sub [189] SS 1mo, gesegt, dat wanneer zij omtrent het een of
ander in hun pligt mogten manqueren, het aen den heer soude vrij staan derselver
commissie de facto en na welbehagen weder om in te trekken.
In cas van vacatuires soude in alle nieuwe commissien de clausulen en revocatie dienen
gevoegt te werden
Ondertussen souden wij vermeenen, dat voor 't vervolg bij afstand of overlijden en dus bij
nieuwe begevingen, de gewoone clausule van revocatie ook in de commissien der
respective officianten en bediendens van en in de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde
even als omtrent die van alle de andere domeinen van Sijne Hoogheid binnen deese
Republicq plaats heeft, soude konnen dienen geinsereert te werden, hoe wel wij ons
verpligt vinden teffens ter kennisse van UEd. Mog. te brengen:
Hoewel het selve eenig zints aen de Gelderse rechten strijdig is.
Dat volgens de constitutie en grondwetten van de Provincie Gelderland, gelijk onder
anderen mede is af te neemen uyt boven, capittel 2, § 79, aangehaalde Landschaps
resolutien van den 29 maart 1664, sub R. 2do, alle officien formate et qualificata aldaer, de
heerlijkheden selvs niet uytgesondert, notoir zijn ad vitam vel culpam, en wel sodanig, dat
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wanneer in de commissie werd gevonmden de clausule bij provisie tot revocatie toe,
deselve voor nul en van geener waerde werd gehouden, en des niet te min de officainten
via facti et fine justa causa, waar over als dan ordinario mode et per legitimes juris
tramites door den richter moet werden erkent, niet geremodeert mogen werden. Als
verstaan bij sententie [190] van den Hove Provincial van Gelderland de dato 18
november 1671, inzake van Hendrik Cluyth, landrentmeester van het Graaffschap Berge,
impetrant, en den volmachtiger van de regerende Vrouwe Gravinne van Berge Geds.,
Vid. Schrassert, in comm. ad ref. vel. cap. 2, art. 17, n. 9 seq..
En ofschoon des niet tegenstaande de voorschreven clausule van revocatie altoos is
gevoegt, en ook alnog werd gevonden in de commissien van alle de bediendens en
officianten in Sijne Hoogheids Gelderse heerlijkheden Breedevoort en 't Loo, is echter
nog niet uytgemaakt, dat uyt hoofde van dien derselver commissien pro lubitu souden
mogen ingetrokken werden. En dus soude, wanneer men daar omtrent, met sekerheid
wilde te werk gaan, voor af moeten werden getenteert, om van de Heeren Staaten van de
Provincie Gelderland te bekomen eene sodane resolutie als Haar Hoog Mog. ten deesen
opsigte met betrekkinge tot Sijne Hoogheids Domeinen onder Staats Braband en
Vlaanderen gelegen, op den 4 maert 1683 hebben genomen, en waar van wij een copie
hier bij voegen, sub DDD.
Niet raadsaem daerover een addres aen de Landschap te doen
Hoe wel het aan ons eenigzints bedenkelijk voorkomt, daer over een addres aen de
heeren Staeten van Gelderland te doen, vermits de clausule van revocatie in de
commissien van alle de officianten der Domeinen van Sijne Hoogheid in de provincie
Holland, Zeeland en Utrecht [191] gelegen, voor so verre de aanstellinge derselve aen
Sijne Hoogheid competeert, mede voorkomt, sonder dat, onses weetens, door de
respective heeren Staaten van de drie provincien soortelijke resolutien als die van Haar
Hoog Mog., sub DDD, zijn genomen geworden. En dus soude in het voorschreven addres
aen de heeren Staaten van Gelderland leggen opgesloten een aveu, dat sonder speciale
resolutie der heeren Staaten van Holland, Zeeland en Utrecht de commissien der
officianten en bediendens van Sijne Hoogheids Domeinen in die drie provincien, door
hoogst denselven pro lubitu niet souden konnen nog mogen ingetrokken werden, welkers
tegendeel echter, casu existente, deeser zijds, so uyt kragte der immemoriale possessie,
als uyt hoofde, dat de respective officianten en bediendens op die voet en onder die
clausule, hunne ampten en bedieningen hebben aenvaard, soude werden gesustineert.
Dog en in hoe verre sulks na rechten soude konnen door gaan sullen wij alhier niet
ondersoeken.
§ 3.
2.

§ 4.
3.

In Gelderland mogen wel geene recognitien voor officia publica werden genomen,
dog is des niet te min het selve altoos gedaen
Dat hoe seer het mede tegens de resolutien van de heeren Staaten van Gelderland
koomt te strijden, dat door de heeren van heerlijkheden eenige 't zij contante, 't zij
jaarlijkse recognitien voor officia formata et qualificata werden genomen, als mede nader
te sien bij Schrassert, Consil. P.1., consi 15.. Echter sowel Sijne Hoogheid als Heer van
Breedevoord [192] en de tijdelijke Heeren van Borculo als die van andere heerlijkheeden
sulks seer dikwils hebben gedaen, en nog dagelijks doen, hoe wel het ons niet bekent is,
dat ooijt in contradictorio of op eene andere wettige wijse is verstaan, dat deselve daar
toe bevoegt en gerechtigt zijn.
Het verleenen van survivances
Dat ofschoon het in Gelderland nog geene uytgemaakte saakis, of en in hoeverre de
survivances van officia formata et qualificata door heeren van heerlijkheden met effect
konnen en mogen werden verleent, gelijk daar van, selfs met relatie tot de heerlijkheden
Borculo en Lichtenvoorde, pro et contra konnen werden gesien de in leeven famause
Gelderse rechtsgeleerden J. Schrassert, all. consil. P.1. cons. 15 et cons. 38. en J.
Schomaker, consil P.4. cons. 47.. Dog welke beijde het daar in met elkander volkomen
eens zijn, dat een successor particularis van een heerlijkheid niet gehouden nog verpligt
is te respecteren en te agter volgen de door sijn praedecesseur verleende actens van
survivances, sal echter daar over in deesen geen disput konnen zijn, vermits bij den 10
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art. van het coopscontract der heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde de sub A1mo. met
so veele woorden is bedongen: "Dat Sijne Hoogheid soude moeten agter volgen en
nakomen alle conventien en dispositien, so met betrekkinge tot verleende [193] en
toegesegde pensioenen aan, als ten opsigte der tractementen en emolumenten van
permanente amptenaeren, mitsgaders reets verleende survivances van deselve ampten".
Hoe wel ten allen overvloede er is bij gevoegt de clausule: "voor so verre de verkopers of
derselver hooge principalen tot praestatie van dien verpligt en gehouden waeren".
§ 5.
4.

Redenen waarom de officianten en bediendens niet opnieuws in eed zijn genomen
Dat wij eerst wel voor nemens zijn geweest om alle de officianten en bediendens van de
heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, sub CCC1mo et CCC2do breeder gemelt, except
alleen die jaarlijks werden aengestelt, op nieuws in eed van Sijne Hoogheid te neemen.
Dog dat wij daar van hebben afgesien, vermits deese en geene van deselve aan ons te
kennen gaaven, dat zij nooijt respective aan de voorige besitters deeser heerlijkheden
voor derselver personen, maar wel en ook alleen aen deselve in qualitieit als heeren dier
heerlijkheden, en dus om so te spreeken aan deese heerlijkheden selvs den eed van
getrouwheid gedaen en die op hunne respective commissien afgelegt hadden. Dog
hebben deselve geene swaarigheid gemaakt om bij handtastinge te beloven, aen Sijne
Hoogheid als Heer houw en getrouw te zullen zijn, en verder als boven § 1. en sub
CCC1mo et CCC 2do gesegt, gelijk dit dan ook de reeden is, dat wij alle de so aenstonds
over te gevene concept vernieuwde actens van commissie [194] en instructie hebben
ingestelt op den reets gedanen eed, sonder dat zij deselve op nieuws sullen behoeven te
praesenteren.

§ 6.

De clausule dat geene jura van den heer mogen neemen komt alleen maar in eenige
weinige commissien voor
En 5. Dat bij geene der voorige commissien van de officianten en bediendens, sub CCC 1mo et
CCC 2do, voorkomt dat zij geene jura, verdiensten of salarissen ten laste van den heer sullen
mogen declareren of brengen dan alleen certo respectu in de instructien respective voor den
drossard en den advocat-fiscal der heerlijkheid Borculo, sub D 2do, art. 10 et R 1mo. Voorts in de
commissie van den richter, sub Q 1mo, en in die voor den secretaris en landschrijver, sub V 1mo
et V 2do, beyde van gemelte heerlijkheid, terwijl sodane clausule in geene der commissien van
de officianten in de heerlijkheid Lichtenvoorde gevonden werd, except in sekeren opsigte bij de
instructie voor den advocat-fiscal aldaar.
Dus die clausule dan ook volgens het so aanstonds § 4 reets gesegde, bij de vernieuwde actens
van commissie niet heeft konnen maar alleen bij vacatuires in de nieuwe sal mogen geinsereert
werden.
§ 7.
Bevorens nu de onderscheidene concept vernieuwde actens van commissie op naam van Sijne
Hoogheid voor de respective officianten en bediendens der Heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde te exhiberen, moeten wij daar omtrent nog met een enkelt woord ter kennisse van
UEd. Mog. brengen:
[195]
§ 8. De vernieuwde commissien eenigzints g'amplieert
a.
Dat wij bij het instellen van deselve hebben gevolgd de voorige of oude commissien en
instructien, maar teffens eenige van deselve geamplieert met sodane poincten of articulen
als de aart en natuir van de respective ampten en bedieningen komen mede te brengen
en boven, capitel 2, stukswijse zijn opgegeven, mitsgaders in die order gecoucheert, dat
deselve voor 't vervolg bij vacatuires als vaste formulieren sullen konnen dienen, alleen
met bijvoeginge der gewoone clausulen: 1. Dat zij geene jura of verdiensten ten laste van
Sijn Hoogheid of van deesen Raade sullen mogen brengen, en 2., van revocatie voor so
verre dit een en ander daar in niet gevonden werd.
§ 9.
b.

Deswegens met de geïnteresseerdens communicatif gehandelt
Dat wij alle de concept-actens van commissie en instructie voor de gesamentlijke
officianten en bediendens in de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde voor af hebben

www.heerlijkheidborculo.nl

97

sshb/bp7

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

gesonden aen den drossard Van Hasselt en den richter Schalen om daar over met de
geïnteresseerdens selvste spreken, die aan hun te communiceren, en dan mede sijne
consideratien aan ons op te geeven, gelijk dit een en ander ook is gedaen. En hebben wij
daar op eenige van die concept commissien conform de opgegevene remarques
verandert.
§ 10. Bij de applicatie derselve teffens aan te haalen het capittel en de paragrafen waar
bij van ieder is gesproken
En c., Dat wij meerder gemakshalven, en ten eynde UEd. Mog. aenstonds sullen konnen sien,
waar ter plaatse [196] bij dit ons rapport van de voorige commissien en instructien,
mitsgaders de eygentlijke functien der respective officianten en bediendens speciael is
gehandelt geworden, bij ieder van deese concept-commissien en instructien teffens sullen
opgeven het capittel en de paragrafen daar toe relatif.
§ 11. Vernieuwde commissien voor de officianten en bediendens in de heerlijkheid
Borculo
Wij hebben dien volgens de eer alnu ter tafele van UEd. Mog. over te leggen:
1.
De conceptacte van commissie en instructie voor den drossard der heerlijkheid Borculo,
mr. Gijsbert van Hasselt, sub. Cap. 2. § 11, 39, 40, 41, 42, 46, 75 en 86.
2.
De conceptacte van commissie voor den richter van Borculo, Fredrick Elberus, siet cap.
2, § 69, 71, 72 et 73.
3.
De conceptcommissie voor mr. Gerhard Vatebender als secretaris der stad en
landschrijver der heeerlijkheid Borculo, siet cap. 2, § 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99.
4.
De conceptcommissie voor mr. Gerhard Vatebender als richter van den hoff te Vaarwerk,
siet seq. cap. 6., § 47.
5.
De conceptcommissie voor mr. Gerhard Vatebender als stadhouder en griffier der
lheenen van borculo, siet seq. cap. 6, § 15.
6.
De conceptcommissie en instructie voor mr. Jan Laurens Sölner .... als advocat fiscal der
heerlijkheid Borculo, siet cap. 2, § 77, 78, 79, 80 et 81. [197]
7.
De conceptcommissie voor A.J. Aberson als ontvanger van de verpondinge over de stad
en het schependom van Borculo, siet cap. 2, § 13.
8.
De conceptcommissie voor mr. R.J. Abbinck als ontvanger der verpondinge over de
heerlijkheid Borculo. Siet cap. 2, § 13.
9.
De conceptcommissien voor de twee stadsdienaeren en gerichtsbodes ten stad- en
landgerichte van Borculo, Jan Wessels en J.F. Sandvoort. Siet cap. 2, § 28.
10.
De conceptcommissie voor Jan Derk Veldinck als voogd van Geesteren en Gelselaer,
mitsgaders hoff- of huysvoogd. Siet cap. 2, § 48, 52, 57 et 87.
11.
De conceptcommissie voor desselvs adjunct Hendrick Veldinck. Siet cap. 2, § 48.
12.
De conceptcommissie voor Hendrik Parmesand als ondervoogd van Geesteren en
Gelselaer, en onderhoff- of huysvoogd, mitsgaders derde gerichtsdienaer ten
landgerichte. Siet cap. 2, § 48, 57 et 58.
13.
De conceptcommissie voor desselvs adjunct, Gerrit Parmesand. Siet cap. 2, § 48.
14.
De conceptcommissie voor Jan Derk Sijmons als voogd van Eijbergen en Rekken. Siet
cap. 2, § 49, 52 et 87. [198]
15.
De conceptcommissie voor Gerrit te Hagreijse als voogd van Neede. Siet cap. 2, § 50, 52
et 87.
16.
De conceptcommissie voor Jochem Brouwer als ondervoogd van Neede. Siet cap. 2, § 50
et 57.
17.
De conceptcommissie voor Fredrik Geers als voogd van Beltrum en Lientvelde. Siet cap.
2, § 51, 52 35 87.
18.
De conceptcommissie voor Jan Elberinck als ondervoogd van Beltrum en Lientvelde. Siet
cap. 2, § 51 et 57.
19.
De concept nieuwe commissie voor Evert Jan Cuijper, bij afstand van desselvs vader Jan
Cuijper als provoost of cipier van de gevankenisse te Borculo. Siet cap. 2, § 89 et 90.
20.
De conceptcommissie voor Jan derk Janssen als scherprichter, armen jager en aftrekker.
Siet cap. 2, § 91.
Kerkelijke bediendens in de heerlijkheid Borculo
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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De conceptcommissie voor Jan Arend Hietbrinck als coster der kerke te Borculo, siet cap.
2, § 105.
De conceptcommissie voor Franciscus Hubertus Pot als Duytse schoolmeester en
voorsanger te Borculo. Siet cap. 2, § 106.
De conceptcommissie voor Libertus Daams als Latijnse schoolmeester of rector en
voorsanger in de kerk te Borculo. Siet cap. 2, § 106.
De conceptcommissie van Franciscus Hubertus Pot als organist [199] in de kerk te
Borculo. Siet cap. 2, § 107.
De conceptcommissie voor Derk Altena als coster der kerke te Eijbergen. Siet cap. 2, §
109.
De conceptcommissie voor Joost Croon als schoolmeester en voorsanger te Eijbergen.
Siet cap. 2, § 110.
De conceptcommissie voor Hendrick Hartgerinck als coster, schoolmeester en
voorsanger te Geesteren. Siet cap. 2, §113.
De conceptcommissie voor Reind Stokkingh als schoolmeester en voorsanger te
Gelselaer en die voor desselvs adjunct Arent Jan Stokkingh. Siet cap. 2, § 115.
De conceptcommissie voor Jan Hendrick Assinck als coster der kerke te Neede. Siet cap.
2, § 117.
De conceptcommissie voor Martinus Soeters als schoolmeester en voorsanger te neede.
Siet cap. 2, § 118.
De conceptcommissie voor Hermen Sijmons als coster, schoolmeester en voorsanger te
Rekken. Siet cap. 2, § 120.
De conceptcommissie voor Jan Sandvoort als schoolmeester van Beltrum en Lientvelde.
Siet cap. 2, § 121.

Politicque bediendens in de heerlijkheid Lichtenvoorde.
33.
De conceptcommissie en instructie voor mr. Gerrit Lucas Schalen als richter en
landschrijver der Heerlijkheid Lichtenvoorde. Siet cap. 2, § 163.
34.
De conceptcommissie voor desselvs adjunct of geauctoriseerde [200] mr. Isack van der
Meer de Walcheren. Siet cap. 2, § 163.
35.
De conceptcommissien voor Ambrosius Tongerlo en Severijn Huijninck als keurnoten of
assessoren in het gericht van Lichtenvoorde. Siet cap. 2, § 166.
36.
De conceptcommissie en instructie voor mr. Jan Casper Evers als advocat-fiscal van de
Heerlijkheid Lichtenvoorde. Siet cap. 2, § 191.
37.
De conceptcommissie voor Johan Valentijn Freij en bij substitutie voor Severijn Huijninck
junior als ontvanger van de verpondinge van de heerlijkheid Lichtenvoorde. Siet cap. 2, §
167 en 168.
38.
De conceptcommissie voor Ambrosius Tongerlo als rentmeester der stad Lichtenvoorde.
Siet cap. 2, § 173.
39.
De conceptcommissie voor Tobias Resing als voogd der heerlijkheid Lichtenvoorde. Siet
cap. 2, § 182.
40.
De conceptcommissie voor Berend Wameling als ondervoogd, nachtwaker en scheuter
der Stad en Heerlijkheid Lichtenvoorde. Siet cap. 2, § 184.
41.
De conceptcommissien voor Jan Buninck als armenjager der heerlijkheid Lichtenvoorde,
en voor desselvs adjunct Roelof Buninck. Siet cap. 2, § 185.
Kerkelijke bediendens in de heerlijkheid Lichtenvoorde
42.
De conceptcommissie voor Severijn Hesselingh als kerkmeester, coster, voorsanger en
schoolmeester te Lichtenvoorde. Siet cap. 2, § 175.
En 43. De conceptcommissie voor Severijn Huijninck als [201] organist in de kerk te
Lichtenvoorde. Siet cap. 2, § 200.
Wij souden alnu van gedagten en advys weesen:
Dat UEd. Mog. na alle deese concept-commissien en instructien geexamineert, en so nodig de
vereyschte veranderingen daar in te hebben gemaakt, deselve bij missive aen Sijne Hoogheid
ter approbatie en ondertekeninge souden konnen toe senden.
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[202] Capittel 6
De te onderscheidene dominiale gerechtigheden, goederen en inkomsten deeser
heerlijkheden
§ 1. Domeingoederen en dominiale gerechtigheden
Aanvankelijk achten wij het ten eenemaal alhier stuksgewijse op te nemen alle de aangekogte
en overgenomene goederen, effecten en dominiale gerechtigheden so tot de Heerlijkheden
Borculo en Lichtenvoorde als tot de havesathe Marhulsen gehorende, maar sullen ons daar
omtrent kortheidshalven eenvoudig refereren tot de twee memorien sub B1mo et B2do, waar bij
de eene en de andere gelijk mede de lasten specificq zijn opgegeven. En sullen wij mitsdien de
order of lijndraad van die geene het welke omtrent deese en geene nummers van deselve nog
meriteert ter kennisse van UED. Mog. gebragt te werden en wel in aensien van die sub B1mo
rakende de heerlijkheid
Borculo
§ 2. Ad n. 1, 2 et 3tium van den inventaris sub B1mo
Ad num. 1, 2 et 3tium, dat wij vertrouwen ten opsigte van de Stad en Heerlijkheid Borculo met
desselvs jurisdictie, mitsgaders met betrekkinge tot de collatie der politicque, ecclesiasticque
ampten en bedieningen, gelijk ook ten reguarde der jaarlijkse recognitie van den richter Elberus,
ons mede eenvoudig te konnen gedragen tot het gesegde daar omtrent bij het tweede en vijfde
capittel van dit ons rapport.
Het Mensinck onder Geesteren,
anno 2004. Aan havezate
Mensinck, waarvan in 1777 de
familie Van Munster eigenaar was,
was het jachtrecht in de gehele
heerlijkheid Borculo verbonden. De
andere havezate waarbij dat ook
het geval was, was het Huis
Mallem.

§ 3. De jachtgerechtigheid
Ad num. 4tum. Dat aan Sijne Hoogheid competeert het recht van [203] jacht en conijnwarande
over de geheele Heerlijkheid Borculo en wel privative. Allen met deese uytsonderinge en
bepalinge, dat de besitters 1. van het Huys de Camp onder Neede en naderhand bij de
verlegginge die van den Huyse Schothorst onder Gelselaer; 2. van den Huyse Mallum, thans
eygenaer den heer Van Keppel, Heer van Odinck; 3. van het Huys te Mensinck, tegenswoordig
nog gehorende aen de familie Van Munster, en 4. van de havesathe Marhulsen, alnu aen den
Heer van Borculo selvs gehorende, van ouds af hebben gehad het recht van jacht ongelimiteert
door de geheele heerlijkheid Borculo.
Dat wat het eerste of het Huis de Camp en naderhand het Huys Schothorst betreft, den actuelen
heer van Roderlo en Kell, J.D. van Heeckeren bij acte in dato den 21 october 1772 van den heer
Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartorijski heeft bekomen permissie om deese jachtgerechtigheid
van den Huyse Schothorst te verleggen en over te brengen op en aan den Huyse en Herrschaft
van Roderlo, gelijk dan ook werkelijk is gedaen, als sub EEE 1mo et EEE 2do.
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Dus die geene welke actuel in een rust- en vreedige possessie zijn, om door de geheele
heerlijkheid Borculo, so wel als den Heer selvs te mogen jaegen, zijn: 1. den Heer van Roderlo,
2. den Heer van Keppel tot Odinck als eygenaer van den Huyse Mallum, en 3. den Heer van
Munster als eygenaer van het Huys te Mensinck.
[204]
§ 4. De voorige besitters van de havesathe Buloe hebben mede de jacht gerechtigheid
gepraetendeert
Dat de voorige besitters van de havesathe en saalweer Welmerinck bij Neede improprie Blooes
of Bulows Huys genaemt, thans gehorende aen de heeren Albach en Wiedenbroek, de eerste te
Groenlo, en de tweede in het Munsterland woonagtig, voormaels wel mede hebben
gepraetendeert het recht van de jacht in de Heerlijkheid Borculo, dog dat sulks all bereets in den
jaare 1648 aen deselve gecontesteert en zeedert daar over geene de minste actie geïnstitueert
zijnde, dierhalven dat gepraetendeerde recht all voor lange soude zijn gepraescribeert.
§ 5.

De borgers van Groenlo exerceren mede de jacht in een gedeelte van de
Heerlijkheid Borculo
Wijders hebben de borgers der stad Groenlo van ouds af gesustineert gehad mede bevoegt en
gerechtigt te weesen in de Heerlijkheid Borculo te jaagen en sulks in den jaare 1647 of 1648 aen
deselve door den heer belet zijnde geworden, heeft de magistraat der stad Groenlo deswegens
den doenmaligen Heer van Borculo in cas van spolie voor den Hove Provincial van Gelderland
geactioneert, wanneer, na eene voldongene schriftlijke proceduire, bij 's Hoves sententie van
den 19 februari 1653 aen gemelte magistraat is geadjudicieert de recredentie als sub EEE 3tio.
Bij die sententie teffens aen den Heer van Borculo voorbehouden zijnde om desselvs actie ten
vollen possesoire of petitoire voor den Hove te mogen institueren is vervolgens in den jaare
1655 tussen den heer van Borculo en de magistraat van Groenlo aengegaen het interims
accoord, sub [205] EEE 4to, waarbij aen de magistraat en de borgeren der gemelte stad
provisionel gecomedeert de exercitie van de jacht geduerende de open tijd in het daarbij
bepaalde district van de Heerlijkheid Borculo.
Dit provisionele convenant in den jaare 1740 door de magistraat der stad Groenlo gedenuncieert
en vervolgens nieuwe procedueres so tot Borculo als voor den Hove Provincial van Gelderland
tussen den Heer van Borculo en de magistraat der stad Groenlo over de jacht gerechtigheid der
borgers van die stad in de Heerlijkheid Borculo, ontstaan zijnde, is daar over op den 21
november 1754 voor heeren commissarissen uyt den Hove van Gelderland aengegaen een
nader accoord waar bij het interims of provisionel accoord van den jaare 1655 sub EEE 4to, wel
wederom tot stand gebragt en vast gestelt is, dat hetselve soude effect sorteren, tot dat het
quaestieuse poinct over de jacht ten vollen possessoir of petitoir soude uytgemaakt zijn. Maar is
teffens ook het daar bij beplaade jacht district voor de borgers der stad Groenlo merkelijk
vergroot geworden als sub EEE 5to et EEE 6to, en is het daar bij tot heden toe verbleeven.
§ 6. Verleende permissien aen particulieren tot de jacht onder Borculo.
Voorts hebben de tijdelijke heeren van Borculo aen deeze en geene particulieren nu en dan, so
voor een enkelt jacht saisoen als perpetuel de permissie tot de jacht in de heerlijkheid Borculo
geaccordeert, als onder anderen in den jaare 1742 aen mr. W. van Eijll, selvs met magt om een
jager te mogen [206] houden, en welke permissie door den heer Fürst Czartoryski in 1772 niet
alleen geconfirmeert, maar teffens ook na sijn overlijden aen desselvs weduwe gegeven is, ut
sub EEE 7mo, welke laatste daarentegen heeft afgegeven de acte van praejudicie, sub EEE 8vo,
Wijders in den jaare 1750 aen den secretaris en landschrijver Vatebender mede tegens acte de
non praejudiciando, ut sub EEE 9no. En eyndelijk in den jaare 1772, dog tot nadere dispositie,
aen mevrouw douarière Van Schleussing, geboren Gravinne van Bijland Halt, mitsgaders na
desselvs overlijden aen eene van haer hooggeboren dochters, die haere vaste woninge in de
Heerlijkheid Borculo soude blijven behouden, ut sub EEE 10mo, en de deswegens afgegevene
acte van non praejudicie, sub EEE 11mo.
Mevrouw van Schleussing versoekt continuatie van de permissie tot de jacht onder Borculo
Welgemelte Vrouwe douarière Van Schleussing heeft ons instantelijk versogt, dat het Sijne
Hoogheid gunstig mogte behagen, eene gelijke permissie, om de jacht in de Heerlijkheid
Borculo door een jager te mogen doen exerceren, aen Haer Hooggeboren te verleenen, waar
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omtrent aen ons geene de minste bedenkingen zijn voorgekomen. En souden wij mitsdien van
advijs weesen:
"Dat UEd. Mog. het selve versoek favorabel aen Sijne Hoogheid souden konnen voordragen en
daar toe aen Hoogst denselven toe senden de acte waar van wij de eer hebben een concept
hier bij te voegen, sub EEE 12mo.
Den rentmeester Spanker versoekt mede permissie tot de jacht
Insgelijks heeft den borgermeester en actuelen rentmeester, F.E. Spanker, ons versogt gehad,
dat aan hem [207] wanneer hij van het rentampt desisteerde of ontslagen wierde, eene
permissie tot de exercitie van de jacht mogte werden verleent. Waar omtrent wij mede geene
bedenkinge hebben, en voegen wij de conceptacte daar toe hier bij, sub EEE 13tio.
§ 7.

De Heer heeft altoos gehad de vrije dispositie over het openen en sluyten van de
jagt
Onaengesien, als boven gesegt, deese en geene niet bij vergunninge maar uyt hoofde van
derselver goederen, het recht hebben tot de jacht in de Heerlijkheid Borculo, is echter de Heer
van die heerlijkheid tot hier aen toe geregtigt immers in eene rust- en vredige possessie
geweest, om de exercitie van de jagt aldaer jaarlijks na welbehagen te doen openen en sluyten,
welkers vast bepaalde tijd dan ook jaarlijks bij publicatie is bekent gemaakt, gelijk verscheidene
van die gedaene publicatien onder de Borculose archieven berustende zijn. En voegen wij, tot
UEd Mog. betere informatie de copien van eenige derselver hier bij, sub EEE 14to, EEE 15to,
EEE16to. et EEE17mo.. Sullende UEd. Mog. uyt die sub EEE14to. in 't bijsonder gelieven te
verneemen, dat den heer daar bij de jagt voor een geheel jaar gesloten, deese en geene
interdictien tot conservatie van de jagt gedaen, en afsonderlijke boetes, so tegen de
jagtgerechtigdens als tegens de jagtstropers gestatueert heeft, hoe wel het ons eenig zints
bedenkelijk voorkomt of denselven tot dat een en ander allezints wel bevoegt geweest is.
Hoe daar omtrent alnu en voor het vervolg te handelen
Ondertussen sal het, na onse gedagten, convenabelder weesen [208] dat Sijne Hoogheid, so
wel met opsigt tot de tijd der openinge en sluytinge van de jacht in de Heerlijkheid Borculo, als in
aensien van de poenaliteiten tegens de jacht stropers en op de excessen in de jacht aldaar,
mede in de Heerlijkheid Borculo, edog tot conservatie van Hoogst desselvs recht onder de
clausule bij provisie en tot Sijne Hoogheids nadere dispositie, van applicatie doet sijn de
reglementen en ordres op het stuk van de jacht in de Provincie Gelderland door Hoogst
denselven als Erffstadhouder van die Provincie reets geëmaneert en gegeven of alnog en voor 't
vervolg te emaneren en te geeven. En dat daarvan niet jaarlijk, maar voor eens werd gedaen
eene publicatie, waar toe wij de vrijheid neemen een concept hier bij te voegen, sub EEE 18vo.
Eyndelijk moeten wij UEd. Mog. deesen aengaende nog informeren:
§ 8.
1.

De judicatuire over jacht saaken competeert aan het hooge gericht
Dat de cognitie en judicatuere over jacht saken in de Heerlijkheid Borculo competeert aen
het hooge so criminele als breukengericht aldaar. En dat de actien voor hetselve werden
geinstitueert door den advocat-fiscal.

§ 9.
2.

Den heer onderhoud twee jagers en oppassers op de jacht
Dat den heer tot hier aen toe heeft gehouden twee jagers en oppassers op de jacht,
zijnde actuel Johan Munck [?] en Johan Huning, welke, boven en behalven de vrije
woninge, [209] ieder jaarlijks genieten tot tractement 50 guldens; voor kostgeld 11
guldens par maand; ieder jaar een linne kiel en om de twee jaaren een levereij, waar
omtrent niet gevoeglijk eenige veranderinge sal konnen werden gemaakt, terwijl het
honneur van Sijne Hoogheid niet soude permitteren die twee jagers en oppassers geheel
en all af te schaffen, en wel te minder dewijl den eersten reets hoog bejaard man is,
konnende na desselvs overlijden hier omtrent wel eenige nadere schikkingen werden
gemaakt.

§ 10. De jacht onder Borculo kan gevoeglijk niet werden verpagt
En 3. Dat wij wel in overweginge hebben genomen of de jacht in de Herlijkheid Borculo niet bij
convenable districten soude konnen werden verpagt. Dog bevonden at sulks niet wel
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gevoeglijk immers met geen merkelijk voordeel gedaen sal konnen werden uyt hoofde
van de boven gemelte mede gerechtigdens tot de jacht in die heerlijkheid.
§ 11. 's Heeren visserijen
Ad num. 5tum. Dat aen den heer geene andere privative visserijen in deese heerlijkheid
competeren dan de bij dat nommer opgenoemde, waar van echter het laatste of die in het
[bij de volgende passage in de marge:] 'den 13 febr. 1778: Fiat permissie conform het gedane
versoek'.
'Jonckeren Beekje van geen het minste aenbelang, en daarom ook altoos aen den predikant van
Gelselaer, langs wien pastorije dat beekje loopt, sonder eenige ontgeltenisse gelaten is, gelijk
den actuelen predikant aldaar, J. Grol, ook bij het annexe request, sub FFF, heeft versogt, dat
aan hem bij continuatie vergunt mogte werden [210] om in dat beekje te vissen, waar omtrent wij
mede na verhoor van de rentmeester Spanker, geene de minste bedenkinge hebben.
§ 12. Hoe best te handelen omtrent de visserije in de rivier de Barkel
Dog van meerder belang is de visserije in de rivier de Barkel van de Nieuwe Watercoornmoolen
onder Eijbergen af tot 's Heeren Watermoolen te Borculo toe, vermits deselve seer goede vis
opleevert. En hebben daarom de tijdelijke heeren van Borculo, en bij derselver absentie hunne
volmagtigers, die visserije altoos voor sig selven behouden, zijnde voormaals, gelijk wij zijn
geïnformeert, wel de gewoonte geweest, dat op sekere tijden aen de vier borgemeesteren en
den secretaris ieder een soode vis gesonden wierde. Dog heeft wijlen den Heer van Schleussing
hetselve langsamerhand en op het laatste geheel en all nagelaten.
Ondertussen is het seker, dat Sijne Hoogheid voor sig selvs of Hoogst desselvs Hoffhoudinge
geen genot van deese visserije sal konnen hebben, en souden wij daarom van advys weesen:
'Dat getenteert soude konnen werden om deselve publicq te verpagten, sodanig nogtans, dat
wanneer die geen 50 gulden jaarlijks soude konnen afbrengen, deselve behoorde gelaten te
werden aen en ten behoeve van den tijdelijken rentmeester der Domeinen aldaer.
§ 13. De wagt op het Hoff
Ad num. 6tum, Hier omtrent sullen wij alleen remarqueren, dat de dagelijkse wagten op het Hoff
of Hooge Huys van Borculo [211] niet door de ingesetenen selvs bij tourbeurten werden
waargenomen, maar dat deselve gesamentlijk daartoe employeren vier oude manspersonen aen
wie zij daarvoor in de 24 uuren eenige weynige stuyver betalen, terwijl die selvs sig moeten
voorsien van kost en dranck, gelijk mede des winters van brand. Werdende door den heer alleen
geleevert de benodigde oly in de lamp. En sal wanneer de generale opneeminge en tabellen,
sub P1mo, P2do, P3tio, P4to et P5to, waar van wij capittel 2, § 64 in 't breede hebben gesproken,
gedaen en geformeert sullen weesen, aenstonds konnen werden opgemaakt, wie van de in- en
opgesetenen van het houden der dagelijkse wagt op het Hoff vrij en exempt zijn.
§ 14. De wagen- en lijff- of handdiensten
Ad num. 7mum. In aensien van de jaarlijkse door de in- en opgesetenen te praesterene wagen- en
lijff- of handdiensten sullen wij kortelijk ter kennisse van UEd. Mog. brengen:
1.

2.

3.

Dat de borgeren en ingesetenen der stad Borculo daar van geheel vrij en exempt zijn,
maar niet de opgesetenen van het schependom die ten deesen respecte begrepen zijn
onder de voogdij van Geesteren en Gelselaer.
Dat het gespecificeerde generale montant derselve wegens ieder voogdij, also is
opgegeven door de respective voogden, dus het een poinct van nader ondersoek sal
weesen of in de Heerlijkheid Borculo geene meerdere dan 325 wagen- en 1876
handdiensten aen den heer verschulden. Hetwelke mede ligtelijk sal konnen werden
opgemaakt, nadat de [212] boven gemelte lijsten of tabellen sub P 1mo seqq. geformeert
sullen weesen.
Dat alsdan ook sal konnen werden ondersogt, uyt welken hoofde sommige erven en
huysen van het praesteren deeser wagen- en handdiensten vrij zijn, immers vrij gelaten
werden, gelijk er waarlijk eenige gevonden werden, die deese dienst pligtigheid
voormaals of voor het geheel, als te sien uyt het product boven, sub AAA 1mo,
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geappliceert, of voor een jaarlijkse stuyver, gelijk uyt de domeinrekeningen blijkt, hebben
afgekogt.
4.
Dat het na onse gedagten en voor Sijne Hoogheid seer profetabel, en voor de in- en
opgeseeten minder lastig soude weesen, dat alle deese wagen- en handdiensten op geld
gestelt en jaarlijks door de dienstpligtigen also geredimeert wierden, waartoe misschien,
immers voor een groot gedeelte wel occasie soude weesen, wanneer bij publicatie wierde
bekent gemaakt, dat alle die geene welke hier toe genegen zijn, daar toe aengevinge aen
den rentmeester souden konnen doen. Dog sal hetselve niet dienen te werden
ondernomen, dan nadat alvorens de tabellen, sub P 1mo seqq., geformeert, de nodige
informatien omtrent de vrijdom van sommige erven en huysen genomen, en van de
heeren Staaten een vast reglement, waarvan wij so aenstonds nader sullen spreken,
bekomen sullen zijn.
5.
Dat wel in de Heerlijkheid Lichtenvoorde, gelijk mede in het Landdrostenampt van de
Graaffschap en het Schoutampt van Zutphen, in het Richterampt van Doesburg [213] en
in het Scholtampt van Lochem, so als in 't vervolg sal werden gesegt, alle nieuw
gebouwde huysen wagen- en handdiensten verschulden. Dog dat sulks, volgens
bekomene informatien, tot hier aen toe in de Heerlijkheid Borculo niet practicabel is
geweest.
En 6. Dat aldaer in 't geheel nog geene vaste voet is beraemt op het doen der heeren diensten
speciael met betrekkinge, wanneer volle erven, 't zij door versplitsinge, toepotinge of
ander zints verkleynt, en selvs tot catersteeden gemaakt wierden, nog ook wanneer daar
en tegens catersteeden tot halve erven, deese tot drielingen, en deese tot volle erven
gemaakt wierden. En dat even het selvde voormaals in het Landdrostenampt van de
Graaffschap Zutphen, in het Scholtampt van Zutphen, in het Richterampt van Doesburg
en in het Scholtampt van Lochem plaats gehad hebbende, de respective officieren van
deselve sig deswegens in october des jaars 1752 aen de heeren Staaten van Gelderland
geaddresseert, en vervolgens van den Hove Provincial, uyt kragte van 's Landschaps
auctorisatie op den 12 juli 1753 bekomen hebben eene landlijke resolutie waar bij
verstaen en vastgestelt is:
a.
Dat die geene welkers plaatsen of erven tot het helpen maken van 's heeren
weegen en het praesteren van andere heerendiensten verpligt zijn, en die van volle of
halve erven tot catersteeden zijn gemaakt, sullen konnen volstaan met de schup te
dienen.
b.
Dat die geene welkers plaatsen aen de gemelte diensten [214] subject zijn, en
die voormaels catersteeden geweest zijnde, tot volle of halve erven zijn gemaakt en
waagen of kar, paard of paarden houden, verpligt sullen weesen respective met waagen,
kar, paard of paarden te dienen, so als volle of halve erven gewoon zijn te doen.
En c.
Dat men van sodane landerijen, waar op nooyt huysen gestaan hebben, of waar
van de huysen zijn geremoveert of weggeraakt, of waarvan die niet bewoont werden, tot
het maken van 's heeren weegen of het praesteren van andere heerendiensten niet
gehouden is. Dog dat, wanneer op sulke landerijen huysen geset, en die bewoont
werden, de besitters en bruykers, indien geene speciale vrijheid van diensten konnen
aantonen, verpligt zijn respective te dienen, so als ten aensien van volle of halve erven of
catersteden gebruykelijk is.
Gelijk UEd. Mog. dit een en ander nader sullen gelieven te verneemen sub GGG 1mo et GGG
2do. En voegen wij teffens hier bij, sub GGG 3tio, het provisionele reglement op het doen der
heerendiensten door de ingesetenen der carspelen Wenterswijk en Aalten in de Heerlijkheid
Breedevoort door de heeren Staaten van Gelderland den 13 october 1660 geapprobeert, ter wijl
wij van gedagten en advys souden weesen:
"Dat alle de boven gemelte en verdere nodige informatien op en omtrent de diensten der in- en
opgesetenen in de Heerlijkheid Borculo genomen zijnde, als dan mede op den voet van 's Hoves
resolutie, sub GGG 2do, [215] van de provisionele schikkinge, sub GGG 3tio, wegens Aalten en
Wenterswijk en 's Hoves sententien mitsgaders het accoord hier na, § 81, in aensien der
diensten in de Heerlijkheid Lichtenvoorde te appliceren, soude konnen werden geprojecteert een
generael reglement op het praesteren der heerendiensten in de Heerlijkheid Borculo, en
wanneer sulks gevoeglijk kan geschieden, teffens of anders afsonderlijk voor de Heerlijkheden
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Breedevoort en Lichtenvoorde. Dat het selve aen de heeren Staaten van Gelderland soude
konnen werden gepraesteert, en daar op versogt haar Ed. Mog. approbatie, of wel, dat het Hoff
Provinciael soude mogen werden geauctoriseert om, na voorgaende publicatie ten fine van
verhoor der geïnteresseerdens, het selve reglement in name van de Landschap sodanig te
arresteren als het Hoff na bevindinge van saaken soude oordeelen te behooren.
Gelijk wij ook om sulks met meerdere sekerheyd ten opsigte van de Heerlijkheid Breedevoort te
konnen doen soude verneemen:
[Bij het volgende in de marge:] "Den 13 febr. 1778: Fiat aanschrijving conform aen den
geauctoriseerden Rentmeister Roelevinck".
"Dat UEd. Mog. reets alnu den geauctoriseerde rentmeester der Domeinen van Breedevoort
souden konnen aenschrijven en gelasten, om aen den Raad te berichten en distinct op te
geeven:
Of en welke so waagen- als lijff- of handdiensten de in- en opgesetenen van de Heerlijkheid
Breedevoort aen Sijne Hoogheid als Heer van deselve verschult zijn.
[216] Hoe meenigmael deselve in het jaer moeten dienen, wat daarbij als dan werd
geobserveert, of en wie daar van vrij en exempt zijn en om van de eene en de andere distincte
lijsten of tabellen, verdeelt in de onderscheidene carspel en deese wederom in de diverse
boerschappen, aen den Raad te laten toekomen. En dat UEd. Mog. aen denselven, tot sijn
naricht, teffens souden konnen senden copie der provisionele schikkinge, sub GGG 3tio".
§ 15. De lheencamer van Borculo
Ad num. 8vum. Met betrekkinge tot de lheencamer van Borculo hebben wij vooraff de eer hier bij,
sub HHH 1mo, over te leggen de lijst van alle sodane bijsondere goederen of parceelen als van
deselve te lheen gehouden werden. Teffens met opgave wie laast met deselve zijn belheent. En
waaruyt UEd. Mog. sullen sien, dat alleen maar 25 differente goederen of parceelen tot deese
lheencamer gehoren. En wijders, sub HHH 2do, copie van de commissie, waar bij den actuelen
stadhouder en griffier deeser lheencamer, mr. Gerhard Vatebender, op den 27 meii 1744 als
sodanig is aengestelt. En waar omtrent met weinige te remarqueren staat:
1.
Dat volgens de gedane opgave van denselven, dit stadholders- en griffiersampt, het eene
jaar door het andere niet meer dan 10 guldens jaarlijks kan afbrengen, het welke ook niet
te verwonderen is, wanneer UEd. Mog in aanmerkinge gelieven te neemen, de weinige
lheenen, die van deese lheencamer releveren, en teffens daar bij considereren, aen de
eene zijde, dat in de Provincie van Gelderland gheene lheenheeren [217] sonder
onderscheid of deselve dependent dan independent zijn, hogere jura neemen als de
landvorstelijke of Provinciale lheencamer als nader en in 't breede te sien bij Schrassert,
in Codex Gelro Zutphanicus verb. Jura § 5, et verb.Lheenen, § 10, en anders deels de de
curiale bij ordonnantie van den 9 augustus 1690, daar bij mede aengehaalt, vrij modicq en
gering ziijn gestelt.
2.
Dat het weinig inkomen van dit stadhouders- en griffiersampt ook de reeden is, dat
voornoemde G. Vatebender daarvoor geene de minste recognitie heeft betaalt gehad.
3.
Dat ofschoon bij desselvs commissie, sub HHH 2do, niet werd gesegt, dat hij de
heergewaaden ten behoeve van den heer soude moeten verantwoorden, hij sulks echter
tot hier aen toe heeft gedaen, en ook erkent, daar toe verpligt te weesen, so als wij daar
om dan ook in het concept van desselvs te vernieuwene commissie, boven capittel 5., §
11, sub nr. 5, reets overgelegt, en die door hem volkomen is geapprobeert, hebben
geïnsereert de clausule, dat hij de heergewaaden en verdere gerechtigheden van Sijne
Hoogheid wel en naarstig soude moeten invorderen en ontvangen, daar van goede
aantekeninge houden, en deselve aan deesen Raade behoorlijk verantwoorden.
En 4. Dat de commissie, sub HHH 2do, niet anders verleent zijnde dan tot revocatie toe, wij
dierhalven even dieselvde clausule mede hebben gevoegt in de voornoemde te
vernieuwene acte van commissi. Sijne Hoogheid alnu [218] dominus directus of
Lheenheer van de Borculose lheenen geworden zijnde, is het na lheenrechten seeker, dat
de onderscheidene vasallen verpligt zijn, die hunne lheenparceelen met de ledige hand,
in recognitionem novi domini, te verheffen, of liever den lheen eed op nieuws te
praesteren. En heeft den stadhouder en lheengriffier Vatebender aen ons overgegeven
een exemplaar der acte van summatie door hem den 16 januari 1773, wanneer deese
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lheencamer aan den heer Fürst of wel de Vrouwe Fürstinne Czartoryski was gekomen,
deswegens gedepescheert en doen publiceren, deesen annex sub HHH 3tio, teffens met
versoek, dat hij geauctoriseert mogte werden om soortgelijke summatien alnu wederom te
laten doen, waar omtrent bij ons geene de minste bedenkinge is gevallen. En souden wij
dierhalven van advys weesen:
[Bij het volgende in de marge:] Den 7. October 1777: Fiat resolutie conform.
"Dat een genoegsaem getal exemplaren conceptacten van summatie, sub HHH 4to, souden
konnen werden gedrukt en aen den stadhouder en lheengriffier Vatebender teruggesonden.
teffens met auctorisatie om deselvce, door hem geteekent zijnde, niet alleen ter gewoone
plaatsen te doen publiceren en affigeren, maar ook aen de respective vasallen, 't zij bij insinuatie
te laten ter hand stellen, 't zij bij missive toe te senden."
En sal het eyndelijk mede nog nodig weesen, dat een behoorlijk lheensegel met het wapen van
Sijne Hoogheid werd gesmeeden, gelijk dit op ons mondelijk voorstel reets door UEd. Mog.
[219] is goedgevonden, en tegelijk aen den Stadhouder en Lheengriffier Vatebender
toegesonden.

§ 16. Het erffmarkenrichterschap
Ad num. 9vum. In aensien van het erffmarkenrichterschap der onderscheidene markten of
gemeentens in de heerlijkheid Borculo, sullen wij ons alhier eenvoudig refereren tot het reets
gesegde, capittel 2, § 46.
§ 17. De geld-, wasch- en hoenderchinsen
Ad num. 10mum. En omtrent de geld-, wasch- en hoenderchinsen tot de memorie sub no. 1 bij
den inventaris sub B 1mo gevoegt, bedragende jaarlijks in geld: f 87-9-4, de f 9-11-0 onder de
naam van turff- en dienstgeld, gaende uyt diverse huysen in de boerschap Hupsel, die daar en
tegen van wagen- en lijffdiensten vrij zijn, daar on der begrepen, voorts in 27 7/8 ponden wasch,
die in natura gelevert, en dan door den rentmeester verkogt of in geld tegens 16 stuyvers het
pond betaalt werden, en in 36 hoenderen.
§ 18. De rookhoenderen
Ad num 11mum. Wegens de hier bij opgegevene rookhoenderen staat alleen te remarqueren:
1.
Dat hoe seer volgens de aart en natuir van deese stedigheid of uytgang, den eygenaer of
bewoonder van een nieuw geset huys waaruyt rook opgaat, verpligt is, om jaerlijks aen
den heer een rookhoen te leveren, gelijk dit ook in de heerlijkheid Lichtenvoorder plaats
heeft, hetselve echter in de heerlijkheid Borculo niet also gepractiseert werd.
En 2.. Dat deese rook hoenders in natura gelevert, en door [220] den rentmeester verkogt
werden, als nader bij de jaarlijkse domeinrekeninge te sien.
§ 19. De Paascheyeren
Ad num 12mum. Dat de Paascheyeren, ad 1120 stuks, mede in natura gelevert en door den
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rentmeester verkogt werden, als ingelijks bij de jaarlijkse domeinrekeninge te verneemen.
§ 20. Erffpagten, renten en uytgangen
Ad num 13tium, Wegens de erffpagten en renten nevens de uytgangen genaamt het
olymoolenhold en het paardengehalt, te samen jaarlijks bedragende f 161-8-0, sullen wij ons
eenvoudig refereren tot de memorie sub no. 4to, gevoegt bij den inventaris sub B 1mo.
§ 21. De kan- of gruytaccijns
Ad Num. 14tum. Dog staat omtrent de kan- of gruytaccijns te remarqueren:
1.
Dat dit regal- of seigneurial recht alleen gaat over de vier voogdijen, en niet mede over de
stad Borculo.
2.
Dat ofschoon volgens 's Landschaps placaten van den 16 meii 1679 en 21 juli 1735 te
vinden in 't Groot Gelders PLacaet Boeck, 2de deel, col. 493, en 3e deel, col. 531, waar na
dit recht mede onder Borculo is en werd geheeven, de gruyt, anders genaamt de ketel- of
koningsaccijns alleen werd betaalt van de bieren door tappers ten platten lande gesleeten
werdende, echter van ouds af, gelijk wij zijn geïnformeert, hetselve onder Borculo mede is
geëxtendeert geweest tot alle winkeliers die oly, traan, asijn en andere waaren bij de kan
verkogten, en wel in conformité der voornoemde placaten van de eene en andere 3½
stuyvers per vat. [221]
En 3, Dat voormaals dit middel nogall van eenige consideratie is geweest en bij redemptie
geheeven geworden, terwijl die van de voogdij Eijbergen en Rekken daar voor jaarlijks op
meiidag betaalden 45 guldens, te weeten Eijbergen 30 en Rekken 15 guldens. Die van de
voogdijn Geesteren, Gelselaer, Beltrum en Lientvelde te samen f 43-10-0, en die van de
voogdij Neede 45 guldens. Maar dat hierover nu en dan contest ontstaan zijnde, hetselve
ten gevolge heeft gehad, dat die van Eijbergen en Rekken zeedert eenige jaaren deesen
accijns geheel en all hebben onttrokken, dat die van Geesteren, Gelselaer, Beltrum en
Lientvelde de admodiatie mede gedenuncieert, en dit middel daar op gecollecteert zijnde
jaarlijks maar 10, 11 à 12 guldens heeft afgebragt. En dat die van Neede voor eenige
jaaren met wijlen de heer Van Schleussing wel zijn geconvenieert om tot meii des
aanstaande jaars 1778 voor redemptie van deesen accijns jaarlijks te betalen: 20
guldens. Dog dat zij reets in november des gepasseerden jaars 1776 aen den
rentmeester Spanker hebben gedeclareert sig na die tijd aen dat contract niet meer te
sullen houden. Dit middel, wil men hetselve niet geheel en all laten verlopen, meriteert
dus wel eens nader en in de grond ondersogt te werden, het welke wij echter geduerende
ons kort verblijff te Borculo en wegens de meenigvuldige andere saaken van meerder
aanbelang, niet hebben konnen doen. En dierhalven souden wij voor het tegenswoordige
en praeliminair van asvys weesen:
[bij het volgende in de kantlijn:] Den 12 februari 1778, Fiat auctorisatie conform
"Dat UEd. Mog den drossard, mr. G. van Hasselt, den secretaris en landschrijver, mr. G.
Vatebender, en den rentmeester, [222] F.E. Spanker, souden konnen auctoriseren, om so
omstandig eenigzints doenlijk aan den Raad te berichten:
1.
De eygentlijke aart en natuir van de kan- of gruytaccijns in de heerlijkheid Borculo.
2.
Van welke specien deselve voormaals is geheeven en betaalt geworden.
3.
Hoeveel voormaals wegens ieder voogdij daar voor bij redemtie in eens jaarlijks aen den
heer is betaalt en hoedanig die penningen doenmaals in de respective voogdijn zijn
gevonden.
En 4. Op welke gevoeglijke wijse dit regal of seigneurial middel wederom op een goede en
vaste voet in train gebragt soude konnen werden, 't zij dan door hetselve in admodiatie of
bij wijse van redemtie te doen betalen, en op hoe veel dan ieder voogdij soude behoren
aengeslagen te werden, 't zij, wanneer die der respective voogdijn daar toe niet mogten
inclineren, door het formeren en met consent van de heeren Staaten arresteren van een
vast bepaalt en volledig reglement op de invorderinge van deese kan- of gruyt-accijns".
§ 22. Den toll aen den Lebbenbrug
Ad num. 15tum. Wegens den toll aen of van den Lebbenbrug staat alleen te remarqueren:
1.
Dat deselve, zijnde eygentlijk een dijk- en weggeld, werd geheeven uyt kragte van octroy
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daar toe op den 19 december 1779 door den Hove Provincial van Gelderland, uyt kragte
van 's Landschaps auctorisatie, aen den heer van Borculo verleent. En bij welke het tarif
of de tolllijst mede is vervat, zijnde hetselve te vinden in 't Groot Gelders Placaetboeck, 2e
deel, colom 495. [223]
2.
Dat dit dijk- of weggeld met en beneffens de caterstede aen de Lebbenbrug, alwaar
deesen toll werd ontvangen, jaarlijks in pagt doet 200 guldens boven de ordinaris
verpondinge ten laste van den pagter, zijnde actuel Gerrit Banninck, die zeeder 1e
november 1750 telkens voor drie jaaren stilswijgende is gecontinueert.
3.
Dat volgens bekomene informatie, aen de eene kant deesen toll niet werd gefraudeert, en
aen de andere kant den pagter niemand koomt te vexeren.
En 4. Dat het wapen der tijdelijke Heeren van Borculo altoos tegens het huys aen de
Lebbenbrug zijnde opgehangen geweest, wij daarom aenstonds na ons retour van
Borculo mondelijk aen UEd. Mog. hebben voorgeslagen om het wapen van sijne
Hoogheid op een plaat van dubbelt blek te doen schilderen, en in plaats van dat van den
Heer Fürst Czartoryski tegens het voorschreven huys te doen hangen, gelijk dit een en
ander ook door UEd Mog. geapprobeert en dadelijk werkstellig gemaakt is.

§ 23. De tribut der jooden
Ad num. 16tum. Dat het ordinaris Tribut der Jooden voor de permissie tot de in- en opwoninge is
6 guldens jaarlijks.
§ 24. De lammerthienden
Ad num. 17mum. Dat de lammerthienden uit de boerschappen Hupsele en Mallum, de eenigste
alwaar den heer deselve trekt, jaarlijks in natura aen den rentmeester gelevert, en die lammeren
door denselven, ordinair tegens 30 à 32 stuyvers het stuk verkogt werden.
§ 25. De bloed-, tafel- en sakthiendens
Ad num 18vum et 19mum. In aensien der bloed- of tafel- mitsgaders den [224] sakthiendens, en het
jaarlijks rendement derselve, sullen wij ons eenvoudig refereren tot het gesegde sub B 1mo all.
numm. 18 et 19 ende daar bij aengehaalde memorien, sub Nis 5 et 6.
§ 26. Uytkopinge der chinsen, stedigheden en uytgangen
Eyndelijk sullen wij met eene generale relatie tot de voorschreven nummers 10, 11, 13, 18 en 19
nog met een enkelt woord ter kennisse van UEd. Mog. brengen, dat de heeren Staaten van de
Graafschap Zutphen bij iterative resolutie en publicatie, en nog laast bij die van den 6 julii 1775,
sub III aen een ieder hebben gepermitteert om de thinsen, stedigheden, uytgangen nevens geld-
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en koornrenten, aen de Geestelijke Rentampten verschuld te mogen uytkopen, en wel die in
geld tegens den penn. 30, de tarwe of weijd het mudde Zutphense maat met 150 guldens, de
rogge het mudde met 125 guldens, de garst het mudde met 100 gulden, de boekweyt het mudde
met 80 gulden, het mank- of spilsaet het mudde met 75 guldens, de haver het mudde met 60
guldens, alle mindere en meerder maaten na advenant.
En dat het na onse gedagten voor Sijne Hoogheid seer advantagieus weesen, en tot eene veel
liquider administratie verstrekken soude, wanneer de boven gemelte uytgangen, de wasch- en
hoenderchinsen, de rookhoenderen, het olymolenhold en het paardegehalt in geld gereduceert,
op gelijke voet uytgekogt en de penningen daar van provenierende tot aflossinge der
genegotieerde coopspenning ad 600 M. guldens geëmployeert werden. En souden wij daarom
van advys weesen: "Dat bij eene te doene [225] publicatie de vrijheid hiertoe aen een ieder
soude konnen gegeven werden”.
§ 27. De grove- of garffthiendens
Ad num. 20mum. Dat, volgens bekomene informatien, van geene deeser grove of garffthiendens,
eenige thiendrollen te vinden, veel min voorhanden zijn, en dat wij dierhalven met den
rentmeester Spanker in 't breede hebben gesproken, of voortaan bij de conditien van
verpagtinge deeser thiendens, welke jaarlijks in seven blokken op de conditie deesen annex sub
KKK werden verpagt, niet soude konnen werden bedongen, dat de pagters verpligt souden
weesen om na gedaene insamelinge der thiendens, specificq en onder offerte van eede aen den
rentmeester op te geeven uyt welk parceelen sij den thiend getrokken hebben. Dog denselven
oordeelde, dat sulks seer praejudiciabel soude weesen, vermits bijna niemand op deese voet de
thiendens soude willen pagten, en so daar toe deese of geene all gevonden wierde, dat dan
evens wel nog de te doene opgaven seer gebrakkig souden weesen.
Onder het stellen van deese paragraaf schiet ons in de sin een ander, meerder voldoenent
middel, namentlijk, dat eenige jaaren agter den anderen deese thiendens wierden verpagt op
conditie, dat de pagters het uytsteeken en inhaalen der thiendens souden moeten doen ten
overstaan van de respective voogden of bij derselver absentie van de ondervoogden, en dat die
dan daarna bij een schriftelijk relaas, op den gedaenen eed afgegeven verklaerden uyt welke
parceelen [226] den thiend uytgeset, en werkelijk getrokken was, en dit eenige jaaren agter
elkander gedaen zijnde, soude uyt die jaarlijkse relasen lichtelijk wegens ieder thiendclamp eene
specificqe thiendrolle konnen werden geformeert.
Wij souden dierhalven van gedagten en advys weesen:
[Bij de volgende passage in de marge:] Den 12 februari 1778, fiat auctorisatie conform.
"Dat UEd. Mog. den rentmeester Spanker souden konnen auctoriseren om desselvs gedagten te
laten gaan, en vervolgens aan den Raad te berichten op welke meest convenable en teffens
allezints voldoende wijse, volledige thiendrollen souden konnen werden geformeert van de
seven grove of garff thiendens genaamt den Grooten Beltrumse -, den groten Eijbergsen -, den
kleynen Eijbergsen - of Mallumsen -, den Hupselsen -, den halven Needesen of Wolberinks -,
den halven Needesen of Mengerinks - en den kleynen Valckenburgsen garfthiend, en of daartoe
ook als een gepast middel soude konnen dienen, dat eenige jaaren agter den anderen bij de
conditien van verpagtinge bedongen wierde, dat de pagters de uytsettinge en inhalinge der
thiendens souden moeten doen ten overstaan en in praesentie der respective voogden of bij
derselver absentie van ondervoogden, die telkens op de eerste requisitie der pagters daar bij
souden assisteren, dat deselve dan accurate aantekeninge hielden van de onderscheidene
parceelen van landen waaruyt den thiend uyt geset en werkelijk getrokken was. Teffens met
meldinge van den eygenaer en bruyker, mitsgaders [227] van de benaminge deeser landen, en
so veel eenigzints doenlijk mede met annotatie der regenoten of naast gelandens van ieder
parceel, dat zij daar na volledige relasen op den gedanen eed afgegeven, aen den rentmeester
extradeerden, en dat vervolgens na verloop van eenige jaaren, uyt die relasen de respective
thiendrollen geformeert wierden. En wijders om, in dien hij dit middel mogte approberen, bij de
respective voogden te verneemen, of zij sig tot het geene voorschreven tegens een redelijk
daggeld souden willen laten employeren, en so jaa, hoeveel daarvoor aen deselve wegens ieder
dag vacatie soude behoren toegelegt te werden".

www.heerlijkheidborculo.nl

109

sshb/bp7

Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777

§ 28. Het Hooge Huys Borculo cum annexis
Ad num 21mum. Ten opsigte van het Hooge Huys Borculo cum annexis en de mede aengekogte
meubels op hetselve sullen wij alleen maar ter kennisse van UEd. Mog behoeven te brengen:
1.

Dat het Hoff voor eenige jaaren, in plaats van het oude en seer geëxtendeerde casteel
genoegsaem geheel nieuw opgebouwt zijnde, sig in eene seer goede staat bevind, gelijk
ook aen de bij gehoorende gebouwen, so verre het ons is voorgekomen, geene
merkelijke reparatien te doen sullen weesen.

2.

Dat actuel nog bij de poort of ingang van het Hoff volkomen in weesen is het Brouwhuys,
voorsien met desselvs melterije, ketel en kuypen, welke alleen zijn [228] dienende voor
diegeene, welke aldaar hun bier willen laten brouwen, en waarvoor deselve als dan
betalen wegens het melten van ieder mudde garst 5 stuyvers en wegens ieder gebrouwt 4
guldens, dog het hout tot het stooken selvs leverende, maar 15 stuivers.
Dit brouwen aldaer echter maar selden geschiedende, dewijl de in- en opgesetenen
daartoe niet verpligt zijn, vermits aen den Heer niet competeert het jus exclusivum
braxandi cerevisiam, maar het selve van een ieders welbehagen dependeert, gelijk
binnen de stad Borculo ook werkelijk twee brouwerijen zijn, en sulks dus de meeste
jaaren niets en de overige maar een bijna niet noemens waardig bagatel afbrengende,
souden wij van gedagten en advys weesen:
[in de marge bij de volgende passage:] Den 12 februarij 1778, fiat auctorisatie conform,
dog geene adveretentien in de Couranten.
"Dat UEd. Mog. den rentmeester der Domeinen van Borculo souden konnen auctoriseren
om ter meeste bekwame tijd, na voorgaande publicatie en affixie van billetten in de
steeden en op de meeste dorpen in de Graaffschap Zutphen, gelijk mede tot Deventer te
doen en advertentie in de Amsterdamse en Haagse Couranten, publicq aen de
meestbiedende te verkopen de brouwketel, brouwkuypen en all het verder
brouwgereedschap actuel nog in het brouwhuys van het Hoff te Borculo voor handen
zijnde en gevonden werdende".
Op deze kaart van
Ravenschot uit 1763 is
duidelijk te zien dat het
grote, in verval
verkerende kasteel,
plaats gemaakt heeft
voor een L-vormig
gebouw met een
hoektoren aan de zuidoostzijde. Dit “tweede
kasteel” heeft maar
ruim 100 jaar bestaan.
Het werd in 18..
gesloopt tot op de
kelders na. Het Voorhof
met Hofpoort en
stallingen, daterend uit
de periode 1620-1650,
bleef tot in de tweede
helft van de 19de eeuw
nog intact.

De portier en bouwknecht
3.
Dat tot portier en in sekeren opsigte castelein van het Hoff, mitsgaders tot bouwknegt is
aengestelt Harmen te Velde, hebbende de vrije wooninge naast de voorpoort en [229]
geniet denseleven jaarlijks tot tractement 25 guldens, voor kostgeld des daags 6 stuyvers,
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makende in 't jaar f 109-10-0, om de twee jaaren een leverey, en ieder jaar een linne kiel,
twee paar schoenen en een koeij weijdens, mitsgaders de wintervourage van hooy en
stroo voor een koebeest. Ofschoon wij nu wel verneemen, dat de bouwerije, die zeedert
veele jaaren ook maar seer gering is geweest, en alleen heeft bestaan in seven mudde
gesaay op den Deugenweerd, niet behoord aengehouden, maar dat land mede verpagt te
werden, sal echter de portiersplaats niet konnen afgeschaft nog met eenige voeglijkheid
den voornoemden Harmen te Velde gecongedieert konnen werden, en wel te minder,
daar er iemand dient te weesen, die het daegelijks opsigt houd over 's-heeren werken,
wanneer er getimmert, gemetselt, gespit, gegraven en geplant werd, gelijk denselven tot
hier aen toe daar toe mede is geëmployeert geworden, en wel met die reputatie, dat den
rentmeester Spanker en een ieder eenpaarig hebben getuygt, dat hij is een allerbraafs,
eerlijk, nugteren en bekwaam man, gelijk hij ook als sodanig en teffens als seer vigilant
aan ons is voor gekomen. Dus wij vertrouwen dat bij continuatie van hem seer goed
employ sal konnen werden gemaakt.
Ook gelieven UEd. Mog. hier omtrent nog geïnformeert te weesen, dat jaarlijks mede een
gedeelte hooy, dan eens [230] van de cingels omtrent het Hoff en dan van het een of
ander stuk lands, ten behoeve van 's-Heeren stall is gemaayt en opgevoert geworden,
hetwelke voor 't vervolg ook afgeschaft soude konnen worden.
De brouwerije af te schaffen
En souden wij dierhalven van gedagten en advijs weesen:
[In de marge bij de volgende passage:] Den 12 februari 1778, fiat auctorisatie conform.
"Dat UEd. Mog. den rentmeester der Domeinen van Borculo souden konnen auctoriseren,
om voor 't vervolg de bouwerije, die tot hier aen toe ten koste van den heer is
aengehouden, geheel en all aff te schaffen, all het bouwgereedschap publicq te
verkopen, het bouwland, genaamt den Deugenweerd, onder conditien nogtans dat het
aan den Raad sal vrij staan uyt het selve sonder benadelinge van de schooff en bovenste
nerff of vette grond, het benodigde sand (waarvan wij boven, capittel 2, § 20, reets
hebben gesproken gehad) te doen haalen, voor een convenable termijn van jaaren
publicq den meestbiedende te verpagten, en om voortaan mede geen hooy (ten waere bij
eene aenstaende komste van Sijne Hoogheid aldaar, sulks special mogte werden
geordonneert) ten behoeve van 's heeren stall te doen opslaan, maar alle de grond waar
van hetselve tot hier aen toe is gewonnen, de cingels en dijken om het Hoff selvs niet
uytgesondert, jaarlijks met de andere hooylanden publicq te verpagten".
Den portier mede te employeren tot opsigter over 's heeren werken
[bij de volgende passage in de marge:] Den 13 februarii 1778, fiat resolutie conform.
En wijders, dat UEd. Mog. bij resolutie (ten eynde hiervan geen special ampt of eene
gequalificeerde bedieninge te maken), "den [231] voornoemden Harmen te Velde, dog
onder de clausule bij provisie en tot revocatie toe, souden konnen aenstellen tot portier
van 't Hoff te Borculo en opsigter over 's heeren gebouwen, werken, bossen en
plantagien, so aldaer als onder de heerlijkheid Lichtenvoorde, wel lettende, dat wanneer
eenig timmer-, metsel of ander werk gedaen, en eenige gronden gespit of beplant
werden, alles na den eysch en behoorlijk werd uytgevoert, dat de arbeyders op de
vastgestelde uuren beginnen te werken, niet eerder dan het behoort uytscheyden en
derselver arbeyd getrouwelijk verrichten, houdende wegens alle werken, die in dagloon
werden gemaakt, dagelijks annotitie van de onderscheidene arbeyders, en om die
annotitien telkens aen den rentmeester over de geeven, en sulks boven en behalven de
vrije woninge op het genot van een jaarlijks tractement in plaats van 25 guldens door den
heer tot hier aen toe genoten, ter contemplatie van het gemis der winter vourage voor een
koeybeest alnu van 50 guldens. Wijders voor kostgeld des daags ses stuyvers, om de
twee jaaren een groen leverij" (in plaats van het gewone knegts levereij van den heer het
welke hij tot hier aen toe heeft gehad) "en ieder jaar een linne kiel, twee paar schoenen
en een koeyweydens".
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De Orangerie
Dat het gebruyk van de sogenoemde Orangerie, zijnde geheel en all van het Hoff
gedetacheert, tot hier aen toe [232] gratis is gelaten aen de heeren Munch en Westrick tot
berginge van de hennip etc., wegens derselver tot Borculo aengelegde spinderije van
seildoek, een fabricq die seer veel voordeel aen de gemeene en behoeftige in- en
opgesetenen aldaar toebrengt.
De meubels op het Huijs Borculo
Dat alle de mede aengekogte en overgenomende meubels op het Hoff te Borculo
stuksgewijse zijn gespecificeert op den inventaris bij de memorie sub B1mo, geappliceert
onder N7, waartoe wij ons kortheidshalven refereren, en voegen wij hier bij, sub LLL, den
inventaris van sodaene meubels aen de heeren Munch en Westrick eygendommelijk
toebehoorende, als deselve tot hun dagelijks gebruyk, wanneer aldaar waeren, mede op
het Hoff hebben doen brengen.
Deese meubles van weynig aanbelang zijnde en echter, wanneer de commissarissen uyt
deesen Raade sig aldaar sullen bevinden, absolut niet gemist konnende werden, geven
wij UEd. Mog. in consideratie of niet best en profitabelst, terwijl die anders dog souden
moeten werden ingekogt, weesen soude om deselve op taxatie van de heeren Munch en
Westrick, die denkelijk daar toe wel sullen inclineren, over te neemen.

En laastelijk 5, dat de bosschen en plantagien bij en om het Hoff, voor so verre wij die in dat
nuuwe saisoen hebben konnen nagaen en den eerst ondergetekende deselve in de
voorige somer hadde opgenomen in een vrij goede [233] en weeldrige groey staan.
§ 29. De
watermoolen te
Borculo
Ad num. 22dum. Dat de
water-, koorn-, oly- en
eekmoolen te Borculo
jaarlijks in pagt doet
1700 gulden. Zijnde
de verpondinge
derselven ten laste
van den Heer, en is de
laatste pagttermijn
geëxpireert geweest
op 1mo februarii 1776
en daar op
stilswijgende
gecontinueert.
§ 30. De watermoolen onder Eijbergen
Ad num. 23tium. Dat de Nieuwe Watermoolen onder Ouden Eijbergen in pagt werd gebruykt bij
Berend ter Weeme, jaarlijks met 600 guldens, blijvende de verpondinge mede ten laste van den
Heer en expirerende ieder jaar op den 6 februarii, hebbende den rentmeester Spanker ons
betuygt daar van nooyt pagtsconditien gehad of gesien te hebben, dus deese pagt ieder jaar los
is.
§ 31. De windmoolen onder Neede
Ad num. 24tum. Dat de Needese windmoolen mede in pagt werd gebruykt bij Berend ter Weeme
jaarlijks voor 520 gulden boven de ordinaris verpondinge ten laste van den pagter en expireert
deese pagt jaarlijksop ultimo december. Zijnde hier van all mede geene pagtsconditien
voorhanden.
Erven en landen in het Schependom van Borculo
§ 32. Het erve Ameschot
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Ad num. 25tum. Dat het erff en goed Ameschot, pagter Hendrik Ameschot, jaarlijks in pagt doet: f
175-0-0, en voor een verken: 7-10-0, dus te samen: f 182-10-0. Boven en behalven de
verpondinge, die ten laste van den pagter is, zijnde deese pagt ingegaen Petri 1750 en telkens
voor ses jaaren tacite gecontinueert.
[234]
§ 33. Het erve Fokking
Ad num. 26tum. Dat het erff en goed Fokking, pagter Lambert Fokking, jaarlijks in pagt doet: 10515-0, en voor een verken: f 7-10-0, dus te samen: f 109-10-0, waarvan de pagt mede aenvang
heeft genomen Petri 1750 voor 6 jaaren en aldus tot heeden gecontinueert is. Volgens
bekomene informatie van den rentmeester Spanker werd de verpondinge door den Heer betaalt
ofschoon deselve bij de conditien van verpagtinge ten laste van den pagter is gestelt.
§ 34. Het erve Huijninck
Ad num. 27mum. Dat het erf en goed Huijninck, pagter Derk Huijninck, jaarlijks in pagt doet: f 2500-0. En moet den pagter daarenboven de verpondinge betalen. Hebbende deese pagt aanvang
genomen met Petri 1756 voor ses jaaren en is na expiratie van die termijn tacite gecontinueert.
§ 35. Het erve Leerink
Ad num. 28vum. Dat het erff en goed Leerinck, pagter Gerrit Leerinck, jaarlijks in pagt doet van
huys, hoff en de weyden: f 72-0-0, en wegens het bouwland van het thiendbaere de derde garff,
en van het thiendvrije de swaere garff: dat is van 5 garven twee. Dog is de ???
§ 36. Het erve Roller
Ad num. 29rum. Dat het erff en goed Roller jaarlijks aen pagt doet van het huys, den hoff en de
weyden: f 35-0-0, en van het bouwland het halve koorn, dog sonder strooy. [235] Zijnde de
verpondinge ten laste van den Heer. En is daer en boven nog sekere camp, dit erve gehorende,
genaamt den Rollercamp, verpagt aen Jan ten Harkel modo alnu desselvs weduwe jaarlijks voor
60 guldens.
Volgens informatie van den rentmeester Spanker werden van beyde deese parceelen geene
pagtcedullen gevonden.
§ 37. Het erve Twelle
Ad num. 30mum. Dat het erff en goed Twelle door mevrouw de douairiere Schleussing op eene
jaarlijkse canon van 100 gulden in erffpagt beseeten werdende, daarom is gebragt op de
memorie sub no. 4 gevoegt agter B 1mo.
§ 38. Het erve Weelinck
Ad num. 31mum. Dat het erff en goed Weelinck, pagter Gerrit Weelinck, jaarlijks in pagt doet f
120-0-0, en voor een verken: f 7-10-0, dus te samen f 127-10-0 boven de verpondinge, die ten
laste van den pagter is, en is deese pagt voor 6 jaaren ingegaen met Petri 1750, en tot heden
toe stilswijgende gecontinueert.
§ 39. De catersteede Baterije
Ad num. 32dum. Dat de catersteede Baterije, pagter Arend Bater, nevens het weggeld, dat aldaar
dog sonder octroy geheeven werd, zijnde eene stuyver voor ieder kar, en twee stuyvers voor
ieder wagen, jaarlijks, boven de verpondinge die den pagter moet betalen, in pagt doet f 36-0-0.
Dog werden hiervan geene pagtsconditien gevonden.
§ 40. De catersteede Bekenhorst
Ad num. 33tium. Dat de catersteede Bekenhorst, pagter Gerrit Bekenhorst, zijnde in geene
verpondinge aangeslagen, jaarlijks aen pagt doet: f 30-0-0. Hebbende deese pagt aanvang
[236] genomen met Petri 1754 en is deselve zeedert stilswijgende gecontinueert.
§ 41. De catersteede Lukencamp
Ad num. 34tum. Dat de catersteede Lukencamp, pagter Jan Lukenkamp, jaarlijks in pagt doet f
30-0-0. Dog is de verpondinge ten laste van den Heer en heeft deese pagt aanvang genomen
met Petri 1765. Zijnde deselve vervolgens tacite gecontinueert.
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§ 42. De catersteede aen de Lebbenbrug
Ad num. 35tum. Omtrent de catersteede aen de Lebbenbrug sullen wij ons kortheidshalven
refereren tot het boven gesegde, § 22.
§ 43.
En ad num. 36tum, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53tium, zijnde de
losse so bouw- als hooylanden in het Schependom der Stad Borculo gelegen, alleen
remarqueren:
1.
Dat de bouwlanden zijnde die sub Nis. 36, 37, 38 et 53, gedeeltelijk voor geldpagt en
gedeeltelijk op de derde garff gebouwt werden, en dat ten opsigte van de laatste die
derde garff met het stroo jaarlijks publicq werd verpagt mede op de conditien boven, sub
KKK, geappliceert, als nader te sien bij de domeinrekeningen, capittel 3 van den
ontvangst.
2.
Dat de overige parcelen, meest alle om te hooyen jaarlijks publicq werden verpagt en wel
op de conditien die wij de eer hebben hier bij over te leggen, sub MMM. Werdende het
provenue daervan als mede van de cingels en dijken om en bij het Hoff, wanneer het
hooy daarvan mede is verpagt jaarlijks verantwoord in de domeinrekeninge, capittel 4.
[237]
3.
Dat op de naweyde van deese hooylanden, uytgesondert dat die van een enkelt parceel
wel is verpagt, beesten werden aengenomen voor sodane prijs als den rentmeester kan
bedingen.
4.
Dat deese landen niet van die natuir zijnde, dat deselve alle jaarlijks konnen werden
gehooyt, den rentmeester op die parceelen, welke behooren geweyd te werden meede
beesten aanneemt, en werd daar op dan respective aan den onder huysvoogd en portier,
waarvan wij boven, capittel 2, § 58 et hoc capite § 28 N.3, hebben gesproken, een
koeyweydens gratis geaccordeert.
En 5. Dat de hooy- en weydelanden agter het Huys of Hoff van Borculo gelegen, dikwijls aen
inundatie door het doorborderen van de rivier de Barkel geëxponeert wesende, wij
geïnformeert zijn geworden, dat hetselve door het leggen of liever verhogen, en
verswaeren van eenige kadens en van eenig deukers, so tot suatie als om het
winterwater op die landen te laten komen, lichtelijk te praevenieren soude weesen.
En souden wij daarom van advys zijn:
[Bij het volgende in de kantlijn:] Den 13 februarij 1778, fiat resolutie conform
"Dat UEd. Mog. den heer Raadcommissiaris eerst gaande na het Domein van Borculo
souden konnen auctoriseren om na te gaen en te ondersoeken op welke wijse de hooyen weyjdelanden agter het Hoff aldaer gelegen, voor schadelijke inundatie best bevrijd
souden konnen werden”.
[238] Erven onder de voogdij Eijbergen
§ 44. Den hoff te Vaarwerk
Ad num. 54tum. Dat den hoff en het goed te Vaarwerk, bruyker den hoffscholte Gerrit Vaarwerk,
die uyt deesen hoofde hoffhorig is, jaarlijks in pagt doet, boven de ordinaris verpondinge ten
sijnen laste: f 195-0-0.
Omtrent deesen hoff sullen wij alnu en ter deese plaatse mede ter kennisse van UEd. Mog.
brengen:
§ 45. Deselve werd te lheen gehouden van het Capittel te Vreeden
1.
Dat deselve te lheen gereleveert werd van het Capittel te Vreeden, gelijk wij de acte van
transport en investituere nevens het renversael deswegens door den laast
ondergetekende in name van Sijne Hoogheid afgegeven, boven capittel 3, sub IJIJIJ 3tio,
et IJIJIJ 4to, reets hebben geappliceert waar toe wij ons kortheidshalven refereren. En
hebben de eer hier bij, sub NNN 1mo, over te leggen de quitancie van de door ons
betaalde lheenjura voor dat gedane transport, en die ontvangene belheeninge, te samen
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ter summa van f 238-15-0 Hollands geld.
2.

Welke goederen onder deselve gehoren
Dat voor het tegenswoordige wel geene andere hoffhorigen of, liever, de hoffhorigheid
erkennende, van deesen hoff bekent zijn dan 1. de hoffscholte; 2. den besitter van het
erve Elberinck onder Geesteren; 3. die van het goed Grijsen in Mallum onder Eijbergen,
en 4., die van het goed Egertinck onder Delden in de Provincie Overijssel. Maar dar
voormaals veel meer andere goederen onder deesen hoffhorig zijn geweest [239] gelijk
daarom dan ook den laast ondergetekende namens Sijne Hoogheid bij het renversael,
sub IJIJIJ 4to, sig heeft moeten engageren, evenals de vorige besitters van den hoff te
Vaarwerk ook hebben gedaen gehad, om weder onder deesen hoff te sullen brengen alle
voormaals veralieneerde of gealtereerde goederen, in specie: Strijking in het Schoutampt
van Lochem, de erven Heijnk en half Ferking onder Beltrum, de erven Rotering,
Wesseling en Schmeinck onder Geesteren, de erven Loesing, Kotte, Horst en Rosing
onder Eijbergen, de erven Marquering en Hoijking onder Neede, het erve Bruning te
Loghuijsen, het erve Kremer in Mallum en Kleijn Vaarwerk onder Neede, gelijk wij deesen
aengaende bij examinatie van het hoffprothocol ook hebben bevonden.

3.

Eenige ongequalificeerde besitters van hoffhorige goederen geactioneerd
Dat in den jaare 1733 den doenmaligen hoffheer of besitter van den hoff te Vaarwerk,
wijlen den heer W. de Charon de St. Germain, voor het hoffgerichte heeft doen citeren de
bouwlieden op de goederen Kremers, Kleijn Vaarwerk en Kettering, ten eynde sig met die
hunne goederen weder onder deesen hoff te geeven en als hoffhorige te gedragen
(hebbende de quaestie doenmaals alleen daarin bestaan, dat die gedaagdens
vermeenden voormaals wel ende wettig de hoffhoorigheid te hebben afgekogt, dog dat
den hoffheer sustineerde, dat die vrijkopinge, als sonder [240] consent van den
lheenheer, het Capittel van Vreeden, gedaen zijnde was nul en van geener waarde (en
dat daar op bij sententien van den 11 october 1734 met advys van ontparthijdige
rechtsgeleerden in contumaciam is verstaan:
Dat de gedaagdens respective schuldig en gehouden waeren geweest, en alnog waeren,
sig als genieters van het dominium utile hunner respective hoffhoorige goederen, tegens
den heer impetrant als hoffheer van den hoff te Vaarwerk, ongeacht alle praetense
vrijingen, buyten consent van den lheenheer gepractiseert, als hoffhoorige te gedragen,
en hunne hoffhorigen pligt in alle leeden en deelen, na stijl en gebruyk van dit hoffgericht
te praesteren etc., gelijk UEd. Mog. dit een en ander nader sullen gelieven te verneemen
sub NNN 2do. Dog sijn die sententien om redenen aen ons onbekent, en die wij niet
hebben kunnen ontwaar worden, nooyt ter executie gestelt geworden. Ondertussen sal
het de moeyte wel waardig zijn, dat deese saak nader werd ondersogt, so ras de
Borculose archieven na behoren gesorteert sullen weesen.
[Bij het voorgaande in de marge:] NB Naderhand copie van het bovengemelte decisoir
advys bekomen hebbende, voegen wij extracten hier bij, sub NNN 2do (a)

§ 46. Hoffrecht van Vaarwerk
4.
Dat de instellinge van den Hhoff te Vaarwerk all vrij oud moet zijn, en deselve haare
eygene en bijsondere hoffrechten heeft, als te sien bij Schrassert in Codice Geld. Zutph.,
verb. hoffhorige, § 50, en de daar bij aangehaalde stukken, sub ZZZ 9moA. et ZZZ 9mo.B.
En zijn wij verder door den hoffrichter Vatebender, op de daar toe aan derselven
voorgestelde [241] quaeriturs geïnformeert geworden:
a.
Dat het hoff gericht tweemaal des jaars werd gehouden, en wel op de eerste
maandag na Laetare en op de eerste maandag na Kruisvindinge, doorgaans
invallende in de maanden maart en september en bekleed werd door den
hoffrichter en hoffgenoten.
b.
Dat op die hoffdagen, de hoffhorigen hunne naamen opgeven en laten
aantekenen, sonder echter daar voor iets te betalen. En dat deselve, wanneer
zij niet compareren, deswegens ten behoeve van de hoffgenoten, die sulks
verteeren, telkens verbeuren een schepel garst of de waarde van dien.
c.
Dat de vrijkopinge van kinderen der hoffhorigen om elders te gaan wonen, alhier
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geen plaats heeft.
Maar wel dat een hoffhorig man of vrouw aen een vrij persoon willende trouwen,
daartoe alvorens het consent van den hoffheer moet versoeken, dat alsdan de
aangetrouwde vrouw of man mede hoffhorig werd, en dat voor het verleenen
van sodaene consent is betaalt, den 1 september 1725 door Lambert Elberinck
aen den hoffheer 75 gulden en aen de hoffrichter 20 gulden, en den 1 junii 1747
door Berend Elberinck aen den hoffheer 20 ducatons en aan den hoffrichter 25
guldens.
Dat de vrouw van Jan Egbertinck op den 13 november 1725 voor de admissie in
den hoff en het afleggen van den eed heeft betaalt aen den hoffrichter 3 gulden.
Dat een hoffman of hoffvrouw bij levende lijve met behoorlijk [242] consent, het
hoffhorig goed aen een van desselvs kinderen na hoffrechten mag overgeven,
en dat op den 12 julii 1724 door Jan Egbertinck en sijn oudste soon, voor dat zij
hun recht en gerechtigheiden aen de oudste dochter om daar op te mogen
trouwen, hebben gecedeert, is betaalt aen den hoffheer f 50-0-0 en aen den
hoffrichter f 15-0-0.
Dat een hoffgoed onder deesen hoff gehorende, niet mag werden verkogt
sonder consent van den hoffheer, en dat den eygenaer van het hoffhorig goed
Grijsen op den 14 december 1745 voor dat consent aen den hoffheer heeft
betaalt 60 gulden, en op den 19 februarij 1759 den heer Van Wijkraed voor
consent om het hoffhorige goed Elberinck te mogen verkopen 150 gulden.
Beyde ongepraejudicieert de jura van den hoffrichter.
Dat bij versterf van een hoffman of hoffvrouw, wanneer het halve viervoetige
vhee aen den heer vervalt, het selve door den hoffscholte, op order van den
hoffrichter, geïnventariseert, getaxeert, en doorgaans geredimeert werd. En dat
deswegens is betaalt op den 9 junii 1724 wegens het halve viervoetige vhee op
het hoffhorig goed Elberinck aen den hoffheer f 100-0-0; den 3 maart 1728
wegens dat op het goed Grijsen f 52-10-0, en den 14 februari 1746 wegens dat
op het goed Elberinck uyt gratie en bijsondere consideratie 80 gulden, ende dat
de jura van den hoff richter deswegens bestaande in een paar leersen met
spooren, 't beste kleed, een ijseren pot, waarin een volwassen hoen kan werden
[243] gebraden en een ketel waer in men met leersen en spooren kan staan,
meest werd voldaen met 15, 20 of 25 gulden, na mate den hoffheer komt te
genieten.
Dat geene traces nog eenige exempelen in de hoffprothocollen gevonden
werden, dat ooyt consent is gevraagt geworden om opgaand hout staande op
goederen onder deesen hoff gehorende te mogen hakken.
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Verklaring (attestatie) van de hofrichter en de eerste artikelen van het hofrecht van de Hof te
Vaarwerk gepubliceerd in: Joannes Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus (Harderwijk 1740).
§ 47. Commissie van den actuelen hoffrichter Vatebender
En laastelijk, 5., dat den actuelen hoffrichter Mr. Gerhard Vatebender, als sodanig is aangestelt
bij commissie van den 31 julii 1744, waarvan wij een copie hier bij voegen, sub NNN 3tio.
Gelijk wij ook reets de eer gehad hebben de door ons ontworpene vernieuwde commissie
voor denselven boven, cap. 5, § 11, sub no. 4, over te leggen, waar toe wij ons
kortheidshalven refereren, alleen nog maar met een enkelt woord remarquerende:
Inkomsten van den hoffrichter
Dat den hoffrichter van den hoff te Vaarwerk voormaals voor sig en ten sijnen behoeve
heeft genoten gehad sodane 60 schepelen rogge als het Capittel van Vreeden jaarlijks
betaalt of laat korten voor het ophaelen en derwaerts overbrengen van de Wisserpagt,
zijnde een stedigheid in rogge, gerst, mankkoorn en haver, te samen ongeveer ter
montant van 5 lasten gaande uyt een groot aantal erven en goederen in de heerlijheid
Borculo en welke ophalinge en overbrenginge door den lheenvasal of besitter van den
hoff te Vaarwerk, als te sien bij de acte van investituere, sub IJIJ 3tio, moet besorgt
werden. Dog welke 60 schepelen [244] rogge den heer van Borculo bij de aenstellinge
van mr. G. Vatebender tot hoffrichter, sub NNN 3tio, voor sig gereserveert, en zeeder de
ophaelinge en overbrenginge van de voornoemde Wisserpagt jaarlijks door den
hoffscholte laten doen heeft.
En heeft ook de heer Vatebender ons betuygt, dat deese hoffrichtersplaats het eene jaar
door het andere gerekent, niet meer dan 9 à 10 gulden jaarlijks komt af te brengen.
§ 48. Het erve Groot Kormeling
Ad num. 55tum. Dat het erff en goed Groot Kormeling, pagter Willem Laarken, jaarlijks in pagt
doet: f 134-10-0 boven de ordinaris verpondinge, die mede ten laste van den pagter is, en is
deese pagt reets geëxpireert geweest Petri 1767 en zeedert stilswijgende gecontinueert.
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§ 49. Het erve Kleijn Kormeling
Ad num. 56tum. Dat het erff en goed Kleijn Kormeling, pagter Willem Kormeling, jaarlijks aen pagt
doet: f 127-10-0 boven de ordinaris verpondinge, als zijnde deselve mede ten laste van den
pagter, dog werd daar van geene pagtcedulle gevonden.
§ 50. Het erve Biesbeek
Ad num. 57mum. Dat het erff en goed Biesbeek, pagter Arend Biesbeek, jaarlijks aen pagt doet f
150-0-0, en voor twee verkens f 15-0-0, dus te samen f 165-0-0. Zijnde de verpondinge ten laste
van den pagter en deese pagt aengegaen met Petri 1750, welke zeedert tacite is gecontinueert.

[245] Erven onder de voogdij van Geesteren
§ 51. Het erve Assinck
Ad num. 58vum. Dat het erff en goed Assinck, pagter Hendrik Hulshoff, jaarlijks aen pagt doet van
het huys, hoff en de weydelanden: f 75-0-0, en van de bouwlanden de ligte of derde garf. Zijnde
de verpondinge ten laste van den Heer. En is deese pagt reets geëxpireert geweest met Petri
1767 sonder daer na te zijn vernieuwt.
§ 52. Het erve Boevinck
Ad num. 59num. Dat het erff en goed Boevinck, pagter Hendrik Boevinck, jaarlijks in pagt doet
voor het huys, den hoff en de weydelanden: f 85-0-0. En van de bouwlanden de swaare garff,
dat is van vijff garven twee, boven de verpondinge die den pagter mede moet betalen.
Hebbende deese pagt voor ses jaaren aenvang genomen met Petri 1766. En is na expiratie van
die termijn deselve stilswijgende gecontinueert.
§ 53. Het erve Lubberdinck
Ad num. 60mum. Dat het erff en goed Lubberdinck, pagter Gerrit Lubberdinck, jaarlijks in pagt
doet: f 156-0-0, en daar en boven de ordinaris verpondinge. Hebbende de ses jaarige
pagttermijn daar van aanvang genomen met Petri 1756. En is deselve daar na stilswijgende
gecontinueert.
§ 54. Het erve Mensinck
Ad num 61mum. Dat het erff en goed Mensinck of Jonkeren, pagter Hendrik Mensinck, jaarlijks in
pagt doet: f 117-0-0. Zijnde de verpondinge mede ten laste van den pagter. Hebbende de ses
jaarige termijn daar van aanvang [246] genomen met Petri 1768 en is deselve na expiratie van
dien tacite gecontinueert.
§ 55. De catersteede Bik
Ad num. 62dum. Dat de catersteede Bik, pagter Gerrit Bik of Borkinck, jaarlijks in pagt doet van
huys en hoff: f 30-0-0, en van het bouwland de swaare garff. Zijnde de verpondinge ten laste van
den Heer.
§ 56. Het erve Forckinck
Ad num 63tium. Dat het erff en goed Forckinck, pagterse Aaltjen Amekhoff, weduwe van Egbert
Forckinck, jaarlijks aen pagt doet van het huys, den hoff en de weydelanden: f 60-0-0, en van
het bouwland de sware garff. Zijnde de verpondinge ten laste van den Heer. En heeft de ses
jaarige pagt termijn aanvang genomen met Petri 1766 sonder dat deese pagt zeedert is
vernieuwt.
§ 47. Het erve Geerdinck
Ad num. 64tum. Dat het erff en goed Geerdinck, pagterse Anna Wansinck, weduwe van Warner
Geerdinck, en Gerrit Geerdinck, jaarlijks aen pagt doet van het huys, den hoff en de
weydelanden f 74-0-0, en van het bouwland de ligte of derde garff. Zijnde de verpondinge ten
laste van den heer. En is de laatste pagttermijn den 22 februarii 1772 geëxpireert sonder tot hier
aen toe te zijn vernieuwt.
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Erven onder de voogdij Neede
§ 58. Het erve Wening
Ad num. 65tum. Dat het erff en goed Wening, pagter Harmen Wening, jaarlijks aen pagt doet f
160-10-0, en voor twee [247] verkens f 15-0-0, dus te samen: f 175-10-0. Zijnde daarenboven
de ordinaris verpondinge ten laste van den pagter. En is deese pagt reets voor veele jaaren
geëxpireert geweest.
§ 59. Het erve Groot Hoonte
Ad num. 66tum. Dat het erff en goed Groot Hoonte, pagterse Janna Hunteler, weduwe van Tonis
te Hoonte, jaarlijks in pagt doet voor het huys, den hoff en de weydelanden: f 50-0-0, van de
weyde de Wunnekersmathe: f 15-0-0, en voor toepagt: 6 lb. vlas ad 3 gulden. Dus te samen: f
68-0-0. En van het bouwland de ligte of derde garff. Moetende de pagterse daar en boven de
ordinaris verpondinge betalen. Deese pagt heeft voor de tijd van ses jaaren aanvang genomen
met Petri 1764, en is zeedert stilswijgende gecontinueert.
Dit erff werd, gelijk boven capittel 3, § 2 reets is gesegt, en waarvan de acte van transport en
lheeninvestituere ook daar bij sub IJIJ 6to is overgelegt, als drie bijsondere lheenen, te weeten
voor de helfte, voor een derde part en voor een sesde gedeelte, gereleveert van de lheencamer
van Bhaar en Lathum. Dog is de voorschreven weyde, genaamt de Wunnekersmathe vrij
allodiael goed.

Goederen onder de voogdij Beltrum
§ 60. Den hoff Lientvelde
Ad num. 67mum. Dat den hoff of het erff en goed Lientvelde, pagter Jan Scholte, jaarlijks in pagt
doet voor het huys, den hoff en de weydelanden: f 74-0-0, en van het bouwland [248] de swaare
of van de 5 garven twee. Dog is de verpondinge ten laste van den Heer. Zijnde deese pagt all
voor veele jaaren geëxpireert geweest.
Dit erff werd wel genaamt den hoff, maar heeft geene de minste hoff- of hovesgerechtigheden,
werdende binnen het Graaffschap Zutphen genoegsaem in ieder boerschap een erff of goed
gevonden, het welke den hoff en wiens bewoonder scholte genaamt werd, zijnde die scholten
meest overall de rotmeesters.
§ 61. De eendekooy
Ad num. 68vum. Dat de eendekooy met de daar toe gehorende catersteede, pagter Gerrit
Hendricks, jaarlijks in pagt doet: f 80-0-0.
De “Borculosche Kooi” in Lintvelde onder
Beltrum, hier op een 19de eeuwse kaart.

§ 62. De camp lands bij het erve Nijland
onder Marhulsen gebruykt.
Ad num. 69. In aensien van deese camp lands,
werdende bij het erff en goed Nijland onder de
havesathe Marhulsen gebruykt, hebben wij alhier
niets het minste te remarqueren. Maar sullen
alnu met relatie tot alle de boven gemelte
goederen, sub. nis 22 tot 60, beyde incluis nog in
't generael aenmerken:
§ 63. Toepagt van Paascheyeren
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Dat wij van de toepagt van Paascheyeren wegens de onderscheidene erven geene
speciale mentie bij ieder van deselve hebben gemaakt, om redenen dat deselve
stuksgewijse zijn gemelt bij de memorie sub no. 3 agter B 1mo gevoegt.

§ 64. De garve- en koornpagten werden jaarlijks publicq verkogt
2.
Dat voor so verre de pagten der erven in garven en koorn bestaan, als van no. 28, 29, 58,
59, 62, 63, 64, 66 en 67, die garven en dat koorn jaarlijks bij de verpagtinge der grove[249] of garffthiendens, mede publicq werden verpagt, en wel op de conditien reets
boven, sub KKK, overgelegt.
§ 65. Actuel lopende pagt der erven en catersteden en nieuw te doene verpagtinge van
deselve
3.
Dat, gelijk boven stukswijse is opgegeven, de pagttermijnen der molens, hoeven,
catersteeden en losse landerijen, uytgesondert de éénjaarige hooy- en weydelanden, alle
wel geëxpireert, en deselve dus werkelijk los zijn. Dog staat daar omtrent met een enkelt
woord te remarqueren:
a.
Dat hoe seer het na Land- en Stadrechten der Quartieren van Nijmegen en
Veluwen wel een sekere saek is, dat wanneer de jaaren bij de huur- of
pagtcedullen bepaalt, verlopen zijn en geene bewijslijke opsage ter behoorlijken
tijd van de eene of de andere zijde gedaen is, de huur of pagt werd
gecontinueert niet voor de voorige termijn, bij exempel van drie of ses jaaren,
maar alleen van jaar tot jaar, dat is voor één jaar. Echter het Landrecht van de
Graaffschap Zutphen daaromtrent niets definieert, en dus soude casu quo de
vraag weesen, of aldaar de pagten der erven en bouwlanden, want tot de
molens kan dit niet werden geëxtendeert, uyt hoofde van het mistrecht, niet
gehouden souden moeten werden, telkens voor drie jaaren, na expiratie van de
voorige termijn, gecontinueert te zijn.
b.
Soo all neen, dat als dan evenswel nog aen de pagters soude competeren eene
personele actie tot vergoedinge van derselver mistrecht.
c.
Dat in allen gevalle een tijdige denunciatie van de [250] stilswijgent
gecontinueerde pagt soude moeten voorafgaan, dewijl na de Gelderse rechten
een pagter sonder deselve niet verpligt is te delogeren.
d.
Dat den rentmeester Spanker van alle de pagters een goed getuygenisse heeft
gegeven, en teffens vermeende, dat hunne pagten niet gevoeglijk verhoogt
souden konnen werden, waaromtrent wij echter bij gebrek van tijd geene nadere
informatien bij anderen hebben konnen neemen.
En e.
Dat het na onse gedagten best sal weesen, dat voor het vervolg de
pagttermijnen van de moolens, erven of hoeven, catersteeden en losse
bouwlanden, so veel doenlijk in diervoegen werden gestelt, dat deselve
respective egael en op eene tijd expireren, dat de conditien van deselve
respective mede so veel gevoeglijk kan geschieden op een egaele voet werden
ingericht, en dat bij provisie soude dienen getenteert te werden om de pagters
der erven of hoeven en van de catersteeden te belasten voor de helfte met de
jaarlijkse onderhoudskosten der huijsen en verdere gebouwen.
Wij souden dierhalven van gedagten en advys weesen:
[bij het volgende in de marge:] Den 14 febr. 1778, fiat auctorisatie conform.
"Dat UEd. Mog. den heer Raadcommissaris, eerst gaande na het Domein van
Borculo, souden konnen auctoriseren om met alle mogelijke accuratesse na te
gaan: 1. wat best soude weesen: de moolens publicq te verpagten, dan de
actuele pagters nog voor een convenable termijn op [251] goede en volledige
conditien te continueren. En 2. Of de actuele pagten der erven of hoeven,
catersteeden en losse bouwlanden gevoeglijk en na evenredigheid van anderen
souden konnen verhoogt werden. Voorts, met overleg van den rentmeester te
formeren nieuwe goede en allezints voldoende conditien van verpagtinge
respective der molens, hoeven of erven, catersteeden en losse bouwlanden,
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daar bij in acht nemende, dat deselve, so veel doenlijk, respective op een egale
voet werden ingericht, dat de nieuwe pagt termijn van alle op een en deselvde
tijd expireert, en bij die der erven en catersteeden, voor so verre sulks
gevoeglijk sal konnen geschieden, speciaele te bedingen, dat de pagters voor
de helfte sullen moeten lasten en dragen de jaarlijkse onderhoudskosten der
huijsen en verdere gebouwen, op den voet als de erven onder het Domein van
Dieren en de Fraterweerden laast zijn verpagt geworden. En eyndelijk om in
aensien van alle sodaene parthijen als, na Sijn WelEd. gedagten, niet publicq
souden behoren verpagt te werden met de actuele pagters derselver over
hunne continuatie op de voordeeligste wijse te convenieren, en die aen deselve
wederom voor een nieuwe termijn op de door Sijn WelEd. te formerene
conditien, edog op approbatie van deesen Raade, te verpagten.
§ 66. De onderscheidene parceelen akkermaals- of kaphout
En 4. Dat wij tot dus verre geene speciale mentie hebben gemaekt [252] van het akkermaalsof kaphout op de boven gemelte aangekogte goederen staande, om redenen dat die op
meest alle de erven gevonden werden, En hebben wij daarom gepraefereert sulks tot hier
aen toe te reserveren, gelijk wij dan ook alnu, in plaats van deselve stukswijse op te
noemen, hierbij, sub OOO1mo, voegen eene generale memorie van alle de parceelen
akkermaals- of kaphout zeedert den jaare 1766 tot 1775 beyde incluis verkogt, en dus
van ieder parceel de laatste houw, except alleen die over 1776, wanneer van de eerste,
dog alleen maar van een gedeelte wederom een begin is gemaakt, en uyt welke momorie
UEd. Mog. nader sullen gelieven te vernemen dat deselve hebben afgebragt:
Over 1766
Over 1768
Over 1770
Over 1771
Over 1772
Over 1774
En over 1775

f 694-0-0
f 729-0-0
f 431-0-0
f 614-0-0
f 495-0-0
f 719-0-0
f 670-10-0

§ 67. Alnu te verkopene houtgewassen
Door den rentmeester Spanker aan ons opgegeven zijnde, dat de parceelen eyken
akkermaalshout en eenig weekhout, nevens het boschje opgaande boomen, breeder gemelt op
de memorie sub OOO 2do doenmaals binnen korten dienden verkogt te werden, hebben wij
geene swaarigheid gemaakt daartoe aen hem te verleenen de auctorisatie mede sub OOO 2do
[253] voorkomende.
En heeft den selven mede gedaene verkopinge aen UEd. Mog. kennis gegeven, dat deselve
hadde afgebragt eene summa van f 684-0-0, relatio tot de notulen van deesen Raade in dato 18
maart laastleden.
§ 68. Obligatie ten laste van den heer Grave van Bijland ad 2000 guldens
Ad num. 70mum. Vervolgens hebben wij de eer hier bij in originale over te leggen en in copia
authentica, sub PPP 1mo, te voegen de personele obligatie groot in capitaal tweeduysent
guldens, lopende tegens eene jaarlijkse interesse van drie parcent ten laste van den heer
Schout bij Nacht L. Grave van Bijland, in dato 23 september 1767. Zijnde bij acte van transport,
sub IJIJ 1mo, mede aen en ten behoeve van Sijne Hoogheid gecedeert, en welkers rente is
dienende tot vindinge van het jaarlijks tractement ad 60 guldens aen den drossard Van Hasselt
toegelegt, gelijk wij boven capittel 2, § 11 reets hebben gesegt gehad. En souden wij deesen
aangaende van advys weesen:
[Bij het volgende in de kantlijn:] Den 18 juni 1777, Fiat resolutie conform.
"Dat de gemelte originele obligatie ter Thesaurie-Generael van Sijne Hoogheid tegens recepis
van den raad-thesaurier en rentmeester-generael, mr. J. Reigersman, soude konnen werden
geseponeert. Teffens met last aen gemelte thesaurier en rentmeester-generael om daarvan,
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gelijk mede dat de jaarlijkse rente van dien, als gedestineert zijnde tot vindinge van het
tractement van den drossard der heerlijkheid Borculo, door den rentmeester der Domeinen
aldaar werd ontvangen, telkens in sijne rekeninge [254] der Domeinen van de heerlijkheden
Borculo en Lichtenvoorde bij memorie mentie te maken. En dat het voornoemde deswegens af
te gevene recepis bij dit ons rapport, sub PPP 2do, soude konnen werden geappliceert.
En wijders dat UEd. Mog. den tijdelijken rentmeester der Domeinen van Borculo souden konnen
auctoriseren om de jaarlijkse rente van de voorschreven obligatie te ontvangen, daarvoor
quitancie af te geeven, en deselve jaarlijks bij sijne domein rekeninge in ontvangst te
verantwoorden".
§ 69. Vier actien ten laste van de geoctroyeerde Barkelcompagnie
Ad num. 71mum. Insgelijks hebben wij de eer hier bij in originali over te geeven en in copia
authentica, sub QQQ 1mo, te voegen, het certificat wegens de vier actien, ieder ad 250 gulden
ten laste van de geoctroyeerde Barkelcompagnie in dato 27 december 1769. Zijnde mede bij de
acte van transport, sub IJIJ 1mo, aen en ten behoeve van Sijne Hoogheid gecedeert, met en
beneffens eenige stukken daer toe en tot die Barkelcompagnie gehorende. Dog staat deesen
aengaende te letten, dat tot hier aen toe nog geene uytdeelingen wegens deese actien zijn
gedaen. En souden wij ook deesen aengaende van advys weesen:
[Bij het volgende in de kantlijn:] Den 18 juni 1777, Fiat resolutie conform.
"Dat het voornoemde certificat wegens de vier actien ten laste van de geoctroyeerde
Barkelcompagnie met alle de daar toe en tot deselve Compagnie gehorende stukken, ter
Thesaurie-Generael van Sijne Hoogheid tegens recepis van den raad-thesaurier [255] en
rentmeester-generaal, Mr. J.C. Reigersman, soude konnen werden geseponeert. Teffens met
last om daar van, gelijk mede, dat de jaarlijkse uytdeelingen van die vier actien, wanneer die
sullen werden gedaen, door den rentmeester der Domeinen van de heerlijkheid Borculo sullen
werden ontvangen, telkens in sijne rekeninge wegens de Domeinen van de heerlijkheden
Borculo en Lichtenvoorde bij memorie mentie te maken. En dat het voornoemde deswegens af
te gevene recepis bij dit ons rapport, sub QQQ 2do, soude werden geappliceert.
En wijders, dat UEd. Mog. den tijdelijken rentmeester der Domeinen van Borculo souden konnen
auctoriseren, om so dikwils eenige uytdeelingen op of van de voorschreven vier actien ten laste
van de geoctroyeerde Barkelcompagnie sullen werden gedaen, deselve te ontvangen, daar voor
telkens quitancie af te geven en deselve jaarlijks bij sijne domeinrekeninge in ontvangst te
verantwoorden, mitsgaders om over sodane jaaren, waar in geene uytdeelingen werden gedaen,
daar van bij memorie mentie te maken".
§ 70. De lijst der resterende pagten en huuren etc., heeft nog niet konnen werden
opgemaakt, dog sullen plus minus 18.0000 guldens bedragen
En ad num. 72dum. Dat wij wel hebben getragt om op te maken eene distincte lijst of memorie
van alle resterende pagten, huuren en andere inkomsten aen den Heer van Borculo
competerende voor so verre deselve op den 27 december 1776 niet werkelijk betaalt zijn
geweest, of voor voldaen gehouden moesten werden, dog daar in niet na behoren, en met volle
sekerheid [256] reusseren, principael om redenen, dat deese en geene pagters gewoon zijnde
geweest hunne pagten of aen gedeelte derselve met arbeyden te verdienen, deswegens
alvorens met deselve moeste gerekent en geliquideert werden. En hebben wij nevens de heer
Westrick daar om het best geoordeelt het op maken der voornoemde restant lijst uit te stellen tot
dat denselven met den rentmeester Spanker sijne laatste rekeninge soude gesloten hebben.
Ondertussen zijn de gemelte resterende revenues bij de transporten sub IJIJ 1mo et IJIJ 2do reets
aen Sijne Hoogheid gecedeert en hebben wij grosso modo konnen nagaen, dat deselve plus
minus 18.000 guldens sullen bedragen. Ook sullen wij, wanneer deese restant lijst sal zijn
opgemaakt, deselve of copie van dien hier bij voegen, sub RRR.
Waaromtrent wij echter in avans moeten remarqueren, dat volgens bekomene informatie van
den rentmeester Spanker eenige weinige van die restanten als banquerout moeten werden
aengemerkt, dat aen sommige pagters wegens importante schaden door herhaalde vheesterffte
geleeden, wel eenige remissie sal dienen verleent te werden, en dat eenige wel in staat zijn om
hunne restanten aen te suyveren wanneer zij wilden resolveren om hun eygen land te verkopen.
Wij souden dierhalven van advys weesen:
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"Dat UEd. Mog. de voor gemelte generale restant lijst ontvangen [257] hebbende, deselve of wel
copie van dien soude konnen senden aen den rentmeester der Domeinen van de heerlijkheid
Borculo. En teffens denselven auctoriseren om de restanten van tijd tot tijd so veel doenlijk in te
vorderen, en bij sijne succesive rekeningen na behooren te verantwoorden, mitsgaders om aen
den Raad te berichten en te adviseren:
1.
Welke van die restanten als bancquerout moeten werden geconsidereert;
2.
Of en aen welke pagters wegens vheesterffte of andere hun over gekomene onheijlen
eenige remissie, en so jaa, hoe veel soude behoren verleent te werden;
3.
Wie van deselve door verkopinge van eygene ongereede goederen in staat zijn om hunne
resterende pagten, 't zij dan geheel, 't zij gedeeltelijk, af te doen;
En 4., Wie van hun door in dienst of voor den heer te werken, deselve souden konnen
aansuyveren, en teffens de lopende pagten voldoen.
§ 71. Lasten van den Heer der Heerlijkheid Borculo en desselvs goederen
In aensien der lasten van den Heer der Heerlijkheid Borculo en Hoogst desselvs boven gemelte
goederen, bij de memorie, sub B 1mo onder no 1 tot 19 mede specificq opgegeven, hebben wij
niets tot elucidatie of nadere informatie van UEd. Mog. te remarqueren. Alleenlijk voegen wij met
relatio tot nr. 8 en 9 hierbij, sub SSS 1mo, copie authenticq der geregistreerde acte, dog sonder
datum, waar bij den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski het jaarlijks pensioen ad 600
guldens bij acte van den 12 augustus 1772 aen den drost, mr. G. van Hasselt, toegelegt, over
het jaar 1774 en vervolgens hebben vermeerdert met 200 gulden en die jaarlijkse 800 guldens
geassigneert en geaffecteert op de revenues [258] der heerlijkheid Borculo.
Pensioen van den rentmeester Spanker
En wijders, sub SS 2do, copie authenticq van de mede geprothocolleerde acte in dato 8 augustus
1772, waar bij wel gemelte heer Fürst en vrouwe Fürstinne Czartoryski aen den rentmeester
Fredrik Ernst Spanker, wanneer hij van dit rentampt ontslagen wierde of selvs daar voor kwam
te bedanken, hebben toegelegt een jaarlijks pensioen van 300 guldens insgelijks uit de revenues
van Borculo, en wel telkens op Martini te betalen.
§ 72. Verleende adjunctien en survivances van eenige bedieningen
En wat laastelijk betreft de door den heer Fürst Czartoryski verleende adjunctien en survivances
der ampten en bedieningen in de heerlijkheid Borculo, bij de memorie sub B 1mo mede
opgegeven, daar omtrent sullen wij ons kortheidshalven refereren tot het geene wij des wegens
boven, capittel 2, § 28, 48, 70, 113, 115 en 120 reets hebben gesegt.

§ 73. Overgang tot de gerechtigheden, goederen, effecten en inkomsten van de
Heerlijkheid Lichtenvoorde
Hiermede nu overgaande tot de gerechtigheden, goederen, effecten en inkomsten van de
Heerlijkheid
Lichtenvoorde
So sullen wij daar omtrent all mede volgen de lijndraad van de memorie sub B 2do en dien
volgens alhier remarqueren.
§ 74. De Stad, Heerlijkheid en desselvs jurisdictie als mede de ampten en bedieningen
Ad num. 1mum en 2dum. Dat wij bij het reets boven capittel 2 en 5 gesegde met opsigt tot de Stad
en Heerlijkheid Lichtenvoorde nevens de hooge, middelbaere en laage jurisdictie over deselve,
gelijk mede in aensien van de collatie der politicque en ecclesiaticque ampten [259] en
bedieningen aldaar, verder niets hebben te voegen, en mitsdien ons daar toe kortheidshalven
sullen refereren.
§ 75. De jacht in de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Ad num. 3tium. Dat er geene quaestie is of het recht van jacht in de Heerlijkheid Lichtenvoorde
gehoort privative aen den heer van die Heerlijkheid, uitgesondert alleen, dat, als reets boven,
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capittel 2, §160, is gesegt, de tijdelijke heeren van Harreveld altoos hebben gesustineert de vrije
en privative jacht te hebben in de kring van Harreveld en om het overige gedeelte van de
boerschap Zuijvent mede te mogen jaagen.
Gelijk ook de borgeren der stad Groenlo praetenderen het recht van jacht te hebben in de
Heerlijkheid Lichtenvoorde, en hetselve ook werkelijk exerceren. Dog op welke gronden dat een
en ander gebouwt is, hebben wij niet konnen ontwaar werden, en sal het de moeyte nog wel
waardig zijn, dat deswegens nader ondersoek gedaen werd.
§ 76. Den Heer heeft deesen aengaende geene andere bijsondere schikkingen gemaakt
dan het verleenen van jacht passen
Wij hebben niet bevonden nog eenigzints ontwaar konnen werden dat den Heer van
Lichtenvoorde ooyt privative schikkingen en depositien 't zij met betrekkinge tot het openen en
sluyten, 't zij anderzints over deese jacht heeft gemaakt, dan alleen om aen deese en geene te
permitteren de jacht in die heerlijkheid te mogen exerceren.
§ 77. Versogte continuatie van die verleende permissien
Van deese gepriviligeerdens hebben sig om continuatie van die permissie geaddresseert:
1.
Den geweesen raad van den heer der heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde en actuel
nog geadjungeerden en geauctoriseerden richter en [260] landschrijver van
Lichtenvoorde, mr. Isack van der Meer de Walcheren, bij het request sub TTT 1mo, waar
bij desselvs originele commissie als raad voorschreven is geappliceert, en
2.
den predikant van Lichtenvoorde, ds. I. Jagerinck, aen wie den heere Fürst Czartoryski bij
perpetuele acte van den 11 augustus 1772, deesen in copia authenticq annex sub TTT
2do heeft gepermitteert om geduerende het jachtsaisoen so in eygen persoon als met een
goed vriend bij hem gelogeert in de Heerlijkheid Lichtenvoorde te mogen jaagen. En
hebben wij voor ons omtrent beyde die versoeken geene sonderlinge bedenkinge.
§ 78. De eendepoelen
Ad num. 4tum. Dat deese eendepoelen werden verpagt voor paaren eendvogels, doende ieder
paar 5 stuyvers, en zijn deselve laast op den 24 december 1771 voor 6 jaaren, ingegaen met
1mo januari 1772 verpagt te samen voor f 21-14-0, als sub VVV.
§ 79. De visserijen
Ad num. 5tum. Niets te remarqueren zijnde, dient.
§ 80. Het houden der wagt op het Hoff
Ad num. 6tum. Dat de wagten op het Hoff welke bij de hierna, sub WWW 2do, te applicerene 's
Hoves sententie van den 22 juli 1640 bij provisie op twee mannen sonder exentie of
verschoninge van iemand, die deselve te doen schuldig is, niet regulier gehouden en waar
genomen werden, maar dat sommige dienstpligtigen in plaats van dien 2 à 3 uuren voor den
Heer te werken, en anderen deselve ieder reys afkopen met 2 stuyver. Den rentmeester
Huijninck meende, dat veele dienstpligtigen dit beswaar wel voor altoos souden afkopen, dog
sommige niet. Wanneer deese wagten werden gehouden, moet het nodige vuur [261] en licht
ten koste van den Heer gelevert werden.
§ 81. De jaarlijkse wagen- en lijff-diensten
Ad num. 7mum. Omtrent de jaarlijks verschuldigde wagen- en lijff- of handdiensten door de
ingesetenen te praesteren, en bestaande volgens de memorie of lijst sub no. 2do bij den
inventaris sub B 2do gevoegt, in 103 wagen - en 216 lijffdiensten, dog volgens des rentmeesters
rekeningen in 103 wagen - en maar 205 lijff- of handdiensten, gelieven UEd. Mog geïnformeert
te weesen:
1.

Dat in den jaare 1638 over het praesteren van die diensten tussen de erffgenamen,
gildemeesteren en gemeene huyslieden der heerlijkheid Lichtenvoorde als impetrant, en
den Grave van Limburg Bronckhorst als doenmaligen Heer van die Heerlijkheid,
gedaagde, voor den Hove Provinciael van Gelderland proces ontstaan zijnde. Daarop bij
's Hoves sententie van den 20 december 1639 is geordonneert, dat voor commissarissen
van den Hove een behoorlijk reglement op het praesteren van deese diensten soude
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werden beraamt als sub WWW 1mo.
Dat parthijen ten dien eynde voor heeren commissarissen van den Hove erschenen
zijnde, vervolgens bij nadere sententie of uytspraak van den 22 julii 1640 is verstaan: "dat
de dienstpligtigen van Lichtenvoorde gehouden souden zijn, om tweemaal in 't jaer
(wagen-)diensten te doen, de eene des somers bij gras-, en de andere des winters bij
strootijden, dat gelijke voet ook soude werden gehouden met die geene die met het lijff
dienen, en wel met sonnen op- tot sonnenondergang op des Heer sijn kost en dranck, dat
die ten aensien van de binnen diensten soude sijn gereguleert na andere [262] heeren
huysen, dewelke gelijk recht van dienen hebben, dat wegens de buyten diensten parthijen
sig over sekere tax van penningen des daags souden mogen vergelijken, en dat bij
ontstentenisse van dien daar over bij den Hove eene beraminge gedaen soude werden,
ende dat wanneer buyten het ampt gevaeren wierde twee volle erven te samen souden
spannen, ende halven na advenant. Voorts dat de beurt eerst soude moeten zijn
omgegaen, voor en aleer den heer de huijslieden voor de tweede maal om te dienen
soude mogen op ontbieden; dat de aankondinge daar van soude moeten geschieden op
behoorlijke tijd te vooren, ten minsten ongerief en ter meeste verschoninge van de
huyslieden, so veel eenigzints doenlijk, insonderheid in de saay- en bouwtijd, sonder dat
van de gepasseerde diensten eenigen agterstand soude konnen werden gevordert, en
dat het aen den heer vrij staat voor wie hij die diensten wil laten doen. En eyndelijk dat die
goederen waarop geene huysen staan so lange die onbewoont blijven, van de
voorschreven diensten vrij zijn, als sub WWW 2do.
Dat in 't begin deeser eeuw tussen T. Abbinck en H. Meekers q.q. cum suis als
impetranten, en den doenmaligen Heer van Lichtenvoorde, F. van Heijden als gedaagde,
wederom proces voor den Hove Provinciael van Gelderland over het praesteren der
heerendiensten ontstaan zijnde bij accord voor heeren commissarissen [263] uit den
Hove den 21 junii 1713 tussen parthijen gesloten deesen annex sub WWW 3tio is verstaan
"dat den Heer van Lichtenvoorde exact soude moeten naleeven de sententie sub WWW
1mo en het opgevolgde reglement, sub WWW 2do, en geene diensten mogen laten
uitkopen.
Dat omtrent de wagt turff (waar van straks nader sal werden gesproken) en het houden
van de wagt op 't Hoff, soude werden verbleeven bij de voornoemde sententie en 't
gemelte reglement, uitgesondert het gebod van de heeren Staaten van den Lande en het
bewaaren van gevangens, die den heer wel gekluystert, en in alle sekerheid soude laten
setten.
En dat den heer het wagthuys behoorlijk soude moeten voorsien van vuur en licht met het
daartoe nodige gereedschap.
Dat het poinct van nieuw getimmer mede soude werden gelaten bij 't oude gebruyk,
sententie en reglement, met deese ampliatie nogtans, dat voor het vergroten en repareren
der huysen, die tevoren gedient hebben of vrij gekogt zijn, de impetranten met geene
meer lasten souden mogen werden beswaart, daar onder echter niet begrepen sodaene
hutten die om haar onvermogen geene servitia praesenteren, ingevalle deselve met
wederzijds consent, namentlijk van den heer en van de geërffdens, werden vergroot, en in
huysen geconverteert, en dat deselve als dan mede gehouden souden weesen diensten
te doen.
Dat het aan de huyslieden soude vrijstaan om, tot maintien van haare markten, alle
vreemde en ongequalificeerde te schutten of te peynden, en die ook wederom mogen
relaxeren, indien de geschutte het dadelijk afmaakte. Dog dat wanneer sulks [264] binnen
24 uuren niet gedaen wierde, als dan het pand onder den richter gebragt en verder na
landrechte geprocedeert soude moeten werden.
Dat in de Lieveldse markt ten behoeve der woltmade van den Heer der Heerlijkheid
Lichtenvoorde plaggen souden mogen werden gemaayt. Dog dat voor het overige die
markt soude verblijven bij de lymieten en vrijinge als van ouds.
Dat de huyslieden voor wagen- en lijffdiensten, in plaats van kost en dranck souden
hebben des daags 2½ stuyver, en voor de wagenbuytendiensten ieder met haar twee te
samen aengespannen, 13 stuyver.
Voorts dat deselve ten reguarde van den binnenlijff- en wagendiensten, souden mogen
volstaen met van 1o april tot 1o october van ses tot ses uuren, en van 1o october tot 1o
april met sonnen op- en ondergang telkens op en van haar werk te weesen, en met opsigt
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tot de buytendiensten niet gehouden souden weesen meer dan eene vragt in of uyt te
voeren, nog langer als twee dagen uyt te blijven".
En 4. Dat all zedert eenige jaaren herwaarts geene van de verschulde 103 wagen diensten
reëel gepraesteert zijn, maar voor ieder derselve is betaalt geworden 15 stuyver,
makende jaarlijks f 77-5-0, die dan ook also telkens bij des rentmeestersrekeninge in
ontvangst gebragt en verantwoord zijn.
Voor het overige sullen wij ons deesen aengaende kortheidshalven refereren tot het reets
boven, § 14 van dit capittel gesegde in aensien der wegen- en lijff- of handdiensten [265]
in de Heerlijkheid Borculo.
§ 82. Te leverene turff door eenige erven
Ad num.8rum. Dat bij de voornoemde sententie, sub WWW 1mo, mede is verstaan, dat ieder vol
erff jaarlijks verschuld een goed voer turff en een halv erff na advenant, te leveren aen het
Amptshuys te Lichtenvoorde of daaromtrent, om daarvan de wagten behoorlijk en genoegsaem
voorsien zijnde, de overrest te verblijven ter dispositie van den Heer. Dat all zedert veele jaaren
herwaarts die turff niet in natura gelevert, maar jaarlijks tot redemtie betaalt en in de
domeinrekeninge verantwoord is, voor een groot voer eene gulden, en voor een kleyn voer 16
stuiver. En dat de kleyne voeren bedragen niet 74½ , so als bij den inventaris, sub B 2do n.8., is
opgegeven, maar 77 voeren relatio tot de laatste domeinrekeningen.
§ 83. De rookhoenderen
Ad num 9num. Dat bij het boven gemelte accord, sub WWW 3tio, mede is geconvenieert en
overeengekomen, dat het poinct der rookhoenderen soude werden gelaten bij het oude gebruyk,
met dien verstande nogtans, dat geene hoenderen ouder als één jaar souden mogen en deselve
van St. Michiel af tot Paaschen toe moeten gelevert werden. Voorts dat derselver getal niet 244,
so als bij den inventaris, sub B 2do, is opgegeven, maar volgens des rentmeestersrekeningen
245 bedraagt, en dat deselve jaarlijks door den rentmeester in eene massa werden verkogt
ordinair tegens 6½ stuyver het stuk.
[266]
§ 84. Het erffmarkenrichterschap
Ad num. 10mum. Omtrent het erffmarkenrichterschap over de drie boerschappen Zuijvent,
Lievelde en Vragender, sullen wij ons kortheidshalven eenvoudig refereren tot hetgeene dien
aengaende boven in 't generael is gesegt met opsigt tot de Heerlijkheid Borculo, capittel 2, § 46,
en met relatie tot de Heerlijkheid Lichtenvoorde, eodem capite, § 160, et antecedenti, § 81, en
het daar bij aengehaelde accord, sub WWW 3tio.
§ 85. Erffpagten, chinsen en uitgangen
Ad num. 11mum, 12, 13, 14 et 15tum. En omtrent deese erffpagten, chinsen, thinsen en uitgangen
tot den inventaris, sub B 2do, selvs en de daarbij gevoegde memorien, sub Nis 3, 4, 5 et 6.,
mitsgaders des rentmeesters successive rekeningen.
§ 86. Pagthoenderen en pagteyeren
Ad num. 26tum et 17mum. So ook in aensien der pagthoenderen en pagteyeren van de domaniale
erven en goederen tot de hierna over te leggene verpagtsconditien. Alleen met een woord hier
bijvoegende, dat de eene en andere in natura gelevert, en door den rentmeester respective in
massa verkogt werden, de hoenderen ordinair tegens 3 stuyvers 't stuk, en de eyeren tegens 14
stuyvers het hondert, relatio tot de domeinrekeningen.
§ 87. Uitgangen van schansbossen of korven
Ad num. 18vum. Dat deese schansbossen of korven zijn vaste steedigheden of uitgangen uit de
erven of goederen nominatum gemelt op de memorie sub n. 7 gevoegt bij den inventaris, sub
B.2do, dog maar om de twee jaaren verschulden, en als dan door den rentmeester verkogt
werden.
§ 88. Uitgangen onder benaminge van schepelthiend
Ad num. 19vum. Dat deesen so genoemden schepelthiend mede [267] zijn vaste steedigheden of
uitgangen, gaende uit de erven of goederen op de memorie sub no 8 gevoegt bij den inventaris
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sub B.2do specificq gemelt, werdende deselve door den rentmeester opgehaalt en dan tegens
ordinaire marktgang verkogt.
§ 89. Steedigheden onder de benaminge smal- en bloedthiendens
Ad num. 20mum. Dat insgelijks deese smal- en bloedthiendens zijn vaste stedigheden en
uitgangen in geld betaalt werdende, apparent door uytkopingen van de eygentlijke smal- en
bloedthiendens.
§ 90. Uitkopinge der chinsen, stedigheden en uitgangen
En sullen wij ons, met opsigt tot het uitkopen der voornoemde chinsen, steedigheden en
uitgangen, kortheidshalven refereren tot het geene wij deesen aengaende reets boven, § 26,
met relatie tot de Heerlijkheid Borculo hebben gesegt, als alhier of in aensien van de
Heerlijkheid Lichtenvoorde mede van volkomene applicatie zijnde.
§ 91. Jaarlijks tribut der jooden
Ad num. 21mum. Dat het actuel getal der in- en opwonende jooden in deese Heerlijkheid maar
bestaat in vijf en derselver opgegeven jaarlijks tribut telkens bij de domeinrekeninge
verantwoord werd.
§ 92. De garff- en bloed-thiendens
Ad num. 22dum et 23tium. Dat van deese garff- en bloedthiendens geene thiendrollen gevonden
werdende, wij, om deselve bij vervolg van tijd in een goede en volledige order te konnen doen
formeren, wel van gedagten souden weesen, dat daar toe even het selvde middel soude konnen
werden bij de hand genomen, als wij boven, § 27, in aensien der grove- of garffthiendens onder
de Heerlijkheid Borculo hebben voorgeslagen. Dog considererende [268] dat den rentmeester
Huijninck de man niet is door wie sulks soude konnen werden uitgevoert, sal het best weesen,
daar mede te supersederen tot dat de administratie der domeinen van de heerlijkheid
Lichtenvoorde op eene andere en betere voet gebragt sal zijn, of ten minsten, dat men eerst sal
hebben gesien het effect van onse voorschreven voorslag, § 27.
§ 93. Het Slot of Huys Lichtenvoorde cum annexis
Ad num 24tum. Dat het Slot of Huys Lichtenvoorde is een oud, onbewoonbaer en genoegsaem
irreparabel gebouw van geen ander gebruyk zijnde, gelijk op hetselve ook geene de minste
meubels gevonden werden, dan dat de eene voorkamer werd gebruykt tot een vergaderplaats
van het gericht, en dat de gevangenkelder mede op dit Huys is.
Dit dan so zijnde en het teffens seeker wesende, dat Sijne Hoogheid nooyt eenig gebruyk van dit
genoegsaem ten ruiine dreygende Slot of Huys sal maken, terwijl hetselve anders ook
genoegsaem uit de grond nieuw opgebouwt soude moeten werden, komt het ons voor best te
weesen, om hetselve geheel en all te raseren, en 't zij tot afbraak te verkopen, 't zij ten koste van
het Domein te laten afbreken, en de materialien, voor so verre nog goed sullen werden
bevonden, tot reparatie der bouwhoeven, moolens en verdere gebouwen, so in de Heerlijkheid
Borculo als in die van Lichtenvoorde te employeeren. so als bij nadere opneminge best en
profitabelst sal werden bevonden. Sullende daar na ligtelijk eene convenable schikkinge konnen
werden gemaakt tot het reguleren van een vergaderplaats voor het [269] gericht, en sullen wij
op het eynde van dit capittel nader opgeeven onse gedagten over het conserveren van de
gevangenkelder of anders het maken van een gevangenhuys. Ook sal daarna beeter konnen
werden geoordeelt en bepaalt welk employ men sal konnen maken van het terrein waar op het
slot actuel staat.
§ 94. De schuur en woninge op het bassecourt
Voor of op het bassecourt van dit Slot of Huys staat een vrij groote schuur, en daar in zijnde
woninge nevens een kelder, welk een en ander actuel is verpagt aen en bewoont werd door
Hendrik van Lochem, jaarlijks voor 15 guldens. Dog is deese pagt ieder jaar los, mits tijdig
gedenuncieert werdende.
§ 95. De hoven, cingels en bossen
Wijders werd den hoff of tuyn nevens de gragt en sogenaemde boomgaard, zijnde thans tot
hoffland aengelegt, verpagt, gelijk hier na, § 115, sal werden gesegt. En zijn sowel de cingels als
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het groote bosch en het Huning boschje in vrij goede order.
§ 96. De vijff woningen binnen Lichtenvoorde
Ad num 25tum, 26tum et 27mum. Sullen wij alleen aenmerken:
1.
Dat van de daarbij gemelte vijff woningen binnen de Stad Lichtenvoorde, de drie eerste,
gemeenlijk genaemt het Weeshuys, voor de tijd van ses jaaren, aenvang genomen
hebbende met 1o meii 1775, en dus allereerst sullende expireren met ultimo april 1781,
zijn verpagt aen Lodewijk Diederik van Aleman, te samen om 25 guldens jaarlijks als sub
XXX 1mo, en het vijfde of het sogenaemde Brouwhuys voor dieselvde termijn van ses
jaaren aen Jan Westerman om 12 guldens jaarlijks als [170] sub XXX2do., terwijl het
vierde gratis werd bewoont door den voogd van Lichtenvoorde, hoewel niet so seer als
een recht, dan wel bij vergunninge en dus alleen tot revocatie.
En 2. Dat de jaarlijkse lasten en het onderhoud deeser vijf woningen meerder komende te
belopen, dan de voornoemde pagt te samen ad 37 guldens jaarlijks rendeert, gelijk onder
anderen in den jaare 1773, uytwijsens des rentmeestersrekeninge over dat jaar, tot
reparatie van deselve is geëmployeert eene summa van f 258-8-4, het na onse gedagten
veel profitabeler sal weesen deselve publicq aen de meestbiedende te verkopen.
§ 97. De koorn-, wind- en rosmolen cum annexis
Ad nu. 28vum. Dat deese koorn-, wind- en rosmolen nevens het bij gehorende woonhuys in een
vrij goede staat, en met den hoff en een weydje voor de tijd van ses jaaren, aenvang genomen
hebbende met Martini 1772, en dus sullende expireren op Martini des aenstaende jaars 1778,
verpagt zijn aen Evert Vinderbosch om 525 guldens jaarlijks en aen toepagt twee paar
hoenderen als sub XXX 3tio, en wel onder de gestelde cautie of borgtogt sub XXX 4to.
§ 98. Het erve Huning
Ad num 29vum. Dat het erff en goed Huning voor ses jaaren ingegaan Petri 1774 is verpagt aan
Jan Hendrik Huning voor de 3de garff en aen geld: f 44-10-0, mitsgaders aen toepagt: 100
eyeren en vier hoenderen, als sub XXX 5to.
§ 99. Het erve Rabensteede
Ad num. 30mum. Dat het erff en goed Rabensteede mede voor [271] ses jaaren, aanvang
genomen hebbende Martini 1772, en sullende dus expireren Martini des aanstaende jaars 1778,
is verpagt aan Bartholt Huninck op de 3de garff en in geld 28 guldens jaarlijks, mitsgaders aen
toepagt 100 eyeren en 6 hoenderen als sub XXX 6to.
§ 100. Het erve de Haar
Ad num. 31mum. Dat het erff en goed de Haar insgelijks voor 6 jaaren aanvang genomen
hebbende met Martini 1772, en dus mede sullende expireren Martini des aanstaende jaars
1778, is verpagt aen Jan Berend Hoijting voor de 3de garff en aen geld 25 guldens jaarlijks,
mitsgaders aen toepagt 50 eyeren en 4 hoenderen, als sub XXX 7mo.
§ 101. Het erve Haverkamp
Ad num. 32dum. Dat het erff en goed Haverkamp is verpagt aen Jan ten Brundel voor 6 jaaren
ingegaen Petri 1775 voor de 3de garff en aen geld 38 guldens jaarlijks, mitsgaders aen toepagt
100 eyeren en 6 hoenderen, als sub XXX 8vo.
§ 102. De bouwlanden op de Woord en Winkel
Ad num. 33tium et 60mum. Dat deese bouwlanden gedeeltelijk werden gebouwt onder het erff
Rabensteede, en gedeeltelijk voor 6 jaaren, aanvang genomen hebbende met Martini 1772 en
sullende dus expireren Martini des aenstaende jaars 1778, zijn verpagt, en wel twee parceelen
aen Harmen Gierking voor de 3de garff en aen geld 3 guldens jaarlijks, mitsgaders tot toepagt 4
hoenderen, als sub XXX 9no, een aen Bartholt Raben op Gierking voor de 3 garff, aen geld: f 110-0 en 4 hoenderen jaarlijks, ut sub XXX 10mo, en een aen Jan Welink voor 18 guldens jaarlijks,
als sub XXX 11mo.
[272]
§ 103. De Scholten- en Burenkamp
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Ad num 34tum. Dat deese bouwlanden nevens dat sub no 83tie, mede voor 6 jaaren ingegaen, en
expirerende als vooren, zijn verpagt aen Jan Kolkman op de 3de garff, aen geld 2 guldens, en tot
toepagt 4 hoenderen, als sub XXX 12mo.
§ 104. Het erve Holkenberg
Ad num. 35tum. Dat het erff en goed Holkenberg is verpagt voor 6 jaaren, aenvang genomen
hebbende met Petri 1774, aen Jan Groot Holkenberg op de 3de garff, aen geld 54 guldens,
mitsgaders aen toepagt 100 eyeren en 6 hoenderen, als sub XXX 13tio.
§ 105. Het erve Groot Avinck
Ad num. 36tum. Dat het erff en goed Groot Avinck is verpagt voor 6 jaaren, aenvang genomen
hebbende met Petri 1774, aen Jan Groot Avinck, jaarlijks voor f 113-10-0, en aen toepagt 100
eyeren en 6 hoenderen, als sub XXX 14to.
§ 106. Het erve Kleijn Avinck
Ad num. 37tum. Dat het erve en goed Kleijn Avinck voor 6 jaaren, mede aenvang genomen
hebbende met Petri 1774, is verpagt aen Jan Derk Kleijn Avinck, insgelijks voor f 113-10-0 en
aen toepagt 100 eyeren en 6 hoenderen jaarlijks, als sub XXX 15to.
§ 107. Het erve Gaspenveld
Ad num. 38vum. Dat het erve en goed Gaspenveld is verpagt voor 6 jaaren, ook aenvang
genomen hebbende met Petri 1774, aen Gerrit ten Gaspenveld op de 3de garff en aen geld 18
guldens jaarlijks, mitsgaders aen toepagt 50 eyeren en 6 hoenderen, als sub XXX 16to.
§ 108. Het erve Have
Ad num. 39num. Dat het erve en goed Have is verpagt aen Hendrik ten Have voor 6 jaaren,
ingegaen Petri 1774, op de 3de garff en [273] aen geld 20 guldens, mitsgaders aen toepagt 50
eyeren en 6 hoenderen jaarlijks, als sub XXX 17mo.
§ 109. De Hofflanden of gaarden
Ad num. 40mum, 41, 42 en 44tum. Omtrent deese Hofflanden of gaarden sullen wij maar in 't
generael remarqueren: dat deselve laast op den 3 maart 1772 publicq voor de tijd van 6 jaaren,
aenvang genomen hebbende Petri 1772, en sullende expireren met Martini deses jaars 1777,
zijn verpagt, die sub no 40 voor f 7-10-0, die sub No 41 te samen voor 34-10-0, die sub no 42
voor f 3-10-0, en die sub no 44 te samen voor f 20-15-0, als sub XXX 18vo. Terwijl den Gaarden,
genaamt de Hoppenhegge, sub nro 43tio, uyt de hand voor een onbepaalde tijd, mits de pagt
ieder jaar los zijnde om f 1-10-0 jaarlijks is verpagt.
§ 110. De hoven door den landschrijver en den voogd gebruykt
Ad num. 45tum et 46tum. Wegens deese twee hoven of gaarden, waar van het gebruyk respective
aen den landschrijver en aen den voogd is gelaten, hebben wij niets te remarqueren.
§ 111. Het hofje in het bosch of Goslingsmathe
Ad num. 47mum. dat dit hoffje of stukje lands voor 3 jaaren ingegaen Martini 1776 is verpagt om 3
guldens jaarlijks, als sub XXX 19vo.
§ 112. Het hooyland in de Woltmathe
Ad num. 48vum. Dat dit hooyland eygentlijk is verdeelt in drie groote of 6 halve parceelen,
waarvan het 1ste en 2de in 4 parthijen is verpagt voor 6 jaaren, aanvang genomen hebbende met
Martini 1775, te samen voor 33 guldens, als sub XXX 20mo, en dat het 3de parceel zijnde ses
dag maayens groot, door den voogd gratis werd gebruykt.
[274]
§ 113. Verdere hooylanden
Ad num. 49rum tot 58vum incluis. Dat deese hooylanden jaarlijks respective om te hooyen, en voor
de naweyde publicq werden verpagt.
§ 114. Den hoff, tuyn en gragt
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Ad num. 59, 60 en 61mum. Dat den grooten Poll, zijnde de eygentlijke hofftuyn, sub no 61mum,
nevens de oude gragt van 't Hoff, sub no 59, wel voor 12 jaaren, aenvang genomen hebbende
met 1o november 1775, dog onder conditie, dat het aen den heer sal vrij staan deese pagt
jaarlijks te denuncieren, zijn verpagt voor te samen 11 guldens als sub XXX 21mo, en den
boomgaard van het Hoff nu mede een gaarden zijnde, sub no 60, op die selve voet, wijse en
conditie voor 10 guldens jaarlijks als sub XXX 22do.
§ 115. Den plas, de bleek en de wal van het Hoff
Ad num 62dum, 63 et 64tum. Dat deese drie parceeltjes, van weinig aanbelang wesende, het
gebruyk van deselve aen den rentmeester gratis is gelaten.
§ 116. Bouwlanden onder de Kring van Lichtenvoorde
Ad num. 65tum tot 83tium incluis. In aensien van deese bouwlanden sullen wij maar in 't generael
remarqueren: dat deselve voor so verre niet op de 3de garff gebouwt werden nog bij de erven
van den Heer gevoegt zijn, nog door den landschrijver gratis gebruykt werden. Zijnde het 6de en
7de parceel van den Hoffesch laast op den 27 junii 1772 voor de tijd van ses jaaren, aenvang
genomen hebbende met Martini des jaars 1772, en dus sullende expireren met Martini des
aenstaende jaars 1778, publicq sijn verpagt te samen voor eene summa van f 845-10-0, relatio
tot de conditien van verpagtinge boven, sub XXX 11mo, reets g'appliceert.
(275)
§ 117. De pagters van de koornmolen, van de erven en van de sesjaarige bouwlanden
betalen mede de verpondinge boven derselver pagtpenningen
Wij hebben onnodig geoordeelt om alhier speciale mentie te maken van de verdere conditien,
waar op respective de koornmolen, de erven en eenige losse landerijen zijn verpagt geworden.
Maar sullen ons daar omtrent kortheidshalven tot de geappliceerde conditien van verpagtinge
selvs refereren, alleen maar met een enkelt woord hier bij voegende, dat de pagters, so van de
koornmolen als van de bijsondere erven en de sesjaarige bouwlanden verpligt zijn om boven de
opgegevene pagten mede te betalen de ordinaris verpondinge, gelijk de extraordinaris
verpondinge, voor so verre die ten laste der pagters mogte werden uitgeschreven, terwijl den
Heer alleen de ordinaris verpondinge betaalt voor het Heeren- of Amptshuys, van den
Schaarsen en Vragender thiend, van een campje in den Nijenbosch, van de Tollenaershoff, van
het eerste parceel in het kleyne hoffland, van het 6de en 7de parceel op den Hoffesch, en van het
bovengemelte huys bij den voogd bewoont, de eene en andere jaarlijks ter summa van 82-2-8.

Goederen onder Breedevoort
§ 118. Het erff de Neeth
Ad num. 84tum. Dat het erff en goed genaamt de Neeth onder Aalten in de boerschap Barlo
geleegen, voor 6 jaaren, aenvang genomen hebbende met Petri 1775, is verpagt aen Berend te
Neeth jaarlijks boven de verpondinge voor de 3de garff, en aen geld: f 39-17-0, als sub XXX 23tio.
§ 176. Het erff Hillensteede
Ad num. 85tum. Dat het erff en goed Hillen of Hillensteede in voorschreven boerschap gelegen,
mede voor 6 jaaren ingegaen Petri 1775, is verpagt aen Gerrit Jan Hillen, boven en behalven de
verpondinge, voor de derde garff, en aen geld: 30-17-0, als sub XXX 24to.
§ 120. Het erff Cappers
Ad num. 86tum. Dat het erff en goed Cappers onder Aalten in de boerschap Haart geleegen, voor
drie achtste parten aen den Heer van Lichtenvoorde en voor 5/8 aen Peter Vaags te Aalten
toebehorende, is verpagt aen Jan Cappers voor 6 jaaren, aenvang genomen hebbende met
Martini 1775, voor de 3de garff en aen geld voor 3/8 van den Heer f 9-0-8. Zijnde de 3/8 van de
3de garff met en beneffens de volgende parceelen, sub nis 90 tot 96, aen den stadhouder
Aberson verpagt, als hier na § 124 sal blijken.
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§ 121. Het erff Wikkerdinck
Ad num. 87mum. Dat het erff en goed Wikkerdinck onder Aalten in de boerschap Haart Heurne
gelegen, insgelijks voor 3/8 parten aen den Heer van Lichtenvoorde, en voor 5/8 aen den
voornoemden Peter Vaags toebehorende, voor 6 jaaren ingegaan Martini 1775, is verpagt aen
Derk Wikkerding op de derde garff en aen geld voor het aendeel van den Heer f 4-16-0. Zijnde
de 3/8 van die derde garff mede verpagt aen den stadhouder Aberson, als hier na § 124 sal
werden gesegt.
(277)
§ 122. De landerijen Rikkerding
Ad num. 88vum. Dat de landerijen genaamt Rikkerding onder Aalten in de boerschap Barlo
gelegen, in seven parcelen en aen seven onderscheidene personen, voor de tijd van ses jaaren,
aenvang genomen hebbende met Martini 1775, zijn verpagt jaarlijks voor de derde garff met het
stroo en aen toepagt 12 hoenderen en 100 eyeren, dog die in geld werden betaalt met f 4-10-8
als sub XXX 25to.
§ 123. Den Cappersthiend
Ad num. 89rum. Dat deese ¼ en nog 7/24 gedeeltens van den koorn- en bloedthiend onder
Aalten, boerschap Haart Heurne, genaamt den Cappersthiend, voor 6 jaaren aenvang genomen
hebbende met 1mo januarii 1775 zijn verpagt aen den stadhouder Aberson, en wel het ¼ met en
beneffens de goederen seq. § 124 gemelt, en de 7/24 gedeeltens voor 50 guldens jaarlijks,
mede onder conditie dat den pagter binnen drie jaaren soude moeten doen eene schriftelijke
specificque opgave uit welke erven en goederen hij deesen thiend heeft getrokken, als sub XXX
26to.
§ 124. Goederen bij den stadhouder Aberson in pagt.
Ad num. 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96. Dat deese parceelen nevens de 3/8 parten der garven van
het goed Cappers, gelijk mede de 3/8 parten der garven van het goed Wikkerdinck, en ¼
gedeelte van de Cappersthiens, als boven respective § 120, 121 en 123 reets gesegt. Dan nog
de derde garff van het 1/16 gedeelte in het erff en goed Blekking, seq nro 97 voorkomende, en
laastelijk de derde garff van het een vierde part van het goed Velthuijs, hetwelke vergeeten is
mede op de memorie sub B 2do te brengen, en waarvan hier na § 128 nog met [278] een woord
sal werden gesproken, in eene massa voor de tijd van ses jaaren, ingegaen Petri 1775, zijn
verpagt aen den stadhouder Aberson om f 100-15-0 jaarlijks, als sub XXX 27mo.
§ 125. Het erve Blekking
Ad num. 97mum. Dat het erff en goed Blekking, onder Wenterswijk in de boerschap Miste
geleegen en maar voor 1/16 part aen den Heer van Lichtenvoorde gehorende, werd gebouwt op
de 3de garff, en welke voor Sijn Hoogheids aandeel mede aen den stadhouder Aberson verpagt
en, als gesegt, onder de pagt van de parthijen anteceden, §124 gemelt, begrepen is.
§ 126. Het huys en den hoff genaamt de Papiermoolen
Ad num. 98vum. Dat het huis en den hoff genaamt de Papiermoolen onder Aalten in de
boerschap Barlo geleegen, voor ses jaaren, aenvang genomen hebbende met 1mo meii 1775,
zijn verpagt aen Jan Vervelde, jaarlijks voor 15 guldens, als sub XXX 28vo.
§ 127. Losse wey- en bouwlanden en hoven onder Aalten
Ad mum. 99num 100 et 101. Dat deese hoven, wey- en bouwlanden onder Aalten voor 6 jaaren,
aenvang genomen hebbende met Petri 1775, zijn verpagt aen den stadhouder Aberson,
tesamen voor 40 guldens jaarlijks, als sub XXX 29ro.
§ 128. Het Velthuijs
Ad num. 103. Dat deese twee hoekjes tuynland nevens het ¼ part van het goed Velthuijs, zijnde
bouwland onder Aalten in de boerschap Haart Heurne gelegen, voor 6 jaaren, aenvang
genomen hebbende met Petri 1775, zijn verpagt aen Janna Velthuijs en wel het tuynland voor 2
guldens jaarlijks, en het bouwland voor de derde garff, als sub XXX 30mo. Zijnde [279] die 3de
garff mede met de verdere parthijen, § 124 gemelt, aen den stadhouder Aberson verpagt en
onder de conditien, sub XXX 27mo begrepen.
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§ 129. Het Clumpscampje
Ad num. 103tium. Dat dit bouwland onder Aalten in de boerschap Barlo gelegen, voor ses jaaren
aengenomen hebbende met Petri 1775, is verpagt aen Willemina Clumps voor 3 guldens
jaarlijks, als sub XXX 31mo.
§ 130. Rikkerdinckscampje en Hietbrincksmathe
Ad num. 104tum. Dat dit Rikkerdinckscampje en de Hietbrincksmathe, mede in de boerschap
Barlo in het Barlose goor gelegen, voor ses jaaren, aenvang genomen hebbende met Petri
1775, zijn verpagt aen Derk Hoensen om f 23-12-8 jaarlijks, als sub XXX 32do.
§ 131. De Schaperije
Ad num. 105tum. Dat dit goed genaamt de Schaperije, bestaande in huys, hoff en schaapstal,
nevens een stuk bouwland, groot 4½ schepels gesaay, onder Aalten in de boerschap Barlo
gelegen, door den schaapherder Harmen Jan Sieberinck gratis bewoont en gebruykt werd. Dat
denselven bovendien als schaapherder jaarlijks in geld geniet f 4-8-0, en uyt de erven de Neethe
en Hillen 12 schepels rogge en 12 schepels boekweyt, teffens de vrijheid hebbende om ten
sijnen profijte 30 stuks schapen onder 's heeren kudde te mogen houden, als sub XXX 33tio. En
gelieven UEd. Mog. deesen aengaende verder geïnformeert te weesen:
Dat het eenigste voordeel, dat den Heer van deese schaaperije [280] of het houden van een
kudde schapen profiteert, bestaat in het verkopen van de woll en van eenige oude schapen. En
dat dit een en ander jaarlijks heeft afgebragt plusminus 50 guldens. Maar wanneer wij nu
considereren eensdeels, dat hiervan het huys en de schaapstal onderhouden, het hooy tot
wintervoer der schapen ingekogt en de boven gemelte f 4-8-0 nevens het scheeren der
schapen, en verdere lasten betaalt moeten werden, en aen de andere kant de pagt die men
anderzints van het voorschreven huys, den hoff, de schaap stal en het bijgehorende bouwland
soude kunnen trekken, en daar en boven nog profiteren 12 schepels rogge en 12 schepels
boekweyt, dan twijfelen wij seer of het bij continuatie aanhouden van deese schaperije wel tot
voordeel van den Heer komt te verstrekken. En sal het, na onse gedagten, de moeyte wel
waardige weesen, dat sulks nader werd ondersogt.
§ 132. De coppels onder Breedevoort
Ad num. 106tum. Dat deese halve coppele, zijnde hooyland, voor ses jaaren aenvang genomen
hebbende met Martini 1774, is verpagt aen den voornoemden schaapherder Harmen Jan
Sieberinck om 7 guldens jaarlijks, als sub ... lit. XXX 33tio.
§ 133. Van alle de boven gemelte goederen konnen geene werden verkogt, sonder het
lheen der Heerlijkheid Lichtenvoorde te splitsen
Wij hebben boven, ad num. 25 en 26, wel geremarqueert, dat het veel profitabeler soude
weesen om de vier woningen binnen de stad Lichtenvoorde te verkopen, en souden van even
die selvde gedagten ook zijn omtrent diverse van de voorschreven goederen in de Heerlijkheid
Breedevoort [281] gelegen speciael in aensien van die sub nis 86, 87, 88, 89, 97, 98 en 105, was
het niet dat onder anderen met die sub nis 25 en 26 op den 21 augustus 1720, en met alle de
andere op den 14 october 1721 het oude lheen van Lichtenvoorde was vergroot geworden, als
te sien bij het product boven, capittel 4, § 2 sub AAA 2do geappliceert, dus geene van deselve
konnen werden verkogt sonder dit eenig lheen te splitsen, hetwelke seer praejudiciabel weesen
soude.

De havesathe Marhulsen.
§ 134. Het goed Marhulsen
Ad num. 107. In aensien van de havesathe Marhulsen sullen wij boven en behalven hetgeene
daaromtrent so hoc numero als te vooren capittel 2, § 203, gesegt is, waar toe wij ons alhier
kortheidshalven refereren, alleen ter kennisse van UEd. Mog. brengen:
Dat het Huys, stal, boonmgaard, weijde land, eendepoel en visserije in de kolken bij de stall
laast is verpagt geweest aen de heer Wijnand Cappenberg jaarlijks voor 105 guldens. Dog dat
denselven dit goed met november des gepasseerde jaars 1776 heeft gequiteert, en hetselve
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thans leedig staat, hoe seer het geene onaengenaeme buytenwooninge en deselve ook vrij wel
in order is. En souden wij vermeenen provisionel best te weesen:
[bij het volgende in de marge:] Den 27 februari 1777, Fiat auctorisatie conform.
"Dat den rentmeester Huijninck geauctoriseert wierde om de huur daar van bij de couranten te
doen bekend maken".
(282)
§ 135. Het erve de Marse
Ad mum. 108. Dat het erff en goed de Marse in pagt werd beseten bij Willem Marse, jaarlijks
voor de derde garff, en aen geldpagt: f 68-7-0.
§ 136. Het erve Nijveld
Ad. num. 109num. So ook het erff en goed Nijveld bij Derk Nijveld voor de derde garff en aen
geld: f 28-14-0.
§ 137. Het erve Kruijkenstoel
Ad num. 110mum. Insgelijks het erve Kruijkenstoel bij Jan Hendrik Kruijkenstoel voor de derde
garff en aen geld: f 22-0-0.
§ 138. Het erve Bomers
Ad num. 111mum. En eyndelijk het erve en goed Bomers bij Gerrit Bomers voor de derde garff en
aen geld: f 15-0-0.
§ 139. Van deese vier erven werden geene pagtcedullen gevonden
Van alle deese vier boere-erven geene pagtcedullen voorhanden zijnde, nog gevonden
werdende, sal deesen aengaende even hetselvde plaats hebben, hetgeene wij boven, § 65,
reets hebben geremarqueert, waar toe wij ons dan ook alhier kortheidshalven sullen refereren.
§ 140. Het recht van eendepoel in het Borculose Broek.
Ad num. 112. Dat het recht van eendepoel in het Borculose Broek onder Beltrum, door den
rentmeester uit de hand voor een onbepaalde tijd is verpagt aen Jan Hendrik Huijskes, jaarlijks
voor f 2-6-0.
§ 141. Visserije in de Barkel en in de Slink en bank in de kerk van Groenlo
Ad num. 113 et 114tum. Dat sowel het recht om te vissen in de rivier de Barkel en in de Slink, als
de sitplaats in de bank in de kerk der stad Groenlo mede is begrepen [283] geweest onder de
huur van het Huys Marhulsen en daarbij ook dient gelaten te werden.
§ 142. Lijst der restanten tot den 27 december 1776
En laastelijk ad num. 115. Dat wanneer deese lijst der resterende pagten, huuren en andere
inkomsten der goederen onder en van de heerlijkheid Lichtenvoorde en van die tot de havesathe
Marhulsen gehorende, sal weesen opgemaakt, wij de eer sullen hebben deselve of copie van
dien hier bij te voegen, sub XXX 34to.
§ 143. Lasten der Lichtenvoordse en Marhulsense goederen
In aensien van de onderscheidene lasten, steedigheden en uytgangen der Lichtenvoordse en
Marhulsense goederen, bij de staat of memorie sub B 2do no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12
mede opgegeven, hebben wij bij het deswegens aldaar gesegde tot elucidatie of nadere
informatie van UEd. Mog. niets te voegen, en sullen ons dierhalven hiertoe eenvoudig refereren.
§ 144. Verleende adjunctien en survivances
En even so sullen wij ons met opsigt tot de verleende adjunctien en survivances respective van
het richter- en landschrijversampt en van de armejagersplaats der Heerlijkheid Lichtenvoorde,
kortheidshalven alhier gedragen tot het gesegde boven, capittel 2, § 163 en 186.
Bevorens nu dit sesde capittel van ons rapport te sluyten, sullen wij nog drie saaken alhier
remarqueren, als:
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§ 145. De verpagtsconditien
[Bij het volgende in de kantlijn:] Den 14 februari 1778, Fiat resolutie conform.
"1.

Dat, na onse gedagten, alle de verpagts conditien boven [284] sub lit. XXX 1mo tot XXX
33 geappliceert aen den rentmeester, om deselve ten sijnen comptoire te bewaaren,
souden dienen teruggesonden te werden. En wijders dat UEd. Mog. in aensien van de
moolen te Lichtenvoorde, mitsgaders van de erven en parceel landen, so onder die
Heerlijkheid, als onder Breedevoort en in het Schependom der Stad Groenlo gelegen, op
den heer raadcommissaris eerst derwaarts sullende gaen, souden konnen verleenen,
evenwel die selvde auctorisatie als wij boven, § 65, met betrekkinge tot de moolens,
erven en landen onder de Heerlijkheid Borculo hebben geproponeert gehad".

§ 146. Door den opsigter Schonck te laten doen eene generale opneminge der reparatien
aen alle gebouwen.

"2.

[Bij het volgende in de kantlijn:] Den 11 junii 1777, Fiat auctorisatie op........ conform.
Dat het mede na onse gedagten, allezints nodig en dienstig sal weesen, dat den opsigter
Schonck werd geauctoriseert, om bij desselvs eerste aanweesen op 't Loo of te Dieren
een overstap van daar na Borculo en Lichtenvoorde te doen, en met alle accuratesse op
te neemen de nodige raparatien, so aen het Hoff te Borculo, met alle de daar bij
gehorende gebouwen, als aen de respective moolens, huysen en verdere getimmertens
van Sijne Hoogheid in de Heerlijkheid Borculo, mitsgaders van 's heeren gebouwen,
moolens en boere woningen onder de Heerlijkheid Lichtenvoorde en mede onder de
Heerlijkheid Breedevoort, voor so verre tot het Domein van Lichtenvoorde gehoren, gelijk
ook van de havesathe Marhulsen, en de daar toe gehorende boere erven, en daar bij
teffens speciael te ondersoeken of en in hoe verre bij het afbreken en raseren [285] van
het oude Hoff te Lichtenvoorde, eenig employ van deselve materialen, tot reparatie van 's
heeren bovengemelte huysen en gebouwen sal konnen werden gemaakt, dan of het
profitabelder soude weesen, dat Hoff ter afbraak te verkopen of hoedanig anders met
hetselve ten meesten voordeele sal dienen gehandelt te werden, mitsgaders wat best en
menagienst sal weesen, om bij het afbreeken van dat Hoff de gevangenkelder te
conserveren, en daar bij te setten een woningje so tot het houden de dagelijkse wagt door
de ingesetenen, als om te dienen tot eene civile gevankenisse, of om de gevangenkelder
te dempen, en nevens het te settene woningje geheel nieuwe en secuure
gevangenhokken te doen bouwen, dan wel om de eene en de andere te plaatsen in de te
behoudene groote schuur voor het gemelte Hoff of wat anders daar omtrent sal behoren
gedaen te werden".

§ 147. Proces met den coster van Groenlo over het trekken van costers gasten of garven
onder Lichtenvoorde
En 3. Dat den Heer der Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde voor het tegenswoordige
geene processen is hebbende over de rechten en gerechtigheden van deselve, nog over
de domeingoederen tot die Heerlijkheden gehorende, dan alleen dat den gesubstitueerde
coster der Stad Groenlo, sustinerende dat de boerschappen van Lichtenvoorde quasi
kerkelijk onder Groenlo souden ressorteren, in den jaare 1775 voor het stadgericht van
Groenlo heeft geëntameert eene arrest proceduire tegens Bartholt Raben, pagter of
bouwman op 's heeren erff en goed Raben in de Heerlijkheid Lichtenvoorde, en daar bij
geconcludeert:
[286] Dat bij sententie soude werden verstaan, dat arrest verweerder schuldig en
gehouden was om de costers roggegasten over den jaare 1775 en so vervolgens van jaar
tot jaar aen den arrestant te voldoen, als sub IJIJIJ 1mo.
Dat de volmagtigers van den heer Fürst Czartoryski als Heer der Heerlijkheid
Lichtenvoorde, sig met den voornoemden arrest verweerder in lite gevoegt hebbende,
daar tegens op den 1 april 1776 is gedient van antwoord gemunieert met 17 documenten,
als sub IJIJIJ 2do.
En dat hier op die proceduire niet is vervolgt, maar blijven steeken, terwijl, so wij
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geïnformeert zijn, den arrestant, van die geëntameerde proceduire wel heeft willen
renuncieren, dog is aen zijde van den arrestverweerder en gevoegde gesustineert, dat
denselven sulks niet anders konde doen, dan met refusie der kosten.
Ondertussen heeft den advocat-fiscal Evers aan ons overgegeven de declaratie van
desselvs salaris en verschot in die saak verdient en gedaen, sub IJIJIJ 3tio, bedragende
eene summa van f 658-15-0, en heeft den richter en landschrijver Schalen mede aan ons
gecommuniceert, dat aan hem wegens gerichtsjura in die saak ook nog competeerde
eene summa van f 188-18-0.
Wij hebben daar op de heer Westrick onder het oog gebragt en doen begrijpen, dat deese
kosten niet konden komen ten laste van Sijne Hoogheid, maar door den [287] heer Fürst
Czartoryski voldaen moesten werden, gelijk hij dan ook heeft begrepen, en deswegens
aan ons, tot securiteit van Sijne Hoogheid over gegeven de acte van guarant, sub IJIJIJ
4to.
Wij flatteren oms, dat de voornoemde arrestproceduire geen verder gevolg sal hebben,
terwijl deselve anders ook deeserzijds op seer goede gronden en met vooruitsigt van
eene triumphante sententie soude konnen werden voortgeset. En souden wij vermeenen
best te weesen, dat de copielijke aanspraak en antwoord beide cum documentis sub
IJIJIJ 1mo et IJIJIJ 2do in de archiefcamer op den Huyse Borculo wierden geseponeert.
[Bij de vorige alinea in de kantlijn:] N.B. Bij vertoonde quitancien beyde in dato 11 november
1777 gebleken wesende, dat de voornoemde praetensien van den advocat-fiscal Evers en van
den richter en landschrijver Schalen bij accord zijn voldaen. De eerst met f 450-0-0, en de
andere met f 150-0-0. Daarom de acte van guarant, sub IJIJIJ 4to aen de heer Westrick terug
gegeven.
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[288] Capittel 7.

Administratie der domaniale goederen en inkomsten, so actuele als voor 't vervolg
Belangende nu laastelijk de administratie der domeinen van de Heerlijkheden Borculo en
Lichtenvoorde, de havesathe Marhulsen onder de laatste mede begrepen, daar omtrent hebben
wij de eer UEd. Mog. te informeren:
§ 1. De twee rentmeesters Spanker en Huijninck
Dat over ieder van die twee heerlijkheden tot hier aen toe is geweest een bijsondere
rentmeester, namentlijk over de domeinen van Borculo Ernst Frederik Spanker, en over die van
Lichtenvoorde nevens de goederen van Marhulsen Severijn Huijninck.
§ 2. Instructie voor den rentmeester Spanker
Wat den eersten of den rentmeester Spanker betreft, denselven heeft aan ons overgegeven e
copie ordre of instructie in dato den 12 Aaugustus 1772, die hij deswegens van den heer Fürst
Czartoryski hadde bekomen, deesen annex sub ZZZ 1mo.
§ 3. Denselven heeft geene cautie gestelt en opgave van sijne qualiteiten
Denselven heeft voor deese sijne administratie geene speciale cautie gestelt en is bij een ieder
voor een braaff en eerlijk man bekent, gelijk hij ons ook is voorgekomen, als een vrij kundig
man, dog wegens sijne klimmende jaaren, niet so vigilant meer als wel vereyscht werd om de
meenigvuldige Borculose domeingoederen grondig na te gaan, mitsgaders te ondersoeken,
welke verbeteringen aen deselve te doen zijn [289] en waar omtrent de revenues gevoeglijk
vermeerdert sullen konnen werden, men laat staan om het een en ander onder sijn dagelijks en
gestadig opsigt met de meeste menage te doen executeren.
Desselvs jaarlijks tractement.
Denselven geniet jaarlijks een vast tractement van 400 guldens, en voor onderhoud van een
paard 100 guldens, dus te samen 500 gulden. En hebben, als reets boven, capittel 6, § 71,
gesegt, den heer Fürst en de vrouwe Fürstinne Czartoryski aen denselven, bij het quiteren van
dit rentampt, geaccordeert een jaarlijks pensioen van 300 guldens.
§ 4. Commissie van den rentmeester Huijninck
En belangende den rentmeester der Lichtenvoordse en Marhulsense goederen, Severijn
Huijninck, denselven is daar toe door wijlen den heer Grave van Fleming op den 28 junii 1770 bij
de acte van commissie, sub ZZZ 2do, aengestelt, en wel op eene jaarlijks vast tractement van
300 guldens en voor schrijfbehoefftens 5 guldens, mitsgaders 12 voeren turff, dog die hij niet in
natura geniet, maar daar voor bij sijn rekeninge jaarlijks in uytgave brengt 12 guldens, en so veel
weekhout tot huysbrand, als hij voor eene haartsteede nodig heeft.
§ 5. Desselvs gestelde cautie
Denselven ofwel sijn moeder heeft boven het generale verband van haar persoon, tot eene
speciale cautie voor deese sijne administratie verbonden de ongereede goederen onder
Lichtenvoorde, breder gemelt bij de acte van verband in dato 25 junii 1770, sub ZZZ 3tio, en
welke parceelen, volgens [290] de memorie sub ZZZ 4to tesamen waardig souden weesen eene
summa van 7350 guldens.
§ 6. Jaarlijkse rekeningen van beyde de voornoemde rentmeesters
Beyde de voorschreven rentmeesters hebben tot hier aen toe jaarlijks van derselver
administratie rekeninge gedaen (sonder echter voor het instellen en doubleren derselver iets te
declareren) en wel in die forme als UEd. Mog. nader sullen gelieven te verneemen uit die
rekeningen selvs, die wij de eer hebben hier bij ter tafele van UEd. Mog. te exhiberen, dog welke
forme geenzints over eenkoomt met die ter Auditiecamer van deesen Raade gebruykelijk,
waarom het, na onse gedagten, allszints nodig sal weesen, dat beyde die rekeningen voor het
vervolg werden ingericht na de order en forme in de andere domeinen van Sijne Hoogheid
gebruykelijk. UEd. Mog. dit mede also approberende soude den heer raadcommissaris eerst in
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commissie derwaarts gaande, konnen werden versogt en geauctoriseert, om daartoe de nodige
projecten te formeren.
§ 7. Ook dient deese administratie gebragt te werden op dien voet der andere domeinen
Gelijk wij in 't generael ook vermeenen, dat de administratie deeser twee domeinen gevoeglijk
mede sal konnen en ook dienen gebragt te werden op den voet van die der andere domeinen
van Sijne Hoogheid en sulks so wel met opsigt tot het overgeven der maandstaaten als anders.
Waerin echter den rentmeester Spanker geen groote sin heeft
Wij hebben hier van wel eenige openinge aen den rentmeester [291] Spanker gegeven, dog
denselven scheen daarin geen groote sin te hebben, en heeft ons ook betuygt niet in staat te
weesen om de gerequireerde cautie te stellen, hoewel hij naderhand heeft gedeclareert,
wanneer het er op aankwam, misschien nog wel borge te sullen konnen vinden.
§ 8. Den rentmeester Huijninck convenieert 't in 't geheel niet
Maar den rentmeester der Lichtenvoordse en Marhulsense goederen, S. Huijninck, is in het
minste of geringste niet in staat om te voldoen aen het geene in een kundig, bekwaam en
vigilant rentmeester der domeinen van Sijne Hoogheid vereyscht werd, als zijnde genoegsaem
niet anders dan een gemeene boer sonder veel verstand, behalven misschien van landbouw,
veel min oordeel en selvs niet in staat om behoorlijk boek te houden.
§ 9. Administratie deeser domeinen voor 't vervolg
Dit een en ander in aensien der gesteltheid van de actuele administratie genoeg zijnde, sullen
wij omtrent die voor 't vervolg nu kortelijk remarqueren:
§ 10. Deese twee rentampten konnen gevoeglijk aen een persoon werden toevertrouwt,
dog de verantwoordinge dient ieder afsonderlijk gedaen te werden
1.
Dat wegens de nabijheid der heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde nevens de
goederen van Marhulsen, de administratie van alle deese aengekogte domeinen, na onse
gedagten, seer wel bij elkander gevoegt, en door één persoon waar genomen soude
konnen werden, mits de vereyschte kundigheid en vigiantie besittende. Dog soude des
niet te min de administratie so par [292] rapport der maandstaaten en het fourneren der
gelden ter Theasaurie-Generael als het doen der rekeningen en verantwoordingen ieder
op sig selvs dienen te blijven.
§ 11. En soude daar toe denkelijk wel een bekwaam persoon voor 500 à 600 guldens
jaarlijks konnen bekomen werden
2.
Vermits het in de Graaffschap Zutphen goedkoop leeven is, men denkelijk hier
toe wel een persoon voor 500 à 600 guldens jaarlijks soude konnen bekomen, wanneer
teffens aen denselven 2 à 3 camers op het Hoff te Borculo tot desselvs verblijf, en om dus
mede als castelein te fungeren, ingeruymt en een convenable tuyn tot verbouwen der
benodigde groentens voor sijne menage geaccordeert wierde.
§ 12. Waar bij dan ten minsten jaarlijks 200 guldens soude werden geprofiteert
3.
Dat besoldinge van een sodaene rentmeester in alles eens op 600 bepaalt
werdende, als dan op de tegenswoordige administratie der domeinen van Borculo en
Lichtenvoorde jaarlijks soude werden geprofiteert eene summa van 200 guldens.
§ 13. Dog soude den rentmeester Spanker wegens desselvs kundigheid bij provisie op
100 á 150 guldens boven sijn pensioen ad 300 guldens konnen aengehouden
werden om den nieuwen rentmeester te instrueren
4.
Dat hoe seer den rentmeester Spanker, als reets boven gesegt, wegens
desselvs verre gevordere jaaren, ende daar door manquerende vigilantie niet wel in staat
soude weesen, om alle deese domaniale goederen behoorlijk na te gaan, en teffens te
voldoen aen all het geene verder, volgens de wel ingerichte principes van deesen Raade,
van den rentmeesters der domeinen van Sijne Hoogheid gerequireert werd, gelijk hij
daarom ook aen ons heeft gedeclareert, also lief [293] van het aen hem toe gelegde
pensioen ad 300 guldens jaarlijks te willen profiteren, denselven echter omtrent de
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administratie der domaniale goederen en inkomsten van de heerlijkheid Borculo vrij
kundig is, en dat dus het interesse van Sijne Hoogheid wel soude vereyschen, dat hij ten
minsten nog voor eenige jaaren geëmployeert wierde om den nieuwen rentmeester te
assisteren, en aen denselven de nodige instructie te geeven.
Den Rentmeester Spanker hier over door ons onderhouden en gesondeert zijnde, heeft
gedeclareert daar toe allezints volvaardig en gereed te weesen, wanneer hier voor aen
hem jaarlijks, boven desselvs pensioen ad 300 guldens, toe gelegt wierde eene summa
van 150 guldens, en soude hij misschien die wel voor 100 guldens doen.
§ 14. Nodig een rentmeester aen wie de constitutie van de graaffschap Zutphen bekent
is. En daertoe den ontvanger Roelvinck gesondeert.
En laastelijk, 5. Dat aan de eene kant deese administratie niet wel aen een vreemde, de
constitutie van de Graaffschap Zutphen niet kennende, toevertrouwt konnende werden,
en het aan de andere kant seer difficil wesende om aldaar iemand tot dit rentampt te
vinden, die in staat soude weesen om genoegsaeme cautie voor deese sijne administratie
te stellen, wij uit overweginge van het selve, den actuel geauctoriseerden rentmeester der
domeinen van Breedevoort, B.A. Roelvinck, hebben gesondeert of hij casu quo daar toe
wel soude inclineren, wanneer [294] hij heeft gedeclareert sig volkomen, en in allen
opsigte aen het goedvinden van UEd. Mog. over te geeven, en ook in staat te weesen om
genoegsaem cautie te stellen, ingevalle UEd. Mog. alsdan van desselvs neeff, soon van
den effectiven rentmeester der domeinen van Breedevoort, geliefden te auctoriseren, so
om voor hem en ten sijne kosten den ontvangst der verpondinge van de heerlijkheid
Breedevoort, als voor desselvs vader het rentampt der domeinen van die heerlijkheid
waar te neemen niet te min offererende om denselven hier in te assisteren en een
gestadig opsigt daar over te houden.
Wanneer nu UEd. Mog dit een en ander mogten approberen, twijfelen wij geenzints of
deswegens soude met den ontvanger Roelvinck eene convenable en profitable schikkinge
konnen werden gemaakt, waar uyt als dan deese advantage nog soude proflueren, dat
denselven reets kent en gewent is aen de principes en manier van administratie der domeinen
van Sijne Hoogheid.
§ 15. Slot van dit rapport
Wij vertrouwen door dit ampel rapport een volledig idee aen UEd. Mog. te hebben gegeven van
de gesteltheid, aart en natuir, mitsgaders de hooge [295] rechten, gerechtigheden en
regeeringsform van de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde als van de staat der domaniale
goederen, en in 't generael voldaen te hebben aen alles wat Sijne Hoogheid of UEd. Mog.
deesen aengaende eenigzints van ons souden konnen verwagten of desidereren, en sullen daar
om ook het selve hier mede besluyten.
Aldus gerapporteert en schriftelijk overgegeven in den Raade van Sijne Hoogheid den Heere
Prince van Orange en Nassau, etc.
[w.g.]
A.v.d. Borch

A. Ardesch.
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