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Boek waarin staan genoteert de bij mij mr. A. Geers als advocaat fiscaal der Hooge en
Vrije Heerlijkheid Borculo, opgebeeurde boetens, toebehoorende, aan zijne
doorlugtigste hoogheid den heere prince van Orange en Nassauw als heere der Stadt
en opgemelde Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo, waarvan egter, zijn hoog
welgeboren gestrengen den heere van Suideras als drossaard der voorschr.
heerlijkheid competeert den twintigsten penninck, en mij als fiscaal den tienden
pennink.
Welke opbeeuringe of ontfank zijnen aanvang neemt met den 21ste november 1700
negen en tachentig
Dient pro memorie
Dat ik mr. A. Geers als advocaat fiscaal der Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo, ziet
daarover de acte van aanstellinge, in die qualiteit in eede door zijn hoog welgeboren
gestrengen den heere van Suideras als drossaard der opgemelde heerlijkheid, op den
9d november 1700 negen en tachentig ben genomen en alsoo ten dien dage in die
functie getreeden dus van dien dag mijn tractement ad vijfentwintig guldens ’s jaarlijk,
door opgedagten heer drossaard mij versproken, zijn loop en aanfank heeft genomen.
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Ontfank der Breeuken of Boetens door en bij mr. A. Geers als twede advocaat fiscaal
der Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo gedaan
1789
November
21.11.1789

21 ste - Heeft Jan Dieperink voldaan de boete ad eenen daalder waar in denselvden,
over en ter zaak dat Wessel Koeslag had geslagen is geklaart, dus
1-10-0

24.11.1789

24ste - Heeft Jan Vaak betaalt de boete ad eenen daalder waer in denselvden, over en
ter zaak dat Harmannus Leussink een karre met plaggen, op de weg had opgeslagen is
geklaart, dus
1-10-0
December

01.12.1789

1ste - Heeft Jan Bank betaalt de boete ad eenen daalder, waar in denselvden is
geklaart, over en ter zaak, dat hij zig onderlings met Jacobus Hillebrand met de vuijst
hadde geslagen, dus
1-10-0

02.12.1789

2de - Heeft Jacobus Hillebrand voldaan de boete ad eenen daalder waar in denselvden
was geklaart over en ter zaak dat zig onderlings met Jan Bank geslagen hadde, dus
1-10-0
-------6- 0-0
Bovenstaande ses guldens na aftrek van den 10 den pennink mij daarvan
competerende hebbe op den 15 januari 1790 luid in leggende quit. aan de heer
Roelvink betaalt
Naderen ontfank der Breuken of Boetens over den Jare 1790
Februari

13.02.1790

13de - Heeft Hendrik Hofmeijer voldaan de boete ad twaalff daalders, waarvan
denselvden eodem die, over dat zig niet ontsien had voor de tralien van de
gevangenisse alwaar G.J. Olminkhoff gedetineerd sat te gaan, en daar mede te
spreeken, en op ’t verbod dies, wegens aan hem gedaan eenige brutaliteiten had
gebrruijkt, was geklaart dan, vermits zijn hoogwelgebooren den heere Van Suideras
als drossaard aan hem op zijne instantelijke sollicitatie en intercessie van anderen van
opgem. twaalff daalders, heeft geremitteert vier daalders en welke door mij op
speciaale authorisatie van hoog gedagten heere drossaard aan denselvden op den 2de
maart 1790 zijn terug gegeven, zoo komt dan hier meer in ontfangst acht daalders,
dus
12- 0-0
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Transport 12- 0-0
Maart
27.03.1790

27ste - Heeft Jenneken weduwe wijlen Hendrik Spilman voldaan de boete ad een olde
schild, waar in deselvde eodem die, over en ter zaak dat Jenneken Groescamp voor
een todde van een vrouwmens hadde uijtgescholden, was geclaart, dus
2- 5-0

27.03.1790

Eodem - Heeft den voogd van Nede Jan Olthaar aan mij overgegeven de boete ad
eenen daalder, waar in Wolter ten Damme over dat hij niet na behooren aan de
Muijlvisbeeke hadde geruijmt, bij de daar overgedane schouw, op den 19den
september 1789 was geclaart, als mede nog eenen daalder neffens ses stuivers waar
in ter dier selver tijd Jan Hendrik de Witte om dat niet na behooren aan de Elsebeeke
hadde geruijmt en aldaar op den oever niet present gevonden, was geklaart dus
zamen
3- 6-0
April

15.04.1790

15de - Heeft Jan Bissers voldaan de boete ad eenen daalder, waarin denselvden, op
den 27 ste maart daar te vooren over en ter zaak, dat hij ongeagtet de tijdige
opbadinge in de maand julij 1789 tot de reparatie van den bekenwal te helpen
bevorderen niet was gecompareert, is geclaart, dus
1-10-0

26.04.1790

26ste - Heeft Jan Broeker betaalt de boete ad ses guldens, waar voor denselvden op
heden, over en ter zaak een hoekjen grond van de Gelselaarsche gemeente meer
hadde aangegraven als hem door de gecommitteerdens van de Gelselaarsche Mark
was verkogt geworden en aan ’t zijne hadde aangemaakt, zulx met den heere
drossaard, den heere van Suideras heeft afgemaakt, dus
6- 0-0

26.02.1790

Eodem - Heeft Hendrik Colkman op Broekhuijsplaats voldaan de boete ad ses guldens,
waarvoor denselvden over en ter zaak dat wel meer dan acht roeden op ’t
Gelselaarsche Broek peppelen gepoot had, met zijn HwGB. den heere drossaard van
Suideras, zulx heeft afgemaakt, dus
6- 0-0

27.04.1790

27ste - Heeft Lammert Paauwen die op den 13 februari deses jaars de boete ad achtien
daalders over en ter saak dat zij sig niet ontsien hadde, van op den 9 den december
1789 den Jode Salomon Meijer op den gemeenen Heeren weg te attaqueeren en die
tot op het ijsselijkste met een stok aan de sijde van zijn hooft en voor de schenen te
slaan, had aangenomen te betalen dog van welke boete hem door HwGB. den heere
drossaard zijn geremitteerd geworden ses daalders, deselvde boete oversulx met
twaalff daalders voldaan, dus
18- 0-0
May

01.05.1790

1ste - Heeft Harmanus Kluijvers voldaan de boete ad twee daalders, waar in
denselvden eodem die is geclaart, over en ter zaak dat zig met Harmen Kreunen op
den 7de december 1789 hadde geslagen, gestoten en verwond, dus
3- 0-0

15.05.1790

15de - Heeft Harmen Kreunens voldaan de boete ad twee daalders, waar in denselvden
eodem die is geclaart, over en ter zaak dat zig met Harmannus Kluijvers op den 7de
december 1789 hadde geslagen, gestoten en verwond, dus
3- 0-0
---------55- 1-0
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Transport 55- 1-0
Maij
16.05.1790

16de - Heeft Hendrik Olthoff in minderinge van de boete ad tien daalders, waar in
denselvden, op den 1ste dezer maands maij, over en ter zaak in de maand maart
laatstleden, 1mo zig niet had ontsien en zig zoo verre vergeeten van uijt te roepen, dat
liever de duijvel aan den hoed zag dragen dan een orangen strik, 2de dat hij Engbert
Hulbers had willen dwingen om een swart strik te dragen, en 3de dat wanneer Engbert
Hulbers daar aan gedeclineert hadde zulx te doen, hij als doen denselvden Hulbers
hadde aangegreepen en bij de hairen getrokken, is geclaart betaald
11-15-0

16.05.1790

Eodem - Heeft Jan Olthoff in minderinge van de boete ad vier daalders, waar in
denselvden op den 1ste dezes maands maij is geclaart, over en ter zaak hij op den 4de
april dezes jaars tegelijk wegens ’t schenden van den sabbath, E. Hulbers in den
Eijbergsechen Esch tot twee malen toe met een tabaksdoos op zijn hoofd hadde
geslagen, en die zijn rok en borstrok, gescheeurt, betaald twee daalders, dus
3- 0-0
Pro memorie den 26 ste maij heeft zijn HwGB. den here drossaard mij gesegt dat aan desen wegens zijne armoede ’t
restant hadde geremitteert.

Junii
14.06.1790

14de - Heeft Hendrik Olthoff ’t restant van bovengemelde boete voldaan met

3- 5-0
---------73- 1-0

Boven en tegenstaande boete ad 73- 1-0 hebbe op den 4den augustus 1790 aan de
heer Roelvink overgeteld, luijd inleggende quitancie
Julij
03.07.1790

3de - Heeft Hendrik Scharenborg voldaan de boete ad vier daalders waar in denselvden
eodem die ter zaak dat op den 26ste des laast afgelopene maand Junii, wanneer den
rotmeester Jan Hendrik Stoverink met zijn rot dat daar toe opgebodet was en waar
ondergemelten Scharenborg toe gehoorende, en mede gebodet is geweest, besig was,
om een algemeenen Heeren weg in ’t Beltrumsche Velt te repareeren, dien
Scharenborg tegen zijn dienstmeid, welke hij deswegens had gesonden, heeft gesegt
en geordonneert gehad, zij zoude na huijs gaan, hij verstont niet dat een ander zijn
volk commandeerde, hij wilde de weg niet helpen maken, met verder de bijvoeginge
teffens tegens den rotmeester, hij zoude maar doen wat hij wilde, is geclaart dus
6- 0-0

22.07.1790

22ste - Heeft Jannes Brouwers voldaan de boete ad een daalder waar voor hij eodem
die over en ter zaak dat op den 3de dito, Manes Groothuijs had geslagen, met zijn
HwGB. den heere drossaard hadde geaccordeert, dus
1-10-0

25.07.1790

25ste - Heeft Hendrik Blanken in minderinge van de boete ad vijftien daalders waar
voor denselvden op den 15de maart laatstleden met de heer verwr. drossaard Roelvink,
voor zijn zoon Garrit Blanken, die Derk Leusenkamp op den 8ste dito maands maart
luijpender wijse hadde geslagen en verscheiden bloed wonden met een stok aan zijn
hooft toebragt mitsgaders zijn rug, armen en schouderen blond en blaauw geslagen,
heeft geaccordeert, betaald
16- 2-0
---------23-12-0
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Transport 23-12-0
Julij
26.07.1790

26ste - Heeft Hendrik Hofmeijer voldaen de boete ad veertig daalders, waar voor
denselvden op den 19de Junii daar te vooren met zijn HwGB. den heere drossaard over
en ter saak dat zig zoo buijtensporig en gewelddadig op den 1ste maij laastleden ten
huijse van Lucas Brummelbos, zoo door ’t schelden en vloeken op die geene welke
oranjen droegen, als door ’t slaan en verwonden van Waander Grooters etc. had
gedragen, is geaccordeert dus
60- 0-0
Augustus

08.08.1790

8ste - Heeft Hendrik Blanken ’t restant van vorensgemelde boete voldaen met

6- 8-0

September
01.09.1790

1ste - Heeft J.H. Olminkhoff voldaan de advijs en sporteilen gelderen als waar we de
gebroederen Hendrikus en Garrit Jan Olminkhoff bij sententie crimineel van den 15de
februari 1790 waren gecondemneert met drie en sestig guldens, dus
63- 0-0
Voorts heeft denselvden mede gerestitueert zodanen eenen gulden als den
ondervoogd van Geesteren G. Parmesand voor ’t wegbrengen van de processtukken
tot Zutphen aan de HwGBGe. den Heere Baron van Heeckeren tot Suideras als
drossaard dezer Hooge en vrije Heerlijkheid Borculo, had verdiend, dus
1- 0-0

21.09.1790

21ste - Heeft Willem Kremers voldaan de boete ad twee daalders waar in denselvden
bij de te doene schouw, over de rivier de Barkel op den 13de dito maand ter oirsaak
dat niet na behooren aan de gemeente den Havinkhorst genaamt had geruijmt , is
geclaart, dus
3- 0-0

26.09.1790

26ste - Heeft Berent Vaarwark voldaan de boete ad eenen daalder waar in denselvden
bij de te doene schouw over de rivier de Barkel op den 14de dito maand ter oirsaak dat
niet na behooren aan zijne weide schietende aan de Barkel had geruijmt, is geclaart
dus
1-10-0

28.09.1790

28ste - Heeft den bouwman Vaarwerk voldaan de boete ad twee daalders waar in
denselvden bij de te doene schouw over de rivier de Barkel op den 14de dito maand
ter oirsaak dat niet aan zijn weide ’t Koeslag genaamt had geruijmt is geclaart, dan
vermits den heere drossaard, hem van die boete heeft geremitteert i gulden en 16
stuivers, zoo komt dan hier maar in ontvangst
1- 4-0
Oktober

02.10.1790

2de - Heeft Frerik Simmelink op Roeterink voldaan de boete ad eenen daalder waar in
denselvden bij de te doen schouw over de rivier de Barkel, wegens dat hij aan zijn
weide den Meulenmors genaamt op den 13de september om dat daar niet naar
behooren had geruijmt is geclaart geworden als mede in 6 stuivers, om dat niet op
den oever praesent was, dus zamen
1-16-0
---------97-10-0
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Transport 97-10-0
October
02.10.1790

2d - Heeft Jan Leeurink betaald de boete ad twee daalders waar in denselvden eodem
die over dat zig op den 21 ste julij daar te vooren met Harmanus te Lintelo had
geslagen, is geclaart, dus
3- 0-0

05.10.1790

5d - Heeft Stoffer Reimelink voldaan de boete ad ses daalders waar in denselvden bij
de gedane Barkel schou op den 3 den september laatstleden, over en ter zaak hij op
drie differente plaatsen niet naar behooren had geruijmt is geclaart geworden dus
9- 0-0

16.10.1790

16d - Heeft Jan Wevers voldaan de boete ad twee daalders, waar in denselvden
eodem die over eene gedane eigen rigtinge wegens buiten voorkennis van 't gerigte
verkopen van eenig stroo, zoo toebehorende was aan eenen Derk Hulsman, is geclaert
geworden dus
3- 0-0

19.10.1790

19d - Heeft den voogd van Nede Jan Olthaar aan mij overgegeven de boete ad eenen
daalder, waar in Harmen Negberink bij de gedane schouw, op den 18 september
laastleden over dat niet na behooren aan de Muijlvis beek had geruijmt, is geclaart als
mede nog ses stuivers waar in Berent Leussink , om dat niet bij die te doene schouw,
op zijnen oever is praesent geweest, mede geclaart , dus zamen
1-16-0

25.10.1790

25d - Heeft Tone Ruijters voldaan de boete ad twee daalders waar in denselvden op
den 2d. dito maand was geclaart, over en ter zaak hij zich op den 28ste julij daer te
vooren met Garrit Jan Blanckvoort hadde geslagen dus
3- 0-0

26.10.1790

26d - Heeft Garrit Jan Blanckvoort voldaan de boete ad twee daalders, waar in
denselvden op den 2de dito maand over dat zig op den 28ste julij daar te vooren met
Tone Ruijters hadde geslagen, was geclaart, dus
3- 0-0

27.10.1790

27d - Heeft Garrit Ten Cate voldaan de boete ad eenen daalder, waar voor denselvden
over en ter zaak dat hij Willem Ketels op den 6de dito maands met zijn hand had
geslagen met de heer verw. drossaard Roelvink eodem die heeft geaccordeert, dus
1-10-0

27.10.1790

Eodem - Heeft Hendrik Griesen voldaan de boete ad eenen daalder waar voor
denselvden eodem die met de heer verw. drossaard Roelvink over en ter zaak dat hij
op den 6de dier maand Garrit te Nienhuijs een vuijstslag hadde toegebragt, heeft
geaccordeert ,dus
1-10-0

30.10.1790

30ste - Heeft Garrit Elferink voldaan de boete ad drie daalders, waar in denselvden
eodem die is geclaart geworden, over en ter zaak hij in de maand julij laastleden,
eenen Derk ten Hoopen hadde uijtgescholden en swaare bedreiginge van slagerien
hadde gedaen, dus
4-10-0
-----------127-16-0
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Transport 127-16-0
December
01.12.1790

1ste - Heeft Jan Borger Schoppe betaalt de boete ad twee daalders waar in denselvden
op den 13de november daar te voren, over dat hij, op den 15de september laastleden,
de persoon van Garrit Mengerink op Reijnders , met een stok geslagen hadde, is
geclaart geworden dus
3- 0-0

06.12.1790

6de - Heeft de Mol onder Geesteren voldaan de boete ad twee daalders waar in
denselvden bij de te doene schouw op den 16de september laastleden door den voogd
van Nede over dat niet naar behooren in de Bolks Beeke hadde geruijmt, is geclaart
geworden dus
3- 0-0

23.12.1790

23ste - Heeft Berent Hartgerink voldaan de boete ad eenen daalder waar in denselvden
bij de gedane schouw op den 16de september laastleden, over dat aan de armenmate
een doorbintsel dwars door de beek had gemaakt, door den voogd van Nede is
geclaart geworden, dus
1-10-0

23.12.1790

Eodem - Heeft scholte Garrit Olminkhoff voldaan de boete ad een honderd daalders
als waar in de gebroederen Hendricus en Garrit Jan Olminkhoff bij sententie crimineel
van den 15de februari laastleden tegen hunlieden ergaan, sampt en zonders zijn
gecondemneert geworden, dus
150- 0-0

24.12.1790

24ste - Heeft Berent Kleine Laarberg voldaan de boete ad eenen daalder waar in
denselvden bij de gedane schouw van den 18de september laastleden , door den
voogd van Geesteren, over dat niet naar behooren aan zijn land ’t Rot genaamt, in den
daar langs loopende togt graven had geruijmt, is geclaart dus
1-10-0

26.12.1790

26ste - Heeft Roelof ter Horst voldaan de boete ad vijf daalders, waar voor denselvden
op den 1ste december met zijn HoogWGB. den heere drossaard heeft geaccordeert,
over en ter zaake dat op den 24ste october Jan Hartelman met een vuurtange voor zijn
hooft had geslagen, zodanig dat die zijn neus aan 't bloeden was geraakt dus
7-10-0
-----------294- 6-0
Tegenstaande twe hondert vieren negentig gulden ses stuivers neffens de
vorenstaande sportelpenningen, door de Olminkhofs ter sum van 63 gulden
gerestitueert hebbe ik luid inleggende quit. op den 18 febr. 1791 aan de hr. Roelvink
betaald.
Naderen ontfank der Breukens en Boetens over den Jare 1791
1791
Januarii

29.01.1791

29ste - Heeft scholte Waander Grooters in minderinge der boete ad een hondert
daalders, waar voor denselvden met hoog gedagten heere drossaard, in dato den 27ste
Julij 1790, over en ter zaak dat hij den voogd Veldink, wanneer die op den 24ste dito
maands julij , in exercitione officii verseerde hadde vervolgt, op den gemenen weg
geattacqueert en gemaltraiteert heeft geaccordeert, betaald
80-10-0
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01.05.1791

16.05.1791

13.06.1791

01.07.1791

Transport 80-10-0

Maij
1ste - Heeft Egbert Eskers voldaan de boete ad twee daalders waar voor deze den
eodem die met zijn HWGB. den here drossaard heeft geaccordeert, over en ter zaak
hij op den 26ste april de vrouw van Elsman had geslagen, dus
3- 0-0

16de - Heeft Willem Mulderink voldaan de boete ad drie daalders waar voor
denselvden met zijn HwGB. den here drossaard heeft geaccordeert, over en ter zaak
hij op den 16de november 1790 wat brutaliteiten zoo door ´t spreken als tegens eenen
Lammert Geerdink gebruijkt hadde, dus
4-10-0
Junii
13de - Heeft scholte Waander Groters , 't restant der vorensgem. boete voldaan met
69-10-0
Julij
1ste - Heeft mr. Vatebender voldaan de boete ad twee daalders waar in de
erfgenamen wijlen G. Vatebender op den 15de september laastleden, bij de te doene
Barkel schouw is geclaart geworden ter oorsaak er niets of immers op ver van niet
zoo´t behoorde, in de Barkel lopende langs hun lieden weide den Meulenkamp
genaamt hadden geruijmd , dus
3- 0-0
Als mede ses stuivers wegens dat zig niemand op den oever present vond, dus 0- 6-0

09.07.1791

9de - Hebben Berend Schuitert en zijn vrouw voldaan de boete ad eenen daalder waar
in denselvden eodem die, over dat op den 26 ste april laastleden zig met op gem.
Engbert Eskes hadde geslagen, zijn geclaart, dus
3- 0-0

30.07.1791

30ste - Heeft de vrouw van Garrit Holshoff betaalt de boete ad drie olde schilden, waar
in deselvde op den 9de dito, over dat op den 12de maart Teunis van der Sloot, met een
vuurschoppe over zijne schouders hadde geslagen, mitsgaders over dat zij op den 13de
dito, denselvden Teunis van der Sloot op den gemeenen weg met een stoekvat boven
op zijn hoofd geslagen hadde, is geclaart, dus
6-15-0
September

15.09.1791

15de - Heeft J. Hilbrand voldaan de boete ad 1 daalder waar voor hij met zijn HwGB.
den heere drossaard over dat op den 15de maij den bouwman Haller had geslagen,
heeft geaccordeert, dus
1-10-0

21.09.1791

21ste - Hebben H. Tieberink, R. ten Broeke, Stokkink, Nijhoff en E. Culsdom betaald
ijder 6 stuivers en zulx ter oirsaak dat zij bij ’t doen van de schouw , over de
Bolksbeeke in dato den 8ste dezer niet op den oever waren praesent geweest, dus
zamen uijtmakende
1-10-0

21.09.1791

Eod. - Heeft Jongelink tot Ottensteen voldaan de boete ad 2 daalders waarvan
denselvden bij de gedane schouw over de rivier de Barkel, wegens dat eenige
kanthouten tot stremminge van den stroom verstrekkende, in den Barkel had leggen
dus
3- 0-0

29.10.1791

October
29ste - Heeft Hendrik Hofmeijer voldaan de boete ad vier daalders waar in hij eodem
dato over dat eenige oproerigheden door ’t zingen van deuntjes ter eeren van den zoo
genaamden vader Hooft en Capelle in dato den 6de dito gedaan, is geclaart geworden
dus
6- 0-0
-----------182-11-0
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Transport 182-11-0
November
10.11.1791

10de - Heeft Jan Meijer voldaan de boete ad 5 daalders waar in denselvden op den 1ste
october over dat den sabbatdag gevioleert en Gosen Leppink een vuijstslag had
gegeven, is geclaart geworden, dus
7-10-0

21.11.1791

21ste - Heeft Reinder Abbinck voldaan de boete ad 2 gulden 10 stuivers over dat zig
met Hendrik Droebers had geslagen en waar voor heeft geaccordeert , dus
2-10-0

21.11.1791

Eod. - Heeft Hendrik Droebers voldaan de boete ad 2 gulden 10 stuivers over dat zig
met Reinder Abbinck geslagen hadde en waar voor heeft geaccordeert , dus 2-10-0
December

01.12.1791

1ste - Heeft Harmen Kreunert voldaan de boete ad eenen daalder over dat Gerrit
Hagens een slag aan zijn hooft hadde toegebragt en waarvoor geaccordeert, dus 1-10-0

04.12.1791

4de - Heeft Jan Landeweert of Kroepan voldaan de boete ad vijf en twintig daalders,
waar in denselvden over dat Harmen [?: Harmink/Hammink/Harrenink], met een stok
over zijn lichaam blond en blaauw hadde geslagen en met een mes in zijn arm
gestoken op den 1ste october is geclaart, dus
37-10-0

16.12.1791

16de - Heeft Derk Warnink voldaan de boete ad 3 gulden 15 stuivers waar voor
denselvden met den heere drossaard , ter oirsaak dat hij op den 9de ulij laastleden, de
voogd van Geesteren, bij ’t repareren van den Nieuwen Dijk loopende na de
Schipbeek, op eenen brutale wijse door woorden hadde geattaqueert, heeft
geaccordeert, dus
3-15-0

18.12.1791

18de - Hebben de gebroeders Teunis en Jan Peters of Swerink voldaan de boete ad 7
daalders, waar voor denselveden met den heere drossaard, over dat op den 4de
september 1790 in de vroege morgen de persoon van Berent Brakers op den Bras
hadden geslagen, hebben geaccordeert , dus
10-10-0
-----------248- 6-0
Bovenstaande twee hondertacht en veertig gulden en 6 stuivers hebbe ik op den 8ste
februari 1792 luid inleggende quitantie aan den heer Roelvink betaald
Naderen ontfank der Breukens en Boetens over den Jare 1792
Februari

28.02.1792

28ste - Hebben de gebroeders Berend en G.J. ten Boome voldaan de boete als den
eersten negen en den tweeden drie daalders waar in denselvden bij sententie van den
29ste october 1791 over dat zij in den Jare 1790 den rotmeester Willem Nije Vrakkink
bij 't maken van een gemeene weg hadden gestoten en geslagen, zijn gecondemneert
geworden, dus
18- 0-0

28.02.1792

Eodem - Hebben deselvden gerestitueert en weder teruggegeven de verschoten
sportel en ad vijs gelderen ter summa ad vijf en seventig guldens, dus
75- 0-0
---------93- 0-0

27 juli 2012 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-9Transcriptie: © A.B.J.H. Geers

"Ontfank der Breuken of Boetens" - Heerlijkheid Borculo - Jaren 1789-1794
< afbeelding - pagina 9 >

20.03.1792

05.05.1792

05.05.1792

Transport 93- 0-0

Maart
20ste - Heeft Teunis Wunnekers voldaan de boete ad vijf daalders waar voor
denselvden met zijn HwGB. den heere drossaard heeft geaccordeerd ter zaak hij op
den 1ste januarij de persoon van Berent Klumpers op den gemenen weg hadde
aangerand en die bedreigt te slaan etc. dus
7-10-0

Maij
5de - Hebben Jan Kleine Bouwhuijs, Kip, H. Martens en H. Heuitink en Groescamp
voldaan ijder eene boete ad 1 daalder, waar in denselvden eodem die zijn geclaart ter
zaak zijl. op den 30ste maart, tijdes A. Ordelmans en anderen ter gijselinge zaten, en
die aan hun ter bewaringe waren toevertrouwd, van de wagt waren afgegaan en alzo
hun post niet waargenomen, dus
7-10-0
Eodem - Heeft H. Hofmeijer voldaan de boete ad 1 daalder over en ter zaak dat hij H.
[?: Lenderink] een vles met genever op de straat had afgenomen.
1-10-0

22.07.1792

Julij
22ste - Hebben A. de Weerd, Arend en Harmen Hilhorst voldaan de boete ijder ad
eenen daalder, waar in denselvden op den 7de dito over en ter zaak dat Hendrik
Hofmeijer hadden geslagen zijn geclaart, voldaan dus zamen
4-10-0

05.10.1792

October
5de - Heeft Derk Harmen Voogdes voldaan de boete ad drie daalders waar voor
denselvden eodem die met den heere drossaard heeft geaccordeert over en ter zaak
dat hij op den 4de dito zig met Jan Hendrik Schigt hadde geslagen dus
4-10-0

26.10.1792

25.10.1792

26ste - Heeft Jan Hendrik Schigt voldaan de boete ad 2 daalders waarvoor hij met den
heere drossaard, over dat op den 4de dito Derk Herman Voogdes hadde geslagen,
heeft geaccordeert, dus
3- 0-0
ste
25 - Heeft O.D. Heijdenrijk voor J. Hork in minderinge der boete waar over hij met
den heere drossaaard, wegens mutilatie in een coopbrieff heeft geaccordeert, betaald
25- 0-0

31.10.1792

31ste - Heeft Hendrik Elferink betaald de boete ad eenen daalder waarvoor hij met zijn
HwGB. den heere drossaard heeft geaccordeert, ter zaake, dat Hendrik Hemelman op
den 4de dito een vuijstslag hadde gegeven, dus
1-10-0
November

03.11.1792

3de - Hebben Jan ter Braak, Hendrik Hemelman en Jan Leurink voldaan de boete ad 3
gulden 12 stuivers over en ter zaak op den 4de october eenige rusie en slagerien gehad
en gedaan hadden, dus
3-12-0
ste
27 - Heeft Hendrik Hofmeijer voldaan de boete ad 50 olde schilden, waar in hij bij
sententie crimineel op den 15de october daar te vooren, over en ter zaak wegens zijne
menigvuldige gegaane excessen, ’t violeren van 's heeren wegen, als andersints is
gecondemneert geworden, dus
112-10-0
December
24ste - Heeft O. D. Heijdenrijk voor J. Hork ’t restant van de boete wegens mutilatie in
den coopbrieff hier vorens vermeld voldaan en betaald met
25- 0-0
-----------289-12-0
ste
Het bovenstaande slagereien hebbe ik na aftrek van mijne op den 31 december
1792 luid inleggende quitantie aan de hr. Roelvink voldaan met 255-14-8

27.11.1792

24.12.1792

27 juli 2012 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 10 Transcriptie: © A.B.J.H. Geers

"Ontfank der Breuken of Boetens" - Heerlijkheid Borculo - Jaren 1789-1794
< afbeelding - pagina 10 >
Nader ontfank der Breuken en Boetens over den jaare 1793
Januarii
10.01.1793

10de - Heeft Jan Olthaar voogd van Nede betaald 2 daalder boete waar in hij bij de
gedane schouw van den 7de september 1792 Jan Meerman, over dat die in de
Bolksbeeke niet na behooren had geruijmt, geclaart hadde, dus
3- 0-0

10.01.1793

Eodem - Heeft denselvden voogd betaald de boete ad 1 daalder waar in hij bij de
gedane schouw van den 10de september Jan Leunneker, over dat die niet zoo ’t
behoorde in de Elsbeeke hadde geruijmt, had geclaart, dus
1-10-0

05.10.1793

5de - Heeft Jan Leurink voldaan de boete ad eenen daalder, waarvoor denselvden met
den heere drossaard heeft geaccordeert over dat zig in den nagt van den 18de en 19de
augustus met de gebroeders Jan en Garrit Leusink had geslagen,dus
1-10-0

05.10.1793

Eod. - Heeft de wed. Reerink bet. de boete ad eenen daalder waar in denselvden om
dat niet na behoren in de rivier de Barkel, tegens haar land had geruijmt op den 11de
september, is geclaart geworden, dus
1-10-0

06.10.1793

6de - Heeft Jan Honhoff voldaan de boete ad 6 stuivers waar in denselvden bij de
gedane schouw van den 11de september om dat niet op den oever praesent was, is
geclaart, dus
0- 6-0

07.10.1793

7de - Heeft Christiaan ter Horst of Olijslager voldaan de boete ad 2 guldens 10 stuivers
waar voor denselvden met den heere drossaard over eenige brutaliteit binnen
Zutphen ten huijse van den coopman Smeenk bedreven, heeft geaccordeert, dus
2-10-0

09.01.1793

9de - Heeft de voogd van Beltrum betaald een daalder boete waar in hij bij de gedane
schouw van den 14de september den bouwman op Eeverink, op dat niet na behoren in
den Swolse Beek had geruijmt heeft geclaart, dus
1-10-0

14.10.1793

14de - Heeft de Weijer voldaan de boete ad 3 gulden en 10 stuivers waarvoor
denselvden met den heere drossaard, over dat op den 15de augustus tot ’t maken en
repareeren van den gemenen weg in den Geesterschen Dijk onaangesien daar toe
tijdig was gebood, niet was gecompareerd, heeft geaccordeerd, dus
1-10-0

15.10.1793

15de - Hebben de gebroeders Jan en Garrit Leusink voldaan de boete ad 6 daalders
waarvoor deselvden met den heere drossaard over dat in de nagt van den 18de en
19de augustus Jan Leurink hadden geslagen en verwond hebben geaccordeert,
betaald, dus
9- 0-0

20.10.1793

20ste - Heeft Reinder Leurkert voldaan de boete ad eenen daalder over en ter zaak hij
Hendrik Hibbert met de vuijst geslagen hadde, dus
1-10-0
---------23-16-0
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Transport 23-16-0
December
20.12.1793

20ste - Uijt ’t provenu der gerigtelijke subhastatie van de goederen van den [?:
gerefugeerde] Garrit te Loohuijs op Hulsink ontvangen een honderd en veertig
guldens, op de boete van zodane vijfhondert guldens, als waar in denselvden bij
sententie van den 30ste november wegens gepleegde houtdieverie is gecondemneert
geworden, dus
140- 0-0
Als mede uijt ’t zelfde provenu ontvangen zodane vijf en seventig guldens, als voor
sportelen en advijs gelderen in zake tegens denselvden G. te Loohuijs op Hulsink,
wegens zijne gepleegde hout dieverie, zijn verschoten geworden, dus
75- 0-0
-----------238-16-0
Het bovenstaande hebbe ik op den 18de februarii 1794 na aftrek van van den 10de
pennink mij daar van competerende luid inleggende quitantie aan de heer rentmr.
B.A. Roelvink voldaan.
Naderen ontfank der Breukens en Boetens over den Jare 1794
Februarii

01.02.1794

1ste - Hebben J. Geverdink, J. Groot Hemmink, A. Beuijtink, M. Krabben, J. Beeken, de
weduwe Beumptmans, L. te Huurne, E. Veldkamp, H. Eggink en H. Mentink voldaan de
boete ijder ad een daalder, waar in denselvde eodem die zijn geclaart ter oirsaak zij op
den 10de december laastleden niet waren gecompareert om een weg bij Elferink
Hoogen gelegen onaangesien in tijds door den rotmeester G. Hulshoff daar toe waren
opgebodet te helpen repareeren, zijn geclaart geworden dus zamen
15- 0-0

01.02.1794

Eod. - Heeft Derk Negberink betaald de boete ad 6 daalders waar in denselvden
eodem die is geclaart uijt hoofde bij den 15de januarii daar te voren Aaltjen Hesselink
met een tange op 't hooft had geslagen, zodanig dat deselvde bedwelmt ter aarde was
nedergevallen, dus
9- 0-0

01.02.1794

Eod. - Heeft Garrit ten Tije betaald de boete ad 2 daalders waar in denselvde eodem
die is geclaart uijt hoofde hij Engbert te Hoonte des 's avonds tusschen den 26ste en
27ste december laastleden binnen Nede ten huijse van J. te Linteloo met zijn vuijsten
had geslagen, dus
3- 0-0
---------27- 0-0
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Transport 27- 0-0
01.02.1794

ste

1 - Hebben R. ter Horst en J. Kreunen voldaan de boete ijder ad een daalder waar in
denselvden eodem die zijn geclaart ter oirsaak zij op den 11de november laastleden zig
met H. Denneboom hadden geslagen, dus
3- 0-0
Maart

07.03.1794

7de - Heeft Egbert te Hoonte voldaan de boete van een oud schild waer in denselvden
op den 1ste februarii daar te voren ter zaake hij G. ten Tije des ’s nagts tusschen den
26ste en 27ste december laastleden voor een dief etc. had uitgescholden, is geclaart
dus
2- 5-0
April

03.04.1794

3de - Heeft Jan Dieperink voldaan de boete ad 2 guldens , waarvoor denselvden met
zijn HwGB. den heere drossaard, ter zaak dat hij op den 24ste februarij laatsleden met
P. Ardes eenige rusie gehad had, hadde geaccordeert, dus
2- 0-0

22.04.1794

22ste - Hebben Berent Rotman en zijn zoons Tone en Embert voldaan de boete ad 135
guldens, waar in denselvden zijn geclaart geworden, ter oirsaak zij op den 20ste
januarii laastleden, den Jode Hartog Philip ten sterksten hadden geslagen en
mishandelt, dus
135- 0-0
Maij

29.05.1794

29ste - Heeft den Jode Hartog Philip voldaan de boete ad 6 daalders waar voor
denselvden heeft geaccordeert, ter oirsaak zijn hond welke hij kwam te houden
dusdanig vuijl en losbandig was, dat daar over klagten zijn ingekomen, dat ’t varken
van Berent Rotman had gebeten, dus
9- 0-0
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[Een los velletje met de volgende tekst:]

Dit volgende gaat van de boetens af
1794
24.01.1794

Den 24ste januarii aan den heere drossaard gerestitueerd zodane 1-12 .... als zijne
HwGB. voor brieve porten in zake van den gedetineerde Nicolaas Georgius van
onderscheiden plaatsen, alwaar den gevangen door zijn HwGB. was verschreven
ontvangen, had uijtgeschoten , dus
1-12-0

25.01.1794

Den 25ste en 29ste januarii hebbe mij op speciale auctorisatie van den heere drossaard
na Geesteren begeven en aldaar in beide die dagen bij sestien persoonen Informatie
genomen, na ’t bestelen van de arm bus ten huijse van den praedicant van die plaats
verrigt in welke beide dagen verteert hebbe
2-15-0

12.03.1794

Den 12de maart op auctorisatie van den heere drossaard aan een expresse die zijn
HwGB. van Zutphen in zake de alhier gedetineerde Jodens Levi Philip cum suis aan mij
met een brief toestond bet.
1- 6-0

12.03.1794

Eodem aan den expresse G. Parmesant die ik in deselvde zaak der Jode alhier
gedetineerd aan zijn HwGB. toestond bet.

13.03.1794

Den 13de aan een expresse die den heere drossaard aan mij van Zutphen in zake
denselvde Joden toestond bet.
1-10-0
--------8- 3-0
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Toelichting

“De Bouwer “, Miste 27 juli 2012
In 2011 raakte ik geïntrigeerd door een lessenaar en een ijzeren kist, beide vol
met documenten, op de zolder van mijn ouderhuis.
Dit was de aanleiding tot het gaan uitzoeken van mijn stamboom, een
zoektocht waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt van de site
genealogiedomein.
Gelukkig kreeg ik tijdens het zoeken hulp van mijn oom Wim en nicht Dianne.
Daarbij kwam ook dit schrift boven water, de "Breukens of Boetens" van de
Vrije Heerlijkheid Borculo, van 1789 tot aan de Franse inval in 1794.
Opgeschreven door mijn voorvader Anthonij Geers, destijds tweede en later
eerste advocaat fiscaal van deze heerlijkheid.
Daarbij denk ik, dat hij toen hij dit opschreef, hij zich niet realiseerde, dat men
zich meer dan 200 jaar later, zou verheugen over de puzzelstukjes, die hij
achterliet voor de nazaten van alle genoemden.
Dankzij speurwerk van Jan Klein Bleumink in meester Heuvel’s nagelaten werk,
weet ik, dat hij een rol heeft gespeeld in de mislukte coup poging tijdens de
gele donderdag september 1799.
In 1809 wordt hij van alle ambten ontheven, na een proces, waarbij hij van
omkoping werd beticht.
Dit is in te zien in het Gelders Archief, daarbij ook verhoren, dus ik heb hem van
papier horen spreken.
Het origineel gaat naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in
Doetinchem, net zoals de rest van alle documenten, maar we hebben nog een
paar dozen papieren te gaan.
Rest mij nog Ben Baneman te danken voor zijn controle van mijn digitale
transcriptie.
Met vriendelijke groet, Bert Geers.
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Toelichting

Betreffende de transcriptie:
- Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen van de
originele stukken, welke sinds 27 juli 2012 zijn te raadplegen op
--> http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157630777221278/detail/
- T.b.v. de overzichtelijkheid is extra vóór iedere inschrijving een numerieke
datum geplaatst.
- Een verwijzing naar de nummering van de digitale afbeeldingen is opgenomen
als < afbeelding - pagina >
Hoofdletters en kleine letters.
Om enige uniformiteit in weergave in deze transcriptie te krijgen, is in de
meeste gevallen de eerste letter van een woord, welke niet aan het begin van
een zin stond en met een hoofdletter werd geschreven, vervangen door een
kleine letter; ook in namen van maanden, zoals januari etc.
Leestekens.
Op veel plaatsen zijn leestekens (punten en komma's) toegevoegd of
weggelaten. Geenszins is de inhoud van de oorspronkelijke tekst in het
gedrang gekomen; deze is altijd exact weergegeven.
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