
Opsporingsverzoek 
 

 

Inleiding:      Er is in diverse publicaties beweerd, dat Huissen in de zeventiende 

en achttiende eeuw een vrijplaats was. Formeel gezien was dat niet het geval. 

Maar Huissen en Malburgen lagen wel in het Hertogdom Kleef, dat van 1701-

1806 onder het gezag stond van de koningen van Pruisen. Gelderse autoriteiten 

zoals de ambtman van Over-Betuwe konden daar dus niet optreden. Toen in 1742 

Derk Versteegh uit Herveld met zijn huisraad en vee was uitgeweken naar 

Malburgen en daarbij zijn kinderen en schuldeisers met lege handen had 

achtergelaten, kon de ambtman dan ook niets anders doen dan de autoriteiten in 

Kleef vragen de man te arresteren en uit te leveren. Het enige dat hij daarbij kon 

aanbieden was een wederdienst in een identieke situatie.      

 

                                                                  Emile Smit 

 

Transcriptie:   Gonny van Dijk  en  Emile Smit 
 

 

Blad 1 

    Hoogh Welgebore, Wel Edele 

Erentfeste, Hooggeleerde 

Wyse, Voorsienige en seer 

discrete Heeren 

 

Alsoo seeckeren Derck Ver- 

steegh gewoont hebbende 

onder het Dorp van 

Hervelt in desen mijnen 

aenbevolen Ampte sigh 

heeft derven verstouten 

voor eenige weecken bij 

{met aghterlatinge  naght en ontijden { syne 

van syne kinderen  Bouwinge en woonplaatse 

op eene malitieuse wijse 

te verlaten, mede genomen 

hebbende sijn Vee, meubi- 

len en andere gerede  

effecten, en sigh metter woon 

te begeven heeft onder het 

Ampt Malburgen Righter 

Ampt Huyssen. 

Dat denselve Derck Ver- 

steegh niet alleen veele  

Debiteuren door syne mali- 

tieuse desertie heeft 

geabuseert maar selfs 

syne Landpaghten s Lants 

impositien en die den 

Armen ter voorseijden 

plaetse importante 



sommen verschult is boven 

en behalven meer feijten 

bij hem begaen. 

En dewyle sodane onbeta- 

melijcke en malitieuse 

manieren van doen die van 

veele quade consequenties 

 

Blad 2 

sijn, niet ongemerckt,  

maer ter exampel van  

anderen behoren gecorri- 

geerts te worden. 

Soo heb ick mij derhalven  

Eedt en Amptshalven ver- 

plight gevonden deswegen  

mijn addres aen U Hoogh 

Welgeb. en Wel Edele bij desen  

te doen en ’t geene voorseyts  

te remonstreren met het  

dienst- en vrientlyck ver- 

soeck, dat U Hoog Welgebore 

en Wel Edele ten aller spoe- 

dighsten den Righter der  

Stadt Huyssen en Ampts 

Malborgen gelieven te or- 

donnneren, om aenstonts 

naer ontfangene ordres met 

{ in alle secretesse  de nodige assisentie { den 

voorgenoemde Derck Versteegh 

in apprehensie en verseec- 

keringe te neme, syne 

bij hem hebbende goederen 

soo van Vee, Huysraet  

als anders doen inventa- 

riseren en in secure bewae- 

ringe houden. Met last 

aen denselve Righter om 

sulcx verricht synde mij 

per Express daer van behoor- 

lycke kennisse geven, en 

den selven persoon mette 

geinventariseerde goederen 

tegens betalinge van de  

opgelopene kosten aen mij  

of wel aen myne Schouten 

te laten uijtvolgen, ten eynde 

 

Blad 3 

 

    om tegens denselven over syn 

    gepleeghde wanbedrijf te 



    doen procederen soo en als nae 

reghten behoren sal, door 

’t accorderen van dit myn 

versoeck sullen U Hooghwelgeb. en Wel Edele 

singuliere dienst aen de Justitie 

toebrengen, in verseeckeringe  

dat ick niet sal manqueren om 

in dusdane gelegentheden reci- 

proquelyck aen desselfs versoeck 

te sullen voldoen, ondertussen 

U Hoogh Welgeb. en Wel Ed. 

in de protectie van den Almo- 

genden bevelende blyve ick 

 

Hoogh Welgebore, Wel Edele, Erentfeste, 

   Hooghgeleerde, Wijse Voorsienige en  

   seer discrete Heeren 

 

     U Hoogh Welgebore en 

     Wel Edele 

      Dienstwillige 

     Amptman, Righter en Dijck 

     graef des Ampts Overbetuwe 

 

Geschreven den 10. April 

 1742 

 

 

T  opschrift  was 

 

Hoogh Weledelgebore, Wel Edele, 

Erentfeste, Hooghgeleerde, 

Wyse, Voorsienige en discrete 

Heeren 

 

Konincklijcke Pruijsische 

Regeringhs Raeden van 

het Hartoghdom Cleve en 

Graefschap Marck etc. residerende 

binnen   Cleve 

  

(Regionaal Archief Rivierenland Tiel - Archief 

polderdistrict Overbetuwe 1400-1838,  

1087/3554) 

 


