Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 440
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1805-1808
[Zie ook de toelichting op pagina 23 in dit PDF-document.]

Registratuure van 't district Geesteren

Maagscheid
20.06.1805
folio 1

Den 20 junij 1805 is ter Cancelarij ten fine van protocollatie geëxibeerd een maagscheid
den 2 julij 1789 opgerigt en geslooten tussen de kinderen van wijlen Harmen Hagens en
Geertruij Tieberink, in leeven ehell., waarbij onder anderen aan D. Hagens en ehevrouw
zijn toegedeeld de volgende ongereede parceelen als
1e Agt scheepel gezaaij land, voor op den Geesterschen Esch, tussen de landerijen van sr.
Hendrik Tieberink en Arent Hartgrink.
2e Drie scheepel gezaaij land in gemelde Esch, het Goedmans Stukke genaamt, tusschen
de landerijen van Garrit Wissink en Harmen te Veldhuis geleegen.
3e Drie scheepel gezaaij lands, voor het huis van Jan Jaalink, tusschen het land van de
provisorij en Reint Hagenbrummel gesitueert.
4e Twee en een half schepel gezaaij land in den Tuten, zo Jan Morgensterne bouwt, met
de daarbij staanden boom.
5e Twee koeweiden in de Schoenmakers weide.
6e ¾ dag maijens in de Mommeriet in den Kulsdom.
7e een dag maijens, zijnde een vierde portie in de Jammendaal, bij Broek Zwiers huis in
Gelselaar.
Vide breeder supra folio 2 in f. et sequenti.

Verband
21.06.1805
folio 1

Den 21 junij 1805 des 's morgens om elf uur hebben Jan Schothorst en Maria Schothorst,
de rato caveerende voor hunnen impotenten broeder Garrit Schothorst, voor een somma
van drie duizendt guldens ten behoeve van de diaconie van Borculo verbonden de
navolgende onder Gelselaar gesitueerde ongereede goederen, als
1e Derzelver erve en goed, de Haversplaatze genaamd, cum ap et dependentus.
2e Een stuk land, den Vaarkamp genaamd, groot ongeveer twee mudde gesaaij, tussen 't
land van A.J. Ruwhof en Bouwhuis Weide geleegen, en
3e Een stuk land, de Pasbree genaamt, groot ongeveer 2 mudde gesaaij, tussen de
landerijen van A.J. Stokkink en B. Tijberink gesitueerd.
Vide breeder supra folio 6 sequenti.

Maagscheid
en Verband
27.06.1805
folio 2

Den 27 junij 1805 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgericht en geslooten
tusschen Arent ten Broeke op het Olthof, weduwnaar van wijlen Maria Fenna Aleida
Rouwhof ter eenre, en de aangestelde momberen over deszelfs minderjarig kind ter
andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald dat van 't ongereede goed, zijnde het
steedeken of plaatsjen het Olthof, in Gelselaar gesitueert, de vader de eene helft, ('t welk
egter voor alle praestatien bij 't magescheidt versprooken blijft verbonden), en 't
onmundig kind de andere helft zal hebben, behouden en blijven bezitten. Vide breeder
het Weesen Prothocol, folio 279 sequenti.

Peinding
11.07.1805
folio 2

Den 11 julij 1805 des avonds om half zes uur heeft J.H. Gallee als gevolmagtigde van den
ritmeester J.F. Nering Bogel voor een summa van twee honderd guldens peinding gedaan
op de gereede en ongereede goederen, wijlen Arent de Weert en vrouwe Reintjen
Hilhorst toebehoord hebbende, speciaal 1e op een stuk bouwland in den Gelselaarschen
Esch, zijnde een gedeelte van het Laage Land of Zemerskamp, met de eene zijde aan het
land van Hendrik Bannink, en met de andere zijde aan dat van Teunis Beijnshorst
geleegen, 2e op het plaatsjen, de Weerdshuis genaamt, met al hetgeen daar bij en onder
is gehoorende, in Gelselaar gesitueerd.
Vide breeder 't Ord. Land Ger. Proth., folio 150 sequenti.
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Cessie
01.08.1805
folio 2

Den 1e augustus 1805 's middags om half een uur hebben Derk Schekman en Geertjen
Flierhoff, ehell., gecedeert aan Derk Janssen en Garritjen Pasman het erf en goed den
Kulsdom, onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 24

Cessie
13.09.1805
folio 3

Den 13 september 1805 's morgens om tien uur heeft Arent Scholten gecedeerd aan
Hendrik Hofmeijer en Eva Hattink, ehell., een stukjen bouwland, groot ongeveer een
schepel gesaaij, onder Geesteren op de Muijerkamp, geleegen tusschen de landerijen van
Groot en Klein Laarberg. Vide breeder supra folio 37.

Cessie
08.10.1805
folio 3

Den 8 october 1805 hebben A. Martens en A.M. Tellemans, ehell., gecedeert aan W.
Holtvoogd en vrouwe H.J. Martens zodaane obligatie ter summa van twaalf honderd
guldens, als Jannes ten Bouwhuis en Albertien Kuffens, ehell., onder speciaal verband
van een weide, het Reedblik genaamt, onder Gelselaar geleegen, van de comparanten
hebben opgenoomen. Vide breeder supra folio 39 sequenti.

Maagscheidt
en Verband
16.11.1805
folio 3

Den 16 november 1805 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheidt, opgerigt en
geslooten tusschen Engbert Voordman op Nienesch, weduwenaar van wijlen Stiene
Nienesch ter eenre, en de aangestelde momboiren over deszelfs zes minderjaarige
kinderen ter andere zijde, waarbij op conditien als daarbij onder anderen is bepaald, dat
van de ongereede goederen, bestaande in 't plaatsjen Nienesch, zijnde huis, bouw,
gaarde- en weidelanden, onder Geesteren gesitueerd; de vader de eene helft en de zes
minderjaarige kinderen de andere helft zullen hebben behouden en blijven bezitten. Vide
breeder 't Weesen Proth. fol. 333 sequenti, zullende al het geen den vader daarbij is
toegedeelt, verbonden blijven voor de praestatien de kinderen bij dat magescheid
versprooken. Vide ibid.

Verband
23.12.1805
folio 3

Den 23 december 1805 des 's middags om twaalf uur hebben Jan Willem Wenninkmoole
en vrouwe Janna Grote Willinck voor een summa van ses hondert guldens ten behoeve
van Garrit Jan Reverdink verbonden twee koeweidens, in de Roeterinkmaate, aan de
Bolksbeeke, onder Geesteren geleegen, als meede een stuk bouwland, groot ongeveer
vier scheepels gesaaij, gesitueerd in den Geesterschen Esch, tussen de landerijen van
Jasper Hagens en Jan Hartgerink. Vide breeder supra folio 63 sequenti.

Cessie
24.12.1805
folio 4

Den 24 december 1805 hebben de hr. O.D. Heijdenrijck en den med. dor. J.F. Knikkink, pro
se en de rato caveerende voor zijn absente huisvrouw Anna Geertrui Helmich gecedeert
aan B. Meilink en vrouwe W.S. Schluiter hunlieder en vrouwe eigendommelijke
akkermaalsbosch, onder Geesteren, in den Biel, langs het zogenaamde Boddenveld, bij de
plaatsjes den Botloon en den Hallers, gesitueerd, met de daar annex liggende woeste
grond, schietende naar den Botloon, daar wel eer boomen gestaan hebbende, als meede
alle de daarom liggende woeste gronden, voor zo verre die tot heeden toe, door
verkoperen aan geen ander zijn verkogt, en zulks met den vrijen vaar- of rijweg, om het
hout uit het bosch ten allen tijde te moogen vervoeren over den Bodden en Grooten
Kamp, de Hooge Maat, en vervolgens over de grond behoorende onder het erve
Overbekkink, in Haarlo tot aan den Berkel. Vide breeder supra folio 64 sequenti.

Cessie en
Verband
24.12.1805
folio 4

Den 24 december 1805 voordemiddags quartier voor twaalf uur, hebben J.F. Knikkink en
O.D. Heijdenrijck, den eersten meede caveerende voor sijne absente huisvrouw A.G.
Helmich, onder reserve van het regt van hypotheecq of verband uit hoofde der
gedeeltelijk betaalde coopspenningen, gecedeerd aan Gerrit te Raa op het Giffel een
parceel bouwland, het Hooge Spijk genaamd, aan de Bloossteege met en beneffens de
wildgrond daarbij aan, tusschen voornoemde Spijk en de Vloet gesitueerd, het Laage
Spijk genaamd, beide in de buurschap Haarlo gesitueert. Vide breeder supra folio 65
sequentie.
[In de marge staat geschreven:] Op den 25 julij 1806 is het regt van hypotheecq of verband, ten
deezen vermeld, geroyeerd. Vide breeder supra folio 141 sequenti.
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Cessie
31.12.1805
folio 4

Den 31 december 1805 des middags quart over een uur hebben Frederik Schooman en
vrouwe Hendrina Tekelenborg gecedeerd aan Garrit Schrootman en H.C.A. Stokkink,
ehell., het plaatsjen den Tekelenborg, als meede den Tekelenborgskamp, onder
Gelzelaar geleegen. Vide breeder supra folio 78 sequenti.

Cessie
05.02.1806
folio 5

Den 5 februarij 1806 des voordemiddags om elf uuren heeft Jan ten Broeke gecedeeert
aan en ten behoeve van Gerrit Jan Jalink zijn eigendommelijke halfscheid van een
weijdeken, de Elderinkmaate genaamt, onder Gelselaar geleegen, schietende langs het
land van A.J. ten Broekhuis. Vide breeder supra folio 83.

Verband
14.02.1806
folio 5

Den 14 februarij 1806 's middags quart voor drie uur hebben Jan Leevenkamp en vrouwe
Janna Koeslag voor een summa van twee duizendt guldens, ten behoeve van de broeders
en zusters Bloos, met namen Engbert, Jan Hendrik Garrit en Jan Derk, voorts Berendina
en Essele, verbonden hunne eigendommelijke Scholtenplaats genaamd, in Haarlo onder
Geesteren geleegen, bestaande in huis, schoppe, het huisjen of Genever Stokerij,
zaadberg en verder getimmer, voorts in een kamp land, den Esch genaamd, groot
ongeveer 82 schepels gesaaij, bij 't huis geleegen, de gaardegrond, groot ongeveer zeven
schepel gesaaij, als meede een weide bij het huis en aan den Berkel gesitueerd, den Hof
genaamt, groot ongeveer vier dag maijens, dan nog een weide, groot drie dag maijens,
den Pas genaamd, geleegen bij de brug, en eindelijk de vreegrond op den Mors in den
groenen weg. Vide breeder supra folio 85 sequenti.

Cessie
17.02.1806
folio 5

Den 17 februarij 1806 des middags om half drie uur heeft Derk ten Brundel, meede
caveerende voor zijn absente huisvrouw Hendrica Boeijnk gecedeert aan Hendrica
Cornelia Derksen, weduwe wijlen Wander Groters en desselfs dochter Elisabeth Groters,
een kamp land, den Kleikamp genaamd, groot ongeveer vier schepels gesaaij, in deezen
drostambte onder Geesteren, buurschap Haarloo, tusschen de landerijen van Groot
Bussink, Leusink, Overbecking en aan het Konings en Egberts Stukke, kennelijk
gesitueerd. Vide breeder supra folio 88 sequenti.

Maagescheid
en verband
24.02.1806
folio 6

Den 24 februarij 1806 is met advis van regtsgeleerden geapprobeert en geratificeert een
maagscheid, den 17 daar tevooren opgerigt tussen Philip Driesen en Harmen Hilhorst in
qualiteit als aangestelde momboirs over de minderjaarige kinderen van wijlen Arend de
Weerd en Reintjen Hilhorst, in leeven ehell, ter eenre, voorts Dk. Sprokkelhorst,
getrouwd met Janna de Weerd, alnu meerderjaarig ter andere zijde, waarbij onder
anderen op conditien als daarbij aan Dk. Sprokkelhorst en Janna de Weerd, ehell.,
worden gecedeerd alle gereede en ongereede goederen, bestaande deeze laatste in een
plaatsjen, de Weerd genaamd, onder Gelselaar gesitueerd, het welk voor alle praestatien
bij dat magescheid versprooken verbonden zal blijven. Vide breede het Weesen Proth.
folio 4 sequenti.

Maagscheid
en Verband
28.02.1806
folio 6

Den 28 februarij 1806 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgericht en
geslooten tusschen Gerrit Kwappers, weduwnaar van wijlen Janna Altena ter eenre en de
aangestelde momboiren over deszelfs twee mindeerjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij onder anderen is bepaald dat van de ongereede goederen, welke voor alle
praestatien bij dat maagscheid aan de kinderen versprooken, zullen verbonden blijven en
bestaan in het plaatsjen, den Kwappert genaamd, met al het geene daar onder is
behoorende, onder Geesteren, in den Kulsdom gesitueerd, de vader de eene helft en de
minderjaarigen de andere helft zullen hebben en blijven bezitten. Vide breeder het
Weesen Prothocol folio 9 sequenti.
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Maagscheid
en Verband
20.03.1806
folio 7

Den 20 maart 1806 is bij het gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgericht en
geslooten tusschen Cornelis Nienhuis op Riksen, weduwenaar van wijlen Hendrika
Bannink ter eenre, en de aangestelde momboiren over deszelfs 3 minderjarige kinderen
ter andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald dat van de ongereede goederen,
bestaande in het plaatsjen Riksen genaamt, met al het geene daar onder is behoorende
en in Gelselaar gesitueert, en het welk voor alle praestatien bij het magescheid
bedongen, op den voet als daarbij verbonden zal blijven, de vader de eene helft, en de
onmundigen de andere halfscheid zullen hebben, behouden en blijven bezitten. Vide
breeder het Weesen Prothocol folio 19 sequenti.

Cessie
22.03.1806
folio 7

Den 22 maart 1806 's middags om half vier uur heeft Derksken Schelver gecedeert aan
Harmanus Kulsdom en vrouwe Trientjen Scheibeld alle haare gereede goederen, als
meede haar aandeel aan het huis den Nienkamp, met de daaronder behoorende
landerijen, den halven gaarden, groot ongeveer een en een vierde schepel gesaaij, een
stuk land, de Horst genaamd, groot ongeveer vier schepels gesaaij, een stukje land op
den Davenkamp, groot ongeveer een schepel gesaaij, alle onder Geesteren in de Biel
gesitueerd. Vide breeder supra folio 89 sequenti.

Arrest
22.03.1806
folio 7

Den 22 maart 1806 des middags om drie uur deeden mr. J.B. Aufmorth en proc. W. Jalink
als gevolmagtigden van E. Temmink, inspecteur generaal der Nationale Domeinen,
herkoomende van den vorst van Nassau, arrest en toeslag op het plaatsjen Fureve, Ed.
Daniels Jr. toebehoorende, ten einde daaraan te verhaalen, zodaane somma, als bij
deszelfs finaale reekening zal blijken den lande te competeeren. Vide breeder het Ord.
Land. Ger. Proth. folio 202 sequenti.

Maagscheid
en Verband
14.04.1806
folio 8

Den 14 april 1806 is bij het gerigt met advis van rechtsgeleerden geapprobeerd een
maagscheid, ogericht en geslooten tusschen W.H. Grotenhuis, weduwenaar van wijlen
Johanna Maria Danckerts, en de aangestelde voogden over deszelfs twee minderjaarige
kinderen ter andere zijde, waarbij aan den vader in vollen eigendom is toebedeeld onder
anderen, 5e een vierde part van en aan het katerplaatsjen, den Schelfer genaamt, in den
Biel onder Geesteren geleegen. Vide breeder het Weesen Proth. folio 34 sequenti,
alsmeede de registr. der stad Borculo folio 46 sequenti,en die van de buurschap Dijke
folio 45

Verband
30.04.1806
folio 8

Den 30 april 1806 des middags om een uuren heeft Garrit Schrootmans, pro se et nomine
uxoris, voor eene summa van vijf honderd en vijf en zeventig guldens, ten behoeve van
Derk, Berendjen, Maria en Aaltjen Lievestroo, verbonden deszelfs huis, met een hof
daarbij gesitueerd, en een kamp land, den Tekkelenborgs Kamp genaamd, groot
ongeveer zeven schepels gesaaij, alles geleegen aan den Brink te Gelselaar. Vide breeder
supra folio 95 sequenti.

Cessie
03.05.1806
folio 8

Den 3 maij 1806 hebben Hendk. Grote Veldhuis en vrouwe Jenneken Kleine Braskamp
gecedeert aan Dk. Welmerink en vrouwe, deszelfs stukjen land, geleegen onder
Geesteren in den Klapkamp, naast het land van Harmen Nijhuis. Vide breeder supra folio
97 sequenti.

Verband
13 maij 1806
folio 8

Den 13 maij 1806 's middags quart voor twee uur hebben Garrit Dieperink op 't erve
Roeterink en vrouwe Janna Braskamp voor een summa van zeven honderd guldens, ten
behoeve van Hendrik Hungerink onder Markelo woonachtig, verbonden deszelfs
plaatsjen, het Hag genaamd, onder Geesteren aan de Bolksbeeke geleegen, met al het
geen daaronder is behoorende. Vide breeder supra folio 106 sequenti.
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Verband
13.05.1806
folio 9

Den 13 maij 1806 's middags om twee uur heeft Gerrit Schrootman, pro se en de rato
caverende voor zijne impotente ehevrouw Janna Stokkink voor eene summa van een
honderd en negentig guldens, ten behoeve van Hendrik Hungerink, woonende onder
Markelo, verbonden deszelfs huis en hof, en een kamp land, den Tekkelenborg genaamd,
aan den Brink te Gelselaar kennelijk gesitueerd. Vide breeder supra folio 108 sequenti.

Verband
13.05.1806
folio 9

Eodem die 1806 's middags quart over twee uur hebben Gerrit, Jan en Maria Havers voor
eene summa van vijf honderd guldens, ten behoeve van Hendk. Bannink en vrouwe
Christina ter Haar verbonden alle hunne gereede en ongereede goederen, speciaal
1e De katersteede Havers, bestaande in huis en verdere getimmertens, met de daaronder
behoorende bouw-, gaarde- en weidelanden, onder Gelselaar gesitueerd.
2e Een stuk bouwland, den Vaarkamp genaamt, groot ongeveer zes schepels gesaaij,
onder Gelselaar, langs de landerijen van Ruwhof gesitueerd., en
3e Een stuk bouwland, de Pasbree genaamd, meede onder Gelselaar, bij de landerijen van
A.J. Stokkink en de erven Tijbrink kennelijk gesitueerd, groot ongeveer zeeven schepels
gesaaij. Vide breeder supra folio 109 sequenti.

Cessie
28.05.1806
folio 9

Den 28 maij 1806 's middags om half een uur hebben de med. dor. J.F. Knikkink en vrouw,
voorts O.D. Heijdenrijck aan de gebroeders Derk, Waander en Jan Negberink op
conditien als daarbij, gecedeert hun lieder huis en Schoppeplaatse met een weide en
gaarden daarbij aangeleegen, naast die van Scharveld, met een vrijen en onverhinderde
passage daaruit over de brug van het erve Overbekkink, en verder als breeder te zien
hiervooren folio 117 sequenti.

Cessie
28.05.1806
folio 10

Den 28 maij 1806 's middags even over half een uuren hebben den med. dor. J.F. Knickink
en vrouwe A.G. Helmich, voorts O.D. Heijdenrijck gecedeert aan Arent Schreibelt en
Judith ter Aart, ehell., een weide, de Hooge Maath genaamt, tussen de weiden van
Overbekkink, Scholten, Steeltjen en den Langenkamp, in Haarlo gesitueerd, en sulks op
den voet als breeder hiervooren folio 118 sequenti.

Cessie
28.05.1806
folio 10

Eodem die 1806 's middags quart voor een uur hebben boovengemelde comparanten
gecedeert aan Hendrica Derksen, weduwe wijlen Waander Groters, haar comparanten
eigendommelijke twee stukjes bouwland op de Elsebree, de Huissteede genaamd, naast
het land van den bouwman Avink, met die daarbij gehoorende plaggengrond, in Haarlo
gesitueerd, en beswaard met eenen uitgang van drie spint klaare rogge tot de
Wisscherpagt en verder ut lat. antea folio 119 sequenti.

Cessie
28.05.1806
folio 10

Eodem die 1806 's middags even voor een uur hebben boovengemelde comparanten
gecedeert aan Jan Hendrik Abbink op Garverdink, twee stukken bouwland op den
Hemert, groot circa seeven schepels gesaaij, bij het lant van koopers, in de buurschap
Haarloo, gesitueert, en zulks op zodaane wijse als breeder staat geexprimeerd hier
vooren folio 121 sequenti.

Verband
31.05.1806
folio 10

Den 31 maij 1806 's middags quart na twaalf uuren hebben Jannes ten Bouwhuis en
vrouwe A. Kiffen voor eene summa van een duizend guldens ten behoeve van J. Ruwhof
en Judith Harperink, ehell., verbonden een weide, het Reedblik genaamd, regtstreeks
van den Poortgaarden na het Bouwhuis, tusschen den vreegrond en de Reedakkers,
onder Gelselaar gesitueerd. Vide breeder supra folio 123 sequenti.
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Cessie
02.07.1806
folio 11

Den 2 julij 1806 voordemiddags om elf uuren hebben Arend Voortman en vrouwe
Harmina Grote Willink, Harmen Reevers en vrouwe Dina Grote Willink, Engbert Grote
Willink en vrouwe Geertjen Stroon, Jan Willem Wenninkmoole en vrouwe Janna Grote
Willink, Frederik Jan Hesselink en vrouwe Jenneken Grote Willink, voorts Garrit Jan
Grote Willink, gecedeert aan Jan Bouwmeester en desselfs huisvrouw Stiene
Scharpenoordt, een stukjen bouwlandt onder Geesteren in den Overbiel, op den kamp bij
den Scharpenoord, naast het land van koperen geleegen. Vide breeder supra folio 132
sequenti.

Cessie
03.07.1806
folio 11

Den 3 julij 1806 des middags om half drie uur hebben de med. dor. J.F. Knikking, pro se en
caveerende voor zijn absente huisvrouw A.G. Helmich, voorts O.D. Heijdenrijck,
gecedeert aan Harmanus Bruggers en Jan Planten een camp bouwland, groot circa vijf en
twintig scheepel gesaaij, den Grooten of Langen Kamp genaamd, tusschen de
Hogemathe, den Boddenkamp, den Pol en het land Botteloon en van Bovink, met de
wild- of plaggengrond van het Boddenveld af tusschen denselven kamp en 't Akkerbosch
van Meilink tot aan den togtgraaven langs den Haller loopende, in Haarlo gesitueert.
Vide breeder supra folio 134 sequenti.

Cessie
03.07.1806
folio 11

Eodem die 1806 's middags quart voor drie uur hebben Harmanus Bruggers en Jan
Planten bovengemelden aan hun getransporteerden camp bouwland gecedeert aan
Harmanus ten Harkel en vrouwe Willemina Braakmans, en sulks in voegen als breeder te
zien hiervooren folio 135 sequenti.

Maagscheid
en Verband
22.07.1806
folio 11 en 12

Den 22 julij 1806 is bij den gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tussen Hendrik Krebbers, weduwenaar van wijlen Garritjen ten Broeke ter eenre, en de
aangestelde voogden over deszelfs drie minderjaarige kinderen ter andere zijde, waarbij
onder anderen is geconditioneerd dat van de ongereede geoederen, bestaande in het
plaatsjen Bonschot, in Gelselaar aan den Brink geleegen, met ongeveer een schepel
gesaaij bouwland in den Bouwhuiskamp, de vader de eene helft, en de drie
minderjaarigen de andere helft zullen hebben en behouden, blijvende echter het zelve
voor de uitkeering en prestatien aan de kinderen te doen, speciaal verbonden. Vide
breeder het Weesen Prothocol folio 64 sequenti.

Verband
16.08.1806
folio 12

Den 16 augustus 1806 's middags om een uur hebben Hendrika Cornelia Derksen,
weduwe van wijlen Waander Grooters, en desselfs dochter Elisabeth Grooters voor eene
summa van vijf honderd guldens ten behoeve van Geesken Leeferdink, weduwe van
wijlen Hendrik ten Caate verbonden de navolgende ongereede parceelen, als
1e Hunlieder huis, den zogenaamden Koning met verder getimmer.
2e Twee stukken bouwland, het Konink en Egberts Stukke genaamt, met de daarbij en
tusschen geleegen wilt- en boschgrond, groot te saamen een mudde gesaaij, vlak bij
voornoemd huis geleegen.
3e Den Kleijkamp daar aan en bij geleegen, groot een molder gesaaij.
4e Twee stukken land op de Elsebree, de Huissteede genaamt, groot ongeveer vijf
scheepels gesaaij, naast voornoemd huis, en
5e Een kamp bouwland, den Winkel genaamt, groot ongeveer zeeven schepels gesaaij,
geleegen tusschen Garverdink, Ruwenhof en de Heemertsteege, zijnde alle in de
buurschap Haarlo onder Geesteren gesitueert. Vide breede supra folio 144 sequenti.

Borgstelling
15.08.1806
folio 12

Den 15 augustus 1806 heeft Jasper Hagens de door J. Ruiters op den 13 daar te vooren
gedaane peinding op deszelfs gereede goederen verburgd met de persoonen van Derk
Hagens en Engelbert te Luggenhorst, in Geesteren en Neede respective woonachtig. Vide
breeder het Ordin. Land Ger. Proth. folio 233 sequenti.
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Cessie
23.08.1806
folio 13

Den 23 augustus 1806 voordemiddags om elf uur heeft Jan Ruwhof, pro se en als
volmagtiger van zijne ehevrouw Judith Harperink gecedeert aan zijn schoonzoon en
dogter Hendrik Jan ten Caate en Janna Ruwhof, ehelieden, onder andere parcelen, een
koeweide, het Euverbroek, in den ambte van Borculo onder Geesteren, tusschen de
weiden van H.O. Olthaar en A. Mengerink, gesitueerd. Vide breeder supra folio 148
sequenti.

Exhibitie van een
copia authenticq
van zeker
testament quo ad
clausulas
concernentes

Den 23 augustus 1806 heeft D.H. Schaars als speciaal lasthebbende van Maria Anne
Aimée gravinne van Bijland, echtevrouw van Carel Vincent baron van Boetzelaar,
Charlotte Louise gravinne van Bijland, Frederik Sigismund graaf van Bijland Hall, Carel
Godfried Alexander graaf van Bijland en Louise Maria gravinne van Bijland, kinderen en
erfgenaamen van wijlen Roelman Ferdinand graaf van Bijland Hall en deszelfs ehevrouw
Anna Cornelia baronesse van Friesheim, geexibeerd eene copie authenticq quo ad
clausulas concernentes van zodaane testamentaire dispositie als Lodewijk graaf van
Bijland, in leeven luitenant admiraal van Holland en Westfriesland, op den 26 november
1792 heeft gepasseerd, met verzoek dat het zelve mooge worden geprotocolleerd, en
relatif daarbij vermelde ongereede parceelen onder den drostambte van Borculo
geleegen, daarvan op de registers van affectatien aanteekening gemaakt, en dezelve op
naam van des comparants principalen gesteld mogen worden, bestaande die ongereede
goederen in het erve Wilberink, ook wel Bouwman genaamd, met alle ab en
dependentien, geleegen in de heerlijkheid Borculo, bij het huis Mensink, zijnde leenroerig
aan den Huise of Graafschap Bannerij Bronkhorst ten Zutphensen regten, voorts in het
erve Heijink, gelegen in de boerschap Huirne onder Geesteren, met alle de daaronder
behoorende landerijen ab en dependentien, zijnde leenroerig aan de Hoogheid en
Bannerij Wisch ten Zutphenschen regten. Vide breeder supra folio 149 sequenti.

23.08.1806
folio 13

Cessie
10.09.1806
folio 13sub

Den 10 september 1806 voordemiddags quart voor elf uur hebben Garritjen Veltmaat,
weduwe van Jacques Flamma, Evert Peters en vrouwe Frederica Flamma, voorts E.
Broeker en E. Peters als volmagtigers van Jan George Rabe junior en Willemina Flamma,
ehelieden, als mede mr. J.J. Schluiter als gevolmagtigde van Willem Buskes of Floors en
vrouwe Janna Floers of Floors, gecedeert aan Jan Floors op Broekmate, zijne huisvrouw
en erven, de katersteede, Broekmate genaamd, met derzelver hof-, bouw- en weideland
onder Geesteren, in den Biel geleegen, daaronder begreepen een bijbehoorend
afzonderlijk geleegen kampjen land, doch geenzints de weide de Schuttenbosch of
Braambosch geheeten, de erfgenaamen van wijlen F.W. Schikhardt toestendig. Vide
breeder supra folio 154 sequenti.

Verband
10.09.1806
folio 13sub

Den 10 september 1806 voordemiddags om elf uur hebben Jan Floors op Broekmate en
vrouwe Aaltien Florijn voor eene summa van seeven honderd guldens ten behoeve van
G. Baan en Janna ter Weeme, ehell., verbonden de catersteede, Broekmaate genaamd,
met de daaronder behoorende bouw-, gaarde- en weidelanden, onder Geesteren in den
Biel en aldaar aan de Bolksbeeke geleegen. Vide breeder supra folio 156 sequenti.

Verband
11.09.1806
folio 13sub

Den 11 september 1806 hebben Hendrik Jan Bannink en vrouwe Leide te Horst voor een
summa van vijf en zeventig guldens ten behoeve van de Diaconie Armen van Geesteren
verbonden hunlieder huisjen met een hofjen daar agter geleegen, staande en liggende in
het dorp Geesteren, en aldaar tusschen 't huis van L. Brummelbos en de schuur van G.
Baan. Vide breeder supra folio 158 sequenti.

Cessie
15.09.1806
folio 14

Den 15 september 1806 voordemiddags om elf uuren heeft Dk. Haeijtink, woonachtig op
het Oudenampzen, gecedeert aan zijnen stiefzoon Albert Jan Ouden Ampsen twee
stukken bouwland op het Einland onder Gelselaar gesitueerd, waarvan het eene groot
ongeveer drie en een half schepel gesaaij tiendbaar, en het ander een en een half schepel
gezaaij tiendvrij is. Vide breeder supra folio 159 sequenti.
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Peinding
11.09.1806
folio 14

Den 11 september 1806 voordemiddags quart voor elf uur heeft Jan Hazelbarg voor een
capitaal van vier honderd guldens en renten daarvan verscheenen, gepeind op de
navolgende ongereede parceelen Jasper Haagens en ehevrouw Janna te Loggenhorst, als
meede desselfs onmondige kinderen toebehoorende, als
1e Een huis en wheere met een daar agter geleegen hof, aan de eene zijde naast het huis
van Jan Hartgerink, en aan de andere zijde langs de gemeenen weg, binnen het dorp
Geesteren kennelijk staande en geleegen.
2e Ongeveer vijf scheepels gesaaij bouwland in de Boente, tussen het land van Arend
Smaale en Garrit Wissink geleegen.
3e Zes schepels gezaaij bouwland in de Barkel Esch, tusschen de landerijen van de
meester Jan Hartgerink en de weduwe Wenninkmole, en eindelijk
4e Een koeweide in de Kostersmaate, tussen de weiden van de Wissinks en de
Roeterinksmate, zijnde alle voorschr. onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder onder
Land Gericht Prothocol folio 235 sequenti.

Peinding
15.09.1806
folio 14 en 15

Den 15 september 1806 's avonds circa vijf uuren deeden Hendk. Rotmans en vrouwe
Berendjen Hagens voor twee distincte capitaalen, te saamen groot drie honderd guldens
met de renten van dien, peinding op de ongereede goederen van Jasper Hagens en
ehevrouw en wel
1e Op een huis en wheere, met een daar agter gelegen hof aan de eene zijde, naast het
huis van Jan Hartgerink, en aan de andere zijde langs den gemeenen weg, binnen
Geesteren kennelijk geleegen.
2e Vijf schepels gesaaij bouwland, in de Buerte, tusschen de landerijen van A. Smaale en
Gt. Wissink.
3e Zes schepeles gesaaij bouwland in de Barkel Esch, tusschen de landerijen van de
meester J. Hartgerink en de weduwe Wenninkmoole, en eindelijk
4e Een koeweide in de Kostersmate, tusschen de weiden van de Wissinks en Roeterinks
Maten
Zijnde alle deeze parceelen onder Geesteren kennelijk geleegen. Vide breeder het Ordin.
Landt Ger. Proth. folio 238 sequenti.

Peinding
16.09.1806
folio 15

Den 16 september 1806 voordemiddags circa elf uuren deede Hendrica Hulbers voor
eene somma van vijftig guldens peinding op de hier booven gemelde ongereede
goederen van Jasper Hagens en ehevrouw. Vide breeder het Ordin. Landt Ger. Proth.
folio 240 sequenti.

Cessie
27.09.1806
folio 15

Den 27 september 's 1806 middags om een uur hebben Jan Krebbers en vrouwe
Jenneken Leenslag gecedeert aan Hendrik Rengerink en deszelfs huisvrouw Hendrina
Booden, een zeeker stukjen bouwland, kennelijk gesitueert onder Gelselaar, de
Oosterbree genaamt, leggende oostwaards naast 't land van coperen, zuid met het eene
einde aan den weg, noord met den einde aan den Rompen Kempe, en west naast het
land van Derk Spreukkelhorst. Vide breeder supra folio 160 sequenti.
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Convenant omtrent
de verdeeling
eener weide

04.10.1806
folio 15-17

Den 4 october 1806 is door mr. B. Wildrik ten fine van protocollatie en registratuure
overgegeeven eene op den 27 junij 1805 gemaakte verdeeling tusschen Jannes Sieverink
en Jan Bannink ter eenre, en Arend Koenderink, of wel Jan Hendrik Jolink, pro se en
nomine uxoris Willemina Koenderink, als erfgenaamen van hunnen nu overleedenen
schoonvader en vader Arend Koenderink ten andere zijde, over of van eene weide, de
Maat agter den Weijert genaamd, onder Gelselaar geleegen, invoegen en manieren als
volgt.
Dat dwars door deeze weide van het westen naar het oosten een goeden sloot of graven
zal worden gegraaven, waarvan de opworp naar beide zijden zal zijn.
Dat het noordelijk gedeelte wederom zal worden gesplitst in twee deelen, welke meede
door een graaven, paalen of ander kennelijk scheidteeken van elkanderen zullen worden
gesepareert.
Dat het westelijk gedeelte daarvan, schietende ten westen aan de weide van Hendrik
Broekhuis of Kolkman, en ten noorden aan de weide van Berent Berentsen en Garrit
Rengerink erfelijk zal worden toegedeelt, zo als geschied bij deesen aan Jan Hendrik
Jolink desselfs ehevrouw en erven.
Dat het oostelijk gedeelte, schietende ten noorden aan het even gemelde land, en ten
oosten aan de Gelselerschen Esch, op gelijke wijze erfelijk word toegedeelt aan Jannes
Sieverink, deszelfs ehevrouw Geesken Strik en derzelver erven, en
Dat het zuidelijk gedeelte of den zogenaamden Staart, schietende ten westen aan den
Hof ten Kamp, Hk. Hofmeijer toebehoorende, ten noorden aan de gedeeltens van J.H.
Jolink en J. Sieverink, ten oosten aan den Gelselerschen Esch, en ten zuiden aan den
gemeenen weg, erfelijk in eigendom word afgestaan aan Jan Bannink en deszelfs erven,
edoch belast zal blijven met den uitweg der twee voorgemelde gedeeltens van een
bestreeden spoor.
Dat het maaken en repareeren van het hek, gelijk ook van den gemeenen weg langs de
weide heenschietende, ten laste der gezamentlijke condividenten, met en benevens de
verponding, zig over het geheel bedraagende een gulden agtien stuivers en agt
penningen, ieder voor een derde gedeelte zal blijven. Vide breeder supra folio 161
sequenti.

Cessie
11.11.1806
folio 17

Den 11 november 1806 voordemiddags om elf uur heeft E.H. Glissenbarg, weduwe van
wijlen den heer H.O. Hessels, gecedeert aan Janna en Arend Braakman, voorts aan de
twee minderjaarigen Aalbert en Gerrit Braakman haar onverdeelde agtste gedeelte aan
het erve en goed de Braake genaamt, in de buurschap Huure onder Geesteren
gesitueerd. Vide breeder supra folio 172 sequenti.

Cessie
02.12.1806
folio 17

Den 2 december 1806 's middags om een uur hebben Derk Smienk en Berendina Klein
Bekman, ehell., gecedeert aan Arend Hietbrink en erven een stuk bouwland, groot twee
schepels gesaaij op het Rot, onder Geesteren geleegen. Vide breeder supra folio 174.
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Opbadingen
08.12.1806
folio 17

Den 8 december 1806 voordemiddags om half twaalf uur deeden Hk. Rotmans en
ehevrouw Berendjen Hagens, ten vervolge van hunne gedaane peinding op den 15
september ll. de eerste, tweede en derde opbadingen op en aan alle de ongereede
goederen, Jasper Hagens en ehevrouw toebehoorende, en wel in zo verre zijlieden
daaraan berechtigd zijn, als
1e Op een huis en weere met een daaragter geleegen hof, aan de eene zijde naast het
huis van Jan Hartgerink, en aan de andere zijde langs den gemeenen weg, binnen
Geesteren staande en geleegen.
2e Op vijf schepels gesaaij bouwland in de Boerte, tusschen de landerijen van A. Smale en
Gt. Wissink.
3e Op zes schepels gesaaij bouwland in den Barkel Esch, tusschen de landerijen van de
meester J. Hartgerink en de weduwe Wenninkmoole.
4e Op een koeweide in de Kostersmaat, tusschen de weiden van de Wissinks en
Roeterinks maten gesitueerd.
Zijnde alle deeze parceelen onder Geesteren geleegen. Vide breeder het Ordin. Landt
Ger. Proth. folio 249 sequenti.

Cessie
12.12.1806
folio 18

Den 12 december 1806 voordemiddags om half twaalf uur heeft Arent Koeslag gecedeert
aan Barend Wiemelink en vrouwe Aaltjen Schuurmans, deszelfs eigendommelijke
plaatsjen, het Koeslag genaamt, bestaande in een huis, hof en bargsteede, als meede een
schepels gesaaij bouwland op den Bouwhuiskamp, onder Gelselaar kennelijk gesitueerd.
Vide breeder supra folio 176

Maagscheidt
21.01.1807
folio 18

Den 21 jannuarij 1807 is bij het gerigt geapprobeerd een maagscheidt, opgerigt en
geslooten tussen Janna Grote Willink, weduwe van wijlen J.W. Wenninkmeulen en de
aangestelde momboiren over deszelfs vijf minderjaarige kinderen, waarbij onder anderen
is bepaald dat van de ongereede goederen, bestaande
1e In een huis binnen Geesteren, met een daarbij zijnden hof geleegen.
2e Een stuk bouwland in den Geesterschen Esch, tusschen de landerijen van J. Hartgerink
en Jasper Hagens.
3e Twee koeweiden in de Roeterinkmaate aan de Bolksbeeke, en
4e Een dag maaijens in de Geershuismaate bij Schuurmans huis, meede onder Geesteren
geleegen.
De moeder de eene helft en de minderjaarigen de andere helft zulen hebben
behoudenen blijven bezitten. Vide breeder het Weesen Prothocol folio 93 sequenti.

Maagscheid
23.01.1807
folio 18

Den 23 jannuarij 1807 is bij het gerigt geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
geslooten tussen Garritjen ten Broeke, weduwe wijlen Teunis Leemreis ter eenre, en de
aangestelde momboiren over deszelfs twee minderjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij onder anderen is bepaald dat van de ongereede goederen, bestaande
1e In een half huisje in Borculo in den Korten Wal staande.
2e Een stukjen hofland naast het land van Janna Leefers, en
3e Een dito stukjen daarnaast geleegen.
De moeder de eene helft, en de minderjaarigen de andere helft zullen hebben behouden
en bezitten. Vide breeder het Weezen Prothocol folio 96 sequenti en de registr. der stad
Borculo.

Verband
05.02.1807
folio 19

Den 5 februarij 1807 's middags om half vier uur heeft A. Hartgerink voor een summa van
een honderd en tachentig guldens ten behoeve van Jan Hartgerink en vrouwe Geertjen
Braskamp verbonden deszelfs huis in het dorp Geesteren en aldaar op de grond van de
renthefferen gesitueerd. Vide breeder supra folio 199 sequenti.
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Cessie
25.03.1807
folio 19

Den 25 maart 1807 's middags om twaalf uur hebben H. Bolkman, pro se, voorts H.
Eikelkamp en J. Dieperink als voogden over de minderjaarige kinderen van den eersten,
gecedeert na voorgaande bekoomene approbatie, aan H. Thomasson en erven een stuk
bouwland, groot ongeveer zes schepels gesaaij, op Laarbergs Kamp onder Geesteren, aan
de eene zijde langs het land van Laarberg, en aan de andere zijde langs de togtgraaven,
voorts de helft van zeeven schepels gesaaij bouwland, meede onder Geesteren, op de
Korte Bekke, naast het land van Roeterdink en Smaale, en aan 't einde van den
gemeenen weg, waarvan de wederhelft is toebehoorende Gt. Peeterkamp. Vide breeder
supra folio 205 sequenti.

Verband
06.04.1807
folio 19

Den 6 april 1807 voordemiddags om elf uur heeft mevrouwe Jacoba Henrietta Willemina
van Coeverden, weduwe wijlen den heer F.W. Schikhardt, voor een summa van elf
honderd guldens, teegens lijfrente genegotieerd, ten behoeve van Willem Platvoet en
vrouwe Fransijtje de Vries, verbonden het erve en goed, de Wibbersteede genaamt,
onder Geesteren geleegen. Vide breeder supra folio 207 sequenti.

Registratuure
van zeeker
certificaat
11.04.1807
folio 19

Den 11 april 1807 is door Gt. Bouwman, woonende onder Neede, ten fine van
protocollatie en registratuure overgegeeven zeeker certificaat, door de magistraat der
stad Deventer op den 3 april 1807 afgegeeven, waarbij word verklaard dat C. Ribbius,
weduwe G. Slichtenbree, is eigenaarse van twee derde parten van den halven Gelserer
Garsten Tiende onder Geesteren, en het erve Bouwman genaamd, bij Neede geleegen.
Vide breeder supra folio 209.

Cessie
28.04.1807
folio 20

Den 28 april 1807 's middags om twaalf uur hebben Jan Frederik Schoonmans en vrouwe
Hendrina Tekelenborg gecedeert aan Engbert Elderink hunlieder plaatsjen, het Geert
Benninks Steedeken genaamt, dan nog ruim een scheepel gezaaij bouwland, in den
Lagen Bolskamp, noord naast Flips Driesens, zuid naast Derk Spreukelhorst zijn land, als
meede drie schofdages hooijland in de Sleege, met de weduwe Velthaar in maatschappij.
Vide breeder supra folio 209 sequenti.

Verband
29.04.1807
folio 20

Den 29 april 1807 's nademiddags om vier uuren hebben Gerrit Luessink en Janna
Heineman, ehell., woonende op Kolkman in den Noordik, ten behoeve van de
gesamentlijke kinderen en erfgenaamen van wijlen Roelof Bloos en vrouwe Fenneken
Luessink, met namen Engbert, Jan Hendrik, Gerrit, Jan Derk, Berendiena en Essele Bloos
en erven, voor eene summa van seeven honderd guldens, verbonden hunlieder weide, de
Villersmaat genaamt, groot ongeveer ses dag maijens, leggende in de Buurschap Haarlo
onder Geesteren bij de Hooge Brugge, met de eene zijde langs de rivier de Berkel, en met
de andere zijde langs de weide van Arend Wesselink, en t' eindens langs de weide van
Gerrit te Woerde. Vide breeder supra folio 210 sequenti.

Maagscheid
en Verband
01.05.1807
folio 20 en 21

Op den 1 maij 1807 is bij het gericht met advis van regtsgeleerden, gelet hebbende op de
bereids verleende approbatie door de judex pupillaris, meede geapprobeerd het
maagscheid, opgerigt en geslooten tusschen Gt. Jan Nijhoff, weduwenaar van Harmina
Hogesteege, woonachtig in Nettelhorst onder den schoutambte van Lochem, ter eenre,
en de aangestelde voogden over deszelfs minderjaarig kind, bij wijlen zijne gezeide
huisvrouw in echt verwekt, ter andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald, dat de
vader voor zig op conditien als daarbij, alleen zal blijven behouden
1e Een stuk land in den Geesterschen Esch, Op het Rot genaamt, groot drie schepels
gesaaij, en
2e Een stuk dito op den Geesterschen Esch, tienbaar, groot twee schepels gesaaij.
Welke beide parceelen voor het daarbij beweezen kindergoed verbonden blijven. Vide
breeder het Weesen Prothocol folio 120 et multis sequenti.
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Maagscheid
06.05.1807
folio21 en 22

Den 6 maij 1807 is door B. Meilink ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid, gedeedigt en geslooten tusschen Adolf Daven en desselfs
broeder Berent Daven over de nalatenschap van wijlen hunne ouders Gerrit Daven en
Henders toe Wesselshuis, waarbij aan den eersten contrahent Adolf Daven word aan en
toebedeeld den geheelen inboedel des huizes, voorts
1e Het geheele erve en goed Daven genaamd, bestaande in huis, schop, berg en verdere
getimmertens met de daaronder behoorende bouw-, gaarde- en weidelanden, plagge- en
vreedegronden, hout en houtgewassen, in den ampte van Borculo en aldaar onder
Geesteren kennelijk gesitueerd.
2e De Hogemans Plaatze, meede onder Geesteren geleegen.
3e Twee stukjes bouwland het Binnenland genaamd, alsmeede onder Geesteren en
aldaar in den Nederbiel, met het eene einde aan het Slijkstukke, en met den anderen
einde aan Wesselinks huissteede geleegen.
4e Een stuk land het Slijkstukke genaamd, ook onder Geesteren en aldaar met den eenen
einde aan Davenland, en met den anderen einde aan de gemeenen weg geleegen.
5e Een stuk bouwland alsmeede onder Geesteren en aldaar op den Hesselinks Esch aan
Davenland, en dat van de Provisorie Armen van Borculo kennelijk geleegen.
6e Een weide aan den Geesterschen dijk met den daar annex liggenden Wennekers of
Wesselskamp en een kampjen of stukjen hofland, alsmeede een kampjen met akkerhoud
van de erven Vatebender aangekogt, in den schependom van Borculo kennelijk
gesitueerd.
Zijnde aan den tweeden contrahent Berend Daven op den voet, als daarbij aan en
toegedeeld een stuk bouwland, het Hazebroek stuk genaamd, onder Geesteren en aldaar
in den Hesselinks Esch, tusschen de landerijen van B. te Roller en B. Mullerink kennelijk
gesitueerd. Vide breeder supra folio 216 sequenti, de registratuure van Neede folio 12 en
van de buurschap Dijke folio 47.

07.05.1807
folio 22

Den 7 maij 1807 is ten fine van protocollatie en registratuure aan de Cancelarij gezonden
het navolgende instrument
Lijst van erven en goederen onder het landrentamt van Twenthe Gerigts Borculo
Geesteren - Weeninkhof f. 87,88
Gelscheren - Rengerink f. 6,84
Vide breeder supra folio 218 sequenti en de registratuure van Neede folio 13.
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Maagscheid
06.05.1807
folio 22 en 23

Den 6 maij 1807 is door B. Meilink ten fine van protocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid, opgerigt en geslooten tusschen gemelde B. Meilink en
desselfs broeder A. Meilink, voorts desselfs zusters Anna Maria en Aleida Meilink,
huisvrouw van R. ter Horst, voorts A. Kreunen, B. Meilink en B. Roerink, als voogden
over de drie minderjaarige kinderen van wijlen Jan Kreunen en Hendrica Meilink, in
leeven ehell., over den boedel en nalatenschap van hunne ouders en grootouders Hk. Jan
Meilink en Margaretha Schapers, waarbij onder anderen aan den eersten contrahent B.
Meilink is aan en toegedeeld
1e Een koeweide in de Rietmaat bij Hesselink, dan nog den Klaphouwerskamp, in den
Biel onder Geesteren geleegen.
2e en 3e
4e Is aan Aleida Meilink , gehuwd aan R. ter Horst, aan en teoegedeelt een weide,
liggende aan den Hesselink Esch allernaast de weide van Gerrit ter Horst.
5e Is aan de kinderen door wijlen J. Kreunen en Hendrica Meilink, in leeven ehell.,
nagelaaten aan en toegedeelt het bouwland, den Smitskamp genaamd, onder Geesteren
allernaast den Klaphouwerskamp geleegen, alsmeede een stuk bouwland, den
Schoemakerskamp genaamd, meede onder Geesteren geleegen, mitsgaders een vierde
part van een weide liggende bij de Hooge Brugge, de Hasebroeks Weide genaamd,
waarvan de halfscheid aan de erven van Brunsveld, en het vierde gedeelte aan B. te
Rolder toebehoort.
Vide breeder het Proth. van Aff. der stad Borculo folio 405 sequenti, de registratuure der
Stadt folio 51 en die van de buurschap Dijke folio 47 sequenti.

Aangeeving
van
ongereede
goederen
19.05.1807
folio 23

Den 19 maij 1807 's nademiddags om vijf uur heeft vrouwe Jacoba Henrietta Wilhelmina
van Coeverden, weduwe van F.W. Schikhardt, ter voldoening aan art. 61 der ordonnantie
op het klein zegel, aangeeving gedaan dat uit kragt der met gemelde haaren eheman
opgerigte huwelijksvoorwaarden, door zijn overlijden, op haar is gedevolveerd de helft
van de navolgende parceelen, welkers wederhelft , vermoogens evengemelde
huwelijksvoorwaarden, aan haar in eigendom was competeerende, te weeten
Van het erve en goed Mensink met alles wat daaronder is gehoorende, leenroerig
geweest aan de Provincie van Gelderland. Van het erve en goed Reverdink, leenroerig
geweest aan de Provincie van OverIjssel, van twee stukjes bouwland in den Bielder Esch
in bouwing bij den bouman op Reverdink. Van het Wijbbelsplaatsjen, twee stukken land,
de Korenbree - Dickmansplaats - twee stukken bouwland op het Slesink Rot - nog twee
stukjes land aldaar - het Schuttenplaatsjen - eene weide den Opper en Nederwinkel - en
den Schutten of Braambosch, alle onder Geesteren geleegen. Vide breeder supra folio
219 sequenti en registratuure van Neede folio 13.

Cessie
28.05.1807
folio 23 en 24

Den 28 maij 1807 's middags om een uur hebben Harmen Hilhorst en vrouwe Janna
Groot Markerink, voorts Jan Hilhorst in qualiteit als momboir over de vier minderjaarige
kinderen van den eerstgemelde, bij wijlen desselfs eerste ehevrouw Garritdina Koesveld
in huwelijk gewonnen, de rato meede caveerende voor zijnen impotenten mede
momboir Jan Elferink, daartoe behoorlijk geauthoriseerd, gecedeert aan Jan Wannink en
die zijne ehevrouw Geertjen Elderink, voor twee derde gedeelte, voorts Gerrit Jan
Nienhuis en deszelfs ehevrouw Trientjen Hagenbeek voor een derde gedeelte, hun
comparanten en kinderen eigendommelijke weide, de Akkermaal genaamd, groot
ongeveer vier dag maijen, onder Gelselaar gesitueerd en thans behoorenden onder het
erve Hilhorst. Vide breeder supra folio 221 sequentie.
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Huwelijks
Voorwaarden
03.06.1807
folio 24

Den 3 junij 1807 is door B. Meilink ter Cancelarij ten fine van protocollatie en
registratuure overgegeeven een huwelijks voorwaarde, den 9 meij 1807 opgericht en
geslooten tussen A. Daven als bruidegom ter eenre, en Willemina Eggink als bruid ter
andere zijde, waarbij onder anderen de bruidegom en bruid tot stuur des huwelijks
aanbrengen alle hunne gereede en ongereede goederen, terwijl verders den bruidegom
in val van geene kinderen uit dat huwelijk na te laaten, bij deszelfs overlijden aan de bruid
maakt en geeft tot een morgengaave, alle zijne gereede en ongereede goederen,
bestaande de laatste in het geheele erve en goed Daven genaamt, edoch onder al zulke
bedingen als daarbij in 't breede zijn opgenoemt en gezien kunnen worden in het breede
hiervooren folio 222 sequenti.

Maagscheid
16.06.1807
folio24

Den 16 junij 1807 is bij 't gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tusschen Arent Bouwman, weduwenaar van wijlen Jenneken Baneman ter eenre, en de
aangestelde voogden over deszelfs zes minderjaarige kinderen ter andere zijde, waarbij
onder anderen is bepaald, dat van de ongereede goederen, bestaande in het plaatsjen,
den Bisser genaamd, zijnde huis met de daarbij zijnde gaardengrond, in den Ambte van
Borculo onder Geesteren gesitueerd, de vader de eene helft, en de minderjaarigen de
andere helft zullen hebben en in eigendom blijven bezitten. Vide breeder het Weesen
Proth. folio 151 sequenti.

Peinding
25.06.1807
folio 24

Den 25 junij 1807 's avonds om vijf uuren deede E. Joosten voor een summa van vijf en
zeeventig guldens twee stuivers en agt penningen peinding op de gereede en ongereede
goederen van Gt. Hagens, voorts J. Dieperink en ehevrouw, speciaal op derzelver huis en
hof in 't dorp Geesteren, alsmeede op twee stukken bouwland in den Geesterschen Esch,
de Zwarte Bree genaamd, alsmeede twee a drie stukjes bouwland in den Hallersgaarden,
mede onder Geesteren geleegen. Vide breeder 't Ordin. Land Ger. Prothocol folio 295
sequenti.

Cessie
03.07.1807
folio 25

Den 3 julij 1807 's nademiddags om vijf uuren hebben A. Kreunen en J. ten Hoopen als
momboiren over 't minderjaarige kind van wijlen H. Kreunen en J.E. te Relker, in leven
ehell., daartoe behoorlijk geauthoriseerd gecedeerd aan A.J. te Relker en vrouwe
Gerhardina Cobus, huns pupils eigendommelijke halve kampjen bouwland, het
Koekenkampje genaamd, groot ongeveer een half schepels gesaaij, waarvan de
wederhelft J.D. Voors toebehoort, onder Geesteren, naast het land van de Provisorij
Armen van Borculo, bij den Grimberg kennelijk gesitueerd. Vide breeder supra folio 234
sequenti.

Cessie
18.07.1807
folio 25

Den 18 julij 1807 's middags quart na twee uur heeft Johanna Elisabeth te Relker,
weduwe van wijlen Harmen Kreunen, pro se en als moeder en voogdesse over haaren
minderjaarigen zoon, Lambertus genaamd, daartoe naar behooren geauthoriseerd,
gecedeert aan A.J. te Relker en vrouwe Gerhardina Kobus haare en zoons
eigendommelijke stuk bouwland, de Hooge Braak genaamd, groot ongeveer drie schepels
gesaaij, tusschen de landerijen van Jan Derk Voors en van Berend Kreunen in deezen
drostambte onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 242 sequenti.

Arrest
25.07.1807
folio 25

Den 25 julij 1807 voordemiddags om elf uur heeft pr. Wolter Jalink meede namens mr.
J.B. Auffmorth, als bekende gevolmagtigdens van den heer E. Temminck, inspecteur
generaal der Nationaale Domeinen, herkoomende van de vorst van Nassau, arrest en
toeslag gedaan op de plaats, het Vuureve genaamd, Ed. Daniels Jr. toebehoorende, ten
einde daaraan te verhaalen sodaane somma, als bij desselfs finaale reekening zal blijken
den lande te competeeren. Vide breeder het Ordin. Land Ger. Prothocol folio 305
sequenti.
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Cessie
08.08.1807
folio 25 en 26

Den 8 augustus 1807 voordemiddags om half twaalf uur heeft Johanna Elisabeth te
Relker, weduwe van wijlen Harmen Kreunen, pro se en als moeder en wettige voogdesse
over haaren minderjaarigen zoon, daartoe naar behooren geauthoriseerd, gecedeerd aan
Berend Kreunen en vrouwe Aaltjen Keisers des comparants en zoons eigendommelijke
stuk bouwland, de Hooge Braak genaamd, groot ongeveer drie schepels gesaaij, tusschen
de landerijen van A.J. te Relker en ehevrouw, en de weide van G. Leefers, onder
Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra foli 245 sequenti.

Cessie
10.08.1807
folio 26

Den 10 augustus 1807 's middags om twee uur hebben Gt. Hagens, voorts J. Dieperink en
vrouwe Lammerdiena Johanna Hagens gecedeert aan Arent Ruwhof en Catharina ter
Weeme, ehell., een stukjen hofland in den ambte van Borculo, binnen het dorp
Geesteren en aldaar t' eindens aan de straat, tussen verkopers en kopers huizen,
kennelijk gesitueerd. Vide breeder supra folio 246 sequenti.

Repudiatie
25.08.1807
folio 26

Den 25 augustus 1807 is bij den gerichte met advys van regtsgeleerden geapprobeerd
eene repudiatie, den 24 daar te vooren gepasseerd door Roelof Fokkink en Derk Klein
Veldink als aangestelde voogden over drie minderjaarige kinderen van Willemina Mol, bij
wijlen haaren eheman Berend Fokkink in huwelijk gewonnen, waarbij dezelve om
reedenen als daarbij hebben gerenuncieerd van alle gereede en ongereede goederen
door opgemelde ehelieden, te zaamen in gemeenschap bezeeten geweest, bestaande de
laatste in een slegt bouwvallig huisjen met een weinig gaardegrond daarbij geleegen,
zijnde Baneman genaamd, onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder het Weesen Proth.
folio 180 sequenti.

Aanteekening
van zodaane
Domeinen, als
voortaan tot de
Kroon zullen
behooren

Den 10 september 1807 hebben de heeren E. Temmink, commissaris der Domeijnen,
herkomstig van den vorst van Nassau en N.C. Schumachers, lid van de commissie tot de
administratie der Domeijnen, resideerende te Breda, in qualiteit als commissarissen
belast met de educatie van het decreet van zijne majesteit den Koning van Holland, in
dato 16 april 1807, specteerende de overgaave der Domeinen, welke tot de Kroon,
ingevolge volmagt van den minister van finantien van 24 augustus ll. het gericht des
ambts Borculo verzogt en gelast, om alle dominiaale goederen en eigendommen onder
deezen ambte geleegen, tot heeden toe gestaan hebbende onder de opperdirectie van
welgem. minister van financien, en die uit kragt van gemelde Koninglijk Decreet van den
Kroon overgaan en voortaan zullen behooren, behoorlijk te doen aanteekenen en
registreeren, zijnde alle hier onder specificq gemeld, namentlijk

10.09.1807
folio 26-29

Erven en Katersteeden
Fokking

18 morgen

Ameschot

23 morgen

Baterij

9 morgen

Roller

12½ morgen

Huinink

28 morgen

Leerink

20½ morgen

Weelinck

16¼ morgen

Het Bik

4 morgen

Lebbenbrug

8½ morgen

Wiltbaan of Luikenkamp

2¾ morgen

Bekenhorst

4¼ morgen

Eendekooij

1 morgen
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Forking

22¼ morgen

Geerdink

27 morgen

Assink

21 morgen

Boevink

21¼ morgen

Lubberdink

18¼ morgen

Mensink of Jonkeren

13¼ morgen

Whemink

25¼ morgen

Groote Hoonte

26 morgen

Biesbeek

20½ morgen

Groot Kormelink

23½ morgen

Klein Kormelink

211/6 morgen

Hof te Lintvelde op Scholtenplaats

33½ morgen

Klein Ameschot

½ morgen

Vaarwark

19 morgen

Het Harkelshuijs te Borculo
De molen te Borculo
De molen in den Olden Eijbergen of
Nieuwe molen
De molen op den Nedenberg
Vloglanden
Den Deugeweerd

15 morgen

Oude Wiltbaan

10¾ morgen

De Rollerskamp

4¼ morgen

De Schuttenkamp

1/3 morgen

De Halve Klumperskamp

1/3 morgen

De Hooge en Laage Braake

21/3 morgen

Veule Mate

¼ morgen

Beijerskamp

½ morgen

De Voorste Jufferen Mate

2¼ morgen

De Agterste Mullers Mate

2 morgen

Het Kindergoor

1/6 morgen

Het huis, stalling en verdere gebouwen
te Borculo
De Wiltbaanen
Den Vijgenhof

¼ morgen

Keukenhof

½ morgen

Orangehuis met den hof

1/12 morgen

Huis en hof in de Wiltbaan

1/9 morgen

De Bleekenhof van ter Harkel

½ morgen
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De Nieuwe Weide

2 morgen

De Eikelhof

1 morgen

De Laagenhof

3¼ morgen

De Bleek en Boldijk

1 morgen

De Boogaard

½ morgen

Den Beekenbosch
Het Elsenboschje

¾ morgen

Het Hambroek

72 dag maaijens

De Hagen
De Heerenwaard
Schrijverij
De Koemaate
De Stamhof
Het Grasbroek

25 dag maaijens

De Kruismate

6 dag maaijens

Stobbenbroek

8 dag maaijens

Fokking Koemate

6 dag maaijens

De Douw 't hof hooijland

1 dag maaijens

Het Kindergoor hooijland

2 dag maaijens

De dijk langs 't Schaapenvonder
Tiendens
De Kooren of Zakthiend

57 mud - 2 schepels - 3 spind
43 mud - 3 schepels - 3 spind haver
14 mud - 0 schepels - 3 spind garst
03 mud - 0 schepels - 0 spind boekweit

De Visschers Tiend of Pacht

15 mud rogge

De Lammerthiend
De Bloed of Tafel Thienden
De Groote Beltrumsche Garfthiende
Ut supra Eijbergsche
Ut supra Klein Eijbergsche
Ut supra Hupselschen
Ut supra halve Nedeschen of Wolberinks
Ut supra andere halve Nedeschen of
Mengerinks
Ut supra Kleine Valkenburgsche cijnsen,
erfpagten, rookhoenderen enz.
Vide breeder supra folio 249 sequenti; Registratuure van Eijbergen folio 17 sequenti,
Neede folio 15 sequenti, Beltrum folio 11 sequenti; Stadt Borculo folio 52 sequenti,
buurschap Dijke folio 49 sequenti.
26 maart 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 17 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 440
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1805-1808
Cessie
24.09.1807
folio 29

Den 24 september 1807 voordemiddags om half elf uuren hebben Johanna Elisabeth te
Relker, weduwe van wijlen Harmen Kreunen, pro se, voorts Jacob te Relker als
volmagtiger van eerste comparants meerderjaarigen zoon Lambertus Kreunen genaamd,
woonachtig te Amsterdam, gecedeerd aan H. van Dassen en erven een stuk bouwland,
groot vier scheepels gesaaij, op de Waterbraak bij Kolkman, met de eene zijde naast het
land van Jan Derk Voors, en met de andere zijde langs het Veld, onder Geesteren
geleegen. Vide breeder supra folio 258 sequenti.

Cessie
24.09.1807
folio 29

Eodem die 1807 voordemiddags quart voor elf uuren hebben dezelve comparanten
gecedeerd aan H.J. Henseler en vrouwe Cornelia Sloet een stuk lands in den Hesselinks
Esch onder Geesteren geleegen, groot ongeveer twee schepels gesaaij ter eener zijde,
naast 't land van de heer L.J. Lambergh, en ter andere zijde naast dat van de Provisorij
Armen van Borculo. Vide breeder supra folio 259 sequenti.

Maagscheid
24.09.1807
folio 30

Den 24 september 1807 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgericht en
geslooten tusschen Everdiena Baaken, weduwe van wijlen Gerrit Klein Avink en de
qequalificeerde momboiren over deszelfs twee minderjaarige kinderen bij wijlen haaren
opgemelde man in huwelijk gewonnen, waarbij onder anderen is geconditioneerd dat de
navolgende ongereede goederen op den overgelegden inventaris cap. 1 gespecificeerd,
voor de helft bij de moeder, en voor de andere helft bij de kinderen in eigendom zullen
behouden en bezeeten worden als
1e Het plaatsje Klein Avink genaamd, bestaande in huis en schoppe, met de daaronder
behoorende bouw-, gaarde- en weidelanden, plagge- en vreedegronden, hout en
houtgewassen, in Haarloo onder Geesteren gesitueerd.
2e Een kampjen bouwland, groot ongeveer agt schepels gesaaij, den Malleweert
genaamt, meede aldaar geleegen.
3e Een weideken de Kwappersmaat genaamt, groot ongeveer twee dag maaijens, meede
in den Kulsdom bij den Kwappert geleegen.
4e De hafscheid van een weide de Reijse genaamt, groot ongeveer drie dag maaijens,
onder Gelselaar, bij het Weerds plaatsjen gesitueerd.
5e Een turf veen, op het Haxberger Veen geleegen.
Vide breeder het Weesen Prothocol folio 183 sequenti.

Maagscheid
03.10.1807
folio 30

Den 3 october 1807 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgericht en
geslooten tusschen Dina Schreijbeld, weduwe van wijlen Jan Wenninkmeul ter eenre, en
de gequalificeerde momboiren over deszelfs zeven minderjaarige kinderen ter andere
zijde, waarbij onder anderen is bepaald dat het ongereede goed, bestaande in een hoek
weidegrond, groot circa een dag maaijens, onder Geesteren naast de weide van Vruwink
gesitueerd, voor de eene helft bij de moeder en voor de andere helft bij de kinderen zal
behouden en bezeeten worden. Vide breeder het Weesen Prothocol folio 190 sequenti.

Maagscheid
27.10.1807
folio 31

Den 27 october 1807 is door Jan Hartgerink ten fine van protocollatie en registratuure
overgegeven zeeker maagscheid in dato den 19 maart 1807 opgericht en geslooten
tusschen J. Hartgerink en W. Hartgerink, voords Henders Hartgerink, Lammert
Hartgerink en Engele Hartgerink, mitsgaders Aaltien Hartgerink, over een weide de
Jakermaat genaamd, in den ambte van Borculo en aldaar in Haarlo tusschen de weiden
van Wolink en Wesselink gesitueerd en door wijlen Mette Jakers, weduwe van wijlen Bt.
Hartgerink nagelaaten, waarbij teegens eene uitkeering van f. 825-00-00 aan de drie
laatste contrahenten, opgemelde weide aan de drie eerste contrahenten word aan en
toegedeelt. Vide breeder supra folio 277 sequenti.
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Cessie
07.11.1807
folio 31

De 7 november 1807 's middags om twaalf uur hebben Jasper Hagens en vrouwe Janna te
Luggenhorst, voorts Hk. Rotmans op Hallers en Gt. te Luggenhorst, in qualiteit als
voogden over de minderjaarige kinderen van voorschreeven Janna te Luggenhorst, bij
wijlen haaren eersten man Hk. Hagens in huwelijk gewonnen, daartoe bij decreet van
deezen gerichte de dato 1e julij 1807 naar behooren geauthoriseerd, gecedeerd aan
Hendrik Jan Hagens een koem of leerlojerij, onder Geesteren geleegen. Vide breeder
supra folio 280 sequenti.

Cessie
07.11.1807
folio 31

Eodem die 1807 's middags quart over twaalf uur hebben voorens gemelte comparanten
gecedeert aan Janna Jasink, weduwe van wijlen Gt. Bensink, en aan Gt. Bensink een
parceel van ses scheepels gesaaij bouwland, geleegen in den Berkel Esch, tusschen de
landerijen van den schoolmeester Hartgerink en de weduwe Wenninkmoole. Vide
breeder supra folio 281 sequenti.

Cessie
07.11.1807
folio 32

Eodem die 1807 's middags tien minuuten voor half een uur hebben dezelve
comparanten gecedeert aan Hendrik Florijn een parceel van vijf schepels gezaaij
bouwland in de Boerte geleegen, tusschen de landerijen van A. Smale en Gerrit Wissink.
Vide breeder supra folio 282 sequenti.

Cessie
07.11.1807
folio 32

Eodem die 1807 's middags vijf minuten voor half een uur hebben dezelve comparanten
gecedeert aan Gerrit Wissink een koeweide, geleegen in de Kostersmate, tusschen
Wissinks en Roeterinks maten onder Geesteren. Vide breeder supra folio 283 sequenti.

Cessie
07.11.1807
folio 32

Eodem die 1807 's middags circa half een uur hebben Hk. Rotmans op Hallers en Gt.
Luggenhorst in qualiteit als gerichtelijk aangestelde voogden over de minderjaarige
kinderen van Janna te Luggenhorst bij wijlen haaren eersten man Hendrik Hagens in
huwelijk gewonnen, daartoe bij decreet van deezen gerichte in dato 1e julij 1807 naar
behooren geauthoriseerd, gecedeerd aan Jasper Hagens en vrouwe Janna te
Luggenhorst, een derde part van een huis en weere nr. 51 en een daaragter geleegen hof
en hoekjen gaardengrond, den Stinkgaarden genaamt, staande en geleegen binnen
Geesteren, naast de behuizingen en hof van J. Hartgerink, waarvan de twee andere derde
parten aan hem en ehevrouw in eigendom competeeren. Vide breeder supra folio 284
sequenti.

Verband
07.11.1807
folio 32

Eodem die 1807 's middags om half een uur hebben Jasper Hagens en vrouwe Janna te
Luggenhorst voor eene somma van twee honderd agt en negentig guldens ten behoeve
van de minderjaarige kinderen van Janna te Luggenhorst bij wijlen haaren eersten man
Hendrik Hagens in huwelijk verwekt, verbonden hunlieder huis, where en daaragter
gelegen hof en hoekjen gaardengrond, den Stinkgaarden genaamt, geleegen binnen
Geesteren, naast de behuizing en hof van J. Hartgerink en thans door hunlieder bewoond
wordende. Vide breeder supra folio 285 sequenti.

Cessie
07.11.1807
folio 33

Den 7 november 1807 's avonds om vijf uur heeft Willem Hartgerink gecedeert aan Jan
Hartgerink en vrouwe Geertjen Braskamp, voorts Hendrik Jan Hagens en vrouwe
Henders Hartgerink
1e Een derde gedeelte van een weide, de Jakemaat genaamt, in Haarlo onder Geesteren,
naast Wesselinks weide, kennelijk gesitueerd, groot ongeveer een dag maaijens, met een
hoek bosgrond daar aan annex.
2e De halfscheid van een stuk bouwland, het Nijhuizen stuk genaamt, groot ongeveer drie
schepels gesaaij, onder Geesteren in den Berkel Esch, naast 't land van C. Harmelink,
geleegen.
3e Een stukjen bouwland, groot ongeveer twee schepels gesaaij, alsmeede onder
Geesteren in gezeiden Esch, naast het land van de Diaconie Armen van Geesteren,
gesitueerd. Vide breeder supra folio 290 sequenti.
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Cessie
06.01.1808
folio 33

Den 6 jannuarij 1808 voordemiddags om half twaalf uur hebben Dk. Hagens, weduwenaar
van wijlen Jenneke Janssen, pro se en als vader en voogd over zijne twee nog
minderjaarige kinderen, daartoe naar behooren geauthoriseerd, voorts als volmagtiger
van zijn schoonzoon en dogter Arij Volmers en Harmina Hagens, woonachtig te
Amsterdam, dan nog Roelof, Garrit en Henders Hagens, gecedeert aan Hendrik
Hofmeijer te Gelselaar, een stuk bouwland, groot ongeveer twee schepels gesaaij, den
Tuten genaamd, leggende op den Jalinkkamp aan den Geesterschen Esch, tussen de
landerijen van den koper en Jan Willemsen. Vide breeder supra folio 299 sequenti.

Cessie
27.01.1808
folio 33

Den 27 jannuarij 1808 's middags om 12 uur hebben Harmen ten Broekhuis en vrouwe
Aaltien Mols gecedeert aan Jan ten Broekhuis en vrouwe Lutgert Stokkink een stukjen
land, het Kempken genaamd, geleegen in den Gelselaarschen Esch, naast het land van
Arent Jan Rouhof. Vide breeder supra folio 304 sequenti.

Maagscheid
29.01.1808
folio 34

Den 29 jannuarij 1808 is bij den gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt
tusschen Janna Kiffe, weduwe van wijlen H.J. Scharpenborg ter eenre, en de aangestelde
en gequalificeerde momboiren over deszelfs vier minderjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij ten aanzien van het ongereede goed, bestaande in een stukjen bouwland op den
Speulert, bij het erve Geershuis onder Geesteren geleegen, is bepaald dat de moeder
daarvan de eene helft en de vier minderjaarigen daarvan de andere helft zullen hebben
en in eigendom blijven bezitten. Vide breeder 't Weesen Prothocol folio 235 sequenti.

Maagscheid
10.02.1808
folio 34

Den 10 februarij 1808 is door D.H. Schaars ten fine van registratuure overgegeeven
zeekere liquidatie, verdeeling en scheiding, den 25 november 1807 opgerigt, gedeedigt en
geslooten tusschen Salomon ten Bokkel, in huwelijk hebbende Aleida Vaags, en
Willemina Geertruid Schaars, getrouwd met Laurens Becking, alle woonende te Aalten,
over den boedel van wijlen hunne ouders, steede-ouders en schoonouders Wessel ten
Bokkel, overleeden den 17 jannuari 1805, en desselfs nagelaatene weduwe Johanna ten
Harkel, overleeden den 12 april 1807, waarbij is bepaald dat zeekere bouwplaatsjen,
genaamt het Veldcamp, geleegen onder Geesteren in de buurschap Huur, aldaar sub 4to
vermeld, aan Willemina Geertruid Schaars en derzelver eheman Laurens Becking zijn
vervallen en door dezelve geërfd geworden. Vide breeder supra folio 306 sequenti.

Verband
26.04.1808
folio 34

Den 26 april 1808 's middags om twee uur hebben Jasper Hagens en vrouwe Janna
Luggenhorst voor eene somma van hondert negen en veertig guldens ten behoeve van de
minderjaarige kinderen van gezeide Janna Luggenhorst bij wijlen haaren eersten man
Hendrik Hagens in huwelijk gewonnen, verbonden hunlieder huis nr. 51, wheere en
daaragter geleegen hof en hoekjen gaardengrond, den Stinkgaarden genaamt, staande
en geleegen naast de behuising en hof van Jan Hartgerink. Vide breeder supra folio 325
sequenti.

Maagscheid
05.05.1808
folio 34 en 35

Den 5 maij 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tussen Hendrik Jan Lubberdink, weduwenaar van wijlen Hendrica Stokkink, en de
aangestelde voogden over deszelfs vier minderjaarige kinderen ter een en andere zijde,
waarbij op conditien als daarbij vermeld is bepaald, dat de ongereede goederen
bestaande in het plaatsjen, Lubberdink genaamt nr. 17, met de daaronder behoorende
bouw-, gaarde- en weidelanden, onder Gelselaar gesitueerd, de vaader de eene
halfscheid en de minderjaarigen de andere halfscheid zullen hebben en blijven bezitten.
Vide breeder 't Weesen Prothocol folio 271 sequenti.

Cessie
25.06.1808
folio 35

Den 25 junij 1808 's middags om twaalf uuren heeft Hendrik Berent Vrend gecedeert aan
Derk Willemsen en vrouwe Maria Nijhuis een agste part van het plaatsjen, den Kremer
genaamd, aan het dorp Geesteren gesitueerd, bestaande in huis nr. 39, bouw- en
plaggengrond, en waarvan de overige zeeven agtste parten aan kopers toebehooren.
Vide breeder supra folio 351 sequenti.
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Maagscheid
30.06.1808
folio 35

Den 30 junij 1808 is bij den gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en gesloten
tuschen Jan Wanink, weduwenaar van wijlen Reintjen Geerdink ter eenre, en de
aangestelde en gequalificeerde voogden over deszelfs vijf minderjaarige kinderen ter
andere zijde, waarbij ten aanzien van de ongereede goederen, bestaande in een weide,
de Akkermaat genaamt, groot ongeveer een halve dag maaijens, in den Noordik
gesitueerd, alsmeede een en een halve dag maaijens weidegrond, in de Nieuwe Maat,
onder Gelselaar geleegen, is bepaald dat de vader daarvan de eene helft en de vijf
minderjaarige kinderen de anere helft zullen hebben behouden en blijven bezitten. Vide
breeder 't Weesen Prothocol folio 289 sequenti en de registratuure van Neede folio 31.

Maagscheid
01.07.1808
folio 35

Den 1 julij 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tusschen Jan Bouwmeester op den Scharpenoord, weduwenaar van wijlen Stiene
Scharpenoord ter eener en de aangestelde en gequalificeerde voogden over deszelfs drie
minderjarige kinderen ter andere zijde, waarbij is bepaald dat van de ongereede
goederen, bestaande in het plaatsjen den Scharpenoord, met deszelfs huis nr. 183 en
daaronder gehoorende landerijen en weidegronden, onder Geesteren gesitueerd, de
vader de eene helft en de kinderen de andere helft zullen hebben en blijven bezitten.
Vide breeder het Weesen Prothocol folio 293 sequenti.

Verband
04.07.1808
folio 36

Den 4 julij 1808 voordemiddag om negen uur hebben A. Kreunen en vrouwe G.
Berendsen voor een summa van vier honderd guldens ten behoeve van de hr. A.W.
Walijen verbonden een stuk bouwland, groot ruim een molders gesaaij, geleegen op de
Waterbraak bij het plaatsjen den Kolk onder Geesteren. Vide breeder supra folio 360
sequenti.

Cessie
18.07.1808
folio 36

Den 18 julij 1808 's middags om een uur hebben Hendrik Jan Henselaars en vrouwe
Cornelia Sloet gecedeert aan Gerrit Huiskers en vrouwe Geertjen Brunnikreef een
stukjen bouwland, groot ongeveer twee schepels gesaaij, onder Geesteren en aldaar in
den Hesselinks Esch, tusschen de landen van de Provisorij Armen van Borculo en L.J.
Lambergh gelegen. Vide breeder supra folio 366.

Verband
23.07.1808
folio 36

Den 23 julij 1808 's middags om half vier uuren hebben Derk Willemsen en Maria
Nijenhuis, ehell., voor een summa van agtien honderd guldens ten behoeve van Egbert
Joosten en vrouwe Johanna Maria Nijman verbonden
1e Hun eigendommelijk plaatsjen, den Kremer genaamd, bestaande in huis, hof, en
bouwland, geleegen aan het Geestersche dorp, aan de eene zijde naast het land van
Hendrik Hulbers en een keukenhofjen, alsmeede naast de gemeente, en aan de andere
zijde naast den kamp van de heer Vatebender en het land van Jan Snellink, met alle den
aankleeven van dien.
2e Een gaarden langs de Mengs of Meijssteege aan den Aardmans Esch, met de
plaggengronden bij voornoemde parceelen gehorende.
3e Hun eigendommelijke stuk hooigrond, de Koele genaamd, gelegen in den Kulsdom
tusschen Loenemans Gaarden en Possen Weide, en
4e Hun eigendommelijke hooijgrond aan het Geltersche Broek, in het Nije of Rengerslag
genaamd, zijnde een dag maaijens of een vierde gedeelte, en waarvan de overige drie
vierde portien toebehoren aan de Smaale, Broekhuis en Harmen Reinds. Vide breeder
supra folio 367 sequenti.
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Verband
08.08.1808
folio 36 en 37

Den 8 augustus 1808 's middags om twaalf uuren hebben Jasper Hagens en vrouwe Janna
Luggenhorst voor eene summa van hondert guldens, ten behoeve van de kinderen en
erfgenamen van wijlen Harmen Hagens en vrouwe Hesselink te Amsterdam, verbonden
hunlieder huis en where, met een daaragter gelegen hof en hoekjen gaardengrond, den
Stinkgaarden genaamd, staande en gelegen binnen Geesteren, naast de behuising en hof
van den timmerman Jan Hartgerink, thans door comparanten bewoond wordende. Vide
breder supra dolio 370 sequenti.

Cessie
23.08.1808
folio 37

Den 23 augustus 1808 's middags om twaalf uur heeft Berendiena Laarink, weduwe van
wijlen Jan Hendrik Ordelman gecedeert aan Arent ten Paste en vrouwe Hendrika Avink,
voorts aan Berent Hagens en Janna Mengers, ehell., een stukjen bouwland, groot circa
drie schepels gesaaij, onder Geesteren op het Nieuwe Land, naast het land van Engbert
Avink, gesitueert. Vide breder supra folio 372 sequenti.

Maagscheid
01.09.1808
folio 37

Den 1 september 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
gesloten tusschen Gerrit Rengerdink, weduwenaar van wijlen Aaltjen ten Broeke, ter
eenre, en de aangestelde voogden over deszelfs vijf minderjarige kinderen ter andere
zijde, waarbij is gestipuleerd dat van de ongerede goederen, bestaande in het plaatsjen,
de Brunshorst genaamd, met zijn huis en schuurtje nr. 55 en de daaronder behorende
bouw-, gaarde- en weidelanden, in den ambte van Borculo onder Gelselaar gesitueerd, de
vader de eene en de vijf minderjarige kinderen de andere halfscheid zullen hebben,
behouden en blijven bezitten. Vide breder 't Wesen Prothocol folio 314 sequenti.
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A
Aalten, 20
Aardmans Esch, 21
Aart, 5
Abbink, 5
Agterste Mullers Mate,
16
Akkermaal, 13
Akkermaat, 21
Altena, 3
Ameschot, 15
Amsterdam, 18, 20, 22
Assink, 16
Auffmorth, 14
Aufmorth, 4
Avink, 5, 22

B
Baaken, 18
Baan, 7
Baneman, 14, 15
Bannink, 1, 4, 5, 7, 9
Barkel Esch, 8, 10
Baterij, 15
Becking, 20
Beekenbosch, 16
Beijerskamp, 16
Beijnshorst, 1
Bekenhorst, 15
Bensink, 19
Berendsen, 21
Berentsen, 9
Berkel, 2, 3, 11, 19
Biel, 2, 4, 7, 13
Bielder Esch, 13
Biesbeek, 16
Bijland, 7
Bijland Hall, 7
Bik, 15
Binnenland, 12
Bisser, 14
Bleek en Boldijk, 16
Bleekenhof, 16
Bloed of Tafel Thienden,
16
Bloos, 3, 11
Bloossteege, 2
Bodden, 2
Boddenkamp, 6
Boddenveld, 2, 6
Boeijnk, 3
Boente, 8
Boerte, 10, 19
Boetzelaar, 7
Boevink, 16
Bokkel, 20
Bolkman, 11
Bolksbeeke, 2, 4, 7, 10

Bonschot, 6
Booden, 8
Boogaard, 16
Borculo, 1, 4, 7, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 22,
23
Botloon, 2
Botteloon, 6
Bouwhuis, 1, 2, 5
Bouwhuis Weide, 1
Bouwhuiskamp, 6, 10
Bouwman, 7, 11, 14
Bouwmeester, 6, 21
Bovink, 6
Braake, 9
Braakman, 9
Braakmans, 6
Braambosch, 7
Braskamp, 4, 10, 19
Breda, 15
Brink, 4, 6
Broek Zwiers huis, 1
Broeke, 1, 3, 6, 10, 22
Broeker, 7
Broekhuis, 3, 9, 20, 21
Broekmaate, 7
Broekmate, 7
Bronkhorst, 7
Bruggers, 6
Brummelbos, 7
Brundel, 3
Brunnikreef, 21
Brunshorst, 22
Brunsveld, 13
Buerte, 8
Buskes of Floors, 7

Driesens, 11

E
Eendekooij, 15
Egberts Stukke, 6
Eggink, 14
Eikelhof, 16
Einland, 7
Elderink, 11, 13
Elderinkmaate, 3
Elferink, 13
Elsebree, 5, 6
Elsenboschje, 16
Euverbroek, 7

F
Flamma, 7
Flierhoff, 2
Floers of Floors, 7
Floors op Broekmate, 7
Florijn, 7, 19
Fokking, 15
Fokking Koemate, 16
Fokkink, 15
Forking, 16
Friesheim, 7
Fureve, 4

G
Garverdink, 5, 6
Geerdink, 16, 21
Geershuis, 20
Geershuismaate, 10
Geert Benninks
Steedeken, 11
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 22,
23
Geesterschen dijk, 12
Geesterschen Esch, 1, 2,
10, 11, 14, 20
Gelselaar, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 13, 18, 20,
21, 22
Gelselaarschen Esch, 1,
20
Gelselerschen Esch, 9
Gelserer Garsten Tiende,
11
Geltersche Broek, 21
Gelzelaar, 3
Genever Stokerij, 3
Giffel, 2
Glissenbarg, 9
Goedmans Stukke, 1
Grasbroek, 16
Grimberg, 14

C
Caate, 6, 7
Cancelarij, 1, 12, 14
Cobus, 14
Coeverden, 11, 13

D
Danckerts, 4
Daniels, 4, 14
Dassen, 18
Daven, 12, 14
Davenkamp, 4
Davenland, 12
Derksen, 3, 5, 6
Deugeweerd, 16
Deventer, 11
Diaconie Armen van
Geesteren, 7, 19
Dickmansplaats, 13
Dieperink, 4, 11, 14, 15
Douw, 16
Driesen, 3

Groot Bussink, 3
Groot en Klein Laarberg,
2
Groot Kormelink, 16
Groot Markerink, 13
Groote Beltrumsche
Garfthiende, 16
Groote Hoonte, 16
Grooten Kamp, 2
Grooten of Langen Kamp,
6
Grooters, 6
Grote Veldhuis, 4
Grote Willinck, 2
Grote Willink, 6, 10
Grotenhuis, 4
Groters, 3, 5

H
Haagens, 8
Haar, 5
Haarlo, 2, 3, 5, 6, 11, 18,
19
Haarloo, 3, 5, 18
Haeijtink, 7
Hag, 4
Hagen, 16
Hagenbeek, 13
Hagenbrummel, 1
Hagens, 1, 2, 6, 8, 10, 14,
15, 19, 20, 22
Haller, 6
Hallers, 2, 19
Hallersgaarden, 14
Halve Klumperskamp, 16
Hambroek, 16
Harkel, 6, 16, 20
Harkelshuijs, 16
Harmelink, 19
Harperink, 5, 7
Hartgerink, 2, 8, 10, 18,
19, 20, 22
Hartgrink, 1
Hasebroeks Weide, 13
Hattink, 2
Havers, 5
Haversplaatze, 1
Haxberger Veen, 18
Hazebroek, 12
Hazelbarg, 8
Heemertsteege, 6
Heerenwaard, 16
Heijdenrijck, 2, 5, 6
Heijink, 7
Heineman, 11
Helmich, 2, 5, 6
Hemert, 5
Henselaars, 21
Henseler, 18
Hesselink, 6, 13, 22
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Hesselink Esch, 13
Hesselinks Esch, 12, 18,
21
Hessels, 9
Hietbrink, 9
Hilhorst, 1, 3, 13
Hof, 3
Hof te Lintvelde, 16
Hof ten Kamp, 9
Hofmeijer, 2, 9, 20
Hogemans Plaatze, 12
Hogemathe, 6
Hogesteege, 11
Holtvoogd, 2
Hooge Braak, 14, 15
Hooge Brugge, 11, 13
Hooge en Laage Braake,
16
Hooge Maat, 2
Hooge Maath, 5
Hooge Spijk, 2
Hoopen, 14
Horst, 4, 7, 13
Huinink, 15
Huirne, 7
Huiskers, 21
Huissteede, 5, 6
Hulbers, 8, 21
Hungerink, 4, 5
Huur, 20
Huure, 9

J
Jaalink, 1
Jakemaat, 19
Jakermaat, 18
Jakers, 18
Jalink, 3, 4, 14
Jammendaal, 1
Janssen, 2, 20
Jasink, 19
Jolink, 9
Joosten, 14, 21

Kleine Braskamp, 4
Knickink, 5
Knikking, 6
Knikkink, 2, 5
Kobus, 14
Koekenkampje, 14
Koemaate, 16
Koenderink, 9
Koeslag, 3, 10
Koesveld, 13
Kolk, 21
Kolkman, 9, 11, 18
Koning, 6
Koning van Holland, 15
Konings en Egberts
Stukke, 3
Konink, 6
Kooren of Zakthiend, 16
Korenbree, 13
Korte Bekke, 11
Korten Wal, 10
Kostersmaat, 10
Kostersmaate, 8
Kostersmate, 8, 19
Krebbers, 6, 8
Kremer, 20, 21
Kreunen, 13, 14, 15, 18,
21
Kruismate, 16
Kuffens, 2
Kulsdom, 1, 2, 3, 4, 18, 21
Kwappers, 3
Kwappersmaat, 18
Kwappert, 3, 18

M
Maat agter den Weijert,
9
Malleweert, 18
Markelo, 4, 5
Martens, 2
Meilink, 2, 6, 12, 13, 14
Mengerink, 7
Mengers, 22
Mengs of Meijssteege, 21
Mensink, 7, 13
Mensink of Jonkeren, 16
Mol, 15
Mols, 20
Mommeriet, 1
Morgensterne, 1
Mors, 3
Muijerkamp, 2
Mullerink, 12

N
Nassau, 4, 14, 15
Nationaale Domeinen, 14
Nationale Domeinen, 4
Nederbiel, 12
Neede, 6, 11, 12, 13, 16,
21
Negberink, 5
Nering Bogel, 1
Nettelhorst, 11
Nienesch, 2
Nienhuis, 13
Nienhuis op Riksen, 4
Nienkamp, 4
Nieuwe Land, 22
Nieuwe Maat, 21
Nieuwe Weide, 16
Nije of Rengerslag, 21
Nijenhuis, 21
Nijhoff, 11
Nijhuis, 4, 20
Nijhuizen stuk, 19
Nijman, 21
Noordik, 11, 21

L

K
Keisers, 15
Kempken, 20
Keukenhof, 16
Kiffe, 20
Kiffen, 5
Kindergoor, 16
Klaphouwerskamp, 13
Klapkamp, 4
Kleijkamp, 6
Kleikamp, 3
Klein Ameschot, 16
Klein Avink, 18
Klein Bekman, 9
Klein Kormelink, 16
Klein Veldink, 15

Laage Land, 1
Laage Spijk, 2
Laagenhof, 16
Laarberg, 11
Laarbergs Kamp, 11
Laarink, 22
Lagen Bolskamp, 11
Lambergh, 18, 21
Lammerthiend, 16
Langenkamp, 5
Lebbenbrug, 15
Leeferdink, 6
Leefers, 10, 15
Leemreis, 10
Leenslag, 8
Leerink, 15
Leevenkamp, 3
Leusink, 3
Lievestroo, 4
Lochem, 11
Loenemans Gaarden, 21
Loggenhorst, 8
Lubberdink, 16, 20
Luessink, 11
Luggenhorst, 6, 19, 20,
22

O
Olthaar, 7
Olthof, 1
Oosterbree, 8
Opper en Nederwinkel,
13
Orangehuis, 16
Ordelman, 22
Oude Wiltbaan, 16
Oudenampzen, 7
Overbecking, 3
Overbekkink, 2, 5
Overbiel, 6

P
Pas, 3
Pasbree, 1, 5
Pasman, 2
Paste, 22
Peeterkamp, 11
Peters, 7
Planten, 6
Platvoet, 11
Pol, 6
Poortgaarden, 5
Possen Weide, 21
Provisorie Armen van
Borculo, 12
Provisorij Armen van
Borculo, 14, 18, 21

R
Raa, 2
Rabe, 7
Reedakkers, 5
Reedblik, 2, 5
Reevers, 6
Reijse, 18
Reinds, 21
Relker, 14, 15, 18
Rengerdink, 22
Rengerink, 8, 9, 12
Reverdink, 2, 13
Ribbius, 11
Rietmaat, 13
Riksen, 4
Roerink, 13
Roeterdink, 11
Roeterink, 4
Roeterinkmaate, 2, 10
Roeterinksmate, 8
Rolder, 13
Roller, 12, 15
Rollerskamp, 16
Rompen Kempe, 8
Rot, 9, 11
Rotmans, 8, 10, 19
Rouhof, 20
Rouwhof, 1
Ruiters, 6
Ruwenhof, 6
Ruwhof, 1, 5, 7, 15

S
Schaapenvonder, 16
Schaars, 7, 20
Schapers, 13
Scharpenborg, 20
Scharpenoord, 6, 21
Scharpenoordt, 6
Scharveld, 5
Scheibeld, 4
Schekman, 2
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Schelfer, 4
Schelver, 4
Schikhardt, 7, 11, 13
Schluiter, 2, 7
Schoemakerskamp, 13
Schoenmakers weide, 1
Scholten, 2, 5
Scholtenplaats, 3, 16
Schooman, 3
Schoonmans, 11
Schoppeplaatse, 5
Schothorst, 1
Schreibelt, 5
Schreijbeld, 18
Schrijverij, 16
Schrootman, 3, 5
Schrootmans, 4
Schumachers, 15
Schutten of Braambosch,
13
Schuttenbosch, 7
Schuttenkamp, 16
Schuttenplaatsjen, 13
Schuurmans, 10
Sieverink, 9
Sleege, 11
Slesink Rot, 13
Slichtenbree, 11
Slijkstukke, 12
Sloet, 18, 21
Smaale, 8, 11, 21
Smale, 10, 19
Smienk, 9
Smitskamp, 13
Snellink, 21
Speulert, 20

Spijk, 2
Spreukelhorst, 11
Spreukkelhorst, 8
Sprokkelhorst, 3
Staart, 9
Stamhof, 16
Steeltjen, 5
Stinkgaarden, 19, 20, 22
Stobbenbroek, 16
Stokkink, 1, 3, 5, 20
Strik, 9
Stroon, 6

Veldhuis, 1
Velthaar, 11
Veltmaat, 7
Veule Mate, 16
Vijgenhof, 16
Villersmaat, 11
Visschers Tiend of Pacht,
16
Vloet, 2
Volmers, 20
Voordman, 2
Voors, 14, 18
Voorste Jufferen Mate,
16
Voortman, 6
Vrend, 20
Vries, 11
Vruwink, 18
Vuureve, 14

T
Tekelenborg, 3, 11
Tekelenborgskamp, 3
Tekkelenborg, 5
Tekkelenborgs Kamp, 4
Tellemans, 2
Temminck, 14
Temmink, 4, 15
Thomasson, 11
Tieberink, 1
Tijberink, 1
Tijbrink, 5
Tuten, 1, 20

W
Walijen, 21
Wanink, 21
Wannink, 13
Waterbraak, 18, 21
Weelinck, 15
Weeme, 7, 15
Weeninkhof, 12
Weerd, 3
Weerds plaatsjen, 18
Weerdshuis, 1
Weert, 1
Welmerink, 4
Wennekers of
Wesselskamp, 12

V
Vaags, 20
Vaarkamp, 1, 5
Vaarwark, 16
Vatebender, 12, 21
Veld, 18
Veldcamp, 20

Wenninkmeul, 18
Wenninkmeulen, 10
Wenninkmole, 8
Wenninkmoole, 2, 6, 8,
10, 19
Wesselink, 11, 18
Wesselinks huissteede,
12
Wesselinks weide, 19
Wesselshuis, 12
Whemink, 16
Wibbersteede, 11
Wiemelink, 10
Wijbbelsplaatsjen, 13
Wilberink, 7
Wildrik, 9
Willemsen, 20, 21
Wiltbaan, 15, 16
Wiltbaan of Luikenkamp,
15
Wiltbaanen, 16
Winkel, 6
Wisch, 7
Wissink, 1, 8, 10, 19
Wissinks en Roeterinks
maten, 10, 19
Woerde, 11
Wolink, 18

Z
Zemerskamp, 1
Zwarte Bree, 14
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