Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1803-1805
[Zie ook de toelichting op pagina 18 in dit PDF-document.]

Registratuure des districts Geesteren

10.05.1803
folio 1

Den 10 maij 1803 des nademiddags om twee uur hebben Harmijna Geerdink, weduwe
van wijlen Jan Hendrik Veldink, geadsisteert met J. Snellenborg, neevens deszelfs zoon
Hendrik Veldink en huisvrouwe Janna te Raa, gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Reind Ebbekink, een weijde groot ongeveer twee dag maaijens, geleegen in
het drostampt Borculo onder Gelselaar. Vide breeder hiervooren folio 1 sequenti.

13.05.1803
folio 1

Den 13 maij 1803 des voordemiddags quartier na elf uuren hebben Gerrit Haagens en
Jenneken Koeslag ehell., gecedeert aan Hendrik Bolkman en Geertruid Dieperink, ehell.,
een stuk bouwland, groot ongeveer zes schepels gezaaij, op den Laarbergskamp, onder
Geesteren, aan de eene zijde naast het land van Jan Laarberg, en aan de andere zijde
langs de tochtgraaven, geleegen. Vide breeder hiervooren folio 2 & 3.

13.05.1803
folio 1

Eodem die 1803 des voordemiddags eeven voor twaalf uur hebben Hendrik Bolkman en
Geertruij Dieperink voor eene summa van 700 guldens, ten behoeve van E. Joosten en
Johanna Maria Nijman, te Lochem woonachtig, ter parate executie verbonden een stuk
bouwland, op den Laarbergskamp, naast het land van Jan Laarberg en den tochtgraaven,
geleegen, alsmeede de halfscheid van een stuk bouwlandt van seeven schepels gezaaij,
op de Kortebekke, naast het land van Roeterdink en Smale, en aan 't einde van de
gemeene weg, waarvan de wederhelft is toebehoorende aan G. Peeterkamp, beide onder
Geesteren geleegen. Vide breeder hiervooren folio 3 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 24 junij 1807. Vide 't Proth. van Aff. ibid.
folio 226 sequenti."

16.05.1803
folio 2

Den 16 maij 1803 voordemiddags quartier voor twaalf uur hebben F.W. Schikhardt en
Jacoba Hendrietta Willemina van Coeverden, ehell, pro se en als erfgenaamen ab
intestato van wijlen den capitein Hiob Augustus Schikhardt, voorts mr. Louis Bruno
Westenberg, als volmagtiger van den ritmr. F.H. Braconier en Paulina Putman, ehelieden,
dan nog als gesubstitueerde volmagtiger van vrouwe Chatrina Margaretha van Laar,
weduwe van den oud kameraar E.H. Putman, pro se en de dato caveerende voor haar
zuster Johanna van Laar, van Joan Frederik de Rook, predicant te Sneek, en Alexanderina
Troulia, ehelieden, en van Diederick Alexander Troulia, medicinae doctor te Campen, en
vrouwe Aletta van den Acker, gecedeert, getransporteert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Arend Wissink, een stukjen landt, het Bieltjes Stuk genaamt, leggende in
den Geestersen Es, met zijn ap en dependentien. Vide breeder hiervooren folio 6.

16.05.1803
folio 2

Eodem die 1803 des middags om twaalf uuren hebben voornoemde comparanten, pro se
et qq. pp. gecedeert en overgedraagen aan Arend Ruwhoff en Harmiena ter Maat,
wonende te Geesteren, het landt de Hurne genaamt, in het drostampt Borculo, onder
Geesteren geleegen. Vide breeder hiervooren folio 8 & 9.

16.05.1803
folio 2

Eodem die 1803 hebben boovengemelde comparanten, pro se et qq. pp. gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Christiaan ten Veldhuis, het landt gehoorende
onder het Nijhuisken, in het drostampt Borculo, onder Geesteren geleegen, zijnde den
bouwman eigenaar van het huis dat daarop staat. Vide breeder hiervooren folio 10 en 11.
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16.05.1803
folio 3

Eodem die 1803 's middags een quartier over twaalf uur heeft mr. Louis Bruno
Westenberg als volmagtiger van den ritmeester F.H. Braconier en Paulina Putman, ehell.,
dan nog als gesubstitueerde volmagtiger van vrouwe Catharina Margreta van Laar,
weduwe wijlen den oudt kamenaar E.H. Putman, pro se en de rato caveerende voor haar
zuster Johanna van Laar, voorts van Joan Frederik de Rook, predicant te Sneek, en
Alexandrina Troulia, ehell., en van Diderik Alexander Johan Troulia, midicinae doctor te
Campen, en vrouwe Aletta van den Acker, ehell., gecedeert en overgedraagen aan de
luienant collonel Frederick Willem Schickhart en Jacoba Hendriette Willemina van
Coeverden, ehell, twee stukjes land, op 't Sesink Rot bij en omtrent 't Mensink, onder het
drostampt Borculo in Geesteren geleegen. Vide breeder hiervooren folio 12 &13.

27.05.1803
folio 3

Den 27 maij 1803 des middags quartier over twaalf uuren, hebben Jochem Kobus, pro se
et nomine uxoris, voorts Arend Jan te Relker, meede prose et nomine uxoris, mitsgaders
Arend Kreunen en Jan ten Hoope, als voogden van de twee minderjaarige kinderen, zoo
Harmen Kreunen en Johanna Elisabeth te Relker in echte hebben verwekt, met naame
Willemina en Lambertus Kreunen, daartoe behoorlijk gequalificeert, gecedeert aan
Jenneken ten Paste, weduwe van Gerrit Udink voor de eene helft, en aan Derk Stoffers
en vrouwe Harmina Bannink voor de andere helfte, hun en hunner pupillen
eigendommelijke stuk land, groot ongeveer agt schepels gesaaij, in de Kempe onder
Geesteren geleegen, en wel aldaar bij Lieftink. Vide breeder hiervooren folio 29 sequenti.

27.05.1803
folio 4

Eodem die 1803 des middags om half een uur hebben Arent Kruenen en Jan ten Hoopen,
als momboiren over de twee minderjarige kinderen van Harmen Kruenen en Johanna
Elisabeth te Relker, ehell., daartoe behoorlijk geauthoriseerdt, gecedeert aan Arent Jan
te Relker een vierde part in de Dijkweevers Weijde, onder Geesteren bij den Fukkebelt,
naast de weijde van Godfrid Leefers, geleegen. Vide breeder hiervooren folio 30
sequenti.

27.05.1803
folio 4

Eodem die 1803 's middags eeven voor een uur hebben Arend Jan te Relker, pro se et
nomine uxoris, voorts Arend Kruenen en Jan ten Hoopen, als momboiren van de twee
minderjaarige kinderen van Harmen Kruenen en Johanna Elisabeth te Relker gecedeert
aan Garrit Huijskes, zijn en hunnen pupillen eijgendommelijke stuk land, geleegen in den
Hesselink Esch, onder Geesteren, en aldaar ter eene zijde tusschen 't Armenland van die
van Geesteren, en ter andere zijde van D.F. Pot, en waarvan de halfscheid toestendig is
aan Jan Derk Voors. Vide breeder hiervooren folio 32 sequenti.

02.06.1803
folio 4 en 5

Den 2 junij 1803 is bij het Landt Gerichte van Borculo met advijs van rechtsgeleerden
geapprobeerd een magescheidt, opgericht en geslooten tusschen Hendrik Jan
Scharpenborg op Geerdink, weduwenaar van wijlen Engele Scholten, ter eenre, en de
aangestelde en gequalificeerde momboiren over de drie minderjarige kinderen van
gezeide H.J. Scharpenborg ter andere zijde, waarbij aan den eerstgemelde is toe en
aanbedeeld een stukjen land op den Speulert, bij het Geertshuis onder Geesteren, groot
ongeveer 2 schepels gesaaij. Vide breeder het Weesen Protocol, folio 109 sequenti.

03.06.1803
folio 5

Den 3 junij 1803 hebben Jan Holtmaat en Elisabeth Hamersteijn, ehell, gecedeert aan
Eduard Daniels en vrouwe Gesina Stellingwerf, hun eigendommelijke cavensteede, het
Fuurne of Fureve genaamd, bestaande in een huis, bouw-, hooij- en weijdelanden,
houtgewas, en alle deszelfs ap en dependentien, in het drostambt Borculo, district
Geesteren, buurschap Haarlo, geleegen. Vide breeder hiervooren folio 33 sequenti.
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10.06.1803
folio 5

Den 10 junij 1803 des middags om een uur heeft O.D. Heijdenrijck, de rato meede
caveerende voor zijn absente zuster A.C. Heijdenrijck, gecedeert aan Hendrik Holtmaat
deszelfs kamp bouwland, den Winkelkamp genaamt, groot ongeveer vijf schepels gesaaij,
in het drostampt Borculo, buurschap Haarlo, en aldaar ter eener zijde, naast Forkinks
Braak, en ter andere zijde naast de weide van Nijveld, voorts met de eenen einde aan het
Veld, en met den anderen einde aan de Geerdinks Schierlen, kennelijk gesitueerd. Vide
breeder hiervooren folio 46 sequenti.

29.06.1803
folio 5 en 6

Den 29 junij 1803 is bij het Land Gerichte van Borculo geapprobeert een magescheidt,
opgericht en geslooten tusschen Harmanus Kulsdom, weduwenaar van wijlen Reintjen
Schelfer, ter eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboirs van en over de twee
minderjaarige kinderen van gezeide Harmanus Kulsdom ter andere zijde, waarbij is
geconditioneert dat de vader van de ongereede goederen, als een vierde part van het
huis den Nijenkamp, met een vierde gedeelte der landerijen, zoo bouw- , hof- of
gaardenland, onder den Nijenkamp gehoorende, groot te zaamen ongeveer zeeven
schepels gezaaij, in het drostampt Borculo geleegen, en op den inventaris gespecificeert
en opgegeeven de eene halfscheid, en de twee kinderen de andere halfscheid zullen
hebben en behouden. Vide breeder het Weesen Protocol folio 113 sequenti.

31.08.1803
folio 6

Den 31 augustus 1803 des voordemiddags om half twaalf uuren hebben Derk Haagens en
Jenneken Janssen, ehelieden, gecedeert aan en ten behoeve van Gerrit Wissink en
Harmen Wissink een stuk bouwland, in de Geesterschen Esch, tussen het land van
Wissink en A. te Veldhuis geleegen, het Goedmans Stukjen genaamd, groot drie schepels
gezaaij, als meede een koeweide, in de Kusters Maat, aan de eene zijde langs de
Roeterinks Maat, en aan de andere zijde langs de weide zo Wissink en Rengers is
toebehoorende, meede onder Geesteren gesitueert. Vide breeder hiervoor folio 51
sequenti.

10.11.1803
folio 6

Den 10 november 1803 's voordemiddags ten elf uuren, heeft H.J. Nijland, pro se en
nomine uxoris Jenneken Overdijking, gecedeert aan Hendrik Hamerstein op Udink, zijn
eigendommelijke zesde part in de Triers Mathe, in den Kulsdom kennelijk geleegen. Vide
breeder hiervooren folio 69 sequeti.

23.11.1803
folio 7

Den 23 november 1803 is bij het Land Gerichte van Borculo geapprobeerd een
magescheidt, opgericht tusschen Jan Overdijkink, weduwenaar van wijlen Henders
Heijink ter eener, en de aangestelde en gequalificeerde mombers van en over de vijf
minderjaarige kinderen van den eerstgenoemde ter andere zijde, waarbij is
geconditioneerdt, dat de vader van het ongereede goed, bestaande in een weijdeken van
ongeveer twee dag maaijens, den Seijsweerd genaamt, en twee stukken bouwlandt,
ieder ongeveer groot twee scheepels gezaaij, waarvan het eene op de Braak is geleegen,
en het andere genaamt werd den Knollenboom, zijnde de beide eerste parceelen in de
buurschap Huurne, en het derde parceel in het schependom Borculo gesitueert, de vader
de eene halfscheid en de onmondigen de andere halfscheid zullen hebben, behouden en
bezitten. Vide breeder het Weesen Prothocol, folio 121 sequenti.

09.12.1803
folio 7

Den 9 december 1803 des voordemiddaags om twaalf uuren, hebben Steffan Asleijdener
en Berendina Sonneveld voor eene summa van tachentig guldens, ten behoeve van de
Diaconij van Gelselaar, ter parate en reëele executie verbonden deszelfs huis en wheere,
met een daarbij geleegen hof, in Gelselaar aan den Brink staande, van ouds Sander
Melsink Steede genaamt. Vide breeder hiervooren folio 71 sequenti.

14 mei 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-3-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1803-1805
06.01.1804
folio 7 en 8

Den 6 jannuarij 1804 is bij het Land Gerichte van Borculo geapprobeerd een magescheidt,
opgericht en geslooten tusschen Janna Luggenhorst, weduwe van wijlen Hendrik
Haagens, ter eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de drie
minderjarige kinderen van de eerstgemelde, ter andere zijde, waarbij is geconditioneerd
dat de moeder in volkoomen eigendom zal hebben behouden en blijven bezitten alle
gereede goederen, voorts van de ongereede goederen, bestaande
1e In een stuk bouwlandt in den Geesterschen Esch, het Esselink Stuk genaamd, tusschen
de landerijen van Jan Hartgerink A.Z. en Jan Willem Wenninkmeule kennelijk liggende,
groot ruim ses schepels gezaaij.
2e Een stuk bouwlandt in de Baerte, tussen de landerijen van A. Smalen en A. Hartgerink,
kennelijk liggende, groot ruim vij schepels gezaaij.
3e Een weide, de Kostersmate genaamd, groot twee koeweidens, gesitueerd tusschen de
Roeterinks- en Nijhuiser Maaten.
4e Drie vierde dag maaijens in het Snuifslag
5e Een huis en hof, staande en liggende in het dorp Geesteren, bij het huis van Jan
Hartgerink.
6e Een hoekjen gaardengrond in den Stinkgaarden, als meede de koem met de Loijerij,
welke alle parceelen in en onder Geesteren zijn gesitueerd, de eene halfscheid, en de drie
onmundige kinderen de andere halfscheid erflijk sullen hebben en behouden. Alles echter
op conditien als daarbij, terwijl de hierin vermelde goederen tot tjdt en wijle daaraan
voldaan is, speciaal verbonden zijn en blijven. Vide breeder het Weesen Prothocol folio
126 sequenti.

16.01.1804
folio 8 en 9

Den 16 jannuarij 1804 's voordemiddags om elf uuren heeft Jasper Hagens gecedeert aan
Jan Boerman en Geertjen ten Damme zijn eigendommelijke eene koeiweide, in de
Roeterinks Mathe, tusschen de weide van Aaftink en de Schoemakersweide, aan de
Bolksbeeke onder Geesteren gesitueert. Vide breeder hiervooren folio 74 sequenti.

31.01.1804
folio 9

Den 31 jannuarij 1804 voordemiddags quart over twaalf uuren heeft A. Hartgerink
gecedeert aan Gerrit en Harmen Wissink, zijn eigendommelijke stuk bouwland, groot
ongeveer twee schepels gesaaij, onder Geesteren, in de Boerte, tusschen het land van
Hendrik Hagen en het land zo Gerrit Swikkeler in bouwing heeft, en met de beide einden
aan dat van cessionarien kennelijk geleegen. Vide breeder hiervooren folio 91

31.01.1804
folio 9

Eodem die 1804 des morgens even voor twaalf uuren heeft A. Hartgerink gecedeert aan
Teune Hagenbrummel, zijn eigendommelijke stuk bouwland, groot drie schepels gesaaij,
onder Geesteren in den Aatmans Esch, tussen de landerijen van Aatman en Gerrit
Janssen, en ten einde aan den Hoogen Esch kennelijk liggende. Vide breeder hiervooren
folio 91

31.01.1804
folio 9

Eodem die 1804 des middags om taalf uuren heeft A. Hartgerink gecedeert aan Jan
Hartgerink en ehevrouw Geertjen Breskamp zijn eigendommelijk stuk bouwland, groot
ongveer twee en een half schepels gesaaij, in den Geesterschen Esch, tussen de
landerijen van Derk Hagens en dat van cessionarien kennelijk liggende. Vide breeder
hiervooren folio 93.

08.02.1804
folio 10

Den 8 februarij 1804 des middags om vier uuren heeft A. Hartgerink voor eene summa
van vier honderd vijf en twintig guldens, ten behoeve van zijne zuster Aaltjen Hartgerink,
ter parate executie verbonden zijn eigendommelijk huis met den hof daar annex, in het
Geestersche dorp kennelijk liggende. Vide breeder hiervooren folio 98 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 5e februarij 1807 Vide 't Proth. van Aff.
ibid."
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09.02.1804
folio 10

Den 9 februarij 1804 des nademiddags om drie uuren hebben Hendrica Cornelia Derksen,
weduwe van wijlen Waander Groters, pro se en als voogdes over haare twee
minderjarige kinderen, daartoe behoorlijk gequalificeerd, voorts Elisabeth Groters,
gecedeerd aan Gerrit Klein Avink en ehevrouw Everdina Baken, een kamp bouwland,
groot ongeveer twaalf schepels gezaaij, in de buurschap Haarlo, onder Geesteren
gesitueerd, den Mannenweerd genaamd, tusschen de landerijen en weidens van Groot
en Klein Bussink liggende, behoort hebbende onder Scholtenplaats in Haarloo, beswaart
met een uitgang van vijftien schepels klaare gerste, jaarljijks aan den eigenaar van en op
Scholtenhuis in Haarlo te bezorgen, meede met eenen gulden en sestien stuivers
ordinaire verponcing. Vide breeder antea folio 100 sequenti.

09.02.1804
folio 10

Eodem die 1804 des nademiddags even over drie uur hebben bovengemelde
transportanten gecedeert aan Steeven van Has en erven hun eigendommelijke
hooijweide, groot ongeveer zes dag maaijens, in den drostambte van Borculo, district
Geesteren, buurschap Haarlo, aan de Berkel, tusschen de weiden van Harmen Botloon en
die van Geerdink en Overbekkink gesitueert, behoort hebbende onder Scholtenplaats in
Haarloo, bezwaard met eenen gulden en 12 stuivers ord. verponding. Vide breeder
hiervooren folio 101 sequenti.

09.02.1804
folio 11

Eodem die 1804 des nademiddags quart over drie uur hebben de hiervoren gemelde
transportanten gecedeerd aan Hendrik Jan te Raa en ehevrouw Mechteld Negberink
haar eigendommelijk stuk bouwland, onder Geesteren, in de buurschap Haarlo
gesitueerd, de Elsebree genaamt, liggende tusschen het land van Jan Hondekolk,
Geerdink en Overbecking, en eindens aan de Steege, groot ongeveer neegen schepel
gezaaij, doende in ordin. verponding twee gudens. Vide breeder hiervooren folio 102
sequenti.

09.02.1804
folio 11

Eodem die 1804 des nademiddags eeven voor half vier uuren, heeft Steeven van Has voor
eene summa van duizend guldens, ten behoeve van Hendrica Cornelia Derksen, weduwe
van wijlen Waander Groters, en haare drie kinderen, met naamen Elisabeth, Jan en
Toone Grooters, verbonden zijn eigendommelijke hooiweide, groot ongeveer ses dag
maaijens, in den drostambte van Borculo, district Geesteren, buurschap Haarloo,
gesitueerd aan den Berkel, tusschen de weidens van Geerdink, Overbekkink en Harmen
Botloon liggende. Vide breeder antea folio 104 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 5 maart 1805."

09.02.1804
folio 11

Eodem die 1804 des nademiddags om vier uuren hebben Hendrik Jan Klein Bruinink en
Geertjen Groot Hasebroek, ehell., voorts Gerrit Geerdink, met en benevens Jan Ruwhof,
momber over de twee nog meerderjaarige dochters van GeertjenGroot Hasebroek, bij
wijlen haaren eersten man Hendrik Ruwhof in huwelijk gewonnen, voor eene capitaale
summa van 1450 guldens, ten behoeve van Jan Ruwhoff, koopman te Neede, verbonden
ter parate executie hun en der pupillen eigendommelijke erve en goed, het Steeltjen
genaamt, voorts het Groot Hasebroek en het plaatsjen, Nijveld genaamd, in het
drostambt Borculo, buurschap Haarlo gelegen. Vide breeder antea folio 106 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] ''Geroyeerd den 24 van bloeimaand 1809. Vide 't Proth.
van Aff. ibid folio 9."

14.02.1804
folio 12

Den 14 februarij 1804 's agtermiddaags ten half drie uur, hebben Hendrica Cornelia
Derksen, weduwe van wijlen Waander Groters, pro se en als voogdesse over haar
minderjarige kinderen, daar toe behoorlijk gequalificeerd, voorts Elisabeth Grooters,
gecedeert aan Hendrik Jan Klein Bruinink op Stieltjen en ehevrouw Geertjen Groot
Hasebroeck, hun eigendommelijk erve en goed, de Scholtenplaats, in Haarlo onder
Geesteren geleegen, en zulks alles op conditien als hiervooren folio 110 sequenti in 't
breede zijn gespecificeerd en opgenoemd.

14 mei 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-5-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1803-1805
14.02.1804
folio 12

Eodem die 1804 's agtermiddags ten drie uur hebben Hendrik Jan Klein Bruinink en
ehevrouw Geertjen Groot Hasebroek gecedeert aan Jan Levenkamp en Janna Koeslag,
ehell., het hiervooren aan hun getransporteerde erve de Scholtenplaats in Haarloo, en
wel met dezelfde regten en gerechtigheeden, voorts ampele conditien als hiervooren
breeder zijn gespecificeerd. Folio 112 sequenti.

14.02.1804
folio 12

Eodem die 1804 's middags weinig over drie uur heeft Jan Levenkamp, pro se en de rato
caveerende voor zijn ehevrouwe Janna Koeslag, verbonden voor eene summa van twee
duizend vier honderd gulden, ten behoeve van Hendrica Cornelia Derksen, weduwe van
Waander Groters, en deszelfs kinderen Elisabeth, Jan en Tone Grooters, zijn
eigendommelijke Scholtenplaats in Haarloo, met de daaronder gehoorende bouw- en
weijdelanden, en vreedegronden, zoo daar nog onder gehoorende en hiervooren aan den
zelven getransporteerd zijn. Vide breeder hiervooren folio 114 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Dit verband is geroyeerd op den 14 februarij 1806. Vide
't Proth. van Affect. ibid folio 84 sequenti."

21.02.1804
folio 13

Den 21 februarij 1804 's voordemiddags ten elf uuren hebben Harmen Steevens en
vrouwe Anna ter Haar gecedeerd aan Lammert Hartgerink en Maria Meings, ehell.,
hunlieder eigendommelijke stuk bouwland, groot ongeveer twee schepels gezaaij, onder
Geesteren in de zogenaamde Boerte, tussen de landerijen van Gozen Wensink en Reint
Bakker gesitueerd. Vide breeder hiervooren folio 117 sequenti.

29.02.1804
folio 13

Den 29 februarij 1804 des nademiddags om drie uuren heeft Gerrit Bouwhuijs verwekt
zodaane pejnding als op den 24 januarij 1803 op alle gereede en ongereede goederen van
Hendrik Kulsdom en ehevrouw Geertruid Dieperink, speciaal het erve en goed de Bolk,
met zijn ap en dependentien gedaan en ondernoomen heeft. Vide breeder het Ordin.
Lands Ger. Prothocol fol. 313 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 21 september 1804."

20.03.1804
folio 13

Den 20 maart 1804 des nademiddags om drie uuren hebben Arent Oldemenger en die
zijne ehevrouw Aarne Kulsdom gecedeert aan den chirurgijn mr. G. Leefers en deszelfs
broeder Harmanus Leevers hun eigendommelijke stukjen bouwland, het Gerrit Stukke
genaamt, groot ongeveer twee schepels gesaaij, onder Geesteren, en aldaar in den
Hesselink Esch, tussen de landerijen van den innocenten Hendrik ten Broeke, en dat van
Jan Huiskers wordt gebouwd, voorts met den eenen einde aan de gemeene weg, en den
anderen einde teegens den Leever Bosch geleegen. Vide breeder hiervooren folio 120
sequenti.

22.03.1804
folio 14

Den 22 maart 1804 des voordemiddags om twaalf uuren, heeft H.J. Thomasson als
volmagtiger van W.F. de Wolf, voorts A.M. de Wolf, weduwe Prevenier, A.H. Veeren en
W.E. de Wolf, ehell., en G.C.J.W. de Wolf, pro se en de rato caveerende voor de absenten
W. de Wolf, A.R. de Wolf en P.A.M. Sels, ehell., en C.H. de Wolf en L.G.G. de Wolf,
gecedeert aan Derk Hietland en Mechtelina Egging, ehell, het erve Laarman, onder
Geesteren, in den Kulsdom geleegen, schietende met de eene zijde aan Loenemans, en
met de andere zijde langs het Vonkenslag en 't Wolverveld. Vide breeder hiervooren folio
121 sequenti.

22.03.1804
folio 14

Eodem die 1804 des middags quart over twaalf uuren heeft Derk Hietland, pro se et
nomine uxoris Mechtelina Eggink, ten behoeve van H.J. Thomasson en H.G. Hein, ehell.,
voor eene summa van duizendt guldens ter parate executie verbonden het erve Laarman,
onder Geesteren, in den Kulsdom geleegen, met deszelfs behuizingen, hoff, bouw- en
weidelanden en houtgewassen, niets daarvan uitgezonderd. Vide breeder hiervooren
folio 123 sequenti.
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24.03.1804
folio 14

Den 24 maart 1804 des voordemiddags quart voor twaalf uuren hebben Hendrik Fleerhof
en Willemina Tomlaar gecedeert aan Gozen Wensink een stuk bouwland, onder
Geesteren in de Boerte, tussen de landerijen van Jan Willemsen en Harmen Steevens
liggende, groot ongeveer twee schepels gezaaij etc. Vide breeder hiervooren folio 125.

24.03.1804
folio 15

Den 24 maart 1804 des nademiddags om vier uuren hebben Derk Haagens, als tijdelijke
provisoor van de Provisorie Goederen van Geesteren, en ehevrouw Jenneken Janssen,
voor de behoorlijke administratie dier goederen, ten behoeve van de Provisorie van
Geesteren opgemeld, verbonden deszelfs stuk bouwlandt, groot 10 schepels gesaaij,
liggende in den Geesterschen Esch, tussen de landen van G. Baan en Jan Hartgerink. Vide
breeder hiervooren folio 126.

12.04.1804
folio 15

Den 12 april 1804 des morgens om elf uuren heeeft Janna Wonnink arrest gedaan op de
gereede en ongereede goederen van H. Toewesselshuis, speciaal deszelfs plaats,
Toewesselshuis genaamd, bestaande in huis, schuur en verder getimmer, met de
daaronder gehoorende bouw- en weidelanden, hout en houtgewassen daarop staande,
onder Geesteren geleegen. Vide hiervan breeder het Ordin. Landt Ger. Prothocol, folio
330 sequenti.

18.04.1804
folio 15

Den 18 april 1804 des voordemiddags ruim elf uuren hebben Jacob Wessels en ehevrouw
Willemina Wansink gecedeert aan Willem Wessels en Willemken Banemans, ehell. een
weideken of hooijland, den Bongert genaamd, onder het district Geesteren in de
buurschap Reuspelhoek, tussen de weiden van Wesselshuis en die door Geershuis in pagt
word gebruikt, gesitueerd. Vide breeder hiervooren folio 129 sequenti.

21.04.1804
folio 15 en 16

Den 21 april 1804 is bij het gericht geapprobeerd een magescheid, opgerigt en geslooten
tusschen Harmen Toe Wesselshuis, weduwenaar van wijlen Aaltjen Rengerink, en de
aangestelde momboiren over de twee minderjaarige kinderen, voorts den meerderjarige
zoon ter andere zijde, waarbij op conditien als daarbij is bepaald, dat de vader van de
ongereede goederen, bestaande in de geheele plaats, Toe Wesselshuis genaamd, met
zijn onderhoorige landerijen, weijdegrond, houtgewas en vreegrond, neevens het halve
plaatsjen den Reutger genaamd, geleegen voor het Geestersche dorp, de eene helfte, en
den meerderjaarigen zoon met de twee minderjaarigen de ander halfscheid zullen
hebben en behouden, terwijl de bij dat maagescheid aan den vader toegedeelde
goederen voor alle prestatien daarbij vermeld, speciaal verbonden zijn en blijven. Vide
breeder het Weesen Proth. folio 161 sequenti.

01.05.1804
folio 16

Den 1 maij 1804 des morgens even over elf uuren hebben Marten Konink, Berent Konink
en deszelfs huisvrouw Maria Hissink, gecedeert aan Jan Mulderij en vrouwe Maria
Scholten een stuk bouwland, groot ongeveer twee schepel gezaaij, onder Geesteren op
den Voetknegter Kamp aan den Lebbenbrugsendijk, tussen de landerijen van Berent
Hoebink en Garrit Hasebroek geleegen. 2e Een stuk bouwlandt, groot ongeveer 4 schepel
gezaaij in het schependom van Borculo, op den Koeken Kamp aan de Lebbenbrugsendijk,
naast het land van Jan Dennen aan de westzijde, en aan het Hekken. Vide breeder
hiervooren folio 141 sequenti.

01.05.1804
folio 16

Eodem die 1804 's middags om vier uuren hebben H. Bennink en Geertrui Olthof, ehell.,
en Jan Wansink en vrouwe Reintjen Geerdink, gecedeert aan Harmen Hilhorst en
vrouwe Janna Groote Markerink een weide, de Borgmans Weide of de Beekenmaate
genaamt, onder Gelselaar geleegen, schietende langs de weide van J. Rengers en kopers
bos, en aan de andere zijde langs het gemeene veld. Vide breeder hiervooren folio 142
sequenti.
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07.05.1804
folio 17

De 7 maij 1804 des morgens om half twaalf uur heeft Garrit Jan Schoemaker, pro se et
nomine uxoris, gecedeert aan Arent Jan Hagens en ehevrouw Willemina Aitink hun lieder
huis en wheere met een hof daar annex, staande en liggende in het dorp Geesteren aan
den kerkhof, met de eene zijde aan de hof van Willem Wessels, en met de andere zijde
aan den gemeenen weg kennelijk geleegen. Vide breeder hiervooren folio 143 sequenti.

08.05.1804
folio 17

Den 8 maij 1804 des morgens om elf uure hebben Berend Spijkers en ehevrouw
Jenneken Moggesomp gecedeert aan Hendrik Rotman en Berendiena Hagens, ehell., vijf
sesde gedeeltens van een stuk bouwland onder Geesteren, op den Hagenskamp, tussen
de landerijen van Heijlersig en Aaftink geleegen. Vide breeder hiervooren folio 146.

18.05.1804
folio 17

Den 18 maij 1804 des morgens om tien uuren heeft L.B. Westenberg q.q. gecedeert aan
den lt. coll. Frederik Willem Schikhardt en vrouw Jacoba Henrietta Wilhelmina van
Coeverden, zijns comparants principaalen portien en aandeelen van en aan een weide, de
Opper en Nederwinkel genaamt, bij Broekmathe aan de Bolksbeeke geleegen. Vide
supra folio 152 sequenti.

Cessie
26.06.1804
folio 17

Den 26 junij 1804 's middags omtwaalf uuren hebben H.W. Broekmans en Gerritje
Dierkink, ehell., J.D. Vardink en A. Dierkink, ehell., G.J. te Gronde en J.C. Smalbraak,
ehell., E. Zellink en J.G. Dierkink, ehell., J.H. Smalbraak en H.G. Zellink, ehell., M.
Huiskamp en M. te Beest, ehel., J.G. te Beest, D.J. te Steeg, D.W. Smalbraak en G.
Geurkink, ehell., en G.J. Smalbraak, gecedeert aan Jan ter Haar op Kolenberg en vrouwe
Mette Smalbraak hun lieder drie agste gedeeltens aan het erve en goed Kooldenberg in
Haarlo onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 172 sequenti.

Peinding
16.07.104
folio 18

Den 16e julij 1804 des morgens circa half tien uuren hebben Evert en Fenneken Brink
voor eene summa te zaamen en groot f. 178-00-00 en renten, peinding gedaan op de
gereede en ongereede goederen van Hendrik Kulsdom en Geertruid Dieperink, zijnde de
laatste niet speciaal, maar generaal bij de peinding genoemd, als te zien in het Ord. Landt.
G. Proth. folio 428 sequenti.

Cessie
26.07.1804
folio 18

Den 26 julij 1804 des voordemiddags om elf uuren hebben Harmanus Kluivers en vrouwe
Jenneken ter Weeme gecedeert aan Berent Mullerink en erven de helfte in de Halve
Hesselinkmaate, bezwaard met 10 stuivers verponding, geleegen in de buurschap Biel
onder Geesteren. Vide breeder hiervooren folio 182 sequenti.

Cessie
25.07.1804
folio 18

Den 25 julij 1804 's voordemiddags om elf uur hebben Hendrik Esselink en Johanna ten
Hulsen, ehell., Jan Berend Esselink en Maria Goormans, ehell., Gerrit Boitink en Maria te
Bulte, ehell., Arend Antink en Henders Koningers gecedeert aan Hendrica Eva ten Caate,
weduwe Bekkink, alsmeede aan Hendrik Ketjen en J.H. ten Caate, ehell., hunlieder
onafgedeelt een agtste part aan het erve en goed, Forkink genaamt, geleegen in de
buurschap Huure onder Geesteren. Vide breeder supra folio 187 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Deeze cessie is op den 9 augustus eerst ten prothocolle
gebragt om reedenen ut supra."

Maagscheid
en Verband
01.09.1804
folio 18 en 19

Den 1 september 1804 is bij het Gericht geapprobeerd een magescheidt, opgerigt en
geslooten tussen Aaltjen Baneman, weduwe van wijlen Arend Wibbers, en de
aangestelde momberen over deszelfs vier minderjaarigen, waarbij op conditie als daarbij
is bepaald, dat de moeder van de ongereede goederen, bestaande in een stuk bouwland
op het Rot onder Geesteren, groot ongeveer 3 schepels gezaaij, en drie stukjes land in
het Hag, meede onder Geesteren, zaamen groot 3 schepels gezaaij, de eene helft, en de
onmundigen de andere helft zullen behouden, blijvende niet te min de goederen aan de
moeder toebedeeld, voor alle praestatien bij 't maagescheid besprooken, verbonden.
Vide breeder 't Weesen Prothocol folio 196 sequenti.
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Verband
06.09.1804
folio 19

Den 6 september 1804 des middags om een uur hebben Hendrik Kulsdom op Bolkman
en Getruid Dieperink, ehell., voor eene summa van 325-00-00 verbonden ten behoeve
van Herman Thomasson twee stukken bouwland onder Geesteren geleegen, zijnde het
een ses schepels gezaaij op Laarbargs Kamp, naast Laarbergs Land langs den tochtgraven,
en 't andere de helft van zeven schepels gezaaij op de Korte Bekke, naast het land van
Roeterdink en Smaale, aan 't einde van de gemeene weg, waarvan Gerrit Peeterkamp de
andere helft behoord. Vide hiervooren folio 198 sequenti.

Verband
12.09.1804
folio 19

Den 12 september 1804 is bij het Gerigt geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
geslooten tusschen Gerritjen Bienshorst, weduwe van Arent Tijberink, ter eenre, en de
aangestelde momboiren ter andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald dat van de
ongereede goederen, bestaande in het katersteedjen den Tijberink, onder Gelselaar
gesitueerd, de moeder de eene helft, en de onmundigen de andere helft zullen blijven
behouden en bezitten, terwijl de aan de moeder toegedeelde goederen voor alle
praestatien, bij het maagscheid vermelt, zijn en blijven verbonden op den voet als daarbij.
Vide breede het Weesen Prothocol folio 204 sequenti.

Cessie
21.09.1804
folio 20

Den 21 september 1804 des avonds om half negen uur hebben H. Kulsdom op Bolkman
en vrouwe Geertrui Dieperink gecedeerd aan Arent Kreunen en Gerhardina Berendsen,
ehell., hunlieder erve en goed, Bolkman genaamt, onder Geesteren op de zogenaamde
Hos gesitueerd. Vide breeder supra folio 203 sequenti.

Verband
21.09.1804
folio 20

Eodem die 1804 hebben H. Kulsdom op Bolkman en vrouwe G. Dieperink voor een
summa van 475 guldens ten behoeve van G.J. Veldcamp en Janna Bouwhuis, ehell.,
verbonden alle hunne gereede goederen, het mestregt alleen uitgezonderd. Vide breeder
supra folio 205 sequenti.

Verband
21.09.1804
folio 20

Eodem die 1804 des avonds quart voor negen uur hebben A. Kreunen en vrouwe
Gerhardina Berendsen voor een summa van 1525 guldens ten behoeve van G. Bouwhuis
verbonden het hierbooven aan hun getransporteerde erve en goed, Bolkman genaamt,
onder Geesteren op de zoogenaamde Hos kennelijk gesitueerd. Vide breeder supra folio
207 sequenti.

Cessie
25.09.1804
folio 20

Den 25 september 1804 des middags om half een uuren hebben de weduwe R.L.
Vatebender, mr. A.O.F. Bomblé Vatebender en Agneta Sibilla Vatebender gecedeert aan
Berend te Roller en vrouwe Anna Hermanna Telleman, Gerhard ter Meulen en Harmina
Mullerink, ehell., en Berend Mullerink, der comparanten bosch, vanouds het
Bittersbosch genaamd, met al zijn toebehooren, in de buurschap Biel onder Geesteren
geleegen, tussen 't land van L. Botloon, de weide van de weduwe W. Schreibelt, het land
van de kerk van Geesteren en het land en de weide van 't erve Lutke Willink in 't Bodden
Veld. Vide breeder supra folio 211 sequenti.

Huwelijksvoorwaarden
08.10.1804
folio 21

Den 8 october 1804 is ten prothocolle gebragt zeekere huwelijks voorwaarden, opgerigt
tussen Abraham Honders ter eenen, en Johanna Catarina Kluivers, weduwe van wijlen
H.J. Rentsink ter andere zijde, waarbij onder anderen de ouderen van den bruidegom aan
denzelven belooven ten huwelijk meede te geeven 't goed en erve Wesselink, onder
Geesteren geleegen, tegens de summa van 6000 guldens, onder conditien als aldaar in 't
breede zijn vermeld, en gezien kunnen worden hiervoorens folio 222 et multis sequenti.
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Arrest
14.10.1804
folio 21

Den 14 october 1804 des middags om twaalf uur deede E. Temmink, inspecteur generaal
der Domeinen van den vorst van Nassau arrest en toeslag op alle de gereede en
ongereede goederen E. Daniels Jr. competeerende, en wel speciaal deszelfs
eigendommelijke plaatsjen, het Vuurreve genaamd, in Haarlo gesitueerd, en zulks om
breeder vermelde reedenen bij acte, welke te vinden is in het Ordin. Landt Ger. Prothocol
folio 71 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Dit arrest is geroyeerd den 20 november 1804. Vide
supra folio 252 sequenti."

Verwekking
van een
arrest
16.10.1804
folio 21

Den 16 october 1804 des avonds om half negen uur verwekte H. Hofmeijer zodaane
arrest als den 2 september 1804 hadde gedaan op een wissel zoo door J. Bosman te
Zutphen aan mr. E. Abbing ten laste van R. Kreunen was afgegeeven. Vide breeder 't
Ordin. Landt G. Proth. folio 76.

Verband
18.10.1804
folio 21

Den 18 october 1804 des voordemiddags om elf uuren heeft dr. J.F. Knickink als
volmagtiger van de weduwe Warnerus Helmich te Groenloo voor een summa van f. 80000-00 ten behoeve van Hendrik Walien en comparante te Wenterswijck verbonden zijns
principalinnes geregte onverdeelde halfscheid aan het erve en goed Overbekkink in
Haarlo gesitueert. Vide breder supra folio 229 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 4 julij 1806. Vide 't Proth. van Aff. ibid.
folio 137."

Maagscheid
en verband
27.10.1804
folio 22

Den 27 october 1804 is bij 't Gericht van Borculo geapprobeert een maagscheidt,
geslooten tussen Hendrik Hamerstein, weduwenaar van wijlen Jenneken ten Paste, en
de aangestelde momboiren over desezelfs twee minderjaarige kinderen, waarbij op
conditien als daarbij onder anderen is bepaald dat de ongereede goederen, bestaande
1e in eenen halven kamp land, den Westerhof genaamd, groot ongeveer 3½ schepel
gezaaij, bij 't Wesselshuis geleegen.
2e een half stuk bouwland in de Esselink Kempe bij Lieftink, en
3e drie schof grasmaijens in de Triersmathe, alle onder Geesteren gesitueerd, en voor alle
besprookene praestatien verbonden, tussen de vader en de minderjaarigen egaal zullen
beseeten worden, een ieder voor de helft. Vide breeder het Weesen Proth. folio 212
sequenti.

Cessie
31.10.1804
folio 22

Den 31 october 1804 's middags om twaalf uuren hebben Derk Willemsen en deszelfs
vrouwe Maria Nijhuis gecedeert aan Arent Ruwhof en Cathariena ter Weeme, ehell., hun
lieder toebehoorende gedeelte van een weide of hooijland, de Plegtmaat genaamd, ter
eener zijde naast de weide van Groothornt, en ter andere zijde langs de gemeente, onder
Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 231 sequenti.

Cessie
05.11.1804
folio 22

Den 5 november 1804 des morgens om elf uur heeft A. Ruwhof gecedeert aan Arent Jan
te Raa op Vruwink en vrouwe Grietjen Wanninkhof een sestiende gedeelte van een
weide of hooijland, de Plegtmaat genaamd, onder Geesteren tussen de weide van
Groothornt en de gemeente gesitueerd. Vide breeder folio 238 sequenti.

Verband
09.11.1804
folio 23

Den 9 november 1804 des avonds om half negen uuren hebben A. Kreunen en vrouwe
Gerhardiena Berendsen zich als principaale borgen ingelaaten ten behoeve van den
rentmeester van Juchem en het rentambt van Borculo, voor de pacht van de Borculosche
Moolen, waarvan R. Kreunen pachter is, en hebben tot meerdere verseekering voor de
betaaling van dien, booven en behalven verscheiden parceelen in 't schependom Borculo
geleegen, verbonden een weide aan het Leembroeck, naast de weide van Steeven van
Has, onder Geesteren geleegen. Vide breeder 't Prothocol van Affect. der stad Borculo
folio 357 sequenti en de registratie van de buurschap Dijke folio 41.
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Verband
10.11.1804
folio 23

Den 10 november 1804 des morgens eeven over elf uuren hebben Hendrik Hattink en
vrouwe Geertjen Gerverdink voor eene summa van honderd en vijftig guldens ten
behoeve van A.W. Albers en vrouwe Swaantjen Enrik verbonden de de navolgende
parceelen onder Geesteren, als 1e hun lieder huis, staande aan den kerkhof binnen
Geesteren, 2e drie stukken lands op den Sonnenkamp geleegen, te zaamen groot
ongeveer zeven schepels gezaaij, 3e een kampjen land, groot vier schepels gezaaij, bij den
Kistemaaker liggende, en 4e een gaarden den Hallers Gaarden genaamt, Vide breeder
supra folio 249 sequenti.

Peinding
19.11.1804
folio 23

Den 19 november 1804 des avonds om half zeven uur deede Hendrik Scholten voor eene
summa van ses honderd guldens peinding op het plaatsjen Broekmaat, of Kijkebekke
genaamd, Jenneken Altena of Floors toebehoorende, onder Geesteren aan de
Bolksbeeke, bij het erve en goed Aaftink kennelijk geleegen. Vide breeder het Ordin.
Land Ger. Proth. folio 84 sequenti.

Cessie
20.11.1804
folio 24

Den 20 november 1804 's middags om twaalf uur hebben Aalbert Mengerink en vrouwe
Elisabeth Loeneman gecedeert aan Derk Wilmsen en ehevrouw Maria Nijhuis, een
weideken, de Kuile genaamt, groot ongeveer een halve dag maaijens, onder Geesteren in
den Kulsdom geleegen, schietende 't eene einde aan Possen Weide, zuidzijde, en
oostzijde aan Loenemans Gaarden. Vide breeder supra folio 251 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 24

Den 3 december 1804 voordemiddags om half elf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren tot
Overlaar als volmagtiger van A.C.W.A. van Blankvoort gecedeert aan R.E. van Dorth tot
Medler, de thiende gaande uit het Hengstegoor, en wel uit deeze parceelen als de
Middelcamp, groot 2 mud, op de Braak 2 schepels, het Lange Bottegoor 2 mud 3
schepels, het Corte Bottegoor 1 mud, geleegen onder de voogdij Geesteren. Vide breeder
supra folio 258 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 24

Eodem die 1804 voordemiddags eeven over half elf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren
in voorschreeven qualiteit gecedeert aan G. Bouwhuis zijn principalinnes thiende gaande
uit een stuk bouwland, groot ongeveer een mudde gezaaij van het gesplitste erve
Nijenhuis, onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 260 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 24

Eodem die 1804 voordemiddags quart voor elf uur heeft F.J.W.R. van Heeckeren q.p.
gecedeert aan Arent Vrugteman en vrouwe Aaltjen Banemans, een gedeelte van den
Drosten of Geuten Tiende gaande uit een stuk bouwland, groot ongeveer drie schepeles
gesaaij, onder Geesteren, op het Rot, naast het land van Bouwland [sic] gesitueerd. Vide
breeder supra folio 261 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 25

Eodem die 1804 des voordemiddags tien minuten voor elf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren q.p. gecedeerd aan Hendrik Bouwhuis op Hagenbrummel en vrouwe Henders
Hagenbrummel een gedeelte van de Drosten of Geuten Thiende gaande uit een stuk
bouwland, groot ongeveer vier schepels gezaaij, in den Geesterschen Esch, naast het land
van Kunneman geleegen, en voor de eene helft aan cessionarien, en de andere halfscheid
aan Hogestege toebehoorende. Vide breeder supra folio 262 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 25

Eodem die 1804 des voordemiddags agt minuten voor elf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren q.p. gecedeert aan Harmen Reven en vrouwe Diena Grote Wllinck een
gedeelte van den Drosten of Geuten Thiende, gaande uit een stuk bouwland de
cessionarien toebehoorende, groot ongeveer vijf schepels gezaaij, onder Geesteren, op
den Geesterschen Esch, tussen de landerijen van Laarberg en H. Nijhuis gesitueerd. Vide
breeder supra folio 264 sequenti.
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Cessie
03.12.1804
folio 25

Eodem die 1804 voordemiddags vijf minuten voor elf uure heeft F.J.W.R. van Heeckeren
q.p. gecedeert aan Gerrit Peeterkamp en vrouwe Geertjen Toevank een gedeelte van
den Drosten of Geuten Tiende, gaande uit een gedeelte van een kamp land, den
Peeterkamp genaamd, onder Geesteren, in den Kulsdom gesitueerd. Vide breeder supra
folio 265 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 25

Eodem die 1804 des voordemiddags even voor elf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren
q.p. gecedeert aan Arent Wissink een thiende uit een stuk bouwland, de Schanse
genaamd, groot een mudde en drie schepels gezaaij, gehoord hebbende onder den
Drosten Tiende, onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 266 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 26

Eodem die 1804 voordemiddags om elf uuren deede F.J.W.R. van Heeckeren q.p. aan
Engele Kunneman, weduwe Schoppert, cessie van een tiende gaande uit een stuk
bouwland, groot ongeveer een mudde gesaaij, onder Geesteren op den Geesterschen
Esch geleegen. Vide breeder supra folio 267 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 26

Eodem die 1804 voordemiddags vijf minuten over elf uuren deede F.J.W.R. van
Heeckeren q.p. cessie aan Hendrik Hietland op Goorman en vrouwe Jenneken Schoppers
een gedeelte van den Drosten of Geuten Tiende, gaande uit de katersteede Goorman, de
weduwe van Eps toe behoorende, voorts den thiende uit een kampjen land, den
Koorenpol genaamt, tusschen de landerijen van Peeterkamp en Roekevis gesitueerd, en
bij cessionarien in eigendom, beide onder Geesteren, in den Kulsdom gelegen. Vide
breeder supra folio 269 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 26

Eodem die 1804 voordemiddags tien minuten over elf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren q.p. gecedeerd aan Albert Hengstegoor op Roekevis, een gedeelte van den
Drosten of Geuten Thiende, gaande uit een gedeelte van de katersteede Roekevis, in den
Kulsdom geleegen, voorts uit een stukjen land, groot ongeveer twee en een half schepel
gesaaij op den Berkelesch, tussen de landerijen van Wanninkhof en Hartgerink liggende,
en beide onder Geesteren gesitueerd, en cessionarien in eigendom toebehoorende. Vide
breeder supra folio 270 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 26

Eodem die 1804 voordemiddags quart over elf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren q.p.
gecedeerd aan Hendrik Klein Braskamp, Harmen Vrends en Hendrik Groot Veldhuis een
gedeelte van den Drosten of Geuten Tiende, gaande uit een stuk bouwland, in eigendom
bij cessionarien, groot ongeveer vier scheels gezaaij, onder Geesteren op den Klapkamp,
met de westzijde aan den Berkel Esch geleegen. Vide breeder supra folio 271 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 27

Eodem die 1804 voordemiddags tien minuten voor half twaalf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren tot Overlaar q.p. gecedeerd aan Aalbert Veldhuis en vrouwe Hendrica Eggink,
twee gedeeltens van den Drosten of Geuten Tienden, gaande uit 2 stukken land,
cessionarien toebehoorende, als 1e uit een stuk bouwland, groot ongeveer zes spind
landsgezaaij, op den Heldenen Camp, en 2e uit een dito stuk, groot ongeveer vier
schepels gezaaij op den Tijkamp geleegen, en beide onder Geesteren gesitueerd. Vide
breeder supra folio 273 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 27

Eodem die 1804 voordemiddags eeven voor half twaalf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren tot Overlaar q.p. gecedeerd aan Berent Paalman en ehevrouw Gerritjen
Scharpenborg gecedeert twee gedeeltens van den Drosten of Geuten Thiende, gaande
uit 2 stukken land de cessionarien toebehoorende, 1e den thiend uit een stuk bouwland,
groot ongeveer vijf schepels gezaaij, over 't andere jaar tiendbaar, tussen de landerijen
van Harmen Nijhuis en Christiaan Harmelink geleegen, 2e den thiend uit een stuk land,
groot ongeveer drie schepels gezaaij, tussen de landerijen van Jan Dieperink en de
Provisorie Armen van Borculo liggende, en beide onder Geesteren gesitueerd. Vide
breeder supra folio 274 sequenti.
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Cessie
03.12.1804
folio 27

Eodem die 1804 voordemiddags om half twaalf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren q.p.
gecedeerd aan Hendrik Hilbert en vrouwe Aaltjen Vreeman een gedeelte van den
Drosten of Geuten Thiende, gaande uit twee stukken bouwland, zaamen groot ongeveer
tien schepels gezaaij, onder Geesteren, op de Hilbers Brake gesitueerd, en cessionarien
toebehoorende. Vide breeder supra folio 276.

Cessie
03.12.1804
folio 28

Eodem die 1804 voordemiddags even over half twaalf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren q.p. gecedeert aan Arent Wormgoor, vier gedeeltens van den Drosten of
Geuten Thiende, gaande uit navolgende stukken land den cessionaris toebehoorende en
onder Geesteren geleegen, als 1e den tienden gast uit een stuk bouwland, groot ongeveer
vier schepels gezaaij, 2e den 20e gast uit een dito stuk, meede groot ongeveer vier
schepels gesaaij, beide op den Berkel Esch, tussen de landerijen van Gerrit Hagens en J.
Hilhorst liggende, 3e den 10e gast uit een stuk bouwland, groot ongeveer twee schepels
gezaaij, over 't andere jaar tiendbaar, 4e den 10e gast uit een dito stuk, groot ongeveer 2
schepels gesaaij, beide op den Boeren Esch, tussen het land van Hengstegoor en G.
Stoffers geleegen. Vide breeder supra 277 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 28

Eodem die 1804 des voordemiddags quart voor twaalf uuren heeft F.J.W.R. van
Heeckeren q.p. gecedeert aan Derk Oevershorst en vrouwe Mette ter Horst een gedeelte
van den Drosten of Geuten Tiende, onder Geesteren gesitueerd, gaande uit twee stukken
land, te saamen groot zes schepels gezaaij, op en bij den Berkel Esch, tussen de landerijen
van Roeterink en Wormgoor geleegen. Vide breeder supra folio 278 sequenti.

Cessie
03.12.1804
folio 28

Eodem die 1804 's middags om twaalf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren q.p. gecedeert
aan Maria Smeenk, weduwe van Arent Jan Bollers, een gedeelte van den Drosten of
Geuten Tiende, gaande uit een stuk bouwland bij cessionarisse in eigendom, groot
ongeveer twee schepels gezaaij, onder Geesteren op den Kraijenhof, tusschen de
landerijen van Wanninkhof en Jan Boerman geleegen. Vide breeder supra folio 279
sequenti.

Cessie
07.12.1804
folio 29

Den 7 december 1804 des voordemiddags om half twaalf uur hebben Jasper Hagens
Harmen zoon en vrouwe Janna Luggenhorst gecedeert aan Gerrit Wissink en Christina te
Raa, ehell., een stukjen bouwland in den Berkel Esch, het Kleine Esselink Stukjen
genaamd, met de eene zijde langs het land van Lammert Hagens, met de andere zijde en
eene einde aan 't land van cessionarien, en 't andere einde aan den Berkel Esch
schietende, onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 281 sequenti.

Arrest
12.12.1804
folio 29

Den 12 december 1804 des avonds om half vijf uur deede mr. J.B. Auffmorth als
volmagtiger van E. Temmink, inspecteur generaal der Domeijnen van den vorst van
Nassauw arrest en toeslag op alle de gereede en ongereede goederen van E. Daniels jr.,
speciaal op deszelfs plaatsjen, het Vuureve genaamd, in Haarlo gesitueerd, en zulks ten
fine als bij acte van Arrest. Vide breeder 't Ord. Land Ger. Proth. folio 98 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Dit Arrest is voor sooverre het gereede aangaat,
geroyeerd den 23 jannuarij 1805. Vide breeder supra folio 296."

Maagscheidt
12.12.1804
folio 29

Den 12 december 1804 is ten prothocolle gebragt zeeker maagscheidt, opgerigt en
geslooten tusschen Arend, Gerrit en Berentje Scholten, voorts Reintjen Geerdink,
waarbij op conditien als daarbij onder anderen aan den eersten contrahent Arend
Scholten is aan en toegedeeld een stuk land op den Beerenhorst, onder Geesteren, in
den Biel, tussen 't land van mr. L.J. Lambergh en L. Boevink geleegen. Vide breeder het
Proth. van Affectatien der stadt Borculo, folio 362 sequenti.
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Cessie
20.12.1804
folio 29 en 30

Den20 december 1804 des avonds quart over vijf uuren hebben R. Kreunen en vrouwe A.
Berendsen gecedeert aan Berent Mullerink twee stukken bouwland, naast malkanderen
geleegen, en op den Hesselink Esch onder Geesteren, in de buurschap den Biel, met de
eene zijde naast het land van de weduwe Gerrit Daven, en met de andere zijde naast dat
van den kooper gesitueerd. Vide breeder supra folio 283 sequenti.

Verband
30.01.1805
folio 30

Den 30 jannuarij 1805 hebben Jannis te Bouwhuis en A. Kiffen des morgens quart voor
twaalf uuren voor een summa van duizendt guldens ten behoeve van Jan Ruwhof en
vrouwe Judicht Harperink verbonden hunlieder plaatze, het erve Bouwhuis genaamd,
met al 't geen daar onder behoord, onder Gelselaar gesitueerd. Vide breeder supra folio
299 sequenti.

Cessie
06.02.1805
folio 30

Den 6 februarij 1805 des middags om twaalf uur heeft F.J.W.R. van Heeckeren tot
Overlaar als volmagtiger van A.C.W.A. van Blankvoort gecedeert aan G.W. Smalen en
vrouwe Willemina Pagenboom de volgende gedeeltens van den Drosten of Geuten
Thiende, de cessionarien in eigendom toe behoorende, als 1e den thiend uit een stuk
land, de Koele genaamt, 2e uit een dito stuk, den Schreur genaamt, 3e. uit twee kampen
bij de Smalhorst, 4e uit een dito stuk den Vlaskamp genaamt, te saamen groot drie en
twintig schepels gesaaij, onder Geesteren geleegen. Vide breeder supra folio 303
sequenti.

Cessie
06.02.1805
folio 30 en 31

Èodem die 1805 's middags even over twaalf uuren heeft F.J.W.R. van Heeckeren tot
Overlaar q.p. gecedeert aan Gerrit Dieperink op Roeterink en vrouwe Janna Klein
Braskamp eenige gedeeltens van den Drosten of Geuten Tiende, gaande uit de
navolgende parceelen, bij de cessionarien in eigendom, als den tiende uit den Ham, den
Nijenkamp, den Slifterkamp, de Braake, het Korte Stukke voor Warink, de Geer, en op
den Leenenkamp, te zaamen groot zeven en zestig drievierde schepels gezaaij, voorts den
thiend uit de Roeterinks en Schoppen Maten, en eindelijk den tiende uit twee stukken
land, het Kreijenveld en het Korte Stukke genaamd, te zaamen groot agt schepels gezaaij,
en om 't andere jaar thiendbaar. Vide breeder supra folio 305 sequenti.

Cessie
12.02.1805
folio 31

Den 12 februarij 1805 des middags om twaalf uur hebben Aalbert Mengerink en vrouwe
Elisabeth Loenemans gecedeert aan Hendrik Rosink en Maria Scholten, ehell., een
kampjen land, den Dingeskamp genaamd, groot ongeveer vier schepels gesaaij, onder
Geesteren in den Kulsdom, naast de landerijen van Arent Possen gesitueerd. Vide
breeder supra folio 307 sequenti.

Cessie
12.02.1805
folio 31

Eodem die 1805 's middags quart na twaalf uuren hebben dezelve comparanten
gecedeert aan Arend Possen en vrouwe Henders Wienties drie stukjes bouwland, te
saamen groot ongeveer agt schepels gesaaij, zijnde het eene genaamd het Ende, het
tweede het Hoge Stukke, en het derde het Lange Stukke, alle geleegen in den Culsdom
onder Geesteren, tussen en naast de landerijen van H. Roosink. Vide breeder supra folio
308 sequenti.

Cessie
12.02.1805
folio 31

Eodem die 1805 's middags bijna half een uur hebben dezelve comparanten gecedeert
aan Jan Baneman en vrouwe Geertrui Mensink een kampjen land, den Agtersten
Pruissen genaamt, groot ongeveer vier scheepels gesaaij, in den Culsdom onder
Geesteren aan 't gemeene veld geleegen. Vide breeder supra folio 310.
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Verband
14.02.1805
folio 31

Den 14 februarij 1805 hebben Jasper Hagens en vrouwe Janna Luggenhorst voor eene
summa van drie honderd en twintig guldens ten behoeve van G. Ten Hoopen en erven
verbonden de halfscheid van hun lieder huis en hof, staande en liggende in het dorp
Geesteren bij 't huis van Jan Hartgerink, als meede de halfscheid van een hoek
gaardengrond, liggende in den Stinkgaarden, voorts een halven koem met de Loijerij, alle
in en onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 311 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 7 november 1807. Vide 't Proth. van aff.
ibidem."

Verband
16.02.1805
folio 32

Den 16 februarij 1805 ses morgens om half negen uur hebben A. Scholten op Mengerink
en vrouwe Elisabeth Loenemans voor een summa van twaalf hondert guldens ten
behoeve van Hendrik Walien en comparant te Wenterswijk verbonden hun lieder erve
Loeneman, in den Kulsdom onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 312
sequenti.

Cessie
19.02.1805
folio 32

Den 19 februarij 1805 hebben E. Bannink en G. Polmans als voogden over de drie
minderjaarige kinderen van wijlen H. Nienkamp en H. Polmans, in leeven ehell., daartoe
behoorlijk gequalificeerd, gecedeert aan H. Kulsdom en ehevrouwe Trientjen Schreibelt,
de halfscheid van de katersteede, den Nienkamp genaamt, onder Geesteren in den
Nederbiel geleegen en bezwaard met een capitaal van vier honderd guldens ten
voordeele van de kerk van Borculo. Vide breeder supra folio 316 sequenti.

Cessie
19.02.1805
folio 32

Den 19 februarij 1805 hebben E. Bannink en G. Polmans q.p. gecedeert aan Gerrit te Raa
op Giffel een stukjen land, den Grooten Pol genaamd, groot ongeveer twee en een half
schepels gezaaij, onder Geesteren in den Nederbiel, langs Boevinks Weide gesitueerd.
Vide breeder supra folio 318

Cessie
06.02.1805
folio 32

Den 6 februarij 1805 heeft F.J.W.R. van Heeckeren tot Overlaar als volmagtiger van de
freule A.C.W.A. van Blankvoort gecedeert aan A. Martens en vrouwe A.M. Tellemans,
Jacoba Tellemans, B. te Roller en vrouwe A.H. Tellemans, voorts G. ter Meulen en vrouw
H. Mullerink, zijns principalinnes eigendommelijke dertigsten gast, gaande uit een
gedeelte uit den Schoppert, in de Kulsdom onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder
supra folio 320.
[In de marge staat geschreven:] "Deeze cessie is op den 2 maart 1805 eerst ten
Prothocolle gebragt, om reedenen ut supra folio 320."

Cessie
06.03.1805
folio 32 en 33

Den 6 maart 1805 des morgens om elf uuren hebben A. Kreunen en vrouwe G.
Berendsen gecedeert aan Hendrica Cornelia Derksen, weduwe Waander Groters, en
dogter Elisabeth Groters hunlieder huis, den zogenaamden Konink, met twee stukken
land, het Egberts en Konink Stukke genaamd, te saamen groot ongeveer vier schepels
gesaaij, gesitueerd tussen 't land van Groot Bussink, Scholter Esch en 't land van
Geerdink, als meede een stuk land, den Winkel genaamt, groot ongeveer zeven schepels
gesaaij, gesitueerd aan den Garvers Ruwenhof, de Hemertsteege en den weg na de
Garvers Brug, alle in Haarlo onder Geesteren geleegen. Vide breeder supra folio 326
sequenti.

Verband
06.03.1805
folio 33

Den 6 maart 1805 des voordemiddags ruim elf uuren hebben A. Kreunen en vrouwe
Gerhardina Berendsen voor een summa van vijftien honderd guldens ten behoeve van
Johanna Mengers, huisvrouw van P. Knape, verbonden hunlieder geheele erve, het
Bolkman genaamd, in den ampte van Borculo en aldaar onder Geesteren gesitueerd. Vide
breeder supra folio 328.
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Verband
11.03.1805
folio 33

Den 11 maart 1805 des middags om vier uuren hebben F.W. Schikhardt en J.H.W. van
Coeverden, ehell., voor een summa van agt honderd guldens ten behoeve van Jan Groot
Hengel en desselfs vrouw Hellekorte verbonden hunlieder weide de Over en Neder
Winkel, in den Nederbiel onder Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 329.

Cessie
21.03.1805
folio 33

Den 21 maart 1805 des middags om een uur hebben Jasper Hagens en vrouwe Janna te
Luggenhorst, voorts H. Rotmans op Hallers, in qualiteit als momboir over de drie
minderjarige kinderen van wijlen H. Hagens en gemelde Janna te Luggenhorst,in leven
ehell., de rato caveerende voor zijn impotenten medemomboir Egbert te Luggenhorst,
daartoe behoorlijk gequalificeert, gecedeert aan Hendrik Jan Hagens en vrouwe Henders
Hartgerink, eene coeweide, in de Schoemakers of Kosters Mate, onder Geesteren tussen
de weide van Wissink en de Roeterinksmate gesitueerd. Vide breeder supra folio 331
sequenti.

Maagscheid
en verband
10.04.1805
folio 34

Den 10 april 1805 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tussen Lammert Bloemena, weduwenaar van wijlen Engele Averdijkink, ter eenre, en de
gequalificeerde momboiren over deszelfs minderjaarig kind ter andere zijde, waarbij op
conditien als daarbij is bepaald, dat van de ongereede goederen, bestaande in twee dag
maijens hooijgrond, onder Geesteren bij het Nijhoff geleegen, de vader de eene helft, en
het minderjaarige kind de andere helft zal behouden, terwijl de aan den vader
toegedeelde portie vooar alle praestatien bij het magescheid besprooken, zal verbonden
blijven. Vide breeder het Weesen Proth. folio 247 squenti.

Verband
30.04.1805
folio 34

Den 30 april 1805 des avonds om vijf uuren hebben G. Dieperink op Roeterink en vrouwe
Janna Klein Braskamp voor eene summa van vijftien honderd guldens ten behoeve van
Hendrik en Christina Hofkes te Wenterswijck, verbonden 1e een onverdeeld gerecht
zesde gedeelte in de Nijhuiser Maathe, agter den Geesterschen Esch, 2e hunlieder
eigendommelijke gedeeltens van den Drosten of Geuten Thiende, gaande uit de
volgende parceelen van het erve Roeterink, als de thiende uit den Ham, de Nienkamp,
den Slefterkamp, de Braake, 't Korte Stukke voor Warink, de Geer en Op den
Leenenkamp, voorts de thiend uit de Roeterinks en Schoppenmaate, en uit twee stukken
land, 't Kreijenveld en het Korte Stukke genaamd. Vide breeder supra folio 345 sequenti.

Cessie
01.05.1805
folio 34

Den 1e maij 1805 voordemiddags om elf uuren heeft Aaltjen Scheperkamp, weduwe
Berend Hagens, op conditie van alimentatie gecedeert aan Hendrik Rotmans en
Berendjen Hagens, ehell., (welke die cessie in dier voegen eodem dato hebben
aangenoomen), alle haare gereede goederen, in specie twee obligatien, ieder groot 300
guldens, de eene ten laste van H. Rotmans en ehevrouw, en de andere ten laste van
Jasper Hagens. Vide breeder folio supra 348 sequenti.

Arrest
01.05.1805
folio 34 en 35

Den 1 maij 1805 voordemiddags circa elf uuren heeft Jan Stoelhorst voor eene summa
van 188 guldens arrest gedaan op de ongereede goederen van Hendrik Bennink, onder
anderen op een weide, geleegen in Gelselaar aan het Broek, groot drie dag maijens langs
de gaardengrond van Garrit Rengers. Vide breeder 't Ord. Land Ger. Prothocol folio 132
sequenti.

Cessie
01.05.1805
folio 35

De 1 maij 1805 's middags om drie uur heeft Gerrit Derk Horsman gecedeert aan
Christiaan te Veldhuis en huisvrouwe Christina Lieftink, drie stukken bouwland, op de
Esselink Bree, tussen 't land van Lammert Hagens en dat van A.J. te Relker, met het eene
einde aan den Graaven, en andere einde aan den Vaarweg, beswaart met een uitgang
van een en een half schepel rogge jaarlijks en verponding, dan nog een stukjen land op
den Esch, tusschen 't land van kopers cessionarissen en 't geen onder 't erve Aart
behoort. Vide breeder folio 352 sequenti.
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Cessie
01.05.1805
folio 35

Eodem die 1805 's middags quart over drie uur heeft dezelve comparant gecedeert aan
Hendrik ten Paste het Horsmans Plaatsjen, onder Geesteren in den Agteresch, met huis,
berg en houtgewassen, bestaande verders in de Halve Esselink Kempe, zijnde bouwland
en weijdegrond, een stuk bouwland op de Esselink Bree, groot vier schepels gesaaij,
tussen het land van Jochem Kobus en A.J. te Relker, een stuk bouwland in de Korte
Bekke, groot een en een half schepel gesaaij, naast 't land van H. Nijhuis en de
toggraaven van Wanninkhof, vier dagmaijens in de Bekkenmaate, in den Kulsdom, naast
de Hallinkmaate. Vide breeder supra folio 353 sequenti.

Maagscheid
en verband
02.05.1805
folio 35

Den 2 maij 1802 is bij den Gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tusschen Jenneken Blumink, weduwe wijlen Jan te Kolsteede, en de aangestelde
momboiren over deszelfs minderjaarige kinderen, waarbij op conditien als daarbij is
bepaald, dat de moeder van de ongereede goederen, zijnde de katersteede, het
Hondekolk genaamd, en een stuk bouwland, zijnde groot een molder gesaaij, geleegen
op de Elsebree, beide in de buurschap Haarlo onder Geesteren, en 't welk voor alle de bij
het maagscheid bedongene praestatien blijft verbonden, de moeder de eene helft, en de
minderjaarigen de andere helft zullen behouden en bezitten. Vide breeder het Weesen
Proth. folio 259 sequenti.

Peinding
06.05.1805
folio 36

Den 6 maij 1805 des middags quart na vier uuren deede Jan Mulder, in qualiteit als
boekhouder van de Diaconie van Eijbergen, voor eene summa van 96 guldens peinding
op het gesaaij en gewasch op 't land, mest en mestregt van het plaatsjen Scherveld, als
meede op het gewasch van twee stukken land op den Nijenkamp, beide in Haarlo
gesitueerd, en de kinderen van wijlen H. Smits en Aaltjen te Velde, ehell., toestendig.
Vide breeder 't Ord. Landt G. Proth. folio 135 sequenti.

Cessie
11.05.1805
folio 36

Den 11 maij 1805 des middags om twaalf uur hebben G.J. Hiddink en vrouwe Engele
Koldewij gecedeert aan Jan Hengstegoor en vrouwe Derksken Eggink hunlieder een
vierde gedeelte aan 't erve en goed de Oevershorst, met de daaronder behoorende
bouw- en weidelanden, onder Geesteren en Gelselaar kennelijk gesitueerd. Vide breeder
supra folio 368.

Cessie
11.05.1805
folio 36

Eodem die 1805 des middags quart na twaalf uur hebben Derk Eggink en Mette ter Horst,
ehell., gecedeert aan Derk ter Horst en vrouwe Jenneken Breukers hunlieder weide, de
Slinger Maate genaamt, onder Gelselaar gesitueert, met 't eene einde en zijde aan de
gemeente, met de andere zijde en einde langs Hofmeijers weide, Hilhorst land en
Rengers Weide. Vide breeder supra folio 369.

folio 36

Vide de continuatie deezer registratuure agter het district Beltrum.1

1

Noot JBB - De continuatie is niet aanwezig in dit onderhavige inventarisnummer.
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Vindplaats - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - ► https://www.ecal.nu/
Archieftitel - Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo
Toegangsnummer 3018
Vrijwillige Rechtspraak - Inventarisnummer 439




Gedigitaliseerd door FamilySearch
Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht.
Periode 1803-1805 - Scannummers ► 223 t/m 522
Transcriptie - Registratie van het district Geesteren - Periode 1803-1805
Scannummers ► 484 t/m 502
Folionummers 1 t/m 36 (afzonderlijk genummerd)
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A
Aaftink, 4, 8, 11
Aart, 16
Aatman, 4
Aatmans Esch, 4
Abbing, 10
Acker, 1, 2
Agteresch, 17
Agtersten Pruissen, 14
Aitink, 8
Albers, 11
Altena of Floors, 11
Antink, 8
Armenland, 2
Asleijdener, 3
Auffmorth, 13
Averdijkink, 16

B
Baan, 7
Baerte, 4
Baken, 5
Bakker, 6
Baneman, 8, 14
Banemans, 7, 11
Bannink, 2, 15
Beerenhorst, 13
Beest, 8
Bekkenmaate, 17
Bekkink, 8
Bennink, 7, 16
Berendsen, 9, 10, 14, 15
Berkel, 5
Berkel Esch, 12, 13
Berkelesch, 12
Biel, 13
Bieltjes Stuk, 1
Bienshorst, 9
Bittersbosch, 9
Blankvoort, 11, 14, 15
Bloemena, 16
Blumink, 17
Bodden Veld, 9
Boeren Esch, 13
Boerman, 4, 13
Boerte, 4, 6, 7
Boevink, 13
Boevinks Weide, 15
Boitink, 8
Bolk, 6
Bolkman, 1, 9, 15
Bolksbeeke, 4, 8, 11
Bollers, 13
Bomblé Vatebender, 9
Bongert, 7
Borculo, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
10, 13, 15, 18
Borculosche Moolen, 10

Borgmans Weide of de
Beekenmaate, 7
Bosman, 10
Botloon, 5, 9
Bouwhuijs, 6
Bouwhuis, 9, 11, 14
Braak, 3, 11
Braake, 14, 16
Braconier, 1, 2
Breskamp, 4
Breukers, 17
Brink, 3, 8
Broek, 16
Broeke, 6
Broekmaat, 11
Broekmans, 8
Broekmathe, 8
Bulte, 8
buurschap Biel, 8, 9
buurschap den Biel, 14
buurschap Dijke, 10
buurschap Haarlo, 2, 3, 5,
17
buurschap Haarloo, 5
buurschap Huure, 8
buurschap Huurne, 3
buurschap Reuspelhoek,
7

Drosten of Geuten
Tiende, 11, 12, 13
Drosten of Geuten
Tienden, 12
Drosten Tiende, 12

E
Ebbekink, 1
Egberts Stukke, 15
Egging, 6
Eggink, 6, 12, 17
Elsebree, 5, 17
Ende, 14
Enrik, 11
Eps, 12
Esselink, 4, 8, 13
Esselink Bree, 16, 17
Esselink Kempe, 10
Esselink Stuk, 4

F
Fleerhof, 7
Forkink, 8
Forkinks Braak, 3
Fukkebelt, 2
Fuurne of Fureve, 2

C

G

Caate, 8
Campen, 1, 2
Coeverden, 1, 2, 8, 16
Corte Bottegoor, 11
Culsdom, 14

Garvers Brug, 15
Garvers Ruwenhof, 15
Geer, 14, 16
Geerdink, 1, 2, 5, 7, 13,
15
Geerdinks Schierlen, 3
Geershuis, 7
Geertshuis, 2
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18
Geestersche dorp, 4, 7
Geesterschen Esch, 3, 4,
7, 11, 12, 16
Geestersen Es, 1
Gelselaar, 1, 7, 9, 14, 16,
17
Gerrit Stukke, 6
Gerverdink, 11
Geurkink, 8
Giffel, 15
Goedmans Stukjen, 3
Goorman, 12
Goormans, 8
Graaven, 16
Groenloo, 10
Gronde, 8
Groot Bussink, 15
Groot en Klein Bussink, 5
Groot Hasebroeck, 5

D
Damme, 4
Daniels, 2, 10, 13
Daven, 14
Dennen, 7
Derksen, 5, 6, 15
Diaconie van Eijbergen,
17
Diaconij van Gelselaar, 3
Dieperink, 1, 6, 8, 9, 12,
14, 16
Dierkink, 8
Dijkweevers Weijde, 2
Dingeskamp, 14
Domeijnen van den vorst
van Nassauw, 13
Domeinen van den vorst
van Nassau, 10
Dorth tot Medler, 11
Drosten of Geuten
Thiende, 11, 12, 13,
14, 16

Groot Hasebroek, 5, 6
Groot Hengel, 16
Groot Veldhuis, 12
Groote Markerink, 7
Grooten Pol, 15
Grooters, 5, 6
Groothornt, 10
Grote Wllinck, 11
Groters, 5, 6, 15

H
Haagens, 1, 3, 4, 7
Haar, 6, 8
Haarlo, 5, 8, 10, 13, 15,
17
Haarloo, 5, 6
Hag, 8
Hagen, 4
Hagenbrummel, 4, 11
Hagens, 4, 8, 13, 15, 16
Hagenskamp, 8
Hallers, 11
Hallers Gaarden, 11
Hallinkmaate, 17
Halve Esselink Kempe, 17
Halve Hesselinkmaate, 8
Ham, 14, 16
Hamersteijn, 2
Hamerstein, 3, 10
Harmelink, 12
Harperink, 14
Hartgerink, 4, 6, 7, 12,
15, 16
Has, 5, 10
Hasebroek, 5, 7
Hattink, 11
Heeckeren, 11, 12, 13
Heeckeren tot Overlaar,
11, 12, 14, 15
Heijdenrijck, 3
Heijink, 3
Heijlersig, 8
Hein, 6
Hekken, 7
Heldenen Camp, 12
Hellekorte, 16
Helmich, 10
Hemertsteege, 15
Hengstegoor, 11, 12, 13,
17
Hesselink Esch, 2, 6, 14
Hiddink, 17
Hietland, 6, 12
Hilbers Brake, 13
Hilbert, 13
Hilhorst, 7, 13, 17
Hissink, 7
Hoebink, 7
Hofkes, 16
Hofmeijer, 10

14 mei 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 19 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1803-1805
Hofmeijers weide, 17
Hoge Stukke, 14
Hogestege, 11
Holtmaat, 2, 3
Hondekolk, 5, 17
Honders, 9
Hoogen Esch, 4
Hoope, 2
Hoopen, 2, 15
Horsman, 16
Horsmans Plaatsjen, 17
Horst, 13, 17
Hos, 9
Huijskes, 2
Huiskamp, 8
Huiskers, 6
Hulsen, 8
Hurne, 1

J
Janssen, 3, 4, 7
Joosten, 1
Juchem, 10

K
Kempe, 2
Ketjen, 8
Kiffen, 14
Kijkebekke, 11
Kistemaaker, 11
Klapkamp, 12
Klein Avink, 5
Klein Braskamp, 12, 14,
16
Klein Bruinink, 5, 6
Kleine Esselink Stukjen,
13
Kluivers, 8, 9
Knape, 15
Knickink, 10
Knollenboom, 3
Kobus, 2, 17
Koeken Kamp, 7
Koele, 14
Koeslag, 1, 6
Koldewij, 17
Kolsteede, 17
Koningers, 8
Konink, 7, 15
Konink Stukke, 15
Kooldenberg, 8
Koorenpol, 12
Korte Bekke, 9, 17
Korte Stukke, 14, 16
Kortebekke, 1
Kostersmate, 4
Kraijenhof, 13
Kreijenveld, 14, 16
Kreunen, 2, 9, 10, 14, 15
Kruenen, 2

Kuile, 11
Kulsdom, 3, 6, 8, 9, 11,
12, 14, 15, 17
Kunneman, 11, 12

Nijman, 1
Nijveld, 3, 5

S

O
Oevershorst, 13, 17
Oldemenger, 6
Olthof, 7
Opper en Nederwinkel, 8
Over en Neder Winkel,
16
Overbecking, 5
Overbekkink, 5, 10
Overdijking, 3
Overdijkink, 3

L
Laar, 1, 2
Laarbargs Kamp, 9
Laarberg, 1, 11
Laarbergs Land, 9
Laarbergskamp, 1
Laarman, 6
Lambergh, 13
Lange Bottegoor, 11
Lange Stukke, 14
Lebbenbrugsendijk, 7
Leefers, 2, 6
Leembroeck, 10
Leenenkamp, 14, 16
Leever Bosch, 6
Leevers, 6
Levenkamp, 6
Lieftink, 2, 10, 16
Lochem, 1
Loeneman, 11, 15
Loenemans, 6, 14, 15
Loenemans Gaarden, 11
Loijerij, 4, 15
Luggenhorst, 4, 13, 15,
16
Lutke Willink, 9

P
Paalman, 12
Pagenboom, 14
Paste, 2, 10, 17
Peeterkamp, 1, 9, 12
Plegtmaat, 10
Polmans, 15
Possen, 11, 14
Possen Weide, 11
Pot, 2
Prevenier, 6
Provisorie Armen van
Borculo, 12
Provisorie Goederen, 7
Provisorie van
Geesteren, 7
Putman, 1, 2

M
Maat, 1, 3
Mannenweerd, 5
Martens, 15
Meings, 6
Mengerink, 11, 14, 15
Mengers, 15
Mensink, 2, 14
Meulen, 9, 15
Middelcamp, 11
Moggesomp, 8
Mulder, 17
Mulderij, 7
Mullerink, 8, 9, 14, 15

R
Raa, 1, 5, 10, 13, 15
Relker, 2, 16, 17
Rengerink, 7
Rengers, 3, 7, 16
Rengers Weide, 17
Rentsink, 9
Reven, 11
Roekevis, 12
Roeterdink, 1, 9
Roeterink, 13, 14, 16
Roeterinks- en Nijhuiser
Maaten, 4
Roeterinks Maat, 3
Roeterinks Mathe, 4
Roeterinksmate, 16
Roller, 9, 15
Rook, 1, 2
Roosink, 14
Rosink, 14
Rot, 8, 11
Rotman, 8
Rotmans, 16
Rotmans op Hallers, 16
Ruwhof, 5, 10, 14
Ruwhoff, 1, 5

N
Nederbiel, 15, 16
Neede, 5
Negberink, 5
Nienkamp, 15, 16
Nijenhuis, 11
Nijenkamp, 3, 14, 17
Nijhoff, 16
Nijhuis, 10, 11, 12, 17
Nijhuiser Maathe, 16
Nijhuisken, 1
Nijland, 3

Sander Melsink Steede, 3
Schanse, 12
Scharpenborg, 2, 12
Schelfer, 3
Scheperkamp, 16
Scherveld, 17
Schickhart, 2
Schikhardt, 1, 8, 16
Schoemaker, 8
Schoemakers of Kosters
Mate, 16
Schoemakersweide, 4
Scholten, 2, 7, 11, 13, 14,
15
Scholtenhuis, 5
Scholtenplaats, 5, 6
Scholter Esch, 15
Schoppen Maten, 14
Schoppenmaate, 16
Schoppers, 12
Schoppert, 12, 15
Schreibelt, 9, 15
Schreur, 14
Seijsweerd, 3
Sels, 6
Sesink Rot, 2
Slefterkamp, 16
Slifterkamp, 14
Slinger Maate, 17
Smaale, 9
Smalbraak, 8
Smale, 1
Smalen, 4, 14
Smalhorst, 14
Smeenk, 13
Smits, 17
Sneek, 1, 2
Snellenborg, 1
Snuifslag, 4
Sonnenkamp, 11
Sonneveld, 3
Speulert, 2
Spijkers, 8
Steeg, 8
Steege, 5
Steeltjen, 5
Steevens, 6, 7
Stellingwerf, 2
Stieltjen, 5
Stinkgaarden, 4, 15
Stoelhorst, 16
Stoffers, 2, 13
Swikkeler, 4

T
Telleman, 9
Tellemans, 15
Temmink, 10, 13
Thomasson, 6, 9
Tijberink, 9
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Tijkamp, 12
Toe Wesselshuis, 7
Toevank, 12
Toewesselshuis, 7
Tomlaar, 7
Triers Mathe, 3
Triersmathe, 10
Troulia, 1, 2

U
Udink, 2, 3

V
Vaarweg, 16
Vardink, 8

Vatebender, 9
Veeren, 6
Veld, 3
Veldcamp, 9
Velde, 17
Veldhuis, 1, 3, 12, 16
Veldink, 1
Vlaskamp, 14
Voetknegter Kamp, 7
Vonkenslag, 6
Voors, 2
Vreeman, 13
Vrends, 12
Vrugteman, 11
Vruwink, 10
Vuureve, 13
Vuurreve, 10

W
Walien, 10, 15
Wanninkhof, 10, 12, 13,
17
Wansink, 7
Warink, 14, 16
Weeme, 8, 10
Wenninkmeule, 4
Wensink, 6, 7
Wenterswijck, 10, 16
Wenterswijk, 15
Wesselink, 9
Wessels, 7, 8
Wesselshuis, 7, 10
Westenberg, 1, 2, 8
Westerhof, 10

Wibbers, 8
Wienties, 14
Willemsen, 7, 10
Wilmsen, 11
Winkel, 15
Winkelkamp, 3
Wissink, 1, 3, 4, 12, 13,
16
Wolf, 6
Wolverveld, 6
Wonnink, 7
Wormgoor, 13

Z
Zellink, 8
Zutphen, 10
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