Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 431
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1785-1787
Registrature der voogdie Geesteren

08.02.1785
folio 1

19.03.1785
folio 1

19.03.1785
folio 1

14.03.1785
folio 2

14.03.1785
folio 2

17.03.1785
folio 2

04.04.1785
folio 3

Den 8 februarij 1785 's voordemiddags ten halv 12 uuren heeft mr. Joan Caspar Lemker
voor een somma van duizend gulden ten laste van wijlen Christiaan ten Harkel gepeind
op een stuk bouwland, naast de landerijen van Heijink en Furkink groot seven schepel
gezaai, in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie en buurschap Huur kennelijk gelegen.
Vide breder het ordinaris landtgerigts protocol, folio 78.
Den 19 maart 1785 een weinig over ½ elf uuren heeft Willem Egbert Christiaens cum suis
aan Theodorus Zeno van Dorth en ehegemaelinne Elisabeth Maria Hackfort en erven,
gecedeert, op- en overgedragen zekere helft in de halfscheid van het allodiale erve en
goed Luttike Willink, bestaande in een huijs, schuur, bouw- en weijdelanden, opgaande
boomen en akkermaalshout, kennelijk onder de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie
gelegen met zijn lusten en lasten. Vide breder hier vooren folio 28.
Eodem dato des voordemiddaags een weinig over elf uuren, heeft Reinier Engelbert van
Dorth cum suis, aan Adam Martens, en zijn eheliefste Aalberdina Hagens ofte erven,
gecedeert, op- en overgedragen comparanten pro se et q.q. eijgendommelijke caterstede
’t Klein Brascamp of de Veldsnijder genaamt, kennelijk gelegen in deze heerlijkheid en
voogdie met alle zijn lusten en lasten . Vide breder hier vooren folio 30.
Den 14 maart des voordemiddaags een weinig voor half twaalf uuren heeft Reinier
Engelbert van Dorth cum suis, aan Hendrik Nijenkamp junior en zijn vrouwe Janna Tops
ofte erven, gecedeert, op- en overgedragen comparanten pro se et q.q. eijgendommelijke
halfscheid van de katersteede den Nijenkamp genaamt, bestaande in een huijs en hoff,
en verdere ap- en dependentien, kennelijk in deeze heerlijkheid en voogdie gelegen kort
bij ’t erve Luttike Willink. Vide breder hier vooren folio 36.
Eodem dato des voordemiddaags een weinig over twaalf uuren, heeft Garrit Nijenkamp
en vrouw Janna Top voor een somma van vierhondert guldens van deeze kerk van
Borculo in specie verbonden het zo even aan haar gecedeerde parceel of halfscheid van
de katersteede Nijenkamp, dan nog een stuk bouwland groot ongeveer een en een half
schepel gezaai op den Pol tusschen de landerien van de weduwe B. Mol en de scholte
Giffele, kennelijk alle onder deeze heerlijkheid en voogdie staande en gelegen. Vide
breder hier vooren folio 39.
Den 17 maart 1785 ’s middags ten twaalf uuren, heeft Jan Hagens in qualiteit als
volmagtiger van Hendrik Sieverink aan Harmina Stevens gecedeert, op- en overgedragen
comparant principaals eijgendommelijk stuk land in deeze heerlijkheid Borculo en
voogdie, tusschen de landen van Frerik Morgensteern en Coenraad Bakker gelegen. Vide
breder hier vooren folio 41.
Den 4 april 1785 ’s voordemiddags circa twaalf uuren heeft Nicolaas Dankers cum suis
aan Elisabeth Gejers weduwe van wijlen Gerrit ter Meulen gecedeert en overgedragen
haar comparantes pro se et q.q. eijgendommelijlke agtste part van het goed en erve
Vorkink in deeze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren buurschap Huure kennelijk
gesitueert voor vrij en onbeswaart. Vide breder hier vooren folio 46.
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13.04.1785
folio 3 en 4

23.04.1785
folio 4

Den 13 april 1785 is tusschen Maria Fenna Aleida Rouhof weduwe van wijlen Berent
Olthoff ter eenre, en Jan Olthoff op Bonkink en Hendrik Rouwhof in qualiteit als
aangestelde momberen over den minderjaarigen zoon van eerste condividente en
deszelvs eheman Berent Olthoff voornoemt, met namen Berent, ter anderen zijde deeze
maagscheid ingegaan en gesloten. Ten eerste dat de moeder met haaren minderjaarigen
zoon de ongereede goederen bestaande 1o in het erve en goed Olthoff als huijs, schuur
en barg met drie gaardens daar annex geleegen ongeveer 6 schepel gezaai. 2o Een kamp
lands den Olthofer kamp genaamt groot ongeveer 17 schepel gezaai. 3tio Een stuk land
den Olden Braak genaamt ongeveer 4 schepel gezaai. 4o Een stuk land in den Esch
ongeveer 2 schepel gezaai. 5to Een kamp lands den Weijenbarg met een hooij land daar
annex gelegen ongeveer drie schepel gezaai. 6to Een stuk lands het Zijnland genaamt
groot ongeveer drie schepel gezaai. 7to Een hooijland het Bouwhuijs Slag genaamt alle in
deeze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren buurschap Gelselaar gelegen. En eindelijk
twee veenen op de Berkel, als mede de lastige schulden in gemeenschap zullen blijven
behouden ider voor de halfscheid, wordende aan een ider de geregte halfscheid bij
deezen aan- en toegedeelt. Verder zal de moeder de gereede goederen voor de somma
van vijfhondert agt gulden 3 stuivers waar op die getaxeert zijn op conditien van
uitkeeringe als daar bij behouden. Vide breeder het wezen protocol folio 405.
Den 23 april 1785 des nademiddaags een weinig over half drie uuren hebben Derk te
Hoonte en Jenneken Olden ehellieden van den tijdelijken boekhouder van de Diaconie
Armen der stad Borculo Bartoldus Meilink ter leen ontfangen de somma van twee
hondert guldens en daar voor in specie verbonden haar eijgendommelijke huijs en een
hoff ter zijden van het zelve huijs, nevens een gaarden daar voor gelegen, op den
Zonnenkamp, mits gaders een stuk bouwland groot vier schepels gezaai insgelijk op den
Zonnenkamp aan de eene zijde aan het land van Berent Hartgerink en aan de andere
zijde naast een stuk bouwland den Armen van Geesteren toebehoorende zijnde alle
deeze parcelen in deeze heerlijkheid Borculo in en bij het dorp Geesteren kennelijk
staande en gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 54.
[In het onderhavige protocol staat op folio 55 In de marge geschreven:] "Gerojeert den 11 meij
1790 vide het protocol aldaar folio 447"

07.05.1785
folio 4 en 5

12.05.1785
folio 5

12.05.1785
folio 5

Den 7 meij 1785 ’s nademiddaags paulo post quintam heeft mr. A. Aberson in qualiteit als
adjunct advocaat fiscaal der stad en heerlijkheid Borculo op de gereede en ongereede
goederen van Hendrik Hofmeijer voor de somma 1o van zes daalder boete, 2o voor de
somma van hondert zeventig guldens en drie stuivers wegens kosten als waar in
denzelven gecondemneert is, gepeint is alles waar eenigsints onder ’t gereede kan of mag
gerekent worden, in specie op ’t ongereede goed als op het Slingen Plaatsjen, bestaande
in een huijs en het land daar onder gehoorende met den aankleeve van dien in de
heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Gelzelaar aan het veldjen de Slinge
genaamt kennelijk gelegen. Vide breeder het ordinaris landgerigts protocol aldaar folio
94.
Den 12 meij 1785 des nademiddaags om half vier uuren hebben de heeren conventuaalen
van het klooster Groot Boerlo door deszelvs volmagtiger den notaris Gerhard Johan
Rexing verzogt en wilde mits deezen hebben verwekt zodaanige peindinge en
opbaadingen als dezelve in datis den 31 maart 1783 en 18 april 1784 op en aan
dusdaanige landerijen, aandeelen en erfportien als door doode van de freulin A.J.A. van
Münster op Eric Johan Philip van Spittaal zijn verstorven, verzogt en gedaan heeft ten
fine als daer bij. Vide breder in het ordinaris landgerigts protocol en aldaar folio 96.
Den 12 maij 1785 des avonds ten half zeven uuren heeft Hendrik Bekman deszelfs
peindinge en opbadingen van den 6 februarij 1783 en 24 maart 1784 op de erfportie van
den heer E.J. Philip van Spittaal verwekt ten fine als bij die acte vermeld q.r. Vide in het
ordinaris landgerigt protocol folio 97.
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12.05.1785
folio 5
12.05.1785
folio 5
20.05.1785
folio 6

27.05.1785
folio 6

01.06.1785
folio 7

01.06.1785
folio 7

01.06.1785
folio 7 en 8

02.06.1785
folio 8

Eodem dato des avond een weinig over half zeven uuren heeft Joh. H. Nienhuijs dezelvde
acte in judicio gepasseert ten fine als boven. Vide breder het ordinaris landgerigts
protocol folio 97.
Eodem dato ’s avonds circa 7 uuren heeft Aalbert Geesink insgelijk een acte in judicio
gepasseert ten einde als boven. Vide breder het ordinaris landgerigts protocol folio 98.
Den 20 maij 1785 ten half elf uuren heeft mr. H.J. van Gelder als advocaat van Levin
Frederic baron van Amboten voor de somma van twee duizend vijf zestig guldens 13 – 8
penningen voor verdient salaris en verschot op de erfportie van gemelde heer Van
Amboten door de dood van de frele Anna Johanna Aleida van Münster op hem vervallen
arrest en toeslag gedaan op en aan veertien koeweidens de Hallers Meen genaamt
tusschen de weiden van Aaftink en Velthuijs voorts op de Schutten Plaatse in de
heerlijkheid Borculo deeze voogdie gelegen voor zo verre den heer en vrouw van
Amboten daar aan beregtigt zijn. Vide breder het ordinaris landgerigts protocol folio 99.
Den 27 meij 1785 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Arend Heineman, en
deszelfs huijsvrouw Aaltjen Heineman, aan Harmen te Velthuijs en Geertjen Harmelink
ehellieden voor de eene helft en aan Jan Harmelink en deszelfs huijsvrouw Janna
Bannink voor de wederhelft gecedeert, op- en overgedragen comparanten
eijgendommelijke stukjen stukjen bouwland groot ongeveer drie schepels gezaaij in deeze
heerlijkheid Borculo onder Geesteren op den Krajenhoff, met de eene zijde langs het land
van Wormgoor, en met de andere zijde aan het land van Smalhorst kennelijk gelegen,
met alle regten en geregtigheden. Vide breder hier vooren folio 79.
Den 1 junij 1785 des nademiddaags een weinig over half drie uuren, heeft Hendrik
Esselink zoon van wijlen Jan te Passe op Esselink, en Hendersche Esselink geweezene
ehellieden, voorts Berent te Roller, Gosen Wibbers etc. in qualiteit als gerigtelijke
mombers over de minderjaarige kinderen van voorschreven ehelluijden Esselink, aan Jan
Lieftink gecedeert, op- en overgedragen het plaatsjen Esselink als huijs, hof mits gaders
de vreede grond, houwtgewasch, de Bergsteede of een klein hofjen, onder deze
heerlijkheid en voogdie agter den Geesterschen Esch bij Horsman en de Bisser aan de
gemeente kennelijk staande en gelegen met zijn lusten en lasten, ap- en dependentien.
Vide breeder hier vooren folio 83.
Eodem dato des nademiddaags om drie uuren, hebben voorschreven comparanten pro se
et q.q. aan Garrit Morgensteerne gecedeert, op- en overgedragen een stukke bouwland
groot ongeveer drie schepels gezaai de Huijs Steede genaamt, onder deze heerlijkheid en
voogdie, digt bij het dorp Geesteren tusschen de landerijen van Jan Zwikkeler en Derk
Pellewevers kennelijk gelegen, zo en als wijlen de ehellieden Esselink boven gemelt
hebben bezeten en in eijgendom gehad. Vide breder hier vooren folio 86.
Den 1 junij 1785 des nademiddaags even over drie uuren. Eindelijk hebben dezelve
comparanten in qualiteit als boven aan Stevens Horsman, gecedeert, op- en
overgedragen een stukjen land groot ongeveer anderhalf schepel gezaaij de Korte Beeke
genaamt in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie agter op den Geesterschen Esch, met
de eene zijde langs het land van Nijenhuis, en met de andere zijde langs een loop streng
of togt graven, kennelijk gelegen met zijn lusten en lasten, ap- en dependentien. Vide
breder hier vooren folio 87.
Den 2 junij 1785 des nademiddaags om half twee uuren heeft Johannes Gerhardus
Niesink verwekt zodaanige peindinge en opbadingen als comparants volmagtiger wijlen
mr. G. ter Meulen op en aan de erfportien en aandeelen, die door doode van de frelen
A.J.A. van Münster op den heer Eric Joh. Ph. van Spittaal waaren verstorven den 26
maart 1783 En den 4 maij 1784 verzogt en gedaan ten fine als daar bij. Vide breder het
ordinaris landgerigts protocol van dit jaar en datum, aldaar folio 107.
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01.06.1785
folio 8 en 9

09.07.1785
folio 9

29.07.1785
folio 9

11.08.1785
folio 10

07.09.1785
folio 10

12.09.1785
folio 10

Den 1 junij 1785 is tusschen Gerrit Bouwman weduwnaar van wijlen Henderica ter Braak,
ter eenere, voorts Willem Sprenkeler en Jannes Bouwman in qualiteit als bij een
weledelen landgerigte toegelaatene momberen over de twee minderjaarige kinderen bij
zijne voorzeide vrouw in huwelijk gewonnen, een vast en onwederroepelijk maagscheid
gehouden en gesloten, wat het gereede betreft zal de vader dat blijven behouden voor de
prijs waar op dezelve onderling getaxeert zijn, verder zullen de minderjaarigen de helft
hebben van een voordeelige obligatie ad vier honderd guldens ten laste van Berent
Broshuijs uitstaande, dat van de ongereede goederen dezes boedels bestaande in een
weijde de Papenmaat genaamt groot vijf dag maajens, en den halven Paepenkamp groot
vijf schepel gezaai, de vader de eene helft, en de twe kinderen de wederhelft erf en
eijgendommelijk genieten hebben ende behouden zullen, zijnde deeze twee parceelen
geleegen in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Beel. Vide breder het
wezenprotocol folio 430.
Den 9 julij des voordemiddags om elf uuren heeft den heer H.A. Schikhard en vrouwe
Alexandrina van Laar ehellieden aan Garrit Suetenhorst, deszelvs vrouw Aaltjen Hofman
en erven gecedeert, op- en overgedragen comparanten eijgendommelijke cavensteedjen
het Broekmans Plaatsjen genaamt in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie aan het
Geestersche Broek kennelijk gesitueert met zijn bouw- en weijdeland, ap- en
dependentien, oude en nieuwe regten en geregtigheden. Vide breder hier vooren folio
97.
Den 29 julij 1785 ’s nademiddaags te vier uuren, heeft den heer Levin Frederik van
Amboten en vrouwe Maria Elisabeth Charlotta baronesse van Spittaal de Cregting
ehellieden oppositie en ontzate gedaan tegen zodaanen arrest en toeslag als mr. H.J. van
Gelder tegens gemelden heer en vrouwe van Amboten op en aan veertien koeijweidens
de Hallers Meen genaamt tusschen de weide van Aaftink en Velthuijs, en mede op de
Schutten Plaatse in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie voor zo verre daar aan
beregtigt zijn, op den 20 maij jongst leden heeft ondernomen. Vide breder het ordinaris
landgerigt protocol aldaar folio 116.
Den 11 augustus 1785 ’s voordemiddaags ten elf uuren, heeft de weleerwaardige
jonkvrouwe Sophia Theodora Fabri in qualiteit als geestelijke moeder des cloosters van
Roosendaal verwekt zodaanige peindinge en opbaadingen als respective in datis den 19
julij 1783 en 26 julij 1784 op en aan de allodiale parcelen, als mede op en aan het
weideland de Hallers Meen en verdere parcelen in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie
geleegen, en door erfnisse van A.J.A. van Münster tot Mensing, en E.J.P. van Spittael en
vrouwe J.A.C. Baxen ehellieden pro quote gedevolveert zijn, verzogt en gedaan als daar
bij. Vide het ordinaris landgerigts protocol folio 120.
Den 7 september 1785 ’s nademiddaags circa drie uuren heeft Evert Laarman en Aaltjen
Laarman echteluiden, cum suis aan den medicinæ doctor W.F. de Wolff en vrouwe A.L.
Falck egtelieden en derzelve erven gecedeert, op- en overgedragen comparantens
eijgendommelijke erve en goed de Laarmans Plaats genaamt in de heerlijkheid Borculo
deeze voogdie onder den Culsdom kennelijk gelegen, met zijn lusten en lasten. Vide
breeder hier vooren folio 106.
Den 12 september 1785 ‘s voordemiddaags ten half 12 uuren heeft Derk Willem Bekking
en Aaltjen Hagens ehellieden ten behoeve van Aalbert Ruikevis en zijn huijsvrouw
Geertruij Boevink ofte erven comparanten eijgendommelijke stukke bouwland onder
deeze voogdie in het Slat met de eene zijde aldernaast ’t land zo de kerk tot Geesteren
toebehoort, en aan de andere zijde naast het land van Willem Keizer kennelijk gelegen,
getransporteert, op- en overgedragen. Vide breeder hier vooren folio 113.
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10.10.1785
folio 11

10.11.1785
folio 11

21.11.1785
folio 11 en 12

06.12.1785
folio 12

14.12.1785
folio 12 en 13

Den 10 october 1785 ’s middaags even over 12 uuren heeft Reinier Engelbert van Dorth
als volmagtiger van deszelfs ouders Theodorus Zeno baron van Dorth en vrouwe
Elisabeth Maria van Hackfort, mitsgaders Willem Engbert Christiaans cum suis, ten
behoeve van den heer E.C.C.W. baron van Heeckeren tot Nettelhorst gecedeert, op- en
overgedragen comparanten pro se et q.q. eijgendommelijke halfscheid van ’t erve en
goed de Vrente genaamt, bestaande in huijs, schuur, bouw- en weijdelanden, voorts
opgaande boomen en zulx met zijn oude nieuwe regten en geregtigheden, lusten en
lasten gesitueert in de heerlijkheid van Borculo deeze voogdie buurschap Culsdom. Vide
breeder hier vooren folio 116.
Den 10 november 1785 des voordemiddaags een weinig over elf uuren, heeft Hendrik
Holsteege weduwnaar van wijlen Katharina Bokhorst pro se et q.q. aan Harmen Bolt en
derzelver erven gecedeert, op- en overgedragen comparants et q.q. eijgendommelijke
stuk bouwlandt groot ongeveer drie schepel gezaai in de heerlijkheid van Borculo in
deeze voogdie op den Engelskamp tussen het land van de weduwe van wijlen Jan
Holsteege en de Wielmaker in zijn kennelijke bepalinge gelegen. Vide breeder hier
vooren folio 119.
Den 21 november 1785 ’s voordemiddaags circa twaalf uuren heeft Engbert Klaaszen op
alle de gereede goederen van Hendrik ten Broekhuis, of al nu van deszelfs weduwe zo
wederom hertrouwt is geweest met wijlen Evert Kattendaal gepeindt voor de capitale
somma van een duizent guldens, en negentien jaeren interesse de somma van vijfhondert
en zeventig guldens mitsgaders op de ongereede goederen in specie de plaats de
Hoefsteede, en de plaats de Horstboer genaamt, beide in de heerlijkheid Borculo, deeze
voogdie, en Gelzelaar kennelijk gelegen, met derzelver onderhoorige landerien,
houtgewasschen, en op ’t geen daar wijders onder mogte gehooren. Vide breeder het
ordinaris landgerigts protocol folio 135.
Den 6 december 1785 ’s voordemiddaags een weinig over elf uuren heeft bovengemelde
weduwe eerst Broekhuis laatst Kattendaal tegens de peindinge door Egbert Klaazen op
haare gereede en ongereede goederen ondernoomen oppositie en pandkeeringe gedaan.
Vide breder in ’t ordinaris landtgerigts protocol folio 137.
Den 14 december 1785 heeft Lambert Boevink zoon van Henderik Roeterink bouwman
op Boevink zijne huwelijkse voorwaarden met Jenneken ter Aart opgerigt ten fine van
protocollatie overgegeeven waar bij den bruijdegom Lambert Boevink gemelt tot stuur
des huwelijk aan en meede brengt onder conditien van alimentatie zijner ouders en
betalinge van twee duizend vier honderd en vijftig guldens als anderzints de geheele
bouwerie op het erve en goed Boevink met alle het vhee, bouwgereedschappen, mest en
mestregt, imboedel des huizes, niets uitgezonderd gelijk meede de nae genoemde
ongereede goederen, een kamp lands den Botloonskamp genaamt het land op de
Berenhorst, een kampjen het Nieuwe Land geheeten, den Koksgaarden, een kampjen
bouwlands geleegen aan het Blenkenmeeken, met het gezegde Blenkenmeeken zelve, en
dan nog de katersteede de Horst genaamt te zaamen in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie buurschap den Beel kennelijk gelegen met het houtgewasch daar bij en onder
gehoorende met alle ouwde en nieuwe regten en geregtigheden alle welke gereede en
ongereede goederen onder conditien als bij de acte zelvs breeder vermelt des
bruijdegoms vader en moeder in volkomenen eijgendom possessie cederen en
overgeeven, dat de bruijd zal aan en mede brengen eene somma van agthondert guldens,
dewelke haare ouders Gerrit ter Aart en Aaltjen Negberink bij ondertekeninge deezes
belooven aan haer tot een huwelijks stuur mede te geven, als mede hetgeene zij verder
bezit en voor afstandt van hares overledenen mans boedel nog zal komen te ontfangen.
Vide breder hier vooren folio 121.
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22.12.1785
folio 13 en
14/15

01.02.1786
folio 14/15

06.02.1786
folio 14/15 en
16

06.02.1786
folio 16

02.03.1786
folio 16

07.03.1786
folio 16 en 17

06.04.1786
folio 17

Den 22 december 1785 ’s voordemiddaags ten elf uuren, hebben de ehellieden Antoni
Abbink en Geertjen Groot Hornt, aan Harmen Reverdink en Berendina Groote Willink
ehellieden gecedeert, op en overgedragen comparanten eijgendommelijke stuk
bouwlands groot ongeveer drie schepel gezaai in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie
op een kamp het Rot genaamt met de eene zijde langs een stuk lands van Rotman, en
met de andere zijde langs een geestelijk stuk bouwlands kennelijk gelegen met alle ap- en
dependentien. Vide breder hier vooren folio 127.
Den 1 februarij 1786 des nademiddaags circa half vijf uuren heeft Catharina Hagens laast
weduwe Evert Cattendaal pro se en als moeder en wettige voogdes van haar
minderjaaring kind, voorts Jan ten Broeke op Jalink cum suis als aangestelde momberen
over de twe minderjaarige kinderen van eerste comparante bij wijlen Hendrik ten
Broekhuis in huwelijk verwekt aan Harmen te Velthuis, deszelvs vrouw Geertjen
Harmelink en erven gecedeert, op- en overgedragen een cavensteedjen het Boers
Plaatsjen genaamt als huijs, hoff of gaarden land vree grond houtgewas en bouwland
naast of digt bij het huijs of plaatsjen het Horst Scholten genaamt en het land tussen het
land van Hengstegoor en genoemden Horst Scholten in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie kennelijk staande en gelegen, met derzelver lusten en lasten, ap- en
dependentien, regten en geregtigheden. Vide breder hier vooren folio 130.
Den 6 februarij 1786 des voordemiddaags circa half twaalf uuren heeft de frelen Maria
Josepha Ludovica Alexandrina van Spittaal, door deszelvs gevolmagtigde Jan Grotenhuis
gerenunciteert van alle regt en pretensie op de erfportie van de frelen A.J.A. van
Münster op haer vader vervallen en op den 26 november 1782 aan haer door deszelvs
ouders was getransporteert en overgegeeven. Vide breder het ordinaris landgerigts
protocol folio 145.
Eodem dato des voordemiddaags om half twaalf uuren heeft den heer Eric Johan Philip
van Spittaal tot Krechting aan de erfgenaamen Kock in vrijwillig verwin overgegeeven alle
de gereede en ongereede goederen welke op den 7 februarij 1782 door haer bepeindt
waaren, en welke bij die acte staan geexprimeert q.r. Vide breeder het ordinaris
landgerigts protocol folio 155.
Den 2 maart 1786 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Gerrit Henderik van
Eerden en Hendrina Westervelt ehellieden aan Jan Hendrik Veldink en deszelvs
ehevrouw Harmina Geerdink gecedeert, op- en overgedragen comparanten
eijgendommelijke goed of plaatsjen de Scheperije genaamt met een kamp lands daar
annex en een stuk lands op de Welink Haar, leggende naast het land van Ameschot,
voorts het houtgewasch en allen toe behoor, oude en nieuwe regten en geregtigheden
van die parcelen, in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Haarlo kennelijk
gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 137.
Den 7 maart 1786 heeft Evert Klaasen en zijn vrouw Janna Schipbeek voor een proces
contra Catharina Hagens weduwe Hendrik ten Broekhuis pro se et nomine librorum
geëntameert tot cautie pro litium expensis gestelt zijn persoon en goederen speciaal hun
eijgendommelijke vrij en allodiale catersteede het Bannink of Claasen genaamt in de
heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Gelselaar kennelijk gesitueert.
Den 6 april 1786 ’s voordemiddaags ruijm elf uuren heeft Derk Willemsem en Maria
Nijhuis ehellieden aan en ten behoeve van Gerrit Peterkamp deszelvs huisvrouw
Jenneken Mennekers en erven gecedeert, op- en overgedragen comparanten
eijgendommelijke stuk bouwland groot ongeveer vier schepel gezaai in de heerlijkheid
Borculo onder deeze voogdie, met den eenen einde aan het bosch van Aartman en met
den anderen einde aan den gemeenen weg, voorts met de eene zijde aan het land van
Jan Lieftink, en met de andere zijde aan het land van Aartman kennelijk gelegen met alle
zijne ouwde en nieuwe regten en geregtigheden. Vide breeder hier vooren folio 138.
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folio 18
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folio 18 en 19

06.04.1786
folio 19

15.04.1786
folio 19 en 20

Eodem ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben voorschreven ehellieden
Willemsen aan Arent ter Aart gecedeert, op- en overgedragen comparanten
eijgendommelijke stukjen bouwland groot ongeveer drie schepel gezaai in deeze
heerlijkheid onder Geesteren gelegen, met den eenen einde aan de Boerte, en met den
anderen einde aan den gemeenen weg, met de eene zijde langs het land van des
cessionaris vader, en met de andere zijde langs het land van de erve Ter Weeme. Vide
breder hier vooren folio 140.
Nog hebben meergemelde ehellieden Willemsen ’s voordemiddaags een weinig over half
twaalf uuren aan Evert Koster en Janna Soerink gecedeert en getransporteert
comparanten eijgendommelijke huijs gemeenelijk Gortemakers Huijs genaamt en den
gaarden of hofjen daar het huijs in staat, met zijn lusten en lasten. Dan nog een stukjen
bouwlands groot ongeveer twee schepels gezaai, de Geere geheten, met de eene zijde
langs den Udink weg, en met de andere zijde langs een stuk lands onder het erve
Aartman behoorende met allen toe behoor van het zelve beide parcelen in de
heerlijkheid Borculo in en bij het Geesterse dorp kennelijk gelegen. Vide breder hier
vooren folio 142.
Den 6 april 1786 ’s voordemiddaags quartier voor twaalf uuren hebben Evert Koster en
Janna Soerink voor de somma van twee hondert guldens van twintig stuivers Hollands
het stuk aan den tijdelijken kerkmeester van Geesteren in deeze zijne qualiteit verbonden
derzelver persoon, gerede en ongereede goederen in specie het huis, met den gaarden
als meede het stukjen bouwlands in voegen die parcelen aan de comparanten op huiden
aan haar voor dit gerigte zijn op- en overgedragen. Vide breder hier vooren folio 144.
Den 6 april 1786 des voordemiddaags een weinig voor twaalf uuren hebben Hendrik
Scholten senior en deszelvs huijsvrouw Jenneken Overhorst cum suis, aan Derk Eggink
op de Overhorst, en deszelvs huijsvrouw Mette ter Horst en deszelfs zuster Elisabeth
Eggink op de Overhorst gecedeert, op- en overgedragen comparanten eijgendommelijke
twee stukken bouwland in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie buerschap Lempel, op
de Krajenhoff, met de eene zijde langs het land van Velthuijs, en Harmelink, en met de
andere zijde langs de vreegrond van Roeterink, en ’t eindens aan den weg kennelijk
gesitueert, voor vrij allodiaal met alle zijn lusten en lasten. Vide breder hier vooren folio
146.
Eodem die des middaags ten twaalf uuren hebben Hendrik Scholten en Jenneken
Oeverhorst ehellieden aan Derk Willemsen en Maria Nieuwhuijs ehellieden gecedeert,
op- en overgedragen comparanten eijgendommelijke halve plaatsjen het Cremers
Plaatsjen genaamt, in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie kennelijk gelegen, zijnde
gesitueert het huijs met het eene einde van het landt ten zuijden en ten westen langes
den gaarden van A. Hartgerink etc., voorts langs de zigtvreede van voornoemde
plaatsjen, ten noorden met het einde van het land aan het togt graventjen dat tusschen
voornoemde land, en Aartmans Kamp heen loopt, en ten oosten langs den Zijden Kamp
en zulks voor vrij allodiaal en onbezwaart, met zijn lusten en lasten, ap- en dependentien
van dien. Vide breder hier vooren folio 148.
Den 15 april 1786 ’s nademiddaags ten half twee heeft Henderik Hartgerink nevens
deszelvs zoon Alexander en deszelvs ehevrouw Engele Hartgerink ten behoeve van
Harmen te Velthuijs en Geertjen Harmelink ehelluijden, gecedeert, op- en overgedragen
comparanten eijgendommelijke weide groot drie koejen weidens, met alle deszelvs regt
en geregtigheden in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie tusschen de weiden van
Hendrik Tijberink, en een weide den Pleer en Perik genaamt en ’t eindens aan een weide
den Winkel geheeten, toe behoorende aan de heeren Schikhardt en met den anderen
einde aan de weide van cessionarien en van juffrouw de weduwe Lugard kennelijk
gesitueert voor vrij allodiaal. Vide breder hier vooren folio 151.
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30.05.1786
folio 20

22.06.1786
folio 20 en 21

29.07.1786
folio 21

Den 27 april 1786 is met advijs van onpartijdige regtsgeleerden bij het landgerigte
geapprobeert, een maagscheid opgerigt en gesloten door Arent Dinkelman weduwnaar
van Armgart Scheunink en de mombers over de onmondigen uit dat huwelijk verwekt
waar bij aan de vader zijn toegedeelt alle de gereede en ongereede goederen mits daar
voor aan zijnen zoon uit te keeren en te betalen de somma vijfhondert drie en zeventig
guldens 5 stuivers 1 duit waar voor alle de toe gedeelde goederen van de vader
verbonden blijven in specie de ongerede. Vide breder het wezenprotocol folio 486.
Den 30 meij 1786 op het goed Mulderink in den Reusperhoek des voordemiddaags even
over half twaalf uuren heeft Willemina Soerink voormaals weduwe wijlen Willem
Mulderink, thans huijsvrouw van Aalbert Mulderink op conditien als daar bij aan haaren
zoon Willem Mullerink gegeeven en getransporteert den halven imboedel des huijzes, de
halvscheid van de levendige have en vhee, de halvscheid der bouwerie en
bouwgereedschappen, van ’t gezaai in en op den lande en eindelijk de halvscheid van ’t
stuk land de Bree genaamt, gelegen in den Esch ter eenere zijde naast dat land ’t welk
Berent Bouwman op Geershuijs in bouwinge heeft en ter anderen zijde naast dat ’t welk
Peter Hoefman bouwt in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie. Vide breeder hier vooren
folio 197.
Den 22 junij 1786 is bij het landgerigt g’approbeert een maagscheid opgerigt en geslooten
tusschen Janna Stokkink weduwe van wijlen Jan Rot ter eenre, voorts Arent Rot en
Berent Holdijk in qualiteit als momberen over de twee minderjaarige kinderen van de
eerst gemelde bij haaren gezeiden man in huwelijk gewonnen, Hendrik en Maria
genaamt ter anderen zijde, waar bij de ongereede goederen deezes boedels bestaande in
een huisjen en een hofjen in de heerlijkheid Borculo, in het Gelzelaarse dorp aan den
brink, kennelijk staande en geleegen, mits gaaders twee stukjes bouwland in den
Gelzelaarschen Esch gesitueert, zijnde het eene één en drie vierde schepels, en het
andere nauwlijks een schepel gezaai groot, de moeder de eene helft en de twe kinderen
de wederhelft zullen erf en eijgendommelijk hebben en behouden. Verder zal de moeder
den geheelen imboedel des huijzes, bouwerie en gereedschappen etc. alleen hebben en
behouden voor de somma van een hondert guldens zullende verder de lastige schulden
op conditien als daar bij moeder en kinderen dragen. Vide breder het weezenprotocol
folio 495.
Den 29 julij 1786 ’s agtermiddaags ten half vijf uuren heeft Gerrit Hagens voor de somma
van vierhonderd vier en zestig guldens sestien stuivers en 2 penningen ten laste van
wijlen deszelvs broeder Engbert Hagens, gepeindt op alle de gereede en bij insuffisance
mede op alle de ongereede goederen van voorgemelte zijnen broeder onder Geesteren
en Gelzelaar gelegen geene van die gerede of ongereede goederen uitgezondert. Vide
breeder het ordinaris landtgerigte folio 200.
[in de marge staat geschreven:] "gerojeert den 27 april 1787"

22.08.1786
folio 22

Den 22 augustus 1786 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft de heer Lambertus
van Ruiven door deszelvs volmagtiger Johan ten Grotenhuis mitsgaders mejuffrouw J.C.
Klinkenberg aan Barent Lubberdink bouwman op het erve Lubberdink en deszelvs
huisvrouw gecedeert, op- en overgedragen de thiend van jaarlijks vijf schepel rog en zes
schepel garst benevens drie gulden van smallen thiend en het tiende kalf op Petri
uitgaande uit het erve Lubberdink in deeze heerlijkheid onder Geesteren gelegen. Vide
breder hier voor folio 246.
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folio 22

02.09.1786
folio 23

25.10.1786
folio 23

14.11.1786
folio 24

21.11.1786
folio 24

05.12.1786
folio 25

Den 26 augustus 1786 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft Jan Breers bouwman
op Hesselink en deszelvs huisvrouw Hendrijna Hesselink aan Jan Willem Naaldenberg
bouwman op de Braakmans Plaats en derzelver erven, gecedeert, op- en overgedragen
comparanten eijgendommelijke weijland met het daar in leggende bouwland de Vijths
Maate genaamt en houdgewassen in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap
Haarlo tussen de weijdelanden van Bussink en Kolkman, en de eene zijde aan Willem
Jeukers weijde, ’t eindens schietende aan de Sugt Steege en koopers weide voor vrij en
allodiaal voorts een drijf- of vaarweg door voorschreven weide na de weide van Kolkman.
Vide breeder hier vooren folio 253.
Den 2 september 1786 ’s nademiddaags circa half vier uuren heeft Garrit Hagens gepeint
op de erfportie van het onmondige kindt van wijlen Engbert Hagens, door de dood van
haar grootmoeder Essele Gerritsen weduwe Garrit Hagens op voorschreven onmondige
gedevolveert. Vide breder het ordinaris landgerigts protocol folio 217.
Den 25 october 1786 is ter een maagscheid opgerigt en bij ’t landgerigte g’approbeert,
tusschen Derk te Hoonte, weduwnaar van wijlen Jenneken Olden ter eenre, en de
landregtelijke mombers over eerst genoemde twee minderjaarige kinderen staan ehe
geprocreeert op conditien als daar bij dat de vader den geheelen boedel zo gereede als
ongereede effecten in voegen als op den inventaris gespecificeert eeuwig en erfelijk word
aan- en toegedeelt mits ook al de schulden zo op den inventaris gespecificeert, als die zig
nog mogten voor doen, voor zijn rekening neemt en zal betalen, en daar en boven aan de
twee kinderen zal betaalen de somma van hondert zeventien guldens wanneer zij
meerderjaarig geworden zijn alles onder deeze mits dat de vader behoorlijke cautie zal
stellen, dat nopens de lastige boedels schulden welke hij tegens behoud van de goederen
heeft over- en aangenoomen, mitsgaders voor de betalinge van de hondert zeventien
guldens en verdere præstatien de minderjaarigen zijn verzekert met protocollatie en
registrature na behooren. Vide breeder het weezenprotocol folio 10.
Den 14 november 1786 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben de tijdelijke diakonen
voor de somma van vijftig guldens met de interessen van dien etc. ten laste van wijlen
Harmen Morgenstern en Harmina ter Haar ehellieden in der tijt, en des zelvs ook
overleden zoon Harmen Morgenstern gepeint op alle de gereede en ongereede goederen
door voorzeide ehellieden en zoon Morgenstern nagelaten in specie op een huis hof en
een huisjen daar agter staande binnen het dorp van Geesteren aan de eene zijde naast
het huis van Hendrik Bennink en aan de andere zijde naast den gemeenen weg. Vide
breder het ordinaris landgerigts protocol folio 238.
Den 21 november heeft de capitein H.A. Schikhardt het navolgende erfmaagscheidt aan
de secretarie overgegeven ten fine van protocollatie en registratuure waar bij is
geconvenieert en toe gestaan dat juffrouw C.C. Schikhardt in eijgendom zal behouden en
bezitten de cavensteede Broekmathe, Dijkmans Plaatsjen en twe stukken bouwlandt op
het Slesin Krot, aan de capitein H.A. Schikhardt, Wibbers Steede en Schutten of Braam
Bos en aan de Lt. Collonel J.A. Schikhardt, de Over en Neder Winkel, alle
bovengenoemde parcelen zijn kennelijk gelegen onder deeze voogdie boerschap
Nederbijl. Vide breder hier vooren folio 284.
Den 5 december 1786 ’s nademiddaags ten twee uuren hebben Elisabeth en Hendrica
Morgenstern aan den Lt. Collonel von Prehn voor zeker capitaal en interesse in vrijwillig
verwin overgegeeven en gecedeert, alle haare gereede en ongereede goederen geene
van die uitgezondert speciael mede haar eijgendommelijke ouders huis in wheere,
bakhuis, hof en landt daar toe gehoorende, midsgaders den inboedel en gerakheid des
huizes, levende have en vhee, zoo en invoegen zig binnen voornoemd huis is bevindende
om het zelve na wel gevallen het zij uit de hand of publijk te konnen en mogen
verkoopen, ten fine als bij de acte met meerderen staat geexprimeert q.r. Vide hier
vooren folio 287.
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28.12.1786
folio 25

Den 28 december 1786 ’s nademiddaags ten drie uuren heeft Johanna Breukers weduwe
Kunneman voor de somma van twee hondert vijfentwintig guldens ten laste van Jan
Olden en deszelvs vrouw gepeint op een huis en hofjen binnen het dorp Geesteren
gelegen, als mede op twee stukken lands op den Zonnenkamp daer bij gelegen dan nog
op een stukjen hooij- of weidegrond in deeze voogdie buurschap Kulsdom den
Quabsmate genaamt zo verre Jan Olden en vrouw daer toe geeigent en geregtigt mogten
zijn. Vide breeder het ordinaris landgerigts protocol folio 260.
[In de marge staat geschreven:] "deze acte is gerojeert den 2 februarij 1788. Vide het ordinaris
landgerigts protocol van dat jaar aldaar folio 373."

28.12.1786
folio 26
13.01.1787
folio 26

27.03.1787
folio 26 en 27

20.04.1787
folio 27

21.04.1787
folio 27

23.04.1787
folio 28

Den 28 december 1786 is bij het landgerigte g’approbeert de repudiatie van den boedel
van de weduwe van wijlen Goosen ten Hoopen, door de momberen gedaan. Vide
breeder het weezenprotocol folio 20.
Den 13 januarij 1787 ’s middaags ten twaalf uuren heeft Jan ten Broeke in deeze
heerlijkheid onder de voogdie Geesteren op het plaatsjen Jaalink woonagtig en zijne
ehevrouw Henders Klumpers malkanderen en den eenen den anderen reciproquelijk
betugtigt in en met alle haare gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en
crediten, en dat na doode van beide comparanten den geheelen boedel in twee egale
portien zal worden verdeelt, waar van als dan de eene portie op de erfgenaamen van de
eerste en het andere gedeelte op de erven van de tweede comparante zullen
devolveeren en versterven. Vide breder hier vooren folio 304.
Den 27 maart 1787 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Evert Laarmans, voor
hem zelvs en als weduwnaar van wijlen zijn ehevrouw Aaltjen Schuttenbelt, voorts
derzelver meerderjaarige zoons en schoonzoon aan en ten behoeve van Jan toe
Wesselshuijs en deszelvs huijsvrouw Jenneken Vorkink gecedeert, op- en overgedragen
comparanten geregte één vierde partie, ofwel derzelver aandeel in een weijde of
hooijland het Vonkenslag genaamt in de heerlijkheid van Borculo deeze voogdie
buurschap den Kulsdom kennelijk gelegen met alle deszelvs regt en geregtigheid voor vrij
allodiaal en onbezwaart, ook vrij van verpondinge. Vide breder hier vooren folio 323.
Den 20 april heeft de rigter Lambergh aan den heer Lt. Colonol Schikhart een
verwinsbrief verleent van de bij hem aangekogte halve erve de Schutten Plaats genaamt
door de dood van de frelen A.J.A. van Münster op den heer Erich Johan Philip van
Spittael gedevolveert, en door de gebroeders Kock en Fincke bepeint, en op den 22
augustus 1786 gerigte verkogt, in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie kennelijk
gesitueert. Vide breder hier vooren folio 334.
Den 21 appril 1787 heeft den heer rigter Lambergh aan Lambert Elberink een
verwinsbrief geven van de bij hem aangekogte halvscheid van veertien koeweidens de
Hallers Meen genaamt, aan den heer Erich Johan Philip Baron van Spittael toestendig en
door de broeders Kock en Fincke bepeint en gerigtelijk verkogt, op dag en datum als
boven, gelegen in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie. Vide breder hier vooren folio
336.
Den 23 april 1787 ’s middaags ten twaalf uuren hebben Lambert Botloen en Aaltjen
Hagen ehellieden aan Waander Grooters en Henderica Derksen eheluijden, gecedeert,
op- en overgedragen een zeker afgepaalt gedeelte van de weijde het Clootjen genaamt in
de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Beel aan de eene zijde langs de weijde
van de cessionarien, aan de andere zijde langs de weijde tot het erve Geerdink
behoorende en aan de rievier de Berkel kennelijk gelegen met alle deszelvs oude en
nieuwe regt en geregtigheid in het bij zonder meede met den uitweg door het land of
weide van comparanten. Vide breder hier vooren folio 339.
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27.04.1787
folio 28

27.04.1787
folio 28 en 29

27.04.1787
folio 29

01.05.1787
folio 29 en 30

02.05.1787
folio 30

08.05.1787
folio 31

Den 27 april 1787 ’s agtermiddaags circa vijf uuren hebben de mombers over ’t
minderjaarige dogtertjen van wijlen Engbert Hagens en Jenneken Tekkelenborg, in leven
eheluiden volgens gerigte qualificatie aan Jan Willem Wenninkmeule en zijne erven
gecedeert, op- en overgedragen zodaan een derde gedeelte gras grond als wijlen
gemelde eheluiden in eijgendom hebben bezeten, en ’t welke kennelijk in de Geershuis
Mathe onder de heerlijkheid Borculo deeze voogdie is gelegen voor vrij allodiaal nergens
mede bezwaart. Vide breder hier vooren folio 340.
Eodem dato ‘s nademiddags een weinig voor vijf uuren hebben boven gemelte
comparanten p.q. aan Lammert Hagens en zijne erven gecedeert, op- en overgedragen
zodaan een schepel gezaai lands als wijlen gezeide ehelieden in eijgendom hebben
bezeten en kennelijk op den Sletten of Scholten Kamp in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie in den Geesterschen Esch gelegen, voor vrij allodiaal nergens mede bezwaart.
Vide breder hier vooren folio 342.
Den 27 april 1787 hebben voorens gemelde momberen over de minderjaarige dogter
wijlen Engbert Hagens en Jenneken Tekkelenborg in de tijd echtelieden kragt gerigtelijk
decreet aan Esken Kulsdom en zijne erven, gecedeert, op- en overgedragen, zodaanig
drie vierendeel dag gras majens ofte gras grond als gemelde ehelieden in eijgendom
hebben bezeten kennelijk in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie onder Gelzelaar in het
Breuker Slag gelegen, voor vrij allodiaal nergens mede bezwaart. Vide breder hier vooren
folio 344.
Den 1 maij 1787 ’s voordemiddaags ten half 12 uuren hebben Jan Roeterink op Bruntink
en Essele te Geershuis ehelieden, aan Berend te Geershuis en deszelvs huisvrouw
Reintjen Mulderink en haare erven voor eene capitale somma van zeven honderd
guldens van twintig stuivers Hollands het stuk verbonden hunne persoonen gereede en
ongereede goederen, en speciaal comparanten eijgendommelijke plaatsjen of
catersteede het Bruntink genaamt bestaande in huijs met den gaarden daar het huijs in
legt groot een molder gezaai tusschen de Renger en de Brakerplaatze gelegen, en een
stuk land van een ruim half molder gezaai in den Geesterschen Esch tusschen het
Kerkenstuk van Hengstegoor en de Kruisbalken van Wormgoor alles in de heerlijkheid
Borculo deeze voogdie en bij Geesteren kennelijk gesitueert. Vide breder hier vooren
folio 349.
Den 2 maij ’s nademiddaags ten twee uuren, hebben Henderik Griemelink, en deszelvs
ehevrouw Reintjen Wibbers bij gerigtelijke acte tot haare erfgenaamen geinstitueert die
tijdes comparantes beider overlijden haar de naaste in den bloede zullen bevonden
worden te zijn den boedel onder malkanderen te verdeelen zo nochtans dat comparanten
kragt derzelver huwelijksche voorwaarde van den 26 april 1786 de een den anderen zijn
betugtigende, ten einde de langstlevende van hun comparanten den geheelen boedel zo
van gereede als ongereede goederen, ’t zij allodiaal, lheen, of andere servile goederen
nae lijftugts rechten zal konnen behouden. Vide breder hier vooren folio 357.
Den 8 maij 1787 ’s voordemiddaags ten tien uuren hebben Derk Wannink en deszelvs
huisvrouwe Jenneken Nijenhuis aan en ten behoeve van Hendrik Hofmeijer en deszelvs
huijsvrouwe Eva Hartink, een stuk bouwland het Hekken Stuk genaamt, groot ongeveer
twee en een half schepel gezaai, in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie buurschap
Gelzelaar langes de Wieltjes Steege kennelijk gelegen met allen toe behoor regt en
geregtigheid van dien voor vrij en allodiaal, gecedeert, op- en overgedragen zo als thans
bij Hendrik Hofmeijer en vrouw word gebruikt zijnde thiendbaar. Vide breder hier vooren
folio 380.
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Den 9 maij 1787 ’s nademiddaags ten half vier uuren heeft Adam Martens in qualiteit als
momber over ’t minderjarige dogtertjen van Engbert Hagens en Jenneken Tekklenborg
ehelieden ingevolge een gerigtelijk decreet van den 2 december 1786 aan en ten behoeve
van comparants mede momber en oom van ’t voorschreven minderjaarige met naame
Jan Hagens en zijne erven, gecedeert, op- en overgedragen zo daan een stuk lands groot
een schepel gezaai als door gemelte ehelieden is bezeten en door haar stervende
nagelaten in deeze heerlijkheid van Borculo voor Geesteren op den Zonnenkamp
gelegen, voor vrij allodiaal nergens mede bezwaart. Vide breder hier vooren folio 384.
Den 9 maij 1787 ’s nademiddaags een weinig over vier half uuren heeft Jan Hagens, en
Adam Martens in qualiteit als bij dezen weledele landgerigte aangestelde en
gequalificeerde momberen over de onmondige dogter van Egbert Hagens en Jenneken
Tekklenborg ehelieden nagelaten kragt het rigtelijk decreet van den 2 december 1786
aan en ten behoeve van Anna Hagens gecedeert, op- en overgedragen het huijs zo door
gemelte ehelieden E. Hagen en J. Tekklenborg is bewoont geworden, met de annexe of
de daarbij staande schuur neffens een wevers huisjen en den daar aan gelegenen hoff, als
mede ’t huijsjen zoo door Teunis Maatman werd bewoont en zulx alles in diervoegen als
voorzeide ehelieden in eigendom hebben bezeten en door de dood ontruijmd alle
kennelijk in deeze heerlijkheid Borculo binnen in ’t dorp van Geesteren aan den kerkhoff
zijn gesitueert voor vrij allodiaal en niet bezwaart als met eenige uitgangen bij de acte
breder genoemt q.r. Vide breder hier vooren folio 386.
Den 9 maij 1787 ‘s nademiddaags een weinig over vier uuren heeft Anna Hagens door
deszelvs volmagtiger Adam Martens, aan Jacob Hillebrand en zijne ehevrouwe Catharina
ter Maadt ofte erven gecedeert, op- en overgedragen haar eijgendommelijk huis neffens
de annexe schuur met een wevers huijsjen en den daar aan gelegen hoff, als meede ’t
huijsjen door Teunis Maatman word bewoond, en zulx alles zo en wel in diervoegen als
die parcelen op heeden aan comparants principalinne zijn gecedeert en overgedragen q.r.
Vide breder hier vooren folio 391.
Eodem dato ’s nademiddaags circa half vijf uuren hebben Jacob Hillebrandt en Catrina
ter Maadt ehelieden aan de kerk van Geesteren voor de somma van drie hondert en
vijftig guldens van twintig stuivers Hollands het stuk verbonden haare persoonen,
gereede en ongereede goederen in specie die parcelen op heden door A. Martens q.q.
aan de comparant op- en overgedragen, zijnde gelegen en gesitueert invoegen boven
gemelt. Vide breder hier vooren 392.
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Den 18 maij 1787 is bij ’t landgerigte g’approbeert een maagscheid opgerigt tusschen
Henders Mols weduwe wijlen Berent Kruekerink ter eenre en de gequalificeerde
momberen over de drie minderjaarige dogtertjes van de eerste comparante bij wijlen
haaren gezeide man in huwelijk geteelt waar bij is geconditioneert dat de moeder eerste
condividente alle de gereede goederen in den boedel exterende zal hebben en behouden
voor de prijs waar op dezelve zijn getaxeert ad vijfhondert vijftien guldens en tien stuivers
dat de moeder van alle de ongereede goederen of Molsplaatze bestaande in een huijs,
schoppe of schuure, bouw- en weidelanden alsmede de Huis Steede, berg, gaardens, hoe
ook genaamt en waar gelegen zo als van stuk tot stuk op den inventaris staan
gespecificeert q.r. de eene halfscheid en de andere halfscheid de drie voornoemde
kinderen zullen behouden en in een volkomenen en erfelijken eijgendom zullen blijven
bezitten, des gelijks zullen ook alle de lastige boedels schulden bij de condividenten half
en half gelast en gedragen worden dat de moeder tegens behoud van der gereede
goederen aan de drie kinderen moet betalen de somma van twe hondert zeven en vijftig
guldens vijftien stuijvers en eenen duijt waar voor de aan de moeder toe bedeelde zullen
zijn en blijven verbonden tot den tijd toe dat alles zal zijn voldaan en betaalt zijnde
voorschreven Molsplaatze en verdere ongereede goederen in deeze heerlijkheid Borculo
bij en onder deeze voogdie buurschap Gelzelaar en elders kennelijk gelegen. Vide breder
het weezenprotocol folio 71.
Den 21 junij 1787 is tusschen Jenneken Bennink weduwe van wijlen Teunis Tekelenborg
ter eenre voorts de momberen over den voorzoon van gezeide Teunis Tekelenborg in zijn
eerste bij Henderina Strik verwekt en de momberen over het onmondige dogtertjen van
de eerstgemelde bij haaren voornoemden eheman in huwelijk gewonnen ter anderen
zijde een maagscheid opgerigt en bij het landgerigt met advis van onpartijdige
g’approbeert, waar bij aan de moeder den geheelen boedel van gereede en ongerede
goederen als op den inventaris gespecificeert met de schulden waar van de onmondigen
voor nu en altoos blijven bevrijd is erf en eijgendommelijk aan en toebedeelt, mits aan de
twe onmondige kinderen boven gemelt, meerderjaarig geworden zijnde te betalen agt
hondert agt guldens en agtien stuivers waar voor de gerede en ongereede goederen aan
de eerste condividente toe gedeelt speciaal zullen zijn en blijven verbonden, verder zullen
de kinderen nog genieten de kist kleederen, linnen en wullen met al het geene tot het lijff
der pupillen vader heeft behoort. Vide breder het wezenprotocol folio 83.
Den 25 junij 1787 heeft Gerrit Hagens cum suis pro se et q.q. als erfgenaamen van haere
moeder en schoonmoeder Essele Gerdsen weduwe wijlen Gerrit Hagens aan en ten
behoeve van Arend Scheuppers en Hendrik Goorman gecedeert, op- en overgedragen
comparanten pro se et q.q. aangeërfde stukke lands den Muijenkamp genaamt,
gesitueert in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie, voor vrij allodiaal en nergens mede
bezwaart. Vide breder hier vooren folio 427.
Den 27 julij 1787 ’s voordemiddaags ten half 12 uuren heeft Griete Nijen Esch weduwe
van wijlen Goosen ten Hoope, aan en ten behoeve van Hendrik Horsman en Fenneken
Avink ehelieden gecedeert, op- en overgedragen een huijs met een mestvaalt en een hof
daar aan onder de heerlijkheid Borculo, in het dorp Geesteren tusschen de huijzen van
Arent Harderwijk en dat van de cessionarien kennelijk staande en gelegen met zijn
ouwde en nieuwe regt en geregtigheden, bezwaart met een stedigheid ad tien stuivers
jaarlijks ten behoeve van Derk Jasink, en met een rookhoen aan den hoogen huijze
Borculo. Vide breder hier vooren folio 436.
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