Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 429
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1781-1782
Registrature van de Voogdie Geesteren

07.09.1781
folio 1
26.09.1781
folio 1

13.10.1781
folio 1

19.10.1781
folio 2

19.10.1781
folio 2

19.10.1781
folio 2

Den 7 september 1781 des nademiddaags circa 4 uren hebben de doctoren Ter Meulen
en Geers met peindinge geprocedeert op het erve en goed Aarnink voor 105 gulden aan
Aarne Aarnink toestendig. Vide breder in het ordinaris landgerigts protocol folio 455.
Den 26 september 1781 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Jan Hilbert en Jenneken
Klein Aarnink ehelieden overgedragen aan van Esken Kulsdom en Gerrit Peterkamp en
derzelver respective twe huisvrouwen Geertien Ruwhoff en Jenneken Mennekers een
stuk land de Korte Beek genaamt onder dese voogdie met het eene einde aan den
gemenen weg en met het andere aan het land van Arend Smale, voorts met de eene
zijde naast het land van G. Roterink in den Geesterschen Esch gelegen. Vide breder antea
folio 2.
Den 13 october 1781 des voordemiddaags een weinig voor elf uuren hebben Johanna
Catrina van Klinkenberg en L. van Ruiven cum uxore overdragen aan Harmen te Velthuis
en Geertien Harmelink ehelieden haar sak en smallen thiend van 10½ schepels rogge en
drie gulden aan geld jaarlix gaand uit der cessionarien plaats voornoemt bezwaard met
vier gulden 13 stuivers verpondinge jaarlix. Vide breder hier voren op folio 13.
Den 19 october 1781 des nademiddaags een weinig over vier uuren hebben Garrit Bomer
Maria Berenpas ehelieden, voorts J.W. Bomert overgedragen aan Hend. Ruwhoff en
Geertien Grood Hasebroek een gaarden- off hofgrond in Haarlo, met de eene zijde aan
den gaardengrond van de cessionarien en met de andere aan der zelver vreedegrond
gelegen. Vide breder hier voren op folio 20.
Den 19 october 1781 des nademiddaags een weinig voor half vijf uren, hebben Hend.
Ruhoff en Geertien Groot Hasebroek overgedragen aan Garrit Bomert en Maria
Berenpas ehelieden, voorts aan Jan Willem Bomert een stukjen bouland ongeveer twe
schepel gesaai het Dal genaamt, in Haarlo met de eene zijde aan het land van de
comparanten en met de andere aan het land van Jan Cuiper gelegen. Vide breder antea
folio 21.
Den 19 october 1781 des agtermiddaags circa half vijf hebben Garrit Bomert met zijn
vrouw en zoon Jan W. Bomert aan de weduwe Kobus tot meerder securiteijt, voor vier
hondert gulden verbonden een stukjen bouland, zo als het selve door Hend. Rouhoff op
heden is gecedeert. Vide breder antea folio 22.
[in de marge staat geschreven:] “Deeze acte is gerojeert den 22 september 1789, vide het protocol
aldaar, folio 291”.

02.11.1781
folio 2 en 3

02.11.1781
folio 3

02.11.1781
folio 3

Den 2 november 1781 ’s nademiddaags ten half twee uren heeft Aarne Aarnink
overgedragen aan Garrit Bouhuis en Wilmken Elsman twee stukken bouland, het eene
de Kruisbalken genaamt met de eene zijde langes Laarberghs en de andere t'eindens de
Dwars stukken van de Holsbrede gelegen, en het andere tussen het erve Nijenhuis en
het stuk land van Garrit Morgensterne op de Holsbrede gesitueert onder dese voogdie.
Vide breder hier voren folio 32.
Eodem die actum tempore heeft voorschreven A. Aarnink overgedragen aan Jacob
Hofman en Mechtelt Bouhuis ehelieden, twee stukken boulands de eene de Holbree
genaamt, tussen het land van de Provisorie van Geesteren en van Garrit Morgensterne
gelegen, en het andere het Zieland genaamt met de eene zijde aan Wormgoors land, en
de andere langs het land van Garrit Hagens onder dese voogdie te samen gesitueert. Vide
breder antea folio 34.
Nog heeft de zelve in dato ut supra overgedragen aan Gerrit Morgenstern en Hendrica
Harkink ehelieden een stuk bouland op de Holsbreede tussen het land van Garrit
Bouhuis en Jacob Hofman, met het eene einde aan den Kruisbalken en met het andere
aan ‘t veld onder dese voogdie gelegen. Vide breder hier voren op folio 35.
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02.11.1781
folio 3

02.11.1781
folio 4

02.11.1781
folio 4

02.11.1781
folio 4

02.11.1781
folio 4

Die actum tempore eodem ’s namiddaags even na half twee die zelfde A. Aarnink
overgedragen aan Jan Jalink en Henders Klumpers ehelieden een weijde het Aarnink
Meeken genaamt onder dese voogdie gelegen schietende met de eene zijde en einde
langes Laarbergs en met de andere langes den togt graven van de Nijhuiser mathe. Vide
breder hier voren op folio 37.
In dato ut supra des nademiddaags omtrent 2 uren heeft meergemelte Aarne Aarnink
overgedragen aan Hend. Smalhorst en Aaltien Vremans ehelieden een stuk bouland op
den Krajenhoff naast het land van de cessionarien en dat van Heineman onder dese
voogdie van Geesteren gelegen. Vide breder antea folio 38.
Nog heeft meergemelte Aarne Aarnink des nademiddaags omtrent twee uren
overgedragen aan Derk Eggink op de Avershorst en Mette ter Horst ehelieden voor de
eene helft en aan Arend Jan ter Horst voor de wederhelft drie vierde parten van een
weide het Aarnink Hag genaamt onder dese voogdie gelegen met de eene zijde aan de
weijde van Wanninkhoff en Kolkman en met de andere aan Aartmans en Groot Hornst
weijde. Vide breder hier voren folio 39.
Eindelijk heeft de selfde A. Aarnink eodem die actum tempore ’s nademiddaags ten twe
uren overgedragen aan Gosen te Oevershorst een stuk bouland den Aarnink Kamp
genaamt in dese vogdie gelegen met de eene zijde aan Laarbergs land en met de andere
langes den togt graven van den Aarnink Brink, met sodane lasten en servituten als hier
voren met meerderen staan gexprimeert op folio 41.
Den 2 november 1781 ’s nademiddaags ten twe uren heeft Geertrui Laarberg voor haar
selfs en als weduwe en boedelhouderse van Jan ten Broekhuis, voorts als moeder en
wettige voogdesse van hare minderjarige kinderen met decreet van het gerigte voor eene
somma van veertien hondert gulden verbonden en tot een speciaal onderpand gesteld
desselfs utilen eijgendom van het goed Laarberg cum appertinentus. Vide breder antea
folio 42.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is ten opzichte van Geertruid Laarberg gerojeert den
31 december 1789 door den heer Dankers in qualiteit als volmagtiger van den heer mr. Schrassert
en vrouwe G.J. Westenberg ehelieden. Vide het protocol van affectatie van dien datum aldaar
folio 326”.

09.11.1781
folio 5

04.12.1781
folio 5

Den 9 november 1781 des voordemiddaags om half elf uur heeft J.D. Ligtenberg
overgedragen aan H.J. Meilink Margriete Schapers ehelieden een halve weijde, waarvan
de wederhelft cessionarien toebehoort, onder dese voogdie ter zijden aan den Hesselink
Esch en schietende met het einde aan de weide van G. ter Horst gelegen. Vide antea folio
49.
Den 4 december 1781 des voordemiddaags een weinig voor elf uren heeft Getruid
Laarberg pro se en als moeder en wettige voogdes van haare minderjarige kinderen bij
Jan ten Broekhuis ehelik verwekt boven en behalven eene somma van duisent gulden de
dato den 20 julij 1779 alsnu ten protocolle gevestigt aan de juffrouwen J.E.C., A.S., E.J. en
G.B. Vatebender bekend schuldig te wesen eene somma van vijf hondert twee en
seventig gulden vijftien stuivers, en daar voor verbonden, het dominium utile van het erf
Laarberg onder desen voogdie gelegen met alle zijne onderhorigheden, voorts alle de
tienden, zo die daar toe van ouds gehoord hebben, als die gene welke speciaal aan haar,
hare kinderen en erfgenamen bij accoord van den 19 julij 1777 met den hofheer opgerigt
zijn, geconcedeerd en toe erkend. Vide antea folio 63.
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22.01.1782
folio 5 en 6

30.01.1782
folio 6

Den 22 januarij 1782 des avonds om half ses uur heeft dor. Andries Visser als erfgenaam
van zijn overledenen oom Jan Hend. Visser en moeje Harmanna Visser voor een capitaal
van seven hondert en vijftig rixdaalders Cleefs geld door den hoogwelgeboren heer E.J.
Philip van Spittal tot Creghting en desselfs ehegemalinne den 25 augustus 1753 van
voorschreven sijne oom en moeije opgenomen met peindinge geprocedeert op de
nagelatene ongerede goederen onder jurisdictie van desen landgerigte gelegen van
wijlen de freule A.J.A. van Münster tot Mensink voor zo verre voorschreven heer en
vrouw Spittal tot Chregting daar aan beregtigt zijn. Waar van vide breder in het ordinaris
landgerigts protocol folio 31 q.r.
[in de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 24 meij 1783, vide het
ordinaris landgerigts protocol folio 194”.
Den 30 januari 1782 hebben Derk Eggink en Fenneken Fokkink ehelieden voor vijf
hondert gulden verbonden aan Johanna van Eps, weduwe F. Putman in specie haar huis
en annexen hoff, aan de eene zijde naast het land van G. Hagens en met den anderen
gaarden van Jan Teunissen, als meede haar stuk bouland groot vijf schepel gesaai in den
Geestersen Esch tussen het land van de heer van der Sluis en dat van Jan ten Paste
gelegen. Vide breder antea folio 74.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is gerojeert den 30 julij 1787, vide het protocol van
affectatien deezer heerlijkheid van dat jaar en dag aldaar folio 5”.

01.02.1782
folio 6

Den 1 februari 1782 hebben Jan Bisser en Engele Grevink ehelieden overgedragen aan
Harmen Bolt en Geesken Tuiters ehelieden, haar plaatssen de Bisser genaamt onder
dese voogdie kennelijk gelegen, mits ten haren laste nemende een capitaal van twee
hondert gulden in dato den 27 februari 1770 ten voordele van Garrit Jan van Eps en
Johanna Elisabet Tomasson ehelieden daar inne gevestigt. Waar van breder kan gezien
worden antea folio 77.

7 november 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-3-

Transcriptie: © Hans van Rijn - m.m.v. Ben Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 429
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1781-1782
07.02.1782
folio 7 en 8

12.03.1782
folio 8

Den 7 februari 1782 des voordemiddaags ten elf uren heeft G. Kok pro se et q.q. met
peindinge geprocedeert op de goederen door dode van de freulin A.J.A. van Münster op
Erik Johan Philip van Spittaal tot Kregting op zijn hoogwelgeboren het zij ex testamento
vel ab intestato vervallen voor een duisent vijf en dertig rixdaalders negen en dertig
stuivers vier duiten Kleefs geld als
1. Op een stuk land in bouwinge bij Roeloff Jansen grood drie schepel gesaai.
2. Op een dito stuk grood 4 schepel in bouwinge bij Jan Swikkeler.
3. Op een dito stuk grood als vorens in bouwinge bij Roeloff Jansen.
4. Op een dito stuk grood drie schepel in gebruik bij Hend. off Jan Klein Aarnink.
5. Op een stuk land van grote als het bovenstaande in bouwinge bij G. Florijn.
6. Op een stuk grood een molder in bouwinge bij Gosen Nijhuis.
7. Op een stuk grood drie schepel in gebruik bij Jan Broekmate.
8. Op een dito grood ruim 6 schepel langes de Bree Hegge in bouwinge bij J.
Wormgoor.
9. Op een stuk grood een molder in gebruik bij G. Siggeler.
10. Op een dito grood ses schepel op den Krajenhoff in gebruik bij D. Overshorst.
11. Op een dito grood een half molder in gebruik bij Jan Veltsnijder.
12. Op een stuk grood een ½ mudde in gebruik bij Jannes Scholten.
13. Op een dito stuk in den Nijenhuiser Gaarden en ongeveer grood een half molder
in gebruik bij Lammert Jansen.
14. Op een stuk groot een half molder in de Nijhuiser Gaarden in gebruik bij
Lammert Hagens, te samen in den Geestersen Esch kennelijk gelegen.
15. Op veertien koeweijdens in de Hallersmeen tussen de weijden van Aaftink en
Velthuis.
16. Op een huis aan den kerkhoff te Geesteren met den hoff, bewoond wordende
door G. Mensink en Willem Pruisman.
17. Op een stuk bouland in den Hesselink Esch de Korte Bree genaamt grood 6
schepel gesai in gebruik bij J. Hesselink en R. Willink.
18. Op een koeweijde in de Nijenhuiser Mathe.
19. Op een weijde off hooijland grood 5 dag majens Bots Twil genaamt, naast die van
W. Swikkeler.
20. Op de katerstede Broekmans.
21. Op de katerstede Broekmaat.
22. Op een kempken het Hemmeken genaamd.
23. Op de katerstede Memans off Dijkwever zijnde een huis en twee gaardens.
Alles ten fine als bij de acte van peindinge met meerderen te vernemen qiuo relatio. Vide
in het ordinaris landtgerigts protocol folio 32.
Den 12 meert 1782 ’s voordemiddaags ten elf uren heeft mr. J.H. van Basten met
peindinge geprocedeert op het dominium utile van het erve Laarberg Geertruij Laarberg
en hare kinderen toebehorende en sulx om daar aan te verhalen sodane sommen en
capitalen als met meerderen bij de peindinge in het ordinaris landgerigts protocol q.r.
ervintelijk op folio 42.
[I+n de marge staat geschreven:] “Deeze acte is geroijeerd den 8 januarij 1785 Vide breder het
ordinaris landgerigts protocol folio 76”.

05.04.1782
folio 9

Den 5 april 1782 ’s voordemiddaags circa half twaalf uren hebben Garrit Siggeler en
Harmina Schuurmans ehelieden aan A.J. te Relker en Gerhardina Kobus ehelieden voor
agt hondert vijftig gulden in specie verbonden haar plaatsjen het Siggeler genaamt, als
huis, hoff, gaarden grond en dartien schepels gesaai en wat daar onder is gehorende,
onder dese voogdie buurschap Lempele gelegen. Vide breder antea folio 79.
[In de marge staat geschreven:] “Gerojeert den 1 april 1788 vide breeder het protocl van affectatie
van dat jaar aldaer folio 70”.
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10.04.1782
folio 9

17.04.1782
folio 9

16.05.1782
folio 9 en 10

30.05.1782
folio 10

03.06.1782
folio 10

05.06.1782
folio 10 en 11

06.06.1782
folio 10

06.06.1782
folio 10

Den 10 april 1782 ’s nademiddaags ten twee uren heeft den heer F.W. Schikhart cum
sorore et fratribus versogt dat bij twee testamenten op den 14 januari laastleden, voor
het stadgerigte van Borculo geopend, door de freulen A.J.A. van Münster tot universele
erfgenamen in alle haare nagelatene goederen zijn g’institueert, waar van zeer veele
onder dese heerlikheid gelegen zijn, dat deselve alhier mogte worden geregistreert, die
dan ook hier vorens woordelik te vinden zijn op folio 81 et sequenti.
Den 17 april 1782 des nademiddaags ten vier uren heeft Catr. Hagens weduwe Hend. ten
Broekhuis voor haar selfs en namens haare twee kinderen overgedragen aan Alb.
Nijenhuis en Johanna Wannink ehelieden een stuk bouland ruim twee schepels gesaai in
Gelselaar tussen het land van wijlen Derk Bannink en dat van Arend Lubberdink gelegen.
Vide breder antea folio 98.
Den 16 meij 1782 des nademiddaags circa half vijf uren hebben Jan Breers op Hesselink
en Hendrina Boumeesters ehelieden aan Hendrik en Gesina ten Cate ehelieden voor
twee duisent twee hondert gulden in specie verbonden haar erve en goed Hesselink
genaamt met alle des selfs gaarden, bouwlanden en weijden daar toe behorende onder
Geesteren in den Biel gelegen. Vide breder hier vooren op folio 155.
Den 30 meij 1782 des agtermiddaags cica zeven uren heeft Garrit Schurink als
volmagtiger van Nicolaas Abeleven cum suis en die als executeurs van den boedel en
nalatenschap van Jannetie Deseker weduwe Arend Harmsen gecedeert aan Fred. Lefers
en sijn vrouw een gevestigde obligatie met ’t regt van verband ter somma van seven
hondert vijftig gulden door Jan Hoefman en Hilleken Mols den 13 meij 1768 opgenomen
van voorschreven weduwe. Vide breder antea folio 163.
Den 3 junij 1782 is bij het landgerigte g’approbeert een maagscheidinge opgerigt tussen
Catarina Hagens weduwe Hendrik ten Broekhuis en de momberen over haare twe
minderjaarige dogterties waer bij alle de ongereede goederen in gemeenschap zullen zijn
en verblijven wordende dus aan een ider de halfscheid van die toegedeelt bestaande in
twe vijfde gedeelte van het erve en goed Broekhuis, verder agt en dertig en een half
schepel gezaai dan nog een stuk land (niet begroot). Eindelijk een cavensteede het
Boersplaatsjen genaamt alle parcelen onder deeze voogdie gelegen. Vide breder het
weezenprotocol folio 28.
Den 5 junij 1782 is bij het landgerigt goed gekeurt een maagdscheid opgerigt tussen
Garrit Braker weduwnaar van Dina Reverdink ter eenre en de momberen over zijn
minderjarig dogtertjen ter anderen zijde, waar in het ongereede bestaande in de
halfscheid, en een zesde part van de Brakersplaats in de heerlijkheid Borculo, deeze
voogdie gelegen, de vader de eene halfscheid en het onmundige dogtertje de andere
helft zal hebben en behouden. Vide het wezenprotocol folio 38.
Den 6 junij 1782 ’s voordemiddaags ten elf uren heeft Tijberink weduwe H. Hagens
overgedragen aan Geesken Wessels weduwe Jan Hartgerink een vierde part van de
Roeterink Mathe onder Geesteren gelegen so als haren overledenen man het selve
parceel van de erfgenamen van de vrouw van de Hofstede heeft aangekogt. Vide breder
antea folio 176.
Den 6 junij 1782 des voordemiddaags even na elf uren heeft Jan ten Dijke alias Horst aan
G. ten Hopen en Stientien te Relker ehelieden voor vijftien hondert gulden onder
anderen in specie verbonden zijn vierde gedeelte van het gehele erve Bussink off wel de
halfscheid van het gene door Jan Grote Willink in bouwinge gebruikt word, als meede de
halfscheid van het goed Breers, zo tans bij Arend Breers in pagt en bouwinge gebruikt
word, waar van vide breder hier voren op folio 177.
[In de marge staat geschreven:] “Deze acte is gerojeert den 12 junij 1802”.
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06.06.1782
folio 11

29.07.1782
folio 11

Eodem heeft voorschreven Horst een maagscheid in den gerigte overgegeven ten fine van
protocollatie en registrature tussen hem neffens zijn vader en twee susters den 1 deses
opgerigt waarbij aan hem onder anderen is toegedeelt een vierde gedeelte van het
gehele erve Bussink als meede de halfscheid van het erve Breers. Vide antea folio 180.
Den 29 julij 1782 des voordemiddaags een weinig over elf uren heeft F.W. Schikhart aan
de freulen Johanna van Laar voor duisent gulden in specie verbonden den Tijkamp
Huurne en Bielties stukke onder Geesteren gelegen. Vide breder antea folio 204.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is geroijeerd den 6 julij 1803”.

02.08.1782
folio 11

06.08.1782
folio 11

14.08.1782
folio 12
18.10.1782
folio 12

22.10.1782
folio 12

23.10.1782
folio 12

23.10.1782
folio 13

Den 2 augustus 1782 is bij het landgerigte g’approbeert een maagscheid waar bij de
mombers over de nagelatene kinderen van wijlen Engbert Wanninkhoff en Aalten toe
Wesselshuis in de tijd egteluiden den boedel verdeelt hebben waar bij een ider haer part
in de gereede en ongereede goederen word aan- en toebedeelt om reden als daer bij.
Vide breder het wezenprotocol folio 66.
Den 6 augustus 1782 des voordemiddaags ten elf uren hebben Garrit Groot Hoonte en
Fenne Keisers ehelieden aan Arend Rengerink en Jenneken Wanninkhoff voor twee
duisent vier hondert gulden verbonden in het bijsonder haar plaatsjen den Keiser
genaamt bestaande in een huis en gaarden ongeveer grood drie schepel gesaai met een
weijdeken van een en een vierde dag majens daar annex, voorts een kamp bouland
ongeveer grood negen schepel gesaai, mitsgaders een kamp bouland de Broekerie
genaamt, grood circa drie mudde gesaaij, een weijde van drie koeweijdens daar bij
gelegen en dan nog een klein gaardeken van een schepel gesaai te samen onder dese
voogdie gelegen. Vide breder antea folio 206.
Den 14 augustus 1782 hebben W. van Breen en Derk Nijland pro se et q.q. overgedragen
aan Lambartus Kuinen en Willemina ter Horst ehelieden haar stuk land onder Geesteren
op de Waterbraak gelegen. Vide breder folio 209.
Den 18 october 1782 ’s voordemiddaags ten elf uuren Joost Hendriksen en Elsken
Bonkers ehellieden behalven het verband den 1 november 1737 en 20 augustus 1755
welke in haar volle kragten waarde blijven wederom op ’t nieuw één hondert en vijftig
guldens aan de kerk van Geesteren verbonden, derzelver eijgendommelijke huis en hof bij
of aan het dorp Geesteren naast een stuk lands den Legen Kamp en met het andere einde
aan de Huirne kennelijk staande en gelegen en in welke voorschreven capitalen mede
gevestigt zijn. Vide breder folio 223.
Den 22 october 1782 een weinig over vier uuren hebben Jan Hagens en zijne huisvrouwe
Grietjen ten Broeke aan Garrit Jan Olthaar voor seven hondert guldens in specie
verbonden haar huis en schuure, neffens den hof daar agter gelegen in het dorp
Geesteren staande en gelegen en door haar selvs bewoont wordende. Vide breder folio
227 verso.
Den 23 october 1782 des nademiddaags om half drie uuren heeft Popko van Calker
peindinge gedaan op de ongereede goederen van Engbert Hagens en zijn vrouw op een
huis en schuure door haar bewoont wordende, mede op ’t huisjen en den hof daer agter
binnen het dorp Geesteren bij of aan den kerkhof gelegen, als ook op ’t land dat dezelvde
bij of omtrent ’t plaatsjen Aarnink onder deze voogdie hebben leggen. Vide breder het
ordinaris landgerigts protocol folio 94.
Den 23 october 1782 een weinig voor half drie des nademiddaags heeft Steven van
Delden voor een somma van 218-04-10 penningen met peindinge geprocedeert op de
ongereede goederen van Engbert Hagens op een huis zo door haar bewoont word, voorts
op een huijsjen met een hof daar agter alle in ’t dorp Geesteren bij of aan den kerkhof
aldaar kennelijk gelegen, mitsgaders op ’t land zo de gepeindetens bij of omtrent het
Aarnink plaatsjen hebben leggen, wijders op alle de ongereede goederen die zij in deze
voogdie en buurschap Gelzelaar hebben gelegen en aan haar toestendig zijn. Vide breder
het ordinaris landgerigts protocol folio 91.
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folio 14
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folio 14

08.11.1782
folio 15

Den 24 october 1782 ’s voordemiddaags cira half twaalf heeft Garrit Jan Olthaar voor een
somma van drie hondert zes en veertig gulden 16 stuivers en 14 penningen op de
ongereede goederen van Engbert Hagens arrest en besathe gedaan als op ’t huis neffens
de schuure daar bij zo door haar bewoond word, op een huisjen met den hof daar agter
of aanschietende, alle binnen ’t dorp Geesteren aan den kerkhof aldaar gelegen zijn,
voorts op een stuk lands bij of omtrent ’t plaatsjen Aarnink onder deze voogdie hebben
liggen, wijders op alle haare ongereede goederen geen van allen uitgezondert. Vide
breder het ordinaris landgerigts protocol folio 97.
Den 8 november 1782 des voordemiddaags een weinig over half twaalf uuren hebben Jan
Morgenstern en deszelvs huisvrouwe Hendrica in Traa aan den kerkmeester van
Geesteren voor een somma van twe honderd en vijftig gulden verbonden haar
eijgendommelijk huis en hof, met het eene einde aan den kerkhof, met de eene zijde
langs den gemeenen weg en met de andere zijde langs den hoff van Lammert Jansen
onder deze heerlijkheid in en bij Geesteren kennelijk staande en gelegen. Vide breder
folio 239.
Den 8 november 1782 des voordemiddaags een weinig voor twaalf uuren heeft Frederik
Morgensteerne boven en behalven zodaene twe capitalen als comparants ouders wijlen
Frederik Morgensterne en Christina Oortgijsen van den kerkmeester van Geesteren
genotigeert op heden nog van den kerk voornoemt hebben opgenomen hondert gulden
en daar voor in specie hebben verbonden derzelver eijgendomme stukke bouwlands op
de Boerte naast en aan de Hegge gelegen, benevens anderhalven dag majens hooij- of
weideland in de Kuijpers Mathe, het eerste onder deze voogdie en de hooijgrond onder
de voogdie Neede kennelijk gelegen. Vide breder folio 241.
Den 8 november 1782 heeft Frederik Margensterne een maagscheid ten fine van
protocollatie en registrature overgegeven, opgerigt tussen de meerderjaarige nagelatene
kinderen van wijlen Frederik Margenstern en Christina Oortgisen in leven egtelieden,
met namen Frederik Morgenstern voorts Jan Morgenstern, getrouwt met Hendrica in
Tra dan nog Aaltjen Morgensteerne 1e is toegedeelt aan Frederik Margensteerne een
huis staande in het dorp Geesteren tussen de huizen van Garrit Hagens Smit, en van
Engbert Hagens met deszelvs hof daar aan gelegen etc. 2e een en een halve koekweide
aan de Bolksbeeke tussen de weide van de Provisorij van Borculo en een geestelijke
weide t’eindens schietende aan het Overbroek 3e vier schepel land gelegen in de Boerte
aan de eene zijde langs den graven, en aan de andere zijde van Frederik woont op den
Diepenbroek 4e ruim een schepel zaed in de heufte bij het huis van Jan Jaelink 5e nog een
schepel zaed land den Tuiten genaamt gelegen aan den Geesterschen Esch. Vide breder
hier vooren folio 244.
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Den 11 november 1782 heeft Garrit Hagens een maagscheid aan de secretarie
overgegeven ten fine van protocollatie en registrature opgerigt tusschen Essele Garritsen
weduwe van wijlen Garrit Hagens en hare kinderen waar in den boedel was verdeelt in
veertien portien, de halfscheid voor de moeder en de zeven overige gedeeltens voor de
kinderen, de moeder van het ongereede toe gedeelt den Hallers garen, het Geerdinks
stuk, de Voorste Zwatte Bree, den Elderinks kamp, den Muijenkamp, de halve Elshof
mathe, de halve Nijhuijzer mathe, aan Garrit Hagens en zijn vrouw de Hillegen Bree en
Zonnenkamp, aan Derk Willem Bekkink en zijn vrouw, een vierde part van de
Griemelinks mathe, aan Jan Hagens en zijn vrouw de Botts Bree, aan Adam Martens en
zijn vrouw de agterste Zwatte Bree en het Sijland, aan Engbert Hagens en zijn vrouw
het land op den Zonnenkamp van Roelof Jansen, een derde porsij van de Gershuis mathe
en het land op de Sletten Camp, aan Jan Olthaar en zijn vrouw een vierde part van de
Griemelinks mathe, aan Anna Hagens een halven dag in het Smis Slag en den halven
Rengers Weerd, widers zal Garrit Hagens en zijn vrouw het ouderlijke huis en den hof
daer agter gelegen in het dorp Geesteren staande in vollen eijgendom behouden daar
voor betalen 1700 gulden blijvende het veen onverdeelt, wordende nog aan Engbert
Hagens en zijn vrouw het huis aan het Hekke te Geesteren staande met den hof en een
huisken daar bij gelegen in vollen eijgendom overgegeven. Vide breder hier vooren folio
247 verso.
Den 26 november 1782 voordemiddaags ten half twaalf uuren, hebben den
hoogwelgeboren heer Eric Johan Philip van Spital van Cregting en deszelvs
ehegemalinne Isabella Adolphina Catarina baronesse van Baxen aan deszelvs dogter
freulijn Maria Josepha Alexandrina van Spital van Cregting tegens alimentatie gecedeert
en overgedraagen alle haare gereede en ongereede goederen, zo leenen als allodialen in
specie de geheele erffenisse zo op den heer comparant door doode van wijlen zijn nigt de
baronnesse Anna Johanna Aleida van Münster tot Mensink vervallen is, in specie daar
onder de halfscheid van de havesate Mensink, en goed Welmerink, met haar
toebehooren, als Mensink Bouwman, het erve Bouman, de Schutten Plaatse, de
Wilbersstede, de cavenstede Broekmate en Dijkman alle welke parcelen gehooren onder
de leengoederen Mensink en Welmerink, het halve erve Heijink leen, het halve erve
Reverdink leen, een vierde part van een weide de Hallersmeen, van een stuk land op den
Krajenhof, nog van een stuk aldaar, van een stuk land de Grote Bree, van de Koornbree,
van één koeweide de Nijenhuijzer mathe, van een stukjen bouwland in den Geestersche
Esch, nog van twee stukken aldaar, van een stuk bouwland de Dwars Bree, van een vierde
gedeelte van Gerrit Klumpers Steede, van een vierde gedeelte van het halve Nijenhuijzer
erve van de overige parcelen van hetzelve erve, van het Grimmelink Hemmeken, van de
cavenstede Broekmate, van ten Broeke Glinsstede, de cavenstede Dijkwever, alle welke
parcelen in deze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren zijn gelegen. Vide breder hier
vooren folio 257.
Coram iisdem die eodem, hier op erschenen de hoogwelgeboren freulijn Maria J.
Ludovica Alexandrina baronesse van Spittal van Cregting, en verklaarde voor haar en
hare erven, dat zij tegens voorstaande cessie en overgaaf heeft aangenoomen en belooft,
gelijk haar hoogwelgeboren doet bij dezen, om aan haar heer vader en vrouw moeder en
al het geen in voorstaande cessie bedongen is te zullen doen, en nakoomen, en bij hare
erven te zullen geschieden. Vide breder hier vooren folio 264.
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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 429




Gedigitaliseerd door FamilySearch
Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht.
Periode 1781-1782 - Scannummers ► 004 t/m 195
(Folionummers 1 t/m 266 - Scannummers 28 t/m 170)



Transcriptie - Registratie van het district Geesteren - Periode 1781-1782
Scannummers ► 178 t/m 187
Folionummers: 1 t/m 18 (afzonderlijk genummerd)




Informatie: Genealogie in de Achterhoek
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A
Aaftink, 4
Aarnink, 1, 2, 6, 7
Aarnink Brink, 2
Aarnink Kamp, 2
Aarnink Meeken, 2
Aartmans, 2
Abeleven, 5
Avershorst, 2

B
Bannink, 5
Basten, 4
Baxen, 8
Bekkink, 8
Berenpas, 1
Biel, 5
Bielties stukke, 6
Bisser, 3
Boersplaatsjen, 5
Boerte, 7
Bolt, 3
Bomer, 1
Bomert, 1
Bonkers, 6
Borculo, 5, 8, 9
Bots Twil, 4
Botts Bree, 8
Bouhuis, 1
Bouman, 8
Boumeesters, 5
Bouwman, 8
Braker, 5
Brakersplaats, 5
Bree Hegge, 4
Breen, 6
Breers, 5, 6
Breers op Hesselink, 5
Broeke, 6
Broeke Glinsstede, 8
Broekerie, 6
Broekhuis, 2, 5
Broekmaat, 4
Broekmans, 4
Broekmate, 4, 8
Bussink, 5, 6
buurschap Gelzelaar, 6
buurschap Lempele, 4

C
Calker, 6
Cate, 5
Cuiper, 1

D
Dal, 1
Dankers, 2

Delden, 6
Deseker, 5
Diepenbroek, 7
Dijke alias Horst, 5
Dijkman, 8
Dijkwever, 8
Dwars Bree, 8
Dwars stukken, 1

Hemmeken, 4
Hendriksen, 6
Hesselink, 2, 4
Hesselink Esch, 2, 4
Hilbert, 1
Hillegen Bree, 8
Hoefman, 5
Hofman, 1
Hofstede, 5
Holbree, 1
Holsbrede, 1
Holsbreede, 1
Hopen, 5
Horst, 2, 6

E
Eggink, 2, 3
Elderinks kamp, 8
Elshof, 8
Elsman, 1
Eps, 3

J
Jaelink, 7
Jalink, 2
Jansen, 4, 7, 8

F
Florijn, 4
Fokkink, 3

K

G

Keiser, 6
Keisers, 6
Klein Aarnink, 4
Klinkenberg, 1
Klumpers, 2
Klumpers Steede, 8
Kobus, 1, 4
Kok, 4
Kolkman, 2
Koornbree, 8
Korte Beek, 1
Korte Bree, 4
Krajenhof, 8
Krajenhoff, 2, 4
Kruisbalken, 1
Kuijpers Mathe, 7
Kuinen, 6
Kulsdom, 1

Garritsen, 8
Geerdinks stuk, 8
Geers, 1
Geesteren, 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9
Geestersche Esch, 8
Geesterschen Esch, 1, 7
Geestersen Esch, 3, 4
Gelselaar, 5
Gershuis mathe, 8
Grevink, 3
Griemelinks mathe, 8
Grimmelink Hemmeken,
8
Grood Hasebroek, 1
Groot Hasebroek, 1
Groot Hoonte, 6
Groot Hornst weijde, 2
Grote Bree, 8
Grote Willink, 5

Mennekers, 1
Mensink, 4, 8
Mols, 5
Morgensteerne, 7
Morgenstern, 1, 7
Morgensterne, 1, 7
Muijenkamp, 8
Münster, 4, 5
Münster tot Mensink, 3,
8

N
Nijenhuijzer erve, 8
Nijenhuijzer mathe, 8
Nijenhuis, 1, 5
Nijenhuiser Gaarden, 4
Nijenhuiser Mathe, 4
Nijhuijzer mathe, 8
Nijhuis, 4
Nijhuiser Gaarden, 4
Nijhuiser mathe, 2
Nijland, 6

O
Oevershorst, 2
Olthaar, 6, 7, 8
Oortgijsen, 7
Oortgisen, 7
Overbroek, 7
Overshorst, 4

P
Paste, 3
Peterkamp, 1
Provisorie van
Geesteren, 1
Provisorij van Borculo, 7
Pruisman, 4
Putman, 3

L
Laar, 6
Laarberg, 2, 4
Laarberghs, 1
Laarbergs, 2
Lefers, 5
Legen Kamp, 6
Ligtenberg, 2
Lubberdink, 5

H
Haarlo, 1
Hag, 2
Hagens, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Hagens Smit, 7
Hallers garen, 8
Hallersmeen, 4, 8
Harkink, 1
Harmelink, 1
Harmsen, 5
Hartgerink, 5
Hegge, 7
Heijink, 8
Heineman, 2
Hekke, 8

M
Margensteerne, 7
Margenstern, 7
Margensterne, 7
Martens, 8
Meilink, 2
Memans off Dijkwever, 4

R
Relker, 4, 5
Rengerink, 6
Rengers Weerd, 8
Reverdink, 5, 8
Roeterink Mathe, 5
Roterink, 1
Rouhoff, 1
Ruhoff, 1
Ruiven, 1
Ruwhoff, 1

S
Schapers, 2
Schikhart, 5, 6
Scholten, 4
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Schrassert, 2
Schurink, 5
Schutten Plaatse, 8
Schuurmans, 4
Siggeler, 4
Sijland, 8
Sletten Camp, 8
Sluis, 3
Smale, 1
Smalhorst, 2
Smis Slag, 8
Spital van Cregting, 8
Spittaal tot Kregting, 4
Spittal tot Chregting, 3
Spittal tot Creghting, 3

Spittal van Cregting, 8
Swikkeler, 4

V
Vatebender, 2
Velthuis, 1, 4
Veltsnijder, 4
Visser, 3
Voorste Zwatte Bree, 8
Vremans, 2

T
Ter Meulen, 1
Teunissen, 3
Tijberink, 5
Tijkamp, 6
Tomasson, 3
Tra, 7
Traa, 7
Tuiten, 7
Tuiters, 3

W
Wannink, 5
Wanninkhoff, 2, 6
Waterbraak, 6
Welmerink, 8

Wessels, 5
Wesselshuis, 6
Westenberg, 2
Wilbersstede, 8
Willink, 4
Wormgoor, 4
Wormgoors, 1

Z
Zieland, 1
Zonnenkamp, 8
Zwatte Bree, 8
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