Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 428
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1778-1781
Registrature van de Voogdie Geesteren
18.07.1778
folio 1

30.07.1778
folio 1

15.08.1778
folio 1

05.09.1778
folio 1 en 2

29.09.1778
folio 2

07.11.1778
folio 2

07.11.1778
folio 2

07.11.1778
folio 3

Den 18 julij 1778 circa half twaalf uren heeft Jenneken Olden gecedeert aan Warner
Schreijbelt en Maria Tankink ehelieden haar geregte aandeel aan de kavensteede
Schreijbelt onder deze voogdie in den Beel gelegen tussen de Hoge Horst en het
Stroekmans Plaatsjen met alle weij, bouw en hooijland inslag en plaggen vrede daar toe
behorende, voorts houd en houdgewassen als meede alle hare gerede goederen op
conditien als hier voren folio 2 te zien quo relatio.
Den 30 julij 1778 hebben Garrit Swerink en Geesken Temmink ehelieden des
voordemiddags circa half twaalf uren aan Egbert van der Veen en zijn vrouw Frouke
Hendriks voor eene somma van vier hondert en vijftig gulden onder anderen in specie
verbonden een vierde part van een weijde de Muiderman genaamt onder dese voogdie
in Haarlo gelegen. Vide breder hier voren folio 8.
Den 15 augusti 1778 des voordemiddags een weijnig over half twaalf hebben Harmen
Koster en Aaltien Kloeken ehelieden aan Arend Leferink voor twee hondert gulden
inspecie verbonden een stuk bouland onder Gelselaar in den Gelerschen Esch aan de
eene zijde langs den gemenen weg en met de andere langes het land van Hend. Loman.
Vide breder antea folio 9.
Den 5 september 1778 des voordemiddags even na 12 uren hebben Garrit Steelkamp off
Klein Hasebroek voor hem zelfs et qq neffens zijn zoon Jacob overgedragen aan Gerrit
Hamersteins op Wooldink en Berentien Lonneman ehelieden voor de eene halfscheijd
en aan Jan Holtmate en Elisabet Wooldink ehelieden voor de ander halfscheid haar
stukke lands groot agt schepel gesai onder Haarlo gelegen op den Nijenkamp naast het
land van Cuiper neffens een dag majens off koeweijde bij het Fokkink Broek, tussen
Giffelers en Braakmans weijden, waar van de halfscheijd aan Willink te Winterswijk
toebehoord. Vide breder hier voren op folio 18.
Den 29 september 1778 des voordemiddags om half elf uur heeft Simon Wichgel
overgedragen aan Arent Jan te Relker en Gerhardina Kobus ehelieden een stuk bouland
onder dese voogdie gelegen op den Wensink naast de landerien van de erven Voorst met
de eene zijde, en met de andere naast de landerien van de erven Brukers met het einde
tegens Broeker weijde. Vide breder hier voren op folio 21.
Den 7 november 1778 ’s middaags een weijnig over half vijf heeft Getruid Laarberg
weduwe Jan ten Broekhuijs pro se en namens hare minderjarige kinderen bij decreet
daar toe gequalificeert met haar meerderjarige dogter Janna ten Broekhuijs
overgedragen aan Hend. ten Broekhuis en Catharina Hagens ehelieden een weijde de
Wildaalt genaamt onder Gelselaar tegens het hooijland van de Konink en het Broek
tussen de weijdegronden van Rosink en de cessionarien gelegen. Vide hier voren breder
folio 39.
Den 7 november 1778 des nademiddags tussen half vijf en vijf uren heeft voorschreven
weduwe pro se et qq met haar dogter Janna overgedragen aan Berent Kolkman en zijn
vrouw een weijde de Wensink Mate genaamt in Gelselaar bij het Bouhuijs Vonder tegens
Rouhoffs weijde en de tweede Bouhuijs off Wensinks Mate, langs de Visserie en de
weijde van Hend. ten Broekhuijs zoals die met palen is afgedeeld, gelegen. Vide breder
hier voren op folio 40.
Den 7 november 1778 des nademiddaags tussen half vijf en vijf uren hebben Hend. ten
Broekhuijs en Catrina Hagens ehelieden overgedragen aan B. Kolkman en zijn vrouw een
weijde de Wensinks Mathe genaamt in Gelselaar gelegen so als die van de andere
Wensinks Mathe is afgedeeld, strekkende met de andere zijde langes het land van de
cessionarien tegens de weijde van Bouhuijs en de Bouhuijs off Wensinks Mathe. Vide
breder op folio 42.
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07.11.1778
folio 3

07.11.1778
folio 3

07.11.1778
folio 3 en 4

07.11.1778
folio 4

07.11.1778
folio 4

09.11.1778
folio 4

09.11.1778
folio 5

Den 7 november 1778 des nademiddags tussen half vijf en vijf uren heeft de weduwe van
Jan ten Broekhuijs pro se et qq met haar dogter Janna overgedragen aan Jan ten Broeke
op Jalink en zijn vrouw een weijde de Wensinks of Bouhuijs Mathe genaamt in Gelselaar
gelegen strekkende langes den graven of Visserie komende van het Bouhuijs, en het land
van Schothorst met het eene einde tegens de voorste Wensinks Mathe en het land van
Holtstege en hier in een kampjen boulands. Vide breder hier voren op folio 43.
Den 7 november 1778 des agtermiddags circa vijf uren, heeft voorschreven weduwe pro
se et qq met haar dogter Janna overgedragen aan Jan Rouhoff en Willemina Scholten
ehelieden een stuk bouland den Vaarkamp genaamt grood ongeveer seven schepel
gesaaij in Gelselaar gelegen bij het Bouhuijs met de eene zijde langes het gemene
voedpat en met de andere langs het land van Schothorst vide breder antea op folio 45.
Den 7 november 1778 des agtermiddags ten vijf uren heeft de weduwe van Jan ten
Broekhuijs pro se et qq met haar dogter Janna overgedragen aan Derk Wannink en zijn
vrouw een stuk bouland het Hekken stukke genaamt grood ongeveer twee en een half
schepel gesaaij in Gelselaar gelegen de Wuelties stege, zo als tans bij E. Klaasen word
geboud. Vide breder antea op folio 47.
Den 7 november 1778, des nademiddags een weijnig na vijf uren heeft meergeseijde
weduwe met haar dogter gecedeert aan Derk Hengstegoor een halve weijde de Vonder
Mathe, grood ongeveer twee koewijdens in Gelselaar gelegen langes de Bolksbeeke en
de gemene stege, waar van de wederhelft aan den koper toebehoord. Vide breder hier
vooren folio 48.
Den 7 november 1778 ’s nademiddaags over vijf uren heeft de meergenoemde weduwe
van Jan ten Broekhuijs pro se et qq met haar dogter Janna overgedragen aan Arend
Koenderink en des zelfs vrouw twee stukjes bouland te samen grood ongeveer drie
schepel gesaaij in Gelselaar in den Slingenkamp naast malkanderen met het eene einde
tegens den gemenen weg, en met de andere tegens Bouhuijs weijde, langes het land van
Bouhuijs en dat van Wijgerink gelegen. Vide breder hier vooren folio 49.
Den 9 november 1778 heeft Simeon Wijghel door zijnen volmagtiger laten overdragen
aan Hendrik Jan Meijlink en Margarita Schapers ehelieden twee stukken bouland op den
Smits kamp tussen de landerien van cessionarien en met het einde aan Broekers weijde,
als meede de geregte halfscheid in een weijdeland, waar van de wederhalfscheijd aan Jan
Derk Ligtenberg eijgen is, schietende aan de weijde van Garrit ter Horst onder Geesteren
gelegen. Vide breder hier voren op folio 51.
Den 9 november 1778 des voordemiddaags een weijnig over elf uren heeft Jochem Kobus
als volmagtiger van Lodewijk Wijghel en Maria Magdalena Avink overgedragen aan
borgemeester F.E. Spanker en zijne drie susters Josina Elisabet, Frederika en Maria Anna
Amelia Geertruid Spanker zijnes principalen eijgendommelijke twee stukken boulands,
naast malkanderen gelegen op den Hesselink Esch, met de eene zijde naast het land van
W. Mullerink en met de andere aan het land van Gerrit Daven als meede een stukjen
boulands op den selven Esch naast het land van geseijden G. Daven met de eene, en met
de andere zijde naast het land van Provisorie Armen van Borculo, en dan nog een
weijdeken gelegen agter het goedjen Baneman off Fuijkebeld aan de eene kante naast
het land de Hoge braak geheten en met de andere zijde naast het weijdeland van wijlen
den gemeensman Jurrien Voors, alles in dese heerlikheijd van Borculo buurschap den
Beel onder de voogdie van Geesteren kennelijk gelegen. Vide breder hier voren op folio
53.
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16.11.1778
folio 6

Den 16 november 1778 des voordemiddaags ten elf uren hebben Egbert Klaasen en
Janna Schipbeke ehelieden aan Anna Mechtelt Roelink weduwe Silvester Emilius ten
Brink voor veertien hondert gulden verbonden haar erve Bannink met het bouw- en
weijdeland daar toe behorende met alle ab en dependentien van dien in Gelselaar
gelegen. Vide breder hier voren op folio 60.
[in de marge staat geschreven:] “1787 den 8 sten maij is dit parceel door de renthefferse bij
executie verkogt en verwinsbrief g’accordeert onder reserve. Vide breder het protocol van
affectatie van dat jaer folio 40”.

24.11.1778
folio 6

Den 24 november 1778 heeft jonker J.C.J van Münster seker contract voor heeren
commissarien uit het hoff van Gelderland den 13 februari 1761 met zijn broeder en
susters gesloten, laten protocolleren en alhier doen registreren, waarbij voorschreven
zijnen broeder en susters aan hem art. 4. voor een jaarlixe uitkeringe vier hondert gulden
in specie hebben verbonden de erven en goederen Bouman en Schutten bij den Huijs
Mensink gelegen. Vide breder hier voren op folio 62 et seq.
24.11.1778
Eodem dato heb ik nog ter instantie als boven geprotocolleert en geregistreert zeker
folio 6 en 7
instrument off erfmaagscheid tussen hem en zijn susters den 20 junij 1778 opgerigt,
waarbij onder anderen aan hem door voorschreven zijne susters worden overgegeven in
vollen eijgendom 1e het goed off de cavenstede Holdijk in de buurschap Dijke gelegen
met de agterstandige pagten, 2e de cavenstede Broekman onder Geesteren, 3e twee
stukken land zo Roeloff Jansen of Leenen en den smit Jan Swickeler bouwen de Grote
Bree genaamt grood ongeveer negen schepel gesaaij in den Geestersen Esch, met hare
huijsen, berg en verdere ap- en dependentien, lusten en lasten, in specie de Grote Bree
belast met vijftig stuiver in de ordinaris verpondinge, en vijf roggen garven, voor de
koster, voogd, ondervoogd en scheuter jaarlix en het maken en onderhouden voor een
vierde part van het hekke aan des Geesterschen Eschs bij den Kroesen Boom tegen over
den Nijenhuijser gaarden en 4e drie banken aan malkanderen in de Geesterse kerk aan de
regter zijde op het choor voor des selfs leven lang, en verdere condities als hier voren
staan gexprimeert op folio 70.
18.01.1779
Den 18 januarij 1779 's agtermiddaags ten vier uuren heeft Frederik Leefers zig ten
folio 7
behoeve van A.J.A. van Münster voor de kosten van zekere proceduure ten hove litis
pendent onder verband van zijn persoon en goederen als borge ingelaten. Vide breeder
hier vooren folio 81.
21.01.1779
Den 21 januarij 1779 heeft J.C.J. van Münster voor de kosten van zodane prodeduire als
folio 7 en 8
boven vermelt staat verbonden zijn cavensteede Broekman genaamt met zijn ab- en
dependentien, neffens twee stukken bouwland door Roelof Jansen, en Jan Zwikkerel
gebouwt wordende de Grote Bree genaamt, ongeveer groot negen schepel gezaaij te
zaamen onder deze voogdije en het laatste in den Geestersen Esch gelegen. Vide breder
hier vooren folio 83.
18.03.1779 en Den 18 maart en 20 dito 1779 heeft mr. J.H. van Basten reële inheeringe en apprehensie
20.03.1779
van possessie van de navolgende effecten aan Geertruij Laarberg weduwe J. Broekhuijs
folio 8
toebehorend verzogt en g’obtineert te weten van de tiendens uit Assink, Mulderink en
Bolkman in een camp lands bij den Brunshorst, in een vijfde gedeelte van de Woeste
Velthaar, als mede wegens zodane penningen en porsien als de kinderen en erfgenamen
van wijlen Geesjen ten Broekhuijs getrouwt geweest zijnde met G. ten Broeke bij
erfdelinge van de nalatenschap van wijlen Jan ten Broekhuijs en Grietjen Bartels in
collatie moeten brengen en het regt van retentie als anders in derselver part van de
goederen zijnde onder anderen den halven Elderinkskamp, de halve Grote Mate, den
Ronden Gaarden, twee stukken bouwland op den Ham en een vijfde gedeelte van de
Woeste Velthaar, onder deze voogdije gelegen voor zo verre de geexecuteerdens daar
aan beregtigt zijn. Vide breder in het ordinaris landgerigts protocol folio 167 et
sequentes.
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07.05.1779
folio 8 en 9

18.05.1779
folio 9

18.05.1779
folio 9

07.07.1779
folio 9

29.06.1779
folio 10
29.06.1779
folio 10
20.07.1779
folio 10

24.09.1779
folio 10 en 11

Den 7 meij 1779 is bij het landgerigte een maagscheid geapprobeert tussen Arent Clasen
weduwnaar van Janna Kubben neffens Jan Kuiper en Hend. Harstink als mombers van
den onmundigen zoon van voorschreven Arent Clasen opgerigt waar bij onder anderen is
overkomen dat de cavenstede den Clasen genaamt, met twee stukken lands onder
Geesteren gelegen in eigendom zullen bezitten de halvscheid voor de vader en de
wederhalvscheid voor den minderjarigen zoon, waar van vide breder in t wezenprotocol
folio 114.
Den 18 meij 1779 des voordemiddaags om halv twaalf uuren hebben Jan Hilhorst en
Trijntjen Duistermathe ehelieden overgedragen aan G. Leenslag en Maria Eekmans
ehelieden een stukjen bouwlands in Gelzelaar in den zo genaamden Stokkings Esch naast
het land van de weduwe Jan de Weerd kennelijk gelegen. Vide breder hier vooren folio
114.
Den 18 meij 1779 des voordemiddaags een weinig na halv twaalf hebben G. Leenslag en
Maria Eekmans ehelieden aan Garrit Rengerink voor hondert vijf en zeventig guldens
verbonden een stuk bouwlands onder Gelzelaar in den zo genaamden Stokkings Esch
naast het land van de weduwe Jan de Weerd gelegen. Vide breeder hier vooren folio 116.
Den 7 julij 1779 des voordemiddaags een weijnig na halv twaalf uren, hebben Garrit
Wunnekers off Jakers en zijn vrouw aan Harm. Telleman en Johanna Kobus, voor zeven
hondert en vijftig gulden in specie verbonden haar kavenstede Jeukers genaamd, zo als
hij die van B. Hartgerink heeft aangekofft met alle des zelfs onderhoren, zo van huijs, hoff
en bouland in Haarlo gelegen. Vide breder hier voren op folio 136.
Den 29 junij 1779 heeft L. Jalink zekere maagscheid judicio overgegeven ten fine van
protocollatie en registrature, waarbij aan hem is toegedeelt een stuk land aan het Rot
onder Geesteren gelegen. Vide breder hier voren op folio 134.
Eodem dato heeft voorschreven L. Jalink dit stuk land verbonden pro litium expensis
tegens de weduwe van wijlen Harmen Hagens. Vide bij de recessen onderling
geventileert.
Den 20 julij 1779 des nademiddaags een weinig voor vijf uren, heeft Geertruid Laarberg
weduwe en boedelhouderse van haren overledenen man Jan ten Broekhuijs op Laarberg
voor haar zelfs en namens hare onmondige kinderen bij decreet van desen weledelen
landgerigte gequalificeert, voorts haar meerderjarige dogter Janna Laarberg aan de
juffrouwen J.E.C., A.S., E.J. en J.B. Vatebender voor duisent gulden verbonden hare
personen, erfgenamen en goederen, stellende tot een speciaal hipoteq daar voor den
utilen eigendom van het goed Laarberg met alle zijne onderhorigheden en tienden zo
daar toe van ouds gehoord hebben als diegene welke speciaal aan de eerste comparante
en hare kinderen en erfgenamen bij het accoord van den 19 julij 1777 met den hofheer
opgerigt zijn geaccordeert en toerkend. Vide breder hier voren op folio 145.
Den 24 september 1779 is bij het land gerigte een maagscheid geapprobeerd tussen
Harmina Hartgerink weduwe Jan Stoffers en haar meerderjarige dogter Elisabet Stoffers,
neffens Garrit Hartgerink en Arent Smalen als momberen van hare minderjarige kinderen
opgerigt, waarbij onder anderen is bedongen, dat van de ongerede goederen bestaande
in een huijs en hoff het Stoffers plaatsjen genaamd, mitsgaders in een stuk bouland van
ongeveer ses schepels gesaai in den Aartmans Esch, als meede in een dito stukjen van
twee schepels gesaai in den Berkel Esch en dan nog in een dag majens hooigrond het
Kremers Slag geheten, langs het grote Kremers Slag bij het Broeke, te samen onder
Geesteren gelegen, de moeder de eene halfscheid en de drie kinderen de wederhelft
erfelijk hebben en genieten zullen. Vide breder in het wezenprotocol folio 135
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04.11.1779
folio 11

Den 4 november 1779 des agtermiddaags even na half vier hebben Arend Hilhorst en
Janna Schreurs ehelieden aan Hendrica de Greve voor eene somma van twee duisent
gulden verbonden hare personen erven en goederen en daar en boven tot een speciaal
onderpand gesteld haren utilen eijgendom van het hofhorig goed Hilhorst in Gelselaar
gelegen, met al zijn getimmer, zaai, weiden en bosgronden, zo als het zelve voor heeren
commissarien uit het hoff van Gelderland den 13 april 1770 is toeerkend. Vide breder hier
voren op folio 158.
[In de marge staat geschreven:] “Deze acte is gerojeert den 25 aug. 1781, vide het protocol aldaar
folio 1”.

10.12.1779
folio 11

18.12.1779
folio 12

07.02.1780
folio 12
31.03.1780
folio 12

10.05.1780
folio 12

11.05.1780
folio 13

11.05.1780
folio 13

11.05.1780
folio 13

Den 10 december 1779 heeft Arend Hilhorst een copie off translaat van zeker concent
door Maurits Casimir graaf van Bentheim Teklenborg den 30 augustus 1779 getekend
overgegeven, waarbij aan hem consent is verleend om het dominium utile van het erve
Hilhorst te mogen bezwaaren met eene somma van twee duisent gulden en sulx ten fine
van protocollatie en registrature so reets op den 2 novemder laastleden is geschied als te
zien hier boven, plura vide antea folio 166.
Den 18 december 1779 des voordemiddaags ten half twaalf uren heeft de heer borgem.
F.E. Spanker als last hebbende van den heer mr. Gijsbert van Hasselt drost deser
heerlikheijd als meede van de heeren P. Munch en D. Westrik, versogt, dat zodanen
declaratoir als haar hoogheden den heere prince en mevrouwe de princesse Chartorijski
conthoralen onder der zelver handtekeningen en zegels in dato den 20 november 1779 in
de france taal hebben afgegeven alhier mogte worden geregistreert. Vide breder antea
folio 167.
Den 7 februarij 1780 heeft Aarne Aarnink pro litium espensis verbonden haar regt aan de
plaatze Aarnink onder Geesteren gelegen, in zodanen procedure, als zij tegens mr. H.J.
van Gelder heeft g’entameert. Vide breder bij de recessen.
Den 31 maart 1780 des voordemiddaags om half twaalf hebben Gerhard Voet en
Geertruit van der Wijk ehelieden overgedragen aan dom. Bernardus ten Cate, het erve
en goed Holstege onder dese voogdie buurschap Gelselaar gelegen. Vide breder hier
voren op folio 188.
Den 10 meij 1780 ’s namiddags ten vier uren, heeft mr. A. Aberson als adjunct fiscaal
peindinge erholden op de gerede en ongerede goederen van Engbert Hagens Gerrits
zoon in specie op een huijs het Schutten Huijs genaamt binnen Geesteren met het eene
einde aan den kerkhoff en met de andere zijde aan het gasthuis staande, ten fine als bij
de acte in het ordinaris landgerigts protocol met meerderen is te vernemen op folio 306.
Den 11 meij 1780 des voordemiddaags om 12 uur hebben Hend. Ruwhoff op Steeltien en
Geertien Groot Hasebroek ehelieden overgedragen aan Jan Weernink op de Kuipers
Plaats en des zelfs huijsvrouw Aalten Kuipers een stuk boulands grood ongeveer vier
schepel gesaai in Haarlo op den Nijenkamp naast het land van de cessionarien en dat het
welke zij hebben verkoft aan Hend. Smit op Schreijbelt gelegen. Vide breder hier voren
op folio 205.
Eodem die actum tempore een weinig over twaalf hebben voorschreven ehelieden
gecedeert aan Hendrik Smit op Scherveld en Aaltien te Velde ehelieden een stuk
boulands in Haarlo op den Nijenkamp gelegen naast het land van Jan Weernink op
Kuipers met de eene zijde en met de andere tegens de landerien van diverse menschen
teindens daar aan schietende. Vide breder hier voren op folio 206.
Den 11 meij 1780 een weinig over twaalf hebben Hend. Smit op Scherveld en Aaltien te
Velde ehelieden aan Garrit Jan Wennink als tijdelijken boekholder der Diaconie van
Eijbergen voor drie hondert ses en twintig gulden in specie verbonden een stuk boulands
in Haarlo op den Nijenkamp so als het zelve op heden aan haar is gecedeert. Vide breder
hier voren op folio 207.
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23.05.1780
folio 13

23.05.1780
folio 14

Den 23 meij 1780 des voordemiddaags op slag van elf uren hebben Garrit Hagens en
Jenneken Koeslag ehelieden overgedragen aan Jan Morgenstern en Hendrica Intra
ehelieden haar huijs en hoff staande te Geesteren aan den kerkhoff schietende met de
eene zijde aan den hoff van Lammert Jansen en met den anderen langes den weg. Vide
breder antea op folio 237.
Den 23 meij 1780 des voordemiddaags om elf uren hebben Jan Margenstern en Hendrica
Intraa ehelieden verbonden voor eene somma van drie hondert gulden aan Mechtelt
Avink haar huijs en hoff staande te Geesteren aan den kerkhoff met de eene zijde aan
den hoff van Lammert Jansen en met den anderen langes den weg. Vide breder antea
folio 240.
[In de marge staat geschreven:] “Dese obligatie is gerojeert den 8 november 1782”.

18.07.1780
folio 14

29.08.1780
folio 14

02.10.1780
folio 14 en 15

Den 18 julij 1780 des voordemiddaags ten half twaalf uren hebben Jan Prior en Johanna
Vunderink ehelieden overgedragen aan Jan Smijs en Anna Margareta Nolmeijer
ehelieden haar stuk bouland onder dese voogdie in den Hesselink Esch tussen de
landerien van het erve Broeke en het land van juffrouw Lamberg gelegen. Vide breder
hier voren op folio 282.
Den 29 augustus 1780 des voordemiddaags circa half twaalf uren, heeft Janna Laarberg
weduwe Derk Vrend overgedragen aan Garrit Wolters en Grietjen Hilhorst ehelieden,
haar vierde gedeelte van en aan een plaatsjen het Wolters genaamt met al het geene
daar toe behoord in Gelselaar kennelijk gelegen. Vide breder antea folio 287.
Den 2 october 1780 des voordemiddaags ten elf uren heeft Janna Laarberg weduwe van
Derk Vrend aan Christiaan Harmelink voor eene somma van duisent gulden in specie
verbonden haar plaatse Tekkelenborg genaamt, met het huis en den gaarden, voorts
twee stukken lands in de Rampen kampen en een kampjen de Korte Haar genaamt te
samen grood ongeveer drie mudde en twee schepels gesaai, drie stukken bouland op de
Hummelinks Haar grood ruim een mudde gesaai, een kampjen boulands het Laarken
genaamt van twee schepels gesaai, een stuk lands op den Haverkamp grood een mudde
gesaai dan nog een vierde part in een hooiland de Watterse Mathe genaamt seven
sestiende part in een weijde het Bouhuis Slag genaamt en een weijde de Nieuwe Mathe
te samen in Gelselaar gelegen. Vide breder op folio 295.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is gerojeert den 22 november 1783. Vide breder het
protocol van bezwaar aldaar folio 235”.

06.10.1780
folio 15

Den 6 october 1780 des voordemiddaags ten half twaalf uren hebben Engbert Hagens en
Jenneken Teklenborg ehelieden aan vrouwe Hadewich van Santbergen weduwe van
wijlen den heer G.J. Coeleman voor een somma van duisent gulden in specie verbonden,
1. een huis hoff en where, 2. Een stuk land het Geerdink stukke genaamt grood 5 schepel
gesaai, 3. Een stuk land op den Sonnenkamp grood een en een half schepel, 4. Den
Slettenkamp grood een schepel gesaai, 5. Een derde in de Geershuis Mathe zijnde
weijdeland te samen onder dese voogdie gelegen. Vide breder hier voren op folio 297.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is gerojeert den 9 maij 1787. Vide het protocol aldaar
folio 382”.

06.10.1780
folio 15

Eodem die ac tempore heeft voorschreven Engbert Hagens in den gerigte ten fine van
protocollatie en registrature pc lands concern een maagscheid overgegeven tussen hem
des zelfs moeder, broders en zusters den 31 augustus 1780 opgerigt waarbij aan hem zijn
toe gedeeld, het land op den Sonnenkamp, een derde part van de Geershuis Mathe, en
het land op den Slettenkamp, als meede het huis aan het Hekke te Geesteren staande
met een hoff en een huisjen daarbij gelegen. Vide breder hier voren op folio 298.
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21.10.1780
folio 16

21.10.1780
folio 16

21.10.1780
folio 16 en 17

Den 21 october 1780 hebben den here grave en mevrouw van Bentheim Tekkelenborg
des nademiddaags om drie uren overgedragen aan Lambert van Ruiven en Ewouda
Harteveld ehelieden voor de eene halfscheid, en aan Johanna Catharina Klinkenbergh
weduwe van Egten voor de wederhalfscheid het dominium directum van het hofhorig
goed Laarbergh, met die daar onder gehorende garftienden met al het gene haar daar
van ten opsigte van de hofhorigheid en luiden daar aan gecompileert heeft voorts de
bloed en zaktiende uit zekere goederen in dese heerlikheid gelegen onder dese voogdie,
speciaal uit de goederen Laarbergh, Boving, Lubberdink, Velthuis, Joling, den Engels
Kamp, Bolkman, Nijenhuis, Assink en Mollering benevens het regt van losse van een
thiend uit het erve Hartgering. Vide breder antea folio 301.
Op dato als boven hebben voorschreven graaf en gravinne van Bentheim Tekelenborg
overgedragen aan Arend Hilhorst, en Janna Schreurs ehelieden het dominium directum
met alle regten en geregtigheden welke zij aan voorschreven plaats in Gelselaar gelegen
gehad hebben. Vide breder antea folio 304.
Den 21 october 1780 des nademiddaags om half vier uur hebben Arend Hilhorst en Janna
Schreurs ehelieden voor eene somma van agt duisent gulden aan de freulen Agnis
Amelia van Palland tot Keppel verbonden in specie alle haar regt eijgendom en
geregtigheid sowel aan het dominium directum als dominium utile van het erve Hilhorst
onder Gelselaar gelegen zo wel het regt welk zij te voren daar aan gehad hebben als het
gene aan haar daar de graaf van Bentheim Tekklenborg cum uxore op heden aan haar is
getransporteert. Vide breder hier voren op folio 305.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 16 junij 1784. Vide het protocol van
bezwaar ten landgerigte folio 257”.

30.10.1780
folio 17

24.03.1781
folio 17 en 18

26.04.1781
folio 18

Den 30 october 1780 heeft Gerrit Lubberdink tegens beding van alimentatie,
overgedragen aan Arend Lubberdink een stuk bouland, grood onvervankelijk drie
schepels gesaai in den Gelselaarsen Esch tussen de landerien van Derk Wichers en Reint
Stokkink gelegen. Vide breder hier voren op folio 310.
Den 24 maart 1781 des nademiddaags circa half ses uren hebben Garrit Hagens en
Jenneken Koeslag ehelieden aan Garrit Daven en zijn huijsvrouwe Henders toe
Wesselshuis voor agt hondert gulden in specie verbonden der zelver huis en where met
den hoff daar agter in het dorp Geesteren met de eene zijde naast het huis van de
weduwe G. ter Weeme, en met de andere naast dat van Garrit Hagens Engberts zoon als
meede de annexe brouwerie cum annexis, widers een stuk bouland op den Berkel Esch
grood ongevaar vier schepel gesaai de Hillegen Bree genaamd, tussen de landerien van
Hend. Bannink en Reind Hagen Brummel, dan nog een stuk bouland op den
Sonnenkamp, tussen de landerien van Gerrit Hagens Jans zoon en Derk Eggink grood
circa een schepel gesaai te samen in bij en onder het Geesterse dorp gelegen. Vide breder
hier voren op folio 329.
Den 26 april 1781 's nademiddaags een weinig over één uuren hebben Jan Hilbers senior
en Jenneken Hofmeier ehelieden voorts Jan Hilbers junior en Geesjen Klein Aarnink, dan
nog Jan Klein Aarnink en Maria Hilbers ehelieden gecedeert aan Jannes Rengerink op
Wormgoor en zijn ehevrouw Geertjen, een stuk bouwland de Duiven Bree genaamd
groot ongeveer vijf schepel gezaaij onder Geesteren buurschap Lempel gelegen, op den
Boeren Esch tusschen de landerien van de erven Wanninkhoff en Kunneman. Vide
breder hier voren pagina 354.
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30.04.1781
folio 18

Den 30 april 1781 des nademiddaags een weinig over drie uuren hebben Jan Roelofsen of
Heuboer en Harmine Broekhuis ehellieden aan Henr. Jan Chosij en des zelfs zuster
Henderietta Chosij voor eene somma van zeven honderd guldens in specie verbonden
haar eijgendommelijke weideland de Koemate genaamt voor de halfscheid, waar van de
weder halfscheid Barent Rotink is toe behorende ongeveer vier dag majens gelegen
onder de heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren buurschap Gelsteren, naast Hilhorst
Akkermaals Maete, en met de andere zijde naast den Olthaever Kamp. Vide breder hier
voren folio 360.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is geroijeerd den 29 april 1803”.

10.05.1781
folio 19

Den 10 meij 1781 des nademiddaags circa zes uuren hebben Gerrit Hagens Engberts
zoon, en Gerritjen Morgenstern ehellieden aan den tijdelijken boekhouder van de
Diaconie Armen van Geesteren voor eene som van zevenhonderd gulden in specie
verbonden derzelver stuk bouwland groot één mudde gezaaij, de Buths Bre genaamt
voor op den Berkel Esch, met de eene zijde naast ’t land van Jan Hagens, en met het eene
einde aan den gemenen vaarweg, dan nog een stukjen land op den Schlettenkamp ruim
een schepel gezaaij groot, naast ’t land van voornoemde Diaconie, en bij Joost
Hendriksen in bouwinge, en eindelijk der comparanten huis, met den daar agter
gelegenen hoff in ’t dorp van Geesteren aan ’t Hek, en voogdie Geesteren respective
staande en gelegen. Vide breder hier voren folio 368.
[In de marge staat geschreven:] “Deze acte is gerojeert den 20 december 1802”.

10.05.1781
folio 19

Den 10 meij 1781 des nademiddaags om zes uuren hebben Garrit Hagens Engberts zoon,
en Garritjen Morgenstern ehelieden, aan Jan Scholten op Aaftink en deszelvs huisvrouw
Mechtelt Hagens op- en overgedragen der comparanten eijgendommelijke eene
koeweidens
[In de marge staat geschreven:] “Staat onder de voogdie Neede folio 16 geregistreert”.

15.05.1781
folio 19 en 20

15.05.1781
folio 20

Den 15 meij 1781 half drie uuren, hebben Teunis Tekelenborg en Jenneken Bennink
eheluiden, aan Henderik ter Horst op den Bollert, en zijne huisvrouw Engele Eggink voor
twe derde gedeeltens en aan Derk Eggink op den Oeverhorst, en Mette ter Horst
ehelieden voor één derde part opgedragen comparanten eijgendommelijke hooiland de
Vrugt genaamt in deze heerlijkheid Borculo voogdie, en buurschap Gelzelaar gelegen in
de Slinge, aan de eene zijde grenzende aan het hooijland van Derk Wicherts en Wolter
Bouwhuijs, en aan de andere zijde aan Holsteges weide, met alle deszelvs oude en
nieuwe regten en geregtigheden. Vide breder hier vooren folio 372.
Den 15 meij 1781 hebben Gerrit Geerdink en Henders Forkink ehellieden, voorts Willem
van Dassen en deszelvs huisvrouw Engele Forkink aan Hendrik Smits op het Scherveld
en zijn ehevrouw Aaltjen te Velde overgedragen, haar eijgendommelijke stuk bouwlands
groot ongevaer twe schepels gezaaij, in de heerlijkheid Borculo onder deze voogdie en
buurschap Haarlo op den Nieuwenkamp, met de eene zijde naast het gemene veld en
met de andere zijde naast het land van Jan Kuijpers kennelijk gelegen. Vide breder hier
voren folio 376.
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17.05.1781
folio 20 en 21

29.05.1781
folio 21

12.06.1781
folio 21 en 22

Den 17 meij 1781 des nademiddaags circa drie uuren hebben Gerrit Klein Laarberg en
Jenneken Bollerts ehelieden aan Garrit Daven, en deszelvs huisvrouw Henders toe
Wesselshuis voor een capitaal van één duizend vijfhonderd en vijftig guldens in specie
verbonden derzelver eijgendommelijke plaatsjen Klein Laarberg genaamt, bestaande in
een huis en annexe grond, voorts het daarbij gelegene bouwland, als den Laarkamp,
groot onvervankelijk twe mudden gezaai, den Klaphouwerskamp, groot ongevaar zes
schepels gezaai, in deze heerlijkheid Borculo, buurschap Gelselaar gelegen, dan nog een
kampien bouwlands van circa zes schepels gezaai de Hofstee genaamt, onder deze
voogdie omtrent het goed Aarnink aan den Togt Graven, en t’eindens schietende aan het
land van het erve Groot Laarberg, als mede een stuk bouwlands in den Muijenkamp van
vier schepel gezaai, naast het land van de weduwe Gerrit ter Weeme, en nog een stukjen
lands in denzelven kamp van circa twe schepel gezaaij naast het land der weduwe van
wijlen Gerrit Hagens, beide laatste parselen insgelijk onder dese voogdie kennelijk
gesitueert. Vide breder hier vooren folio 378.
Den 29 meij 1781 des nademiddaags om vijff uuren heeft Aaltjen Esselink nu op den
Bosch aan Jan Ziel en Trientjen ten Brummeler ehellieden overgedragen haar
eijgendommelijk hooijland genaamt het Ravenslag, in deze heerlijkheid Borculo onder
deze voogdie en buurschap Kulsdom in zijne kennelijke bepalinge gelegen. Vide breder
hier voren folio 381.
Den 12 juni 1781 voordemiddaags ten halv elf uuren, hebben Hendrik Bannink en Teune
Karsenberg ehellieden, ten behoeve van de Diaconie Armen der stad Borculo voor eene
somma van één hondert guldens van twintig stuivers Hollands het stuk in specie
verbonden, derzelver eijgendommelijke stuk bouwlands groot één schepel en één spint
gezaai, in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren, buurschap Lempel, in den Geesterschen
Esch, met de eene zijde langs het land, zo gebouwt word door Gerrit Hagens en, met de
andere zijde langs het land thans bij de kinderen van wijlen Engbert Wanninkhof, in
bouwinge gebruikt, kennelijk gelegen. Vide breeder hier voren folio 390.
[In de marge staat geschreven:] “Deeze acte is gerojeert den 12 julij 1785. Vide breder het
landgerigts protocol van affectatie van dat jaer en datum folio 98”.

12.06.1781
folio 22

04.08.1781
folio 22 en 23

Den 12 juni 1781 des agtermiddaags ten halv zes uuren heeft Do. Ortw. Bernh.
Westenberg predikant te Geesteren cum suis, aan Hendrik ten Cate koopman tot
Neede, deszelvs huisvrouw Gesina ten Cate echtelieden op- en overgedragen hunner
eijgendommelijke drie vierde parten van en aan het erv en goed Forkink in de boerschap
Huere voogdie Geesteren onder deze heerlijkheid van Borculo in zijne kennelijke limiten
en bepalinge gelegen, bestaande in huis, hoff, saadberg, schoppe, bouw- en weidelanden,
voorts zeven koeweiden in de Huerderwaard, met alle derzelver ouwde en nieuwe regten
en geregtigheden. Vide breder hier voren folio 393.
Den 4 augustus 1781 ’s voordemiddaags ten elf uuren, heeft Roelof Jansen en Geertruid
Hagens ten behoeve van de kerk van Geesteren voor een somma van vierhonderd
guldens in specie verbonden, derzelver eijgendommelijke stuk bouwlands, groot drie
schepels gezaai, in den Berkel Esch, naast het land van Wormgoor met de eene, en met
de andere zijde naast het land van Gerrit Heilersigt, als meede een streepjen bouwlands
van een schepel gezaai, op de Slettenkamp met de eene zijde naast het land van Gerrit
Hagens Engberts zoon, en met de andere zijde aan den gemeenen weg te zamen in deze
heerlijkheid Borculo bij het dorp Geesteren kennelijk gelegen. Vide breeder hier vooren
folio 408.

12 november 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-9-

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 428
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1778-1781
Toelichting





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 428




Gedigitaliseerd door FamilySearch
Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht.
Periode 1778-1781 - Scannummers ► 292 t/m 579
(Folionummers 1 t/m 414 - Scannummers 320 t/m 530)



Transcriptie - Registratie van het district Geesteren - Periode 1778-1781
Scannummers ► 543 t/m 554
Folionummers: 1 t/m 23 (afzonderlijk genummerd)




Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Website ► https://www.genealogiedomein.nl

12 november 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 10 -

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 428
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Index - Registratie van het district Geesteren - Periode 1778-1781

Chartorijski, 5
Chosij, 8
Clasen, 4
Coeleman, 6
Cuiper, 1

A
Aarnink, 5, 7, 9
Aartmans Esch, 4
Aberson, 5
Assink, 3, 7
Avink, 2, 6

D

B
Baneman, 2
Bannink, 3, 7, 9
Bartels, 3
Basten, 3
Bennink, 8
Bentheim Tekelenborg, 7
Bentheim Tekkelenborg,
7
Bentheim Tekklenborg, 7
Bentheim Teklenborg, 5
Berkel Esch, 4, 7, 8, 9
Boeren Esch, 7
boerschap Huere, 9
Bolkman, 3, 7
Bolksbeeke, 2
Bollerts, 9
Borculo, 2, 8, 9, 10
Bosch, 9
Bouhuijs, 1, 2
Bouhuijs off Wensinks
Mate, 1
Bouhuijs off Wensinks
Mathe, 1
Bouhuijs Vonder, 1
Bouhuijs weijde, 2
Bouhuis Slag, 6
Bouman, 3
Bouwhuijs, 8
Boving, 7
Braakmans weijden, 1
Brink, 3
Broek, 1
Broeke, 2, 3, 4, 6
Broeke op Jalink, 2
Broeker weijde, 1
Broekers weijde, 2
Broekhuijs, 1, 2, 3
Broekhuijs op Laarberg, 4
Broekhuis, 1, 8
Broekman, 3
Brukers, 1
Brummeler, 9
Brunshorst, 3
Buths Bre, 8
buurschap den Beel, 2
buurschap Dijke, 3
buurschap Kulsdom, 9
buurschap Lempel, 7, 9

C
Cate, 5, 9

Hagen Brummel, 7
Hagens, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ham, 3
Hamersteins op
Wooldink, 1
Harmelink, 6
Harstink, 4
Harteveld, 7
Hartgering, 7
Hartgerink, 4
Hasselt, 5
Haverkamp, 6
Heilersigt, 9
Hek, 8
Hekke, 6
Hekken stukke, 2
Hendriks, 1
Hendriksen, 8
Hengstegoor, 2
Hesselink Esch, 2, 6
Heuboer, 8
Hilbers, 7
Hilhorst, 4, 5, 6, 7, 8
Hillegen Bree, 7
Hofmeier, 7
Hofstee, 9
Hoge braak, 2
Hoge Horst, 1
Holdijk, 3
Holstege, 5
Holsteges weide, 8
Holtmate, 1
Holtstege, 2
Horst, 2, 8
Horst op den Bollert, 8
Huerderwaard, 9
Huijs Mensink, 3
Hummelinks Haar, 6

Daven, 2, 7, 9
Diaconie Armen der stad
Borculo, 9
Diaconie Armen van
Geesteren, 8
Diaconie van Eijbergen, 5
Duistermathe, 4
Duiven Bree, 7

E
Eekmans, 4
Eggink, 7, 8
Eggink op den
Oeverhorst, 8
Egten, 7
Elderinkskamp, 3
Engels Kamp, 7
Esselink nu op den Bosch,
9

F
Fokkink Broek, 1
Forkink, 8, 9
Fuijkebeld, 2

G
Geerdink, 6, 8
Geerdink stukke, 6
Geershuis Mathe, 6
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
Geesterschen Esch, 9
Geesterschen Eschs, 3
Geesterse kerk, 3
Geestersen Esch, 3
Gelder, 5
Gelselaar, 1, 2, 3, 5, 6, 7,
9
Gelselaarsen Esch, 7
Gelzelaar, 4, 8
Giffelers, 1
Greve, 5
Groot Hasebroek, 5
Groot Laarberg, 9
Grote Bree, 3
Grote Mate, 3

I
Intra, 6
Intraa, 6

J
Jalink, 4
Jansen, 3, 6, 9
Jansen of Leenen, 3
Jeukers, 4
Joling, 7

K
Karsenberg, 9
kerk van Geesteren, 9
Klaasen, 2, 3
Klaphouwerskamp, 9
Klein Aarnink, 7
Klein Hasebroek, 1
Klein Laarberg, 9

H
Haarlo, 1, 4, 5, 8

Klinkenbergh, 7
Kloeken, 1
Kobus, 1, 2, 4
Koemate, 8
Koenderink, 2
Koeslag, 6, 7
Kolkman, 1
Konink, 1
Korte Haar, 6
Koster, 1
Kremers Slag, 4
Kroesen Boom, 3
Kubben, 4
Kuijpers, 8
Kuiper, 4
Kuipers, 5
Kunneman, 7

L
Laarberg, 1, 3, 4, 6
Laarbergh, 7
Laarkamp, 9
Laarken, 6
Lamberg, 6
Leefers, 3
Leenslag, 4
Leferink, 1
Ligtenberg, 2
Loman, 1
Lonneman, 1
Lubberdink, 7

M
Margenstern, 6
Meijlink, 2
Mollering, 7
Morgenstern, 6, 8
Muiderman, 1
Muijenkamp, 9
Mulderink, 3
Mullerink, 2
Munch, 5
Münster, 3

N
Neede, 8, 9
Nieuwe Mathe, 6
Nieuwenkamp, 8
Nijenhuijser gaarden, 3
Nijenhuis, 7
Nijenkamp, 1, 5
Nolmeijer, 6

O
Olden, 1
Olthaever Kamp, 8

12 november 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 11 -

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 428
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Index - Registratie van het district Geesteren - Periode 1778-1781

P
Palland tot Keppel, 7
Prior, 6
Provisorie Armen van
Borculo, 2

R
Rampen kampen, 6
Ravenslag, 9
Relker, 1
Rengerink, 4
Rengerink op Wormgoor,
7
Roelink, 3
Roelofsen, 8
Ronden Gaarden, 3
Rosink, 1
Rot, 4
Rotink, 8
Rouhoff, 2
Rouhoffs weijde, 1
Ruiven, 7
Ruwhoff op Steeltien, 5

S
Santbergen, 6
Schapers, 2
Schipbeke, 3
Schlettenkamp, 8

Scholten, 2
Scholten op Aaftink, 8
Schothorst, 2
Schreijbelt, 1
Schreurs, 5, 7
Schutten, 3, 5
Slettenkamp, 6, 9
Slinge, 8
Slingenkamp, 2
Smalen, 4
Smijs, 6
Smit op Scherveld, 5
Smit op Schreijbelt, 5
Smits kamp, 2
Smits op het Scherveld, 8
Sonnenkamp, 6, 7
Spanker, 2, 5
Steelkamp, 1
Stoffers, 4
Stoffers plaatsjen, 4
Stokkings Esch, 4
Stokkink, 7
Stroekmans Plaatsjen, 1
Swerink, 1
Swickeler, 3

Telleman, 4
Temmink, 1
Togt Graven, 9

V
Vaarkamp, 2
Vatebender, 4
Veen, 1
Velde, 5, 8
Velthuis, 7
Visserie, 1, 2
Voet, 5
Vonder Mathe, 2
Voors, 2
Voorst, 1
Vrend, 6
Vunderink, 6

W
Wannink, 2
Wanninkhof, 9
Wanninkhoff, 7
Watterse Mathe, 6
Weeme, 7, 9
Weerd, 4
Weernink op de Kuipers
Plaats, 5
Weernink op Kuipers, 5
Wennink, 5
Wensink, 1

T
Tankink, 1
Tekelenborg, 8
Tekkelenborg, 6
Teklenborg, 6

Wensink Mate, 1
Wensinks Mathe, 1, 2
Wensinks of Bouhuijs
Mathe, 2
Wesselshuis, 7, 9
Westenberg, 9
Westrik, 5
Wichers, 7
Wicherts, 8
Wichgel, 1
Wijgerink, 2
Wijghel, 2
Wijk, 5
Wildaalt, 1
Willink, 1
Winterswijk, 1
Woeste Velthaar, 3
Wolters, 6
Wooldink, 1
Wormgoor, 9
Wuelties stege, 2
Wunnekers off Jakers, 4

Z
Ziel, 9
Zwikkerel, 3

12 november 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 12 -

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

