Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 427
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Geesteren - Periode 1775-1778
De Voogdie Geesteren

07.03.1775
folio 1

20.03.1775
folio 1

24.03.1775
folio 1

13.04.1775
folio 1

Anno 1775 - Den 7 maart heeft Hendrik Holstege versogt en geobtineert peindinge op en
aan het plaatsjen den Dwars genaamt, bestaande in huijs en verder getimmer, voorts op
het gaarden en bouwland daar toe behoorende en alle appertinentien van hetzelve, dan
nog op een gedeelte hooij-grond in het Broekerslag gelegen, welke Gerrit Holstege
bezeten, stervende nagelaten en thans bij desselfs weduwe Jenneken Olthof bezeten en
gepossideert word, in Gelzelaar kennelijk gelegen, ten einde om te verkrijgen en te
hebben affectatie, praeferentie en verzekeringe boven meer andere crediteuren, voorts
om te zijner tijd te erlangen betalinge en restitutie van een capitaal ad twee honderd
guldens en renten daar van verschenen, als breder te zien ten ordinairen landerigts
protocolle folio 288.
Op den 20 maart 1775. hebben Hendrik ten Broekhuijs en Catharina Hagens ehelieden
verbonden voor het aanstaande gewijsde van dusdane procedure, als mr. J.H. van Basten
bij citatie van den 15 december laastleeden heeft aangevangen, en voor dezen weledelen
gerigte tegens den eerstgemelden litis pendent gemaakt, derselver in eijgendom
toestendige twee vijfde gedeeltens van en aan het erve en goed Broekhuijs, onder
Gelselaar gelegen, ten einde als met meerderen ten ordinairen landgerigts protocolle te
vernemen folio 288 verso.
Anno 1775 - Den 24 maart is judicio geexhibeert, en op dienselven dag met assumptie van
regtsgeleerden geapprobeert een magescheid, opgerigt tussen Jenneken Schelfer,
weduwe van wijlen Jan Mols ter eenre, ende Jan Reverdink en Gerrit Aalbers, als
aangestelde momberen over Harmina Mols, onmundig dogtertje van voorschreven
Jenneken Schelfer bij gezeide Jan Mols ehelijk verwekt ter anderen zijde, waar bij aan de
moeder het onder- en overbedde peluwe en kussens, laekens en zloopen op den
inventaris cap. 2. gespecificeert mitsgaders de kiste met de klederen tot haar lijf
gehoorende zijn toegedeelt, en aan het onmondige de klederen en effecten van de vader
op den inventaris cap. 3. uitgedrukt; en is wijders daar bij gestipuleert, dat voor het
overige de moeder de eene halvscheid en het kind de andere halvscheid van alle gerede
en ongerede goederen, praetensien, schulden, en wederschulden des gehelen boedels
zullen hebben, en behouden, als te zien in het weesenprotocol folio 146.
Op den 13 april 1775. hebben Jan Henderik Huijskes en desselvs huijsvrouw Elisabeth ter
Haar, voorts gezeiden J.H. Huijskes als volmagtiger van Johannes Loman en Jenneken ter
Haar ehelieden, als mede Harmina ter Haar weduwe van wijlen Harmen Morgensteren,
dan nog H. Morgensteren, mitsgaders Elisabeth Morgensteren en Jan Morgensteren
mede namens derzelver innocente moeder en grootmoeder Engele Hagens weduwe van
wijlen Henderik ter Haar hier toe bij een richterlijk decreet geauctoriseert overgedragen
aan Henderik Wenninkmeule, desselvs huijsvrouw Geertjen Avink, en haren erven een
stuk bouwland, met de eene zijde langs het huijs en hof van cessionarien, en met de
andere zijde langs den gemeenen weg, bij en aan het dorp Geesteren gelegen, als breder
te zien antea folio 1.
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Registratie van het district Geesteren - Periode 1775-1778
01.05.1775
folio 1 verso

01.05.1775
folio 1 verso

02.05.1775
folio 1 verso

04.05.1775
folio 1 verso
04.05.1775
folio 1 verso

Anno 1775 - den 1 maij heeft B. Gutberleth Plegher als volmagtiger van Frans Janssen en
sijn huijsvrouw Theodora Lansink, voorts van Jan Derk Veldink in qualiteit als voogd en
momber over de onmondige kinderen van gezeijde Theodora Lansink bij haren eersten
man Harmen Hagens Reints zoon in huwelijk verwekt, voor hem zelfs en namens sijne
mede mombers Jan van Londen en Daniel Lansink, overgedragen
1e aan Jan Hagens en sijnen erven een huijs, brouwerij en schuure met twee daar toe
gehoorende hoven, kennelijk in het dorp Geesteren gelegen, als te zien antea folio 3
verso en
2e aan Roelof Janssen desselvs ehevrou en erven sekeren kamp bouwland, het Russeler
genaamt, even buijten het dorp Geesteren kennelijk gesitueert, als mede hier vorens ten
protocolle te zien folio 3 verso et seq.
Op den 1 maij 1775. hebben Hendrik Derksen en desselvs huijsvrouw Jenneken Lunsink,
voorts Derk Hendriks en Jenneken Hilverdink ehelieden overgedragen aan en ten
behoeve van Berend Hartgerink en desselvs huijsvrouw Mette Jakers een huijsjen met
den hof daar aan gelegen, soo als hetzelve tegenswoordig door Harmen Vierdag bewoont
word, in het dorp Geesteren gesitueert en staande, schietende met de eene zijde langs
het huijs van Derk Karssenberg en met de andere zijde aan den vaarweg, als breder te
zien antea folio 5.
Op den 2 maij 1775. heeft Hendrik Hartgerink overgedragen aan Jan Hendrik Krijger en
desselvs huijsvrouw Janna Bolkman, een hooilandjen of weideken, het Kleine
Weerdeken genaamt, in de buurschap Kulsdom met de eene zijde langes de Triers
Mathe, en met de andere zijde en einde aan den Barkel, voorts met t andere einde aan
de Kuipers Mathe kennelijk gelegen, als sulks breder te zien antea folio 5 verso et seq.
Op den 4 maij 1775 heeft Esken Elderink overgedragen aan Catharina Stokkings een stuk
bouwlands het Grote Stuk of de Stokhuerens Breede genaamt in de buurschap Gelzelaar
op den Ebbekink Esch langes Stokkinks land kennelijk gelegen, als te zien antea folio 6.
Op den 4 maij 1775 heeft Catharina Stokkings verbonden ten behoeve van den
weledelen gestrengen heer dor. Willem Francois de Wolff, burgermeester der stad
Lochem en vrouwe Amelia Louisa Falck eheluijden, voor een capitaal van één duijzend
guldens en renten daar van te verschijnen een stuk bouwlands de Stokhuernes Breede
genaamt, groot ongevaer een mudde gezaai op den Ebbekinks Esch, langs Stokkings land,
voorts een stuk bouwlands de Oosterbree geheten mede circa een mudde gezaai groot,
op den zelven Esch met de eene naast Broek Zweers land en met de andere zijde aan het
land van Jan Hilhorst ’t eindens aan den Deuvert, voorts een weideken de Vrugte
geheten, ongevaer van anderhalve dag maaiens, gelegen met den einde aan de Slinge en
met de eene zijde naast den gaarden van Tekelenborg, den Bemers gaarden genaamt, te
zamen in de buurschap Gelzelaar kennelijk gelegen, als te zien antea folio 6.
[In de marge staat geschreven:] “dese obligatie is gerojeert den 10 meij 1782 vide het protocol van
beswaar aldaar op folio 129”.
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23.05.1775
folio 2

26.05.1775
folio 2

31.05.1775
folio 2

Anno 1775 - den 23 maij heeft Aaltjen toe Wesselshuijs weduwe van wijlen scholte
Engbert Wanninkhof overgedragen, soo voor haar selve, als in qualiteit als moeder en
wettige voogdesse van hare vijf minderjarige kinderen, bij opgemelden man in huwelijk
geteelt, en hier toe bij rigterlijk decreet geauctoriseert, aan de hoogwelgeboren vrouw
Anna Maria Tresia baronnesse Hacfort douariere van Eijl, en desselvs erven, twee
parcelen weijdeland, zoo voor dezen tot en onder het erve Mullerink in de buurschap
Kulsdom kennelijk gesitueert, hebben gehoort daar van het eerste de Voorste Vrugt
genaamt, ongeveer drie koeweijdens groot, gelegen tusschen het gedeelte van de
Agterste Vrugt aan Henderik Markerink op Coesvelt cum suis toestendig, en de
koemaate die tot het bovengemelde erve Mullerink behoort, ten weerzijden met eene
afvrugtinge gesepareert. Ende het tweede, zijnde ongeveer twee koeweijdens in de
hooimaate agter den Nijenkamp, beginnende aan de zuijd zijde tegens den twee kolk en
zig strekkende tot aan de grond van Jan Lieftink, zijnde door eene eijken sletting daar van
afgescheijden, als breder te zien antea folio 11.
Anno 1775 - den 26 maij hebben Arnoldus Olminkhof en Elske Kuijpers eheluijden
overgedragen aan Berent Lubberdink en desselvs huijsvrouw voor de eene helft, en aan
Hendrik Bouwman en sijne huijsvrouw voor de wederhelft een kamp bouwlands den
Papenkamp genaamt, in de buurschap Beel, met de eene zijde langs het Bloosbroek en
met de andere zijde langs Mols land kennelijk gelegen, als sulks te zien antea folio 12.
Op den 31 meij 1775 hebben de hoogwelgeborene freulens Anna Johanna Aleida van
Munster en Margaretha Elisabeth Frederica van Duithe genaamt Buth, verbonden ten
behoeve van de eerwaarde Diaconie van Geesteren voor eene capitale somme van twaalf
honderd guldens en rente een weijde de Hallersmeen langes de Bolksbeeke tussen de
weiden van de weduwe Tieberink en Jan te Velthuis kennelijk gelegen, als breder te zien
antea folio 12.
[In de marge staat geschreven:] “dese obligatie is gerojeert den 23 junij 1784 vide het protocol van
bezwaar van dat jaar folio 373”.

26.06.1775
folio 2

18.07.1775
folio 2 verso

05.09.1775
folio 2 verso

Op den 26 junii 1775 hebben Hendrik Euvelgoor en desselvs ehevrouw Geertjen
Scharpert overgedragen aan Willem Keiser en erven, een stuk lands het Slot genaamt,
onder de voogdie Geesteren in sijne kennelijke bepalinge gesitueert, als te zien antea
folio 14.
Anno 1775 - den 18 julii hebben Hillegonda Wanninkhof weduwe van wijlen Garrit
Jaassink, voorts Getruid Jaassink, dan nog Gerrit Bensink en desselvs huijsvrouw Janna
Jaassink, Derk Jaassink en Anna Jaassink overgedragen aan Jan ten Broeke op Jalink en
desselvs huijsvrouw Henders Klumpers een kamp bouwland, den Haarkamp genaamt,
met de eene zijde aan het veld en met de andere zijde langs het Goor, en ’t eindens aan
het land van Arend Klaasen, Klaas Haarkamp en aan het veld, kennelijk gelegen, met de
daarbij behorende vreegrond etc., breder te zien antea folio 14 verso.
Op den 5 september 1775 hebben Reint Aarnink en Aarne Aarnink eheluijden
overgedragen aan Arend Smalen, desselvs huijsvrouw en erven een hooiland het
Kremerslag genaamt, schietende aan de eene zijde langs de Bolksbeeke, en andere zijde
aan de Kleine Beeke, en met den einde aan het hooiland van de cessionarien in dezen
kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 15.
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Registratie van het district Geesteren - Periode 1775-1778
13.11.1775
folio 2 verso

14.11.1775
folio 2 verso

06.12.1775
folio 2 verso

Op den 13 november 1775 hebben Jan Breers op Hesselink en desselvs huijsvrouw
Hendrina Hesselink overgedragen aan en ten behoeve van monsr. Jochem Cobus,
gemeensman der stad Borculo, een weijde, soo bij geseijden Cobus bevorens in gebruijk
is geweest en door sijn edele voor eenige jaaren tot een bleekerie is geapprobieert, met
alle desselvs regten en geregtigheden in specie mede met het beekjen of regt van
hetzelve daar voor heen schietende tot aan het bruggetjen, bij en omtrent het goed
Hesselink, schietende met de eene zijde gedeeltelijk langs de Rietmathe, met de andere
zijde gedeeltelijk langs de landerien van de transportanten en ’t eindens aan de weijde
van Garrit ter Meulen en het voornoemde beekjen gelegen, als breder te zien antea folio
22 verso.
Op den 14 november 1775 heeft den heer richter Elberus een verwins en transport brief
verleent ten behoeve van Jan Rosink van een plaatsjen den Dwars genaamt, bestaande
in huijs, hof en een weijdjen daar aan, alsmede in het land op den Veltkamp daar toe
behoorende, in de buurschap Gelzelaar gelegen, en voor dezen onder de havezathe
Mensink gehoort hebbende, door denzelven bij gerigtelijke, subhastatie en executie op
den 10 october dezes jaars in het openbaar aangekogt, als te zien antea folio 24.
Den 6 december 1775 hebben Gerrit Steelkamp op Klein Hasebroek en Janna Klein
Hasebroek eheluijden verbonden ten behoeve van Jan Berent Scholten en desselvs
huijsvrouw Maria Arentzen, voor een capitaal van drie honderd guldens en renten daar
van te verschijnen een parceel bouwlands groot ongevaer agt schepels ge zaai, onder de
buurschap Haarlo, op den Nieuwen kamp, aan de eene kante langs het gemeene veld na
de zijde aan de Bekenuiten, en met de andere kante naast het bouwland van Jan Kuijpers
kennelijk gelegen, als te zien antea folio 25.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 5 september 1778 vide het protocol
aldaar folio 18".

23.01.1776
folio 2 verso

25.01.1776
folio 3

Anno 1776 - den 23 januarii hebben Jenneken Olthof weduwe van wijlen Garrit
Holsteege voor haar selve en namens hare minderjarige kinderen, dan nog Arent
Holsteege en desselvs huijsvrouw Anna Hemmink overgedragen aan Engbert Hagens en
desselvs huijsvrouw Jenneken Teckelenborgh een vijfde gedeelte weijdegrond in het
Brukers Slag, in de buurschap Gelzelaar gelegen, als breder te zien antea folio 28 verso et
seq.
Anno 1776 - den 25 januarii is een maagscheid, tusschen Willemina te Hoonte weduwe
van wijlen Arent Altena ter eenre, voorts Jan Floors en Jan Blaauwhand als momberen
over het minderjarige dogtertien van geseijde Willemina te Hoonte bij haren gemelten
man ehelijk geteelt, ter anderen zijde opgerigt, en waarbij de halvscheid van de
cavensteede Altena, onder Geesteren gelegen, aan de moeder, en de wederhelfte aan
het minderjarige dogtertien is toegedeelt geprotocolleert invoegen als te zien in het
weesenprotocol folio 160.
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30.01.1776
folio 3

20.02.1776
folio 3

08.03.1776
folio 3

15.04.1776
folio 3 verso

Op den 30 januario 1776 hebben Jan ten Broeke op Jalink en Hendrik Mengers in
qualiteit als momberen over de onmondige kinderen van wijlen Gerrit ten Broeke met
namen, Geesjen, Reint en Gerritjen ten Broeke, bij Anna Mengers ehelijk verwekt, dan
nog den eerstgenoemden, als momber van den innocenten Henderik ten Broeke,
verbonden voor de kosten van sodane procedure als dezelve tegens Henderik ten
Broekhuis hebben geëntameert, en waartoe dezelve door dezen weledelen gerigte
geauctoriseert zijn, de helft van navolgende parcelen, welke aan de onmondigen bij
maagscheid van den 24 januarii 1769 tussen den eerstgenoemden en den gedaagde
selve, als mombers van den innocenten Henderik ten Broeke ter eenre, en Gerrit Grote
Willink en Anna Mengers eheluijden, mitsgaders beijde comparanten als mombers over
de onmondigen voornoemd opgerigt, ter anderen zijde, en ten protocolle van dezen
weledelen gerigte ervintelijk, van het erve Broeke in de voogdie Geesteren gelegen, als 1e
een stuk bouwland, groot ruim tien schepel gezaai, leggende op den Broeker Esch, langs
den groenen weg en het land van Elkink, voorts alle andere parcelen, welke de
onmondige bij gemelte maagscheid zijn toegedeelt, verbindende den eersten comparant
nog daarenboven sodane parcelen als den innocenten Henderik ten Broeke bij gemelde
maagscheid van het erve Broeke zijn toegedeelt, ten einde den gedaagde in cas van
succumbe sig daar aan kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen, alles soo en in
dervoegen, als sulks te zien ten ordinairen landgerigts protocol folio 304.
Op den 20 februarii 1776 is ter secretarie ingekomen eene met assumptie van
regtsgeleerden geapprobeerde maagscheidinge den 17 dito opgerigt tusschen Eva
Hattink weduwe van wijlen Gerrit Tekkelenborg ter eenre, voorts Lodewijk Hartink en
Teunis Tekkelenborg, als momberen over de vijf minderjarige kinderen van geseijde Eva
Hattink, bij haren gemelden man ehelijk geteelt, ter anderen zijde, waar bij, voor soo veel
de ongereede goederen aangaat is gestatueert, dat de moeder voor de eene helfte de
caterstede Bierman, onder Gelselaar gelegen, en de minderjarigen de andere helfte van
dezelve in eijgendom zullen hebben en behouden, en voor het overige omtrent het
gereede gedisponeert, als bij die maagscheijdinge, gemelt dewelke ook ten weesen
protocolle is geinsereert folio 163.
Op den 8 maart 1776 heeft mr. H.J. van Gelder voor zig zelven en mede als volmagtiger
van desselvs moeder de weduwe van wijlen mr. F.W. van Gelder en zuster Hendrica
Christina van Gelder overgedragen en ten behoeve van Berent te Roller en Anna
Hermanna Tellemans eheluiden, en aan Hendrik Jan Meilink en Margaretha Schapers
eheluiden, en derselver erven, een halve weide, de Hasebroeks weide genaamt, en
waarvan de wederhelfte de weduwe Bruntsveld toebehoort, in den Scherpenoort
gelegen, als breder te zien antea folio 30 verso et seq.
Op den 15 april 1776 hebben Henderik Hartgerink, weduwnaar van wijlen Berentjen
Derks, voorts soo veel nodig of dienstig desselvs zoon Alexander Hartgerink en Engele
Hartgerink eheluijden verbonden ten behoeve van monsieur Henderik Tijberink en
desselvs erven voor een capitaal van negen honderd guldens en renten daar van te
verschijnen een weijde of koemathe, voormaals onder het halve erve Esselink behoort
hebbende, omtrent het goed Velthuis, schietende met de eene zijde aan Lieftink weijde,
met de andere zijde aan den Pleer of Perik, met den eenen einde aan den Winkel, en met
den anderen einde aan Kremers weijde, als mede het hoekjen grond of Dijkjes, soo met
willigen als anders bepoot is, bij ’t voornoemde goed Esselink gelegen, schietende met
die eene zijde langs ’t Slat, met den eenen einde aan Lieftink dijk, en met den anderen
einde aan de dijk of grond van Willem Esselink, kennelijk gelegen, als breder te zien antea
folio 33.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 6 meij 1783, vide het protocol van dat
jaar folio 79”.
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Registratie van het district Geesteren - Periode 1775-1778
15.04.1776
folio 3 verso

15.04.1776
folio 3 verso

22.04.1776
folio 3 verso

23.04.1776
folio 3 verso

08.05.1776
folio 4

Op den 15 april 1776 heeft Henderik Hartgerink in judicio ten fine van protocollatie en
registrature overgegeven een maagscheid opgerigt tusschen Jan Olden als gewezen man
van wijlen sijn eerste vrouw Elsken Wanninkhof ter ener, en de erfgenamen van
voornoemde Elsken Wanninkhof ter anderen zijde, luijdende in clausula concernenti: En
is H. Hartgerink toegevallen de halfscheid van de weide bij het Velthuis, als mede den
halfscheid van den Dijk soo met willegen bepoot is, bij Esselink gelegen als breder te zien
antea folio 33 verso et seq.
Op den 15 april 1776 hebben Derk Eggink en Fenneken Fokkink eheluijden overgedragen
aan Alexander Hartgerink, desselvs ehevrouw Engele Hartgerink en derselver erven een
hof of gaarden de Bergstede genaamt, kennelijk aan het dorp Geesteren, met de eene
sijde aan den kamp van ’t Paste en andere sijde aan den vrede grond van Berent
Hartgerink en met den enen einde aan de Bergsteede van Tijberink en anderen einde
aan den Kerken gaarden, als breder te zien antea folio 34.
Op den 22 april 1776 heeft Jenneken Rengers huijsvrouw van Derk Possen gepasseert
hare uijterste wille waar bij heeft gelegateert aan de zoon van haren opgemelten man,
met name Arent Possen, bij desselvs eerste vrouw Jenneken Stroon ehelijk verwekt,
eene somma van drie honderd guldens als mede aan haar neef en nigt Jan en Willemken
Rengers, minderjarige kinderen van wijlen haren broeder Waander Rengers en desselvs
huijsvrouw Jenneken Breukers de somma van twee honderd vijf en twintig guldens,
voorts geinstitueert tot hare erfgenamen in hare overige na te latene goederen die
geene, welke na doode van haar testatrice, ingevolge het regt van successie ab intestato
daartoe soo van de paternele als maternele linie alsdan sullen bevonden worden het
naast beregtigt te wezen, als hier aan breder te zien antea folio 36.
Op den 23 april 1776 hebben Derk Schutte en desselvs huijsvrouw Willemken
Harderwijk overgedragen aan Engbert Hagens en desselvs huijsvrouw Jenneken
Tekkelenborg een huijs in het dorp Geesteren tusschen de behuijsinge van Gerrit Hagens
en het gasthuijs aldaar, en ’t eindens aan den kerkhoff en het huijs van Frederik
Morgensteren staande, als te zien antea folio 36.
Anno 1766 - den 8 maij hebben Jan toe Wesselshuijs, Jan te Raa op Giffel en Gerrit
Daven, in qualiteit als momberen over de vier minderjarige kinderen van wijlen Engbert
Wanninkhof en Aaltjen toe Wesselshuijs, in de tijd egteluijden met namen Grietjen,
Christina, Harmen en Janna, verbonden ten behoeve van den heer Francois de Wolf voor
een capitaal van een duijzend guldens en renten een kaatsteede den Busger genaamt, in
de buurschap Lempel kennelijk gelegen, bestaande in een huijs en gaarden, als mede een
kamp lands den Stoffers of Busschers kamp geheten, groot ongeveer drie mudde gezaai,
in dezelve buurschap aan den Busschers gaarden gesitueert als sulks breder te zien antea
folio 40 verso.
[In de marge staat geschreven:] “deze acte is gerojeert den 3 meij 1783 vide het protocol van
bezwaar van dat jaar folio 75.”

20.05.1776
folio 4

Op den 20 maij 1776 's agtermiddaags ten half ses uuren hebben Hendrik ten Broekhuijs
en desselvs huijsvrouw Catharina Hagens voor de kosten van dusdane appel, als mr.
Johan Hendrik van Basten van dusdane sententie, als tussen hem mr. van Basten
impetrant en g’excipieerde ter eenre, en Hendrik ten Broekhuijs gedaagde en excipient
ter anderen zijden, op den 27 februarii dezes jaars 1776 is gepronuntieert, en waar bij
meergemelten mr. van Basten cum expensis is gecondemneert geworden, op den 7
maart daar aan volgende heeft geinterponeert tot contra appels verburginge gestelt en
verbonden derzelver eigendommelijke twee vijfde gedeeltens van en aan ’t erve en goed
Broekhuijs in de buurschap Gelselaar gelegen, als te zien ten ordinairen landgerigts
protocolle folio 310 verso.
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20.05.1776
folio 4

28.05.1776
folio 4

19.06.1776
folio 4 verso

27.06.1776
folio 4 verso

Op den 20 maij 1776 ’s agtermiddaags een weinig over half zes uuren hebben Hendrik
ten Broekhuijs en Catharina Hagens ehelieden verbonden pro futuro judicato van sodane
saak en actie, als Jan ten Broeke op Jalink en Hendrik Mengers op Wesselink, sig
qualificerende als gerigtelijke aangestelde momberen van en over de onmundige
kinderen van wijlen Gerrit ten Broeke bij Anna Mengers ehelijk verwekt, dan mede
geseijden Jan ten Broeke op Jalink in qualiteit als mede momber van den innocenten
Hendrik ten Broeke, bij citatie van den 30 december laastleeden tegens den eersten
comparant voor dezen weledelen gerigte hebben aangevangen, en litis pendent gemaakt,
hare eigendommelijke twee vijfde gedeeltens van en aan het erve en goed Broekhuijs,
onder Gelselaar gelegen, als te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 311.
Op den 28 maij 1776 hebben Albert Mullerink en Willemina Soerink eheluijden, voorts
soo veel nodig of dienstig Jan Hogesomp1 op Ebbekink en desselvs huijsvrouw Willemina
Mullerink, voor hunzelven, en voor de twee onmondige kinderen van de laastgemelde, in
haar eerste huwelijk bij Jan Scholten geteelt, caverende dan nog Lambert Broekman en
desselvs huijsvrouw Harmina Mullerink, Reintjen Mullerink en Aarne Mullerink
overgedragen aan den weledelen gestrengen heer en mr. George Carel Falck en vrouwe
Wilhelmina Margaretha d’Everdingen van der Nijpoort, egtelieden, het erve ende goed
Mullerink of Mulderink genaamt, in de buurschap Kulsdom kennelijk gelegen, soo als bij
de acte vermelt, mitsgaders een banck in de Geestersche kerke als breder te zien antea
folio 45 verso et seq.
Anno 1776 - den 19 junij hebben Roelof Nijen Esch en Harmina Braskamp eheluijden
bekend schuldig te wezen aan de kerke van Geesteren, boven en behalven eene somma
van drie honderd en tachentig guldens, waar voor op den 26 junii 1747 door Gerrit en
Reintjen Nijen Esch alhier ten signate verband is gepasseert, eene somma van twintig
gulden en daar voor verhijpothequeert de cavensteede Nijen Esch of Rutger genaamt,
met den hof daar aan gelegen, in de buurschap Lempele gelegen, als sulks breder te zien
antea folio 52 verso et seq.
Op den 27 junij 1776 hebben Harmen Konings en desselvs zoon Gerrit Jan Konings
verbonden ten behoeve van den heer Jacob Tichler, koopman te Deventer, desselvs
huijsvrouw Engelberta Duikink en haar weledelens erfgenamen voor eene capitale
somma van twee duijzend en drie honderd guldens, ad twintig stuivers Hollands het stuk,
belovende dezelve jaarlijks en alle jaar van den 23 maij dezes jaars, zullende dus op den
23 maij 1700 seven en seventig voor de eerstemaal verschijnen met drie dergelijke
guldens en tien stuijvers van ieder honderd, dog binnen twee maanden na den
verschijnsdag betalende met drie per cent, te verrenten, hunlieder eigendommelijke huijs
en hof van één mudde gezaai, genaamt de Koninks plaatze, als mede de navolgende
parcelen daar onder behoorende, namentlijk den Hogen Kamp, groot twintig schepel
gezaai, waar aan het huijs staat, voorts een half hooilandjen de Reijse geheten, groot agt
dag maaiens, wiens wederhelfte onder het erve Broekhuijs Huijssteede is behoorende,
met de eene zijde langs het Vosse meeken, met de andere zijde langs het hooiland van
Derk Teckelenborg, dan nog hunlieder stuk bouwlands den Nieuwen Kamp genaamt,
groot ses schepel gezaai, naast het land van Jan Scholten, en eijndelijk een stuk bouwland
het lage eijnde van den Nieuwen Kamp genaamt, tusschen het land van de Koninks
plaatze en de Visscherie van de havezathe Menssink of Jonkeren, en met het eene einde
aan het Twente, te zamen in de buurschap Gelzelaar kennelijk gesitueert, als breder te
zien antea folio 53 verso et seq.
[In de marge staat geschreven:] “de acte van rojement vide hier agter op folio 199 verso”.

1

De naam "Hogesomp" is kennelijk een verschrijving van de naam "Mogesomp".
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27.07.1776
folio 4 verso

Op den 27 julij 1776 hebben Evert Laarmans en Aaltjen Schuttenbelt eheluiden
verbonden ten behoeve van den hoogwelgeboren gestrengen heer Engelbert Tiberius
Haring baron van Harinxma thoe Heegh en sijn hoogwelgeborens ehevrouw vrouw
Maria Sophia baronnesse van Harinxma thoe Heegh geboren baronnesse van Oldenneel
tot den Heerenbrinck, heere en vrouwe van Onstein, voor een capitaal van twaalf
honderd en vijftig caroli guldens en daarop verlopenen renten hunne persoonen gereede
en ongereede goederen tot een speciaal onderpand gestelt een plaatsjen het Laarmans
plaatsjen genaamt, bestaande in huijs, schoppe, berg, putte, hof en gaardengronden,
voorts holtgewasschen, bouwlanderien en weijdegronden, zoo van ouds daaronder
gehoord hebben, als die van tijd tot tijd door aankoop daar onder zijn gebragt, in de
buurschap Kulsdom kennelijk gelegen, als sulks breder te zien antea folio 58 verso et seq.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 29 october 1782 vide het protocol van
affectatien ten landgerigte.”

21.08.1776
folio 5

12.09.1776
folio 5

Anno 1776 - den 21 augusti hebben Garrit Dinkelman en desselvs huijsvrouw Geertruid
Kubben overgedragen aan Garrit Beijershorst een plaatsjen het Smienk genaamt, onder
de voogdie Geesteren bij en omtrent het goed Paste gelegen, invoegen als breder te zien
antea folio 59.
Op den 12 september 1776 hebben Jan Hilbers en Geesken Aarnink eheluiden
verbonden ten behoeve van de kerk van Geesteren voor eene summa van drie honderd
en vijftig guldens en daar op te verlopenen interesse een stukke bouwland de Korte
Beeke genaamt, in de voogdie Geesteren met het eene einde aan den gemenen weg, en
met het andere einde aan het land van Arent Smalen en met de eene zijde naast het land
van Gerrit Roeterink kennelijk gelegen, als sulks breder te zien antea folio 59 verso et
seq.
[In de marge staat geschreven:] “deze obligatie is gerojeert den 28 augusti 1782 vide het protocol
van affectatien aldaar folio 212.”

19.09.1776
folio 5

19.09.1776
folio 5

Op den 19 september 1776 is in judicio ten fine van protocollatie geexhibeert een
maagscheid opgerigt tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Hagens waar bij
toegedeelt zijn aan Garrit Hagens en Geertjen Vrendt eheluiden het huijs en schuurtjen
met den hof daar agter, in het dorp Geesteren tussen de behuisingen van Roelof Jansen
en Frederic Morgenstern gelegen, voorts nog een stukjen bouwland op den Sonnenkamp
tussen de landerien van Engbert en Gerrit Hagens, mede onder Geesteren gesitueert; aan
Lammert Hagens en Aaltjen Esselink eheluijden twee stukjes bouwland in den Aartmans
Esch, aan de eene zijde langs Odijk Dijk, en aan de andere zijde naast het land van
Horstman alsmede den Koem, ook in de voogdie Geesteren gelegen, alles voor sodane
penningen en onder sulke bedingen, als bij dit maagscheid zijn uijtgedrukt en te zien hier
vorens ten protocolle folio 62.
Op den 19 september 1776 hebben Gerrit Hagens Jans zoon en Geertjen Vrent
eheluiden verbonden ten behoeve van de kerk van Geesteren voor een summa van vier
honderd guldens en daar op te verlopene interesse een huijs en hof daar agter, in het
dorp Geesteren tussen de behuijsingen van Roelof Jansen en Frederik Morgenstern
kennelijk gelegen als breder te zien antea folio 63.
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20.09.1776
folio 5

Op den 20 september 1776 hebben Gerrit Krebbers en desselvs huijsvrouw Maria
Berenpas, voorts Jan Krebbers en Garrit Bomers, als oomen en gequalificeerde
momberen over Jan Willem Krebbers minderjarigen soon van den eerstgemelde en
wijlen sijn huijsvrouw Geertruid Bomers verbonden ten behoeve van juffrouw Maria
Hoenties, weduwe van wijlen Jacob Cobus voor een capitaal van vier honderd guldens en
renten daar op te verlopen het plaatsjen den Bomert genaamt, bestaande in een huijs en
een annex klein gaardeken, in een gaarden bij het Steeltjen, en een stuk bouwland
omtrent het huijs bij den Bomert, te zamen in de buurschap Haarlo gelegen als breder te
zien antea folio 64.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 22 september 1789 vide het protocol
aldaar folio 291”.
[Lager in de marge staat geschreven:] “desen gaarden bij het Steeltien is van het verband
ontslagen den 19 october 1781, vide het protocol van beswaar aldaar folio 18.”

28.10.1776
folio 5

Op den 28 october 1776 hebben Gerrit Kleine Laarberg en Jenneken Bollert eheluijden
verbonden ten behoeve van juffrouw Gueltjen de Wolff weduwe des Millevilles voor
een capitaal van elf honderd guldens en renten daar van te verschijnen haar huijs met
den gaarden daar bij gelegen, het Kleine Laarberg genaamt, dan mede het bouwland,
den Laarkamp geheten daar onder behorende, groot ongeveer negen schepels gezaai,
een stuk bouwlands op den Klaphouwers kamp, groot ses schepels gezaai, te zamen
onder Gelzelaar, en nog een stukjen bouwlands van twee schepels gezaai op den Muijen
Kamp, onder Geesteren kennelijk gesitueert, breder te zien antea folio 65.
[In de marge staat geschreven:] “deze obligatie is gerojeert den 16 meij 1777, vide hier agter folio
105”.

28.10.1776
folio 5 verso

28.10.1776
folio 5 verso

02.11.1776
folio 5 verso

09.11.1776
folio 5 verso

Anno 1776 – den 28 october hebben Jenneken Heijink, weduwe van wijlen Gosen
Dinkelman voor haar selve en als moeder en wettige voogdesse van en over hare twee
onmondige kinderen, bij haren voorschreven eheman in huwelijk geteelt, voorts hare
meerderjarige kinderen Arent en Berend Dinkelman, dan nog Janna Dinkelman, te
zamen voor haar zelve en voor haren respectiven absenten zoon en broeder Jan
Dinkelman, een ieder in solidum de rato caverende, overgedragen aan Jan Stroon, modo
Nieuwenhuijs, een weijdjen of hooiland het Bergmeeken genaamt, tusschen den
Zeinswaerd en Heijinks Esch, in de buurschap Huurne kennelijk gelegen, als breder te
zien antea folio 66.
Op den 28 october 1776 heeft Jan Nieuwenhuijs overgedragen aan Gerrit Bannink,
Aaltjen Leerink sijne huijsvrouw, en derzelver erven een weijdeland het Bergmeeken
genaamt, groot ongevaer twee dag gras maaiens in de buurschap Huurne, aan de eene
zijde naast de weijdegrond den Zeins waerd geheten, met de andere zijde naast het
bouwland den Heijink Esch genaamt, met den eenen einde aan de Heijinks weijde, en
met den anderen einde aan de Bergmaate van Dinkelman kennelijk gelegen, breder te
zien antea folio 66 verso.
Op den 2 november 1776 hebben Jan te Entele en Jenneken Menkvelt eheluijden,
alsmede derzelver zoon Willem te Entele, overgedragen aan Willem Mullerie en sijne
erven een plaatsjen de Mors of Morsman genaamt, bestaande in een huijsjen, gaarden
en bouwland, met de houtgewaschen ab- en dependentien in de buurschap Huurne aan
den Huur Morsch, schietende het bouwland met de eene zijde langs het land van
burgermeester Spancker, kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 64.
Op den 9 november 1776 hebben Jan Roelofsen of Heuboer genaamt, en Harmina ten
Broekhuijs sijn huijsvrouw, overgedragen aan Jan Borghorst en Jenneken Borghorst
eheluijden en haren erven een parceel bouwland het Coelen stukke genaamt, leggende
aan de zuijdzijde bij het Armen land, en aan de noordzijde bij Oosterkamp sijn land in de
buurschap Gelzelaar in den Gelselaarschen Esch, groot ongeveer ses schepels gezaai, als
breder te zien antea folio 69 verso.
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14.11.1776
folio 5 verso

18.11.1776
folio 5 verso

28.11.1776
folio 6

02.12.1776
folio 6

03.01.1777
folio 6

13.01.1777
folio 6

Op den 14 november 1776 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Reint Bannink
en Johanna Schuurman eheluijden verbonden ten behoeve van Arent Jaelink en Aleijda
Noorderdorp eheluijden voor een capitaal van een duijsend caroli gulden en daar op te
verschijnen rente een derde part van den Wossink in landerijen bestaande, en haarlieder
huijs soo sij bewoonen en den gaarden daar bij gelegen, alle gelegen binnen en om
Gelselaar, gelijk dit te zien antea folio 70 verso.
Op den 18 november 1776 hebben Arent Jan Bloemena en Derksken Elderink ehelieden
overgedragen aan Hendrik Bruekers en Berentjen Botloon ehelieden een vijftiende
gedeelte aan en in den Broekers kamp, in de buurschap Gelzelaar bij de behuisinge van
Broekers kennelijlk gelegen, breder te zien antea folio 71.
Anno 1776 - den 28 november is ter instantie van de erfgenamen van wijlen Maria
Ruwhof geprotocolleert een maagscheid tusschen dezelve over den boedel van die
overledene opgerigt, waarbij van de één duijzend guldens, gevestigt in het goed Rixen in
de buurschap Gelzelaar gelegen toegedeelt zijn
• aan Jochem Ruwhof en Janna ten Damme eheluijden een somma van twee honderd
vijftig guldens.
• aan Hendericus Ruwhof insgelijks twee honderd en vijftig guldens, en
• aan Janna Ruwhof vijf honderd guldens mits daar van aan Bernardus Ruwhof
uijtkeerende twee honderd en vijftig guldens.
Videatur dit maagscheid antea folio 72 et seq.
1776 - den 2 december heeft Jan Forkink gelegateert aan de nagelaten kinderen van
wijlen zijn broeder Egbert Forkink met namen Reintien, Margareta, Engele en Henders
Forkink de geregte halfscheijd van alle zijne gerede en ongerede goederen, die hij
stervende zal nalaten, en widers tot zijne erfgenamen g’institueert en de wederhelfte, die
gene welke volgens het regt van successie daar toe na out landt regt sullen wesen
geregtigt, vide breder hier voren folio 73 verso.
1777 - den 3 januari ’s voordemiddags circa 10 uren heeft Engbert Hagens als tijdelijken
diacon van Geesteren peindinge erholden op de gerede en ongerede goederen van
Harmina ter Haar weduwe van wijlen Harmen Morgensteern, en de kinderen bij dezelve
verwekt, specialik op der selver behuijsinge en hoff cum annexis binnen Geesteren, naast
dat van de weduwe Ter Weme staande en bij haar bewoond wordende, als meede op
een huijs en hoff tussen de woninge van de weduwe Wildrink en een hoff so Jan ter Haar
in bouwinge heeft, meede in Geesteren gelegen, voorts op sodane gedeelte als deselve
en haar kinderen competeren in de behuijsinge en berg door H.W. Karsenborg gebruijkt
wordende, voorts meede op de vrugten van sodane weijde als zij van Hilhorst in gebruijk
heeft, voorts op alle de ongerede parcelen, welke zij in dese heerlikheijd mogt hebben of
besitten relatio tot de acte van peindinge in het ord. landtgerigts protocol folio 322 verso.
1777 - den 13 januari voordemiddaags ten tien uren heeft den hoogwelgeboren J.D.C.
vrijheer van Hekeren heer van Roderlo etc. etc. etc. laten protocolleren en registreren,
en teffens te kennen gegeven, dat bij acte van den 21 october 1772 door hunne
hoogheden den here Adam prince Chertorijski en vrouwe Isabella princesse Czartorijski
heer en vrouw van Borculo aan zijn hoogwelgeboren is geaccordeert om het regt van de
jagt in voorschreven heerlikheijd, het welke voormaals aan den huijse de Camp
hebbende toebehoort en daar na aan den huijse Schothorst was geannexeert, te mogen
verleggen op en aan den huijse van Roderlo, ten einde als bij de acte hier voren met
meerderen is te vernemen op folio 74.
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20.01.1777
folio 6 verso

01.03.1777
folio 6 verso

06.03.1777
folio 6 verso

1777 - den 20 januari des voordemiddags om half twaalf heeft de heer Derk Westrik als
geconstitueerde volmagtiger van de prins en princesse Czartorijski overgedragen aan den
doorlugtigsten voorst en heer Willem bij de gratie Gods prince van Oranjen en
Nassauw, mitsgaders hooghst des selfs successeuren de hoge en vrije heerlikheijd
Borculo met alle des selfs regten, regalien, privilegien en verdere praerogativen en
præeminentien, voorts de navolgende goederen onder dese voogdie gelegen, namentlijk
de erven Assink, Boevink en Lubberdink, het goed Mensink oft Jonkeren en de
caterstede Bik, de erven Forkink en Geerdink het Olijmolen Holt in Haarlo, neffens alle
regten en geregtigheden, lusten en lasten tot de voorschreven erven en goederen
enigsins gehorende, niets van allen uitgesondert, vide breder hier voren op folio 75 verso
q.r.
1777 - den 1 maart voordemiddaags ten half elf uren heeft Hend. Veltkamp eene
beslotene dispositie aan het landgerigte overgegeven waar bij den zelven tot erfuter en
executeur van zijnen boedel heeft aangesteld zijn oom Jan Busscher en bij des selfs
overlijden zijn vrouw, en na dode van beijde hare kinderen, vide breder hier voren folio
79.
1777 - den 6 meert des voordemiddags omtrent twaalf uren heeft B.R. Westenberg pro
se et nomine uxoris aan F. de Wolf gecedeert een gevestigde obligatie door Jan Aarnink
en zijn vrouw den 5 september 1765 ten zijnen voordele alhier ten landgerigte gepasseert
ter somma van 1600 gulden en waar voor de selve haar erve en goed Aarnink met allen
toebehoor van dien hebben verbonden dog vermits daarop is afgelegt een somma van
ses hondert gulden so is de cessie ook niet hoger als voor duijsent gulden gepasseert
waar meede die voorschreven obligatie kan worden afgelegt, vide breder hier voren folio
81.
[In de marge staat geschreven:] “gerojeert den 1 november 1777 vide hier agter folio 153”.

13.03.1777
folio 7

27.03.1777
folio 7

01.04.1777
folio 7

1777 - den 13 meert ’s voordemiddags circa elf uren heeft Essele te Entele weduwe van
J.H. Niland peindinge versogt op de gerede en ongerede goederen van Roeloff Maats in
specie meede op des selfs plaatsjen het Maats genaamt, voor so verre hij daar aan
eenigsints geregtigt is, en sulx ten fine als bij de acte van peindinge in het ord. land gerigts
protocol ervintelijk op folio 6 verso.
1777 - den 27 meert is een maagscheijd ter secretarie gebragt, tussen Berent Hagens
weduenaar van Berentjen te Paste, en des zelvs zoon Harmen Hagens op voorschreven
dag en jaar opgerigt, waarbij neffens de gerede goederen aan de zoon is overgegeven een
stuk land voor de halfscheijd in de Boerte naast dat van Arent Smalen en dat van Gerrit
Hartgerink in dese voogdie gelegen vide breder hier voren op folio 81 verso.
1777 - den 1 april ’s voordemiddags ten half twaalf uren hebben Garrit Huijskes en
Gerritjen Naas oft Nahuijs ehelieden overgedragen aan Christoffer ten Cate haren
gaarden in de Haar tussen die van Jan Smit en die van Teunis Grijsen en Jan Hondelink
mitsgaders die van de transportanten met den eenen einde aan de gaarden van B. en J.
Ruwhoff en met den anderen aan de Hofmaten onder dese voogdie gelegen, vide breder
hier voren op folio 82 verso.
[In de marge staat geschreven:] "Worden Neede geregistreert".

14.04.1777
folio 7 en 7
verso

1777 - den 14 april is het testament van Hend. Veltkamp de dato den 1 meert 1777
geopend, waar bij den zelven aan Jan Busscher en Berendina ter Huurne ehelieden heeft
gemaakt de halfscheijd van zijne nagelatene gerede en ongerede goederen en bij voor
aflivigheijd van de zelve aan hare wettige lijfs erven, als meede vijftig gulden voor der
zelver moeijte als erfuter en executeur van dit zijn testament, met verdere
verwillekeuringe dat de overige halfscheijd van zijne gerede en ongerede goederen door
voorschreven ehelieden Busscher en zijne andere erfgenamen zal verdeelt worden, zo en
in diervoegen, als na landregten behoord, vide breder hier voren op folio 86 verso.

28 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 427
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Geesteren - Periode 1775-1778
16.04.1777
folio 7 verso

01.05.1777
folio 7 verso

01.05.1777
folio 8

16.05.1777
folio 8

1777 - den 16 april heeft mevrouw de wedue van wijlen mr. F.W. van Gelder een
maagscheijd ter secretarie gesonden ten fine van protocollatie en registrature per claus.
concernentes tussen haar en haare twe kinderen opgerigt den 7 februari 1750 waarbij
onder anderen aan de moeder is toegedeelt den hoff in den Geestersen Dijk als mede de
landerien agter op den Ligtenhorst en Langen Enk met het weijdeken en hofjen en aan de
dogter H.C. van Gelder de weijde op het Stads broek en een stuk land voor op den
Ligtenhorst, vide breder op het protocol van affectatien ten stadgerigte folio 155 verso.
1777 - den 1 meij des voordemiddags omtrent 12 uren hebben Jan Hallers en Elisabet
Volkerink ehelieden aan Hendrik Jan Chosij en sijn suster Hendrietta voor eene somma
van twe duijsent gulden in specie verbonden haar plaatse de Hallers plaatse genaamt,
bestaande in huijs, hoff en schoppe neffens het daarbij gelegen bouland schietende
langes het land van Velthuijs, als meede een vierde gedeelte van agt dag majens
grasgrond het Harink Hag genaamt, so als voorschreven parcelen haar bij houlix
voorwaarden van den 11 december 1757 aan den eersten comparant zijn overgegeven,
vide breder hier voren op folio 91.
1777 - den 1 meij des nademiddags even over drie hebben Garrit Steelkamp en Elsken
Sluijter gecedeert aan Henders te Velthuijs weduwe wijlen Harmen Wormgoor haar
hooijgrond, bestaande in het agtste gedeelte van de Hallink mate, onder dese voogdie in
den Culsdom aan de Berkel en aan den kamp van Schuppert gesitueert, vide breder
antea folio 92.
1777 - den 16 meij des agtermiddags een weijnig na half twee heeft de weduwe van
Hend. Budde en haar zoon Hend. peindinge erholden op de gerede en ongerede
goederen van Harmina ter Haar weduwe Harm. Morgenstern als imboedel des huijses
etc. dan meede op het huijs en den hoff neffens een huijsjen daarbij off instaande, door
haar bewoond wordende, voorts op een huijs en hoff binnen Geesteren aan den kerkhoff,
dan meede op drie koeweijdens onder Geesteren gehorende en aan voorschreven
weduwe en hare kinderen toestendig, waarin Arent Rengers en de weduwe Ter Weeme
een koeweijde hebben, zo ook aan en op een stuk land, met het gewas daar op staande
grood ruim een mudde gesaij op den Pastorien kamp gelegen, dan nog op een stuk land
met het gewas daarop staande grood omtrent twee schepels gesaij op den Kraijenhoff,
en sulx voor eene somma van drie hondert seven en taggentig gulden en 2 penningen,
vide breder in het ord. landtgerigts protocol op folio 12 verso.
[In de marge staat geschreven:] “alle dese parcelen uitgenomen het eerst genoemde zijn van de
affectatie op den 2 junij 1778 ontslagen waar van vide breder hier voren op folio 196”.

16.05.1777
folio 8 en 8
verso

1777 - den 16 meij post meridiem circa mediam tertiam hebben Hend. Hofmeijer op
Tekkelenburg en Eva Hartink ehelieden aan W.F. de Wolf en A.L. Falk eehelieden voor
twee hondert en tien gulden verbonden in specie haar cavenstede den Bierkamp
genaamt bestaande in een huijs en gaardengrond grood ongeveer ses schepel gesaij
onder Gelselaar gelegen, vide breder hier voren folio 103.
[In de marge staat geschreven:] “gerojeert den 6 maij 1790 vide aldaar het protocol van affectatie
folio 426”.

16.05.1777
folio 8 verso

1777 - den 16 meij des agtermiddags circa drie uren hebben Gerrit Kleine Laarberg en
Jenneken Bollers ehelieden aan Jan Hend. Muijderman voor twaalf hondert en vijftig
gulden verbonden hare personen gerede en ongerede goederen in specie haar plaatze
het Kleijne Laarberg genaamt, bestaande in huijs en verder getimmerte, voorts bouw,
hooi- en weijdelanden daar toe en bij gehorende onder Geesteren en Gelselaar gelegen
vide breder hier voren folio 104.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 21 meij 1781 vide het protocol van
affectatien aldaar”.
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28.05.1777
folio 8 verso

1777 - den 28 meij ’s namiddaags ten twee uren hebben Willem Lappenschaar en Christ.
Deesker ehelieden aan Arent Slotboom en Hendrica Hoeberink voor negen hondert
gulden in specie verbonden haar plaatse, de Deeskes plaatse genaamt, als huijs, schure
en een gaarden daar aan gelegen, als mede haar bouw- en weijdeland het Vrugtjen naast
en tussen Schervelts gaarden, en den grond onder het erve Forkink gehorende, dan nog
een stuk lands in den Nieuwen kamp langes de Landeweer het Bestemoers stukke
genaamt te samen in Haarlo gelegen vide breder hier voren folio 106.
[In de marge staat geschreven:] “gerojeert den 14 van bloeimaand 1810. Vide protocol van
affectatien des ambts Borculo ibid. folio 189”.

02.06.1777
folio 8 verso
11.06.1777
folio 8 verso
en 9

23.06.1777
folio 9

1777 - den 2 junij is het testament van Nicolaas Harmen Olmius voor het stadtgerigte van
Zutphen den 15 junij 1773 gepasseert, alhier geprotocolleert waar van vide breder hier
voren folio 108.
1777 - den 11 junij voordemiddags om elf uren hebben Gerrit Laarberg en Jenneken
Bollers ehelieden overgedragen aan Derk Bannink en Maria Olthoff ehelieden een stuk
bouland het Slingen stuk genaamt in den Esch tussen de landerien van Arent Lubberdink,
Hendrik Bollers aan de Biermans Stege kennelijk in Gelselaar gelegen vide breder hier
voren op folio 115.
1777 - den 23 junij voordemiddaags ten tien uren, heeft Theod. Wend. Bekkink peindinge
erholden tegens Reint Mengerink en Aarne Aarnink op een weijde het Hag genaamt,
agter het goed Bolk langes Wanninkhoffs weijde als meede op het erve Grood Aarnink,
te samen onder dese voogdie kennelijk gelegen, so verre de debiteuren daar aan
geregtigt zijn, en sulx om door dit middel er erlangen eene somma van hondert en vijftig
gulden cum interesse et expensis, vide breder in het ord. landt gerigts protocol op folio 19
verso.
[In de marge staat geschreven:] dese acte is geroyeert den 13 april 1778 vide het ord. landtgerigts
protocol folio 65".

24.06.1777
folio 9

1777 - den 24 junij des voordemiddags om elf uur heeft Hermina ter Haar weduwe van
Harmen Morgenstern, pro se et qq, aan de Diaconie Armen van Geesteren gecedeert
een obligatie ad vijf en seventig gulden door Janna Kleijn Veldink weduwe Teunis
Koeslag den 16 meij 1763 ten voordele van voorschreven weduwe en haar man alhier ten
protocolle gepasseert, vide breder hier voren op folio 121.
[In de marge staat geschreven:] “gerojeert den 27 julij 1787 vide het protocol van bezwaar van dat
jaar folio 436”.

07.07.1777
folio 9

20.08.1777
folio 9 en 9
verso

1777 - den 7 julij is in het wesen protocol een maagscheijd geregistreert tussen Jan
Reverdink en Gerrit Albers als mombers over de minderjarige dogter van Jenneken
Schelfer weduwe Jan Mols, en voorschreven weduwe opgerigt, waarbij aan de zelve is
toegedeelt neffens hare kinderen de Molsplaatze bestaande in huijs, hoff, schuur,
landerien en weijdegronden als meede het katersplaatsjen de Stroete genaamt onder
dese voogdie in den Beel gelegen op conditien als daarbij zijn bedongen vide het protocol
aldaar folio 17.
1777 - den 20 augusti is een accoord den 17 julij 1777 voor den hove van Gelderland
tussen Reind Mengerink en zijn vrouw Aarne Aarnink gecelebreert, ter secretarie
overgegeven ten fine van protocollatie en registrature waarbij de selve quoad thorum,
mensam et bona zijn gescheiden, met beding onder anderen dat de vrouw zal behouden
het goed Aarnink cum ap en dependentiis en dat de selve, behalven de capitalen
daarinne gevestigt, nog daar en boven daar inne zal mogen negotieren en vestigen eene
somma van drie duijsent ses hondert en seventig gulden voor eens mits uitkerende aan
haar man voor 1 november 1777 430 gulden en dat voor ’t overige ’t zelve goed ten allen
tijden zal zijn en blijven inalienabel en met geen verdere schulden mogen worden
beswaart vide breder hier voren folio 129 verso.
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15.09.1777
folio 9 verso

17.09.1777
folio 9 verso

17.10.1777
folio 10

28.10.1777
folio 10

1777 - den 15 september des voordemiddags circa half twaalf heeft de gravinne van
Stirum cum suis overgedragen aan mr. G.C. Falk en des selfs ehegemalinne, den Hoff te
Haarlo of Scholte van Haarloos plaatze met alle ap en dependentien onder dese voogdie
gelegen, vide breder antea folio 142 verso.
Op den 17 september 1777 is een maagscheijd tussen Teunis Tekelenborg en de
momberen van zijnen zoon Roeloff Tekelenborg bij het landgerigte met advis van
reghtsgeleerden geapprobeert waar bij aan de vader zijn toegedeeld neffens het gerede,
het plaatsjen Tekkelenborg met den annexen gaarden met het kampjen daar omtrent
gelegen, het bouland de Oosterbree, de weiden de Vrugt en de Maat genaamt, en de
voordelige bedels schulden, en aan de zoon Roeloff voor zijn moederlijk goed twee
stukken bouland op het Aaftink Rot onder Geesteren gelegen vide breder de conditien
hier van op het wesen protocol folio 25.
1777 - den 17 october des morgens omtrend twaalf uren hebben Harmen Hagens Engb.
zoon en Aarne Maatmans ehelieden overgedragen aan Jan Nijen Esch en zijn vrouw
Geertien Jolink haar agtste gedeelte van het Grote Kremers Slag onder dese voogdie met
de eene zijde aan de Bolksbeeke en met de andere aan de Kleine Beeke gelegen met het
regt van uitwegen uit het Stroon Slad door Kremers Slag. Vide breder hier voren op folio
150.
1777 - den 28 october des voordemiddags circa twaalf uren heeft Aarne Aarnink
gesepareerde huijsvrouw van Reind Mengerink aan mr. Johan Schrassert en des zelfs
ehevrouw Gerharda Westenberg voor eene somma van drie duijsent seshondert en
seventig gulden in specie verbonden het erve en goed Aarnink met alle daar onder tans
gehorende en beseten wordende landerien, so van bouw als weijdeland en holtgewas
niets daarvan uitgesondert onder Geesteren kennelijk gelegen, vide breder hier voren
folio 150 verso.
[In de marge staat geschreven:] “dese acte is gerojeert den 2 novemb. 1781, vide het protocol van
vestenissen aldaar folio 30”.

08.11.1777
folio 10 en 10
verso

1777 - den 8 november des voordemiddags omtrent elf uren heeft mr. J.H. van Basten
met peindinge geprocedeert op de gerede en ongerede goederen van Geertruij Laarberg
weduwe van wijlen Jan ten Broekhuijs en hare kinderen bij geseijden haren man ehelijk
verwekt als imboedel des huijses en al het gene onder het gerede kan worden gerekend,
voorts op een kamp land bij den Brunshorst grood ongeveer ses schepel gezai, een stuk
bouland op den Stokkinks Esch het Hekke stukke genaamt aan de gemene stege en het
land van Bollert ongeveer 3 schepel gezai, een stuk bouland in den Slingen kamp tussen
de landen van Aarne Wigers en G. Bannink grood ongeveer 2 schepel gezai, het hooij off
weiland de Bouhuijs off Wensinks Maat met een stukjen bouland het Slinge stuk
genaamt, de Wittaalt grood vijf koeweijdens, den halven Bouhuijs nu Broekhuijs
Vaarkamp grood ongeveer 7 schepel gezai, de halve Vunderink Maat grood 2
koeweijdens, het huijs op den Wensinks cavenstede met het gaarden en bouland
daaraan, voorts de weijde off hooijgrond en een afgedeelt vierde gedeelte van het
bouland daar naast, een vijfde gedeelte van de Woeste Velthaar naast den
Elderinkskamp grood ongeveer 7 schepel gezai, dan nog op den halven Elderinks kamp
langes Rouhofs gaarden de halve Grote Maat langes de Papen Maat, den Ronden
gaarden bij den Dorp gaarden, twe stukken bouland op den Ham het eene naast het land
van Rouhoff en het andere naast het land van Holstege en een vijfde gedeelte van de
Woeste Veltkamp, vide breder bij de acte ten ord. landsgerigte q.r. op folio 27.
[In de marge staat geschreven:] "Den 7 november 1778 zijn eenige parcelen van dese gepeindete
effecten ontslagen, vide in protocollo sequenti folio 37".
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26.02.1778
folio 10 verso
en 11

09.03.1778
folio 11

16.03.1778
folio 11 en 11
verso

02.04.1778
folio 11 verso

1778 - den 26 februari den heer mr. H.J. van Gelder sekere houlix voorwaarde ter
secretarie gesonden ten fine van protocollatie en registrature in dato den 13 november
1767 tussen Jan Groot Hornt als bruidegom en Aarne Aarnink als bruid, waarbij den
bruijdegom onder anderen heeft aangebragt het vierde part van het Kremers Slag en de
bruits ouders meede gegeven de gehele Arendinks plaatse, bestaande in huijs, hoff, bouen weijdeland op conditien als daarbij ook hebben den bruijdegom en bruid, inval zonder
kinderen uit dit houwelik geprocreërt natelaten, malkanderen bij forme van morgengave
gegeven den eijgendom van alle des eerst stervende goederen vide breder hier voren op
folio 164.
1778 - den 9 maart is bij het landgerigte geapprobeert een maagscheid tussen Aalten
Albers weduwe G.J. Konink en de mombers van haar minderjarige dogter Gerhardina
opgerigt, waar bij aan de moeder erfelijk is toegedeeld alle de gerede en ongerede
goederen van de Koninksplaats in Gelselaar gelegen bestaande in huijs, hoff, schuure en
saatberg en een kamp boulands daarbij off aan gelegen den Nieuwen Kamp genaamt,
met een hooijweide de Koninks Rijse genaamt, mits dat de moeder voor haar particulier
bezwaar zal houden alle de schulden waar meede desen boedel is bezwaart, en daar
boven aan haar dogter als zij meerderjarig zal zijn off dat zij komt te trouwen uitkeren
eene somma van seven hondert een en dartig gulden en ses stuivers waar voor de
Koninksplaats met het geen verder voor de dogter en de schoonvader Harmen Konink is
bedongen verbonden zal blijven, vide breder in het wesen protocol folio 47 verso.
1778 - den 16 meert is een houlix voorwaarde ter secretarie overgegeven ten fine van
protocollatie en registratuure tussen Jan Scholten als bruidegom en Mechtelt Hagens
waarbij den bruidegom aanbrengt alle gerede en ongerede goederen, en de bruid al het
gene zij tans besit en wat haar beijden verder aanerven en aansterven kan, vervolgens
heeft den oom Gosen Aaftink aan bruidegom en bruid tegens alimentatie in vollen
eijgendom des zelfs gehele bouwerie, levendige have en vee met al het
bouwgereedschap, imboedel des huises, zo als het sig tans op het erve Aaftink is
bevindende, voorts heeft Waander Aaftink aan toekomstige ehelieden, mede tegens
alimentatie alle zijne door den dood te ontruimene goederen overgegeven om de zelve in
vrije eijgendom eeuwig en erfelijk te besitten. Eindelijk hebben voorschreven bruidegom
en bruid malkanderen betugtigt in alle hare natelatene gerede goederen, gedurende zijn
of haar leven lang , vide breder hier voren folio 167.
1778 - den 2 april ’s nademiddaags paulo post secundam hebben Harmina Ter Haar
weduwe H. Margenstern en haar zoon Harmen voor eene somma van hondert gulden
Jannes Hulbers verbonden een derde gedeelte van een huijs en hoff binnen Geesteren
aan den kerkhoff naast het huijs van Jan Olden staande, vide breder antea folio 169.
[In de marge staat geschreven:] "modo Jan Hendrik Huijskers en vrouw vide het protocol van
affectatie van 't jaer 1789 aldaer folio 237".

02.04.1778
folio 11 verso

04.04.1778
folio 11 verso

1778 - den 2 april heeft W. Koelink arrest gedaan op sodane penningen als waar voor de
wed. Budde zijne gerede goederen heeft gexecuteert en onder de secretaris Vatebender
berustende zijn, als mede op sodane somma van penningen als de weduwe van wijlen H.
Margensterre en haar zoon aan voorschreven wed. Budde debet zijn vide breder in het
ord. landgerigts protocol folio 58.
1778 - den 4 april des voordemiddags even na elf uur hebben Garrit Siggeler en Harmina
Schuurmans ehelieden aan Johanna Judit Rolina Westenbergh voor eene somma van
seven hondert gulden in specie haar plaatsjen de Siggelerie genaamd, bestaande in huijs
en hoff met een kamp land daar aan gelegen, uitgenomen ander half schepel die hij aan
zijn voorsoon heeft toegedeelt, vide breder antea folio 169 verso.
[In de marge staat geschreven:] "Dese obligatie is gerojeert den 5 april 1782 vide het protocol van
beswaar aldaar folio 78".

28 november 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 15 -

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 427
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Geesteren - Periode 1775-1778
09.04.1778
folio 11 verso

09.04.1778
folio 12

09.04.1778
folio 12

13.04.1778
folio 12

01.05.1778
folio 12

01.05.1778
folio 12 verso

06.05.1778
folio 12 verso

08.05.1778
folio 13

1778 - Den 9 april des voordemiddags circa half twaalf uren hebben Arent Smalen en
Jenneken Braskamp ehelieden, voorts Garrit en Willem Smalen aan Garrit Ter Aard en
Aaltien Negberink ehelieden, overgedragen een hofjen of gaardeken onder dese voogdie
aan den gaarden van de cessionarien van het erve Wissink en langes den Vaardweg aan
Smalen gaarden gelegen, vide breder hier voren op folio 171.
1778 - Den 9 april ’s voordemiddaags circa half twaalf hebben voorschreven Arent
Smalen cum suis overgedragen aan Jan Roeterink en Essele te Geershuijs haar
kavenstede Dikke Bruntink genaamt onder dese voogdie gelegen bestaande in huijs, hoff
en een stuk bouland leggende tussen de landerien den Kruisbalken en een Kerkenstuk,
zijnde tienbaar, vide breder antea folio 172.
1778 - den 9 april ’s voordemiddaags ten half twaalf uren hebben de weduwe van wijlen
Jochem Hasselo en J.P. Hasselo cum uxore gecedeert aan Garrit Breukers sodanen
sesden parte als zij aan het erve Breuker off Brake genaamt in dese heerlikheijd voogdie
Geesteren aan off omtrent den Geesterschen Esch gelegen hebben, vide breder hier
vooren op folio 172 verso.
1778 - den 13 april heeft de weduwe Budde ontsate gedaan tegens sodanen arrest als W.
Koelink op den 2 april laastleden tegens haar heeft ondernomen op de koopspenningen
van de verkofte gerede goederen van hem Koelink en onder de secretaris Vatebender
berustende zijn, als meede op sodane schuldvorderinge als gemelte weduwe alnog ten
laste van de weduwe Margenstern en haar zoon is hebbende, vide breder in het ord.
landtgerigts protocol folio 62 verso.
1778 - den 1 meij heeft den heer rigter Elberus aan Hend. Hulbers den verwins brief
verleend van een huijs en hoff met een weijdelandje daar annex bij het dorp Geesteren
tussen de gaardens van Hend. Hartgerink en Harmen Rutgers gelegen, vide breder hier
voren op folio 180.
1778 - den 1 meij is een maagscheid door onpartijdigen den 30 april dito jaars
gapprobeert alhier geregistreert tussen Derk Harmsen Klinkenkamp weduwnaar van
Harmina Lubberdink en Hend. Harmsen Klinkenkamp neffens Arnold Lubberdink en
Derk Bannink als gequalificeerde momberen over des selfs minderjarige kinderen
opgerigt waarbij aan de vader in vollen eijgendom zijn toegedeelt alle de ongerede
goederen op den inventaris cap. 1 gespecificeert bestaande in het plaatsjen door den
inventarisant bewoond, zijnde huijs en hoff het halve gaardeken agter de Stokhuirne, een
stuk land op den Gelselaarsen Esch, een half stuk land in de Bouhuis Kempe en een
weijdeland aan het Geesterse Broek, mits de schulden tot zijn laste nemende en daar en
boven aan de kinderen uitkerende het geene bij het voorschreven maagscheid is
bedongen, waar voor alle de geseijde ongerede goederen verbonden blijven, vide breder
in het wesen protocol folio 57.
1778 - den 6 meij ’s nademiddaags ten drie uren heeft Hendrik Zweers aan zijn zoon
Arent Zweers en Willemina Holdijk ehelieden overgedragen alle zijne gerede en
ongerede goederen, als meede de halfscheid off alsodanen aanpart als hem aan het
Zweers plaatsjen onder dese voogdie in Huur gelegen, toekomt, mits zijn schulden
betalende en hem in alles verplegende en nabuurlijk latend begraven, vide breder hier
voren op folio 181.
1778 - den 8 meij een weijnig over half twaalf hebben Teunis Schothorst en Janna
Heuvers ehelieden overgedragen aan Jan Roekevis en Maria Bollers ehelieden een stuk
bouland grood ongeveer vijf schepels gesaij onder Gelselaar gelegen de Banninks Bree
genaamt, langes het land van Hend. Bollers en de Muelties Stege, teindens aan een
water gote en den gemenen weg, zijnde tienbaar en jaarlix bezwaart met een schepel
rogge aan de Kerk van Neede, vide breder hier voren folio 182.
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19.05.1778
folio 13
20.05.1778
folio 13

21.05.1778
folio 13

1778 - den 19 meij voordemiddaags paulo post undecimam heeft den Jode Hartog Moses
gelegateert aan Israel Simons, de halfscheijd van alle zijne gerede en ongerede goederen,
welke hij met zijn dood zal komen te ontruimen, vide breder hier voren op folio 190.
1778 - den 20 meij paulo ante duodecimam hebben Hendrik Nijland en Maria Kulsdom
ehelieden overgedragen aan Engbert Ter Braak en Armgard Overdikink een stuk
boulands in de buurschap Huurne op de Braak tussen het land van de cessionarien en dat
van Jan Overdikink gelegen. vide breder op folio 191.
1778 - den 21 meij des voordemiddaags een weinig voor twaalf uur hebben Jan Hilbers
met zijn zoon en Geesken Klein Aarnink ehelieden aan Franciscus Hubertus Pott en zijn
vrouw voor twee hondert gulden verbonden een stuk bouland grood ses schepels gesai
de Duvenbree genaamt onder Geesteren in den Aartmans Esch langes het land van
wijlen J. Wanninkhoff en dat van Kunneman en teindens aan den hogen weg en aan den
hoff van de weduwe D. Wanninkhoff gelegen waar van vide breder hier voren op folio
191 verso.
[In de marge staat geschreven:] "Deze obligatie is gerojeert den 26 april 1781 vide het protocol aldaar folio
[niet vermeld]".

02.06.1778
folio 13 verso

02.06.1778
folio 13 verso

02.06.1778
folio 13 verso
02.06.1778
folio 13 verso

23.06.1778
folio 13 verso
en 14

1778 - den 2 junij des nademiddaags om half vier uren heeft Harmina Ter Haar weduwe
H. Morgenstern met hare kinderen overgedragen aan Garrit Jansen een stuk bouland
ruim een mudde gezaai grood, onder dese voogdie op den Pastorien Kamp gelegen, vide
breder antea folio 197.
Eodem die ac tempore des nademiddaags om half vier uren heeft voorschreven weduwe
cum suis overgedragen aan Garrit Hagens junior en Jenneken Koeslag ehelieden een
huijs met den hoff daar agter binnen Geesteren aan den kerkhoff staande, vide breder
antea folio 197 verso.
Eodem die ac tempore heeft voorschreven weduwe cum suis overgedragen aan Gosen
Aaftink drie koeweijden in de Smits Mathe naast de Hallers Meen onder dese voogdie
gelegen, vide breder hier voren folio 198.
Op dato als boven des nademiddaags een weijnig over half vier uren heeft meergemelte
weduwe cum suis overgedragen aan Garrit Morgensterne een stuk bouland ongeveer
twee schepel gesaaij grood, op den Krajenhoff onder dese voogdie gelegen, vide breder
hier voren op folio 199.
1778 - den 23 junij des voordemiddags ten elf uren hebben Jan Baken off Koninks en
Aaltien Albers ehelieden voor eene somma van twee duisent drie hondert gulden aan
Hend. Ten Hengel en Cicilia de Bruin ehelieden in specie verbonden, haar huijs en hoff
grood een mudde gezaai genaamd de Koninks Plaatse, als meede den Hogen Kamp
grood twintig schepel gezaai, voorts een half hooilandjen de Reise genaamt, grood agt
dag majens, waar van de wederhelfte behoord onder het erve Broekhuijs Huisstede,
langes het Voss Meken en het hooijland van Derk Tekelenborg gelegen dan nog een stuk
bouland den Nieuwen Kampt genaamd, grood ses schepel gesaaij naast het land van Jan
Scholten, met een stuk bouland het Lage einde van den Nieuwenkamp geheten tussen
het land van de Koninks Plaatse en de Visserie van Mensink off Jonkeren, met het eene
einde aan de Twente schietende, te samen onder Gelselaar gelegen, vide breder antea
folio 200.
[In de marge staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 22 maij 1788 vide het protocol van
affectatie van dat jaar folio 133".
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A
Aaftink, 14, 15, 17
Aaftink Rot, 14
Aalbers, 1
Aard, 16
Aarnink, 3, 8, 11, 13, 14,
15, 17
Aartmans Esch, 8, 17
Agterste Vrugt, 3
Albers, 13, 15, 17
Altena, 4
Arendinks plaatse, 15
Arentzen, 4
Armen land, 9
Assink, 11
Avink, 1

B
Baken, 17
Bannink, 9, 10, 13, 14, 16
Banninks Bree, 16
Barkel, 2
Basten, 1, 6, 14
Beijershorst, 8
Bekenuiten, 4
Bekkink, 13
Bemers gaarden, 2
Bensink, 3
Berenpas, 9
Bergmaate, 9
Bergmeeken, 9
Bergstede, 6
Bergsteede, 6
Berkel, 12
Bestemoers stukke, 13
Bierkamp, 12
Bierman, 5
Biermans Stege, 13
Bik, 11
Blaauwhand, 4
Bloemena, 10
Bloosbroek, 3
Boerte, 11
Boevink, 11
Bolk, 13
Bolkman, 2
Bolksbeeke, 3, 14
Bollers, 12, 13, 16
Bollert, 9, 14
Bomers, 9
Bomert, 9
Borculo, 4, 10, 11, 13, 18
Borghorst, 9
Botloon, 10
Bouhuijs, 14
Bouhuis Kempe, 16
Bouwman, 3
Braak, 17
Braskamp, 7, 16

Breers op Hesselink, 4
Breuker off Brake, 16
Breukers, 6, 16
Broek Zweers land, 2
Broeke, 3, 5, 7
Broeke op Jalink, 5, 7
Broeker Esch, 5
Broekers, 10
Broekers kamp, 10
Broekerslag, 1
Broekhuijs, 1, 6, 7, 9, 14
Broekhuijs Huijssteede, 7
Broekhuijs Huisstede, 17
Broekhuijs Vaarkamp, 14
Broekhuis, 5
Broekman, 7
Bruekers, 10
Bruin, 17
Brukers Slag, 4
Brunshorst, 14
Bruntsveld, 5
Budde, 12, 15, 16
Busger, 6
Busscher, 11
Busschers gaarden, 6
buurschap Beel, 3
buurschap Huurne, 9, 17
buurschap Lempel, 6

Duvenbree, 17
Dwars, 1, 4

E
Ebbekink Esch, 2
Ebbekinks Esch, 2
Eggink, 6
Eijl, 3
Elberus, 4, 16
Elderink, 2, 10
Elderinks kamp, 14
Elderinkskamp, 14
Elkink, 5
Entele, 9, 11
Esselink, 5, 6, 8
Euvelgoor, 3
Everdingen van der
Nijpoort, 7

F
Falck, 2, 7
Falk, 12, 14
Floors, 4
Fokkink, 6
Forkink, 10, 11, 13

G

C

Geerdink, 11
Geershuijs, 16
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
16, 17, 18
Geestersche kerke, 7
Geesterschen Esch, 16
Geesterse Broek, 16
Geestersen Dijk, 12
Gelder, 5, 12, 15
Gelselaar, 1, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 15, 16, 17
Gelselaarschen Esch, 9
Gelselaarsen Esch, 16
Gelzelaar, 1, 2, 4, 7, 9, 10
Giffel, 6
Goor, 3
Grijsen, 11
Grood Aarnink, 13
Groot Hornt, 15
Grote Kremers Slag, 14
Grote Maat, 14
Grote Stuk, 2
Grote Willink, 5

Camp, 10
Cate, 11
Chertorijski, 10
Chosij, 12
Cobus, 4, 9
Coelen stukke, 9
Coesvelt, 3
Culsdom, 12
Czartorijski, 10, 11

D
Damme, 10
Daven, 6
Deesker, 13
Deeskes plaatse, 13
Derks, 5
Derksen, 2
Deuvert, 2
Deventer, 7
Diaconie Armen van
Geesteren, 13
Diaconie van Geesteren,
3
Dijkjes, 5
Dikke Bruntink, 16
Dinkelman, 8, 9
Dorp gaarden, 14
Duikink, 7
Duithe genaamt Buth, 3

Hacfort, 3
Hag, 13
Hagens, 1, 2, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 14, 15, 17
Hallers, 12
Hallers Meen, 17
Hallers plaatse, 12
Hallersmeen, 3
Hallink mate, 12
Ham, 14
Harderwijk, 6
Haring, 8
Harink Hag, 12
Harinxma thoe Heegh, 8
Harmsen, 16
Hartgerink, 2, 5, 6, 11, 16
Hartink, 5, 12
Hasebroeks weide, 5
Hasselo, 16
Hattink, 5
Heijink, 9
Heijink Esch, 9
Heijinks Esch, 9
Heijinks weijde, 9
Hekeren heer van
Roderlo, 10
Hekke stukke, 14
Hemmink, 4
Hendriks, 2
Hengel, 17
Hesselink, 4
Heuboer, 9
Heuvers, 16
Hilbers, 8, 17
Hilhorst, 2, 10
Hilverdink, 2
Hoeberink, 13
Hoenties, 9
Hoff te Haarlo of Scholte
van Haarloos plaatze,
14
Hofmaten, 11
Hofmeijer, 12
Hogen Kamp, 7, 17
Hogesomp, 7
Holdijk, 16
Holsteege, 4
Holstege, 1, 14
Hondelink, 11
Hoonte, 4
Horstman, 8
Huijskes, 1, 11
Hulbers, 15, 16
Huur Morsch, 9
Huurne, 11

H
Haar, 1, 10, 11, 12, 13,
15, 17
Haarkamp, 3
Haarlo, 4, 9, 11, 13

J
Jaassink, 3
Jaelink, 10
Jakers, 2
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Jalink, 3, 7
Jansen, 8, 17
Janssen, 2
Jolink, 14

Lubberdink, 3, 11, 13, 16
Lunsink, 2

Olminkhof, 3
Olmius, 13
Olthof, 1, 4
Olthoff, 13
Onstein, 8
Oosterbree, 2, 14
Oosterkamp, 9
Oranjen en Nassauw, 11
Overdikink, 17

M

K
Karsenborg, 10
Karssenberg, 2
Keiser, 3
Kerken gaarden, 6
Kerkenstuk, 16
Klaasen, 3
Klaphouwers kamp, 9
Kleijn Veldink, 13
Klein Hasebroek, 4
Kleine Beeke, 3, 14
Kleine Laarberg, 9, 12
Kleine Weerdeken, 2
Klinkenkamp, 16
Klumpers, 3
Koelink, 15, 16
Koem, 8
Koeslag, 13, 17
Konings, 7
Konink, 15
Koninks, 7, 15, 17
Koninks Plaatse, 17
Koninks plaatze, 7
Koninks Rijse, 15
Koninksplaats, 15
Korte Beeke, 8
Kraijenhoff, 12
Krajenhoff, 17
Krebbers, 9
Kremers Slag, 14, 15
Kremers weijde, 5
Kremerslag, 3
Krijger, 2
Kruisbalken, 16
Kubben, 8
Kuijpers, 3, 4
Kuipers Mathe, 2
Kulsdom, 2, 3, 7, 8, 17
Kunneman, 17

L
Laarberg, 9, 12, 13, 14
Laarkamp, 9
Laarmans, 8
Laarmans plaatsjen, 8
Landeweer, 13
Langen Enk, 12
Lansink, 2
Lappenschaar, 13
Leerink, 9
Lieftink, 3, 5
Lieftink dijk, 5
Ligtenhorst, 12
Lochem, 2
Loman, 1

Maat, 14
Maatmans, 14
Maats, 11
Margenstern, 15, 16
Margensterre, 15
Markerink, 3
Meilink, 5
Mengerink, 13, 14
Mengers, 5, 7
Menkvelt, 9
Mensink, 4
Mensink off Jonkeren, 17
Mensink oft Jonkeren, 11
Menssink of Jonkeren, 7
Meulen, 4
Millevilles, 9
Mogesomp, 7
Mols, 1, 3, 13
Molsplaatze, 13
Morgensteern, 10
Morgensteren, 1, 6
Morgenstern, 8, 12, 13,
17
Morgensterne, 17
Mors of Morsman, 9
Moses, 17
Muelties Stege, 16
Muijderman, 12
Muijen Kamp, 9
Mullerie, 9
Mullerink, 3, 7
Mullerink of Mulderink, 7
Munster, 3

P
Papen Maat, 14
Papenkamp, 3
Paste, 6, 8, 11
Pastorien kamp, 12
Pastorien Kamp, 17
Pleer of Perik, 5
Plegher, 2
Possen, 6
Pott, 17

R
Raa, 6
Reijse, 7
Reise, 17
Rengers, 6, 12
Reverdink, 1, 13
Rietmathe, 4
Roderlo, 10
Roekevis, 16
Roelofsen, 9
Roeterink, 8, 16
Roller, 5
Ronden gaarden, 14
Rosink, 4
Rouhoff, 14
Rouhofs gaarden, 14
Russeler, 2
Rutgers, 16
Ruwhof, 10
Ruwhoff, 11

N
Naas oft Nahuijs, 11
Negberink, 16
Nieuwen kamp, 4, 13
Nieuwen Kamp, 7, 15
Nieuwen Kampt, 17
Nieuwenhuijs, 9
Nieuwenkamp, 17
Nijen Esch, 7, 14
Nijen Esch of Rutger, 7
Nijenkamp, 3
Nijland, 17
Niland, 11
Noorderdorp, 10

Slat, 5
Slinge, 2
Slinge stuk, 14
Slingen kamp, 14
Slingen stuk, 13
Slot, 3
Slotboom, 13
Sluijter, 12
Smalen, 3, 8, 11, 16
Smalen gaarden, 16
Smienk, 8
Smit, 11
Smits Mathe, 17
Soerink, 7
Sonnenkamp, 8
Spancker, 9
Stads broek, 12
Steelkamp, 4, 12
Steeltjen, 9
Stirum, 14
Stoffers of Busschers
kamp, 6
Stokhuerens Breede, 2
Stokhuernes Breede, 2
Stokhuirne, 16
Stokkings, 2
Stokkinks Esch, 14
Stroete, 13
Stroon, 6, 9
Stroon Slad, 14

T
Teckelenborg, 7
Teckelenborgh, 4
Tekelenborg, 2, 14, 17
Tekkelenborg, 5, 6, 14
Tekkelenburg, 12
Tellemans, 5
Tichler, 7
Tieberink, 3
Tijberink, 5, 6
Triers Mathe, 2
Twente, 7, 17

S
Schapers, 5
Scharpert, 3
Schelfer, 1, 13
Scherpenoort, 5
Schervelts gaarden, 13
Scholten, 4, 7, 15, 17
Schothorst, 10, 16
Schrassert, 14
Schuppert, 12
Schutte, 6
Schuttenbelt, 8
Schuurman, 10
Schuurmans, 15
Siggeler, 15
Siggelerie, 15
Simons, 17

O
Odijk Dijk, 8
Olden, 6, 15
Oldenneel tot den
Heerenbrinck, 8
Olijmolen Holt, 11

V
Vaardweg, 16
Vatebender, 15, 16
Veldink, 2
Velthuijs, 12
Velthuis, 3, 5, 6
Veltkamp, 4, 11
Vierdag, 2
Visscherie, 7
Visserie, 17
Volkerink, 12
Voorste Vrugt, 3
Voss Meken, 17
Vosse meeken, 7
Vrendt, 8
Vrent, 8
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Vrugt, 14
Vrugte, 2
Vrugtjen, 13
Vunderink Maat, 14

W
Wanninkhof, 3, 6
Wanninkhoff, 17
Wanninkhoffs weijde, 13

Weeme, 12
Weme, 10
Wenninkmeule, 1
Wensinks cavenstede, 14
Wensinks Maat, 14
Wesselink, 7
Wesselshuijs, 3, 6
Westenberg, 11, 14
Westenbergh, 15
Westrik, 11

Wigers, 14
Wildrink, 10
Winkel, 5
Wittaalt, 14
Woeste Velthaar, 14
Woeste Veltkamp, 14
Wolf, 6, 11, 12
Wolff, 2, 9
Wormgoor, 12
Wossink, 10

Z
Zeins waerd, 9
Zeinswaerd, 9
Zutphen, 13
Zweers, 2, 16
Zweers plaatsjen, 16
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