Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 426
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1771-1775
De Voogdie Geesteren

11.05.1771
folio 1

13.05.1771
folio 1

04.06.1771
folio 1

Anno 1771 - Den 11 maij hebben Arent ten Paste, bouwman op het erve Hilverdink, en
Aarne Wesselink eheluijden overgedragen aan Henderik Marquerink op Koesvelt
desselvs huijsvrouw Waandrina Koesvelt en haren erven een stuk bouwlands, groot drie
en een half schepel gezaai, gelegen tusschen Borculo en het Geestersche dorp, op het
Nieuwe Land met de eene zijde naast de Groene Weg, schietende langs het land der
Provisorie Armen van Borculo, en met de andere zijde aan een stuk lands, ook aan de
cedenten toebehoorende, waar van breder te zien hier vorens ten protocolle folio 6 verso
et seq.
Op den 13 maij 1771 heeft dor. G. Ter Meulen in qualiteit als volmagtiger B.J. Abbink,
ontvanger der verpondinge der heerlijkheid Borculo uijt kragt van brieven van executie
door hunne edele mogende de heeren Gedeputeerde Staten der graavschap Zutphen
verleent, versogt en verkregen de reële inheeringe en apprehensie van possessie, voorts
1e, 2e en 3e ruijmingen in en van de nabenoemde parcelen, voor soo verre Frans Jansen
en desselvs huijsvrouw daar aan zijn geregtigt als 1e in en van een huijs en where binnen
het dorp Geesteren staande, 2e in een stuk lands den Rusler genaamt gelegen bij het
voorschreven dorp, 3e in de Udinks Bree bij het goed Paste en 4e in een weijde de Spik
genaamt agter den Geesterschen Esch gesitueert, ten einde als daarbij breder te zien ten
ordinairen landgerigts protocolle folio 146.
Op den 4 junii 1771 hebben Harmen Margensteren en Harmina ter Haar eheluijden
verbonden ten behoeve van den heer Francois de Wolff en vrouw Aleijda Dumbar
eheluijden voor een capitaal van een duijzend guldens en renten daar van te verschijnen
een stuk bouwlands op den Geesterschen Esch, met de eene zijde naast het land van
Gerrit Hagens, en met de andere zijde naast het land van de weduwe Hagmans, zijnde
groot twee schepels gezaai, dan nog een stuk bouwlands in denzelven Esch groot vijf
schepels gezaai, agter de kerke tusschen het land van de Geestersche Diaconie Armen en
een stuk Geestelijk land, alsmede een huijs en weere met den hof daar agter in het dorp
Geesteren bij hun selven bewoond en gebruijkt wordende tusschen het huijs der weduwe
van wijlen Gerrit ter Weeme, en dat van Hendrik Jan Kerssenberg, kennelijk gelegen,
waar van met meerderen te zien antea folio 18 verso et seq.
P.m. de landerien in desen vermeld zijn van het verband ontslagen vide folio 18 verso.
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folio 1 en 1
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05.06.1771
folio 1 verso
en 2

Op den 5 junii 1771 hebben Albert Mullerink en Willemina Soerink eheluijden, voor hun
selven en de laastgemelde mede als moeder en wettige voogdesse over haar nog
minderjarige dogter Arentjen genaamt, dan mede desselvs schoonzoon en overige
kinderen uijt dienselven haren eersten egt voortgekoomen, namentlijk Jan Scholten en
Willemina Mullerink eheluijden, Reintjen Mullerink en Harmina Mullerink overgedragen
1e aan en ten behoeve van scholte Engbert Wanninkhof, desselvs huijsvrouw Aaltjen toe
Wesselshuijs en hare erven twee parcelen weijdegrond van het erve Mullerink, als ten
eersten het weijdeland de Voorste Vrugt genaamt, gelegen tusschen het gedeelte van de
Agterste Vrugt, het welke aan Henderik Markerink op Coesvelt verkogt is, en de
Koemaate, die de cedenten nog in eigendom behouden, sodanig als reets van die
gronden is afgesonderd ende ten tweeden ses koeweijdens agter den Nijenkamp, in de
hooimaate, beginnende aan de zuijdzijde tegens den Tweekolk en sig strekkende tot aan
de gemaakte afpalingen, soo als reets is afgevrugt, in de buurschap Kulsdom kennelijk
gelegen, breder te zien antea folio 20.
2e aan en ten behoeve van Henderik Markerink en desselvs huijsvrouw Waandrina
Coesvelt voor de eene helft, en aan Jenneken Elkink weduwe van Albert Zweers en de
kinderen van dezelve bij geseiden haren man in huwelijk geteelt voor de wederhelft de
weijdegrond van het erve Mullerink in de Agterste Vrugte maate, soo als thans aan de
grond die de cedenten nog blijven behouden en van die, welke aan scholte Engbert
Wanninkhof verkogt hebben, is afgesonderd in de buurschap Kulsdom kennelijk gelegen
als breder te zien antea folio 21.
3e aan en ten behoeve van Jan Lieftink en desselvs erven de tweede en derde parcelen in
een weideland van het erve Mullerink, de Hooimaate genaamt, waar van het overige
gedeelte door Engbert Wanninkhof is aangekogt, gelegen agter den Nijenkamp en sig
strekkende tot aan de Koemaate, ende soo en als deze parcelen thans van de Koemaate
zijn afgesonderd als te zien antea folio 22 en
4e aan ende ten behoeve van Gerrit Scheuppert en Jan Roekevis ijder voor de gezegte
halfscheid een stukke bouwland, in de boerschap Kulsdom in den Esch, tusschen de
landerien van Geertshuis en Hoefman gelegen, en onder het erve Mulderink gehoord
hebbende, als breder te zien antea folio 23.
Op den 5 junii 1771 hebben Albert Mullerink en Willemina Soerink eheluijden, voorts de
schoonzoon en de meerderjarige kinderen van laastgemelde, in haren eersten egt bij
wijlen Willem Mullerink geteelt, namentlijk Jan Scholten en Willemina Mullerink
eheluijden, voorts Reintjen Mullerink en Harmina Mullerink verbonden ten behoeve van
den heer en mr. Derk van der Wijck, mevrouw Henrietta Brouwer eheluijden en haar
weledelens erven voor een capitaal van vijf duijzend guldens en renten daar van te
verschijnen, hare eigendommelijke aanparten, regt en geregtigheid van en aan het erve
en goed Mullerink, soo en als de cedenten hetzelve thans nog in eigendom hebben ende
bezitten, in de buurschap Kulsdom kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 23
verso et seq.
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05.06.1771
folio 2

Op den 5 junii 1771 hebben Jan Lieftink en desselfs zuster Willemina Lieftink verbonden
ten behoeve van den hoogwelgeboren heer Theodorus Zeno baron van Dorth en
desselvs ehevrouw Elisabeth Maria baronnesse van Dorth, gebooren baronnesse van
Hacfort, heer en vrouw van Medler en Meijerink etc. en haar hoogwelgeborens erven
voor een capitaal van duijsent caroli guldens en renten daar van te verschijnen ’t tweede
en derde parceel in een weijdeland van het erve Mulderink de hoijmate genaamt, waar
van ’t overige derde part toebehoort ofte angekoft door Egbert Wanninkhof, bij den
eerstgemelden Jan Lieftink op den 31 october 1770 aangekogt, en waar van op heden
transport heeft ontfangen, gelegen agter den Nieuwen Kamp en sig strekkende tot aan
de Koemaate, met den uitweg door de Koemaate, in de buurschap Kulsdom kennelijk
gelegen, en dan nog een stuk lands groot seven schepel gezaai, genaamt den Cruisburg,
gelegen in den Geesterschen Est, naast het land van het erve Hengstegoor, als breder te
zien antea folio 24 verso et seq.
Geroijeerd den 22 augustus 1804.

08.06.1771
folio 2

25.06.1771
folio 2

22.07.1771
folio 2 verso

15.08.1771
folio 2 verso

Op den 8 junii 1771 hebben Hendrik Leefers, voorts Jan Willem Leefers en Aaltjen
Kistemakers eheluijden, den eersten voor hem selvs en den tweeden voor hem selvs en
als het regt bij uijtkoop verkregen hebbende van desselvs behuwt broeder Hendrik
Vriesman, in huwelijk hebbende Berendina Leefers, voorts van desselvs broeder Berent
Leefers overgedragen aan en ten behoeve van Jan van Dassen en Fenneken te Woest
eheluijden en haren erven een stuk bouwland gelegen in de buurschap Huire met het
eene einde aan den Lebbenbrugschen Dijk, en het ander einde aan den Roller Kamp,
naast het land van juffer F.A. Lamberg, en de andere zijde naast dat van verkoperen, als
te zien antea folio 25 verso et seq.
Op den 25 junii 1771 hebben Gerrit Hagens Engberts zoon en Garritjen Morgenstern
eheluiden, overgedragen aan Lambert Janzen en sijne erven een stukjen bouwland in den
Berkel Esch, tusschen de landerien van Gerrit Hagens en de weduwe Ter Weeme, met
den eenen einde aan den vaarweg en met den anderen einde aan het land van Smale
Bruntink kennelijk gelegen, waar van breder te zien hier vorens ten protocolle folio 26
verso et seq.
Anno 1771 - den 22 julii hebben den hoogwelgeboren heer J.B.N. van Duithe gent. Buth
tot Mensink voor zig zelve, en mr. J.H. van Basten als volmagtiger van de
hoogwelgeborene freulens C.M. van Munster, A.J.A. van Munster, en M.E.F. van Duijthe
gent. Buth tot Mensink, zo voor haar vieren zelve als het regt hebbende van wijlen de
hoogwelgeborene freulen Z.A.A. van Munster, te zamen ervgenamen van wijlen
derzelver moeder de hoogwelgeborene vrouwe C.M. van Duithe gent. Buth, in leven
douariere en boedelhouderse van wijlen den hoogwelgeboren heer R.O. van Duithe gent.
Buth versogt en verkregen de reële inheeringe en apprehensie van possessie in de
Griemelink Brake, en Klumpers Hemmeken cum ab et dependentiis, tusschen het bosch
van Mensink en Klumpers huijs kennelijk gelegen, om te erlangen, en te hebben het
einde en effect van de sententien, bij de acte van inmissie aangetogen, in aanzien van het
daar bij gementioneerde tweede lid, en allen verderen aankleven en gevolgen van dien zo
invoegen als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle quot sum fit relatio, folio
155 et seq.
Op den 15 augusti 1771, hebben Henderik Holtsteege en Catharina Boekhorst eheluijden
overgedragen aan Elisabeth te Oevershorst een stukjen bouwlands groot ongevaer vijf
spints gezaaij op den Moijen kamp, met het eene einde aan de Baak Steege, met het
andere einde aan de Luisspijk, met de eene zijde langs het Hagenblik, en met de andere
zijde aan het land van Klein Laarberg kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 35
verso.
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24.08.1771
folio 2 verso

27.08.1771
folio 3

06.09.1771
folio 3

16.09.1771
folio 3

Op den 24 augusti 1771, hebben Harmen Hagens en Geertruid Tijberink eheluijden
verbonden ter saake der administratie van den eerstgemelden in qualiteit als
kerkmeester van Geesteren soo reets gehouden, als in het vervolg te doen, alsmede voor
sodane penningen als denzelven deswegens schuldig is en mogte worden, mitsgaders
voor alle het geene hij dienaangaande mogte te verantwoorden hebben hare twee
koeweidens in de Roeterinks maate, aan de Bolksbeeke naast het weideland,
gehoorende onder het erve Aaftink gelegen, alsmede derzelver twee koeweidens in de
Kosters maate, ook aan de Bolksbeeke naast de voornoemde weidegrond van de
comparanten en met de eene zijde aan de weide van de erfgenamen van wijlen Reint
Hagens, en dan nog hare twee stukken bouwlands naast malkanderen in den
Geesterschen Esch, groot tien schepels gezaai , tusschen de landerien van de weduwe
Tijberink en Gerrit Hartgerink kennelijk gesitueert, waar van breder te zien antea folio
36.
Anno 1771 - den 27 augusti heeft Henderik Ten Broekhuis versogt en geobteniert
peindinge op en aan het huijs van Jenneken Schutten, weduwe en boedelhouderze van
wijlen Gerrit Bomer met den gaarden daar het huis in of op staat, gelegen in de voogdie
Geesteren met de eene zijde langs het land van Gerrit Nienhuis, met het eene einde aan
het land van Harmen Krijger en met de andere langs den gemeenen wegh, nevens sijn
regt en geregtigheid, ten einde om daar aan te verhalen en te hebben betalinge van een
capitaaltje van vijftig guldens, met de renten van dien ad veertig guldens etc. breder te
zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 162 verso et seq.
Op den 6 september 1771, heeft Arend Menkveld overgedragen aan deszelvs zwager en
zuster Berent Koning en Fenneken Menkveld eheluiden en derzelver erven een stukje
bouwland, groot ongeveer twee schepels gezaai op den Voetknegts Kamp onder
Geesteren aan den Lebbenbrugsen Dijk tussen de landerien van wijlen Jannes Menkveld,
nu Trepken, en Berent Hoebink alias Smit, kennelijk gelegen, breder te zien antea folio
39.
Op den 16 september 1771 heeft Hendrik Ten Broekhuis ter gevolge van de conventie
tussen mr. W.H. Klinkenberg van Echten als volmagtiger van den heere Mauritz Cazimir
grave van Benthem Tecklenburg hofheer van ’t Laarberg ter eenre, en mr. Johan
Schrassert als volmagtiger van scholte Jan ten Broekhuis op Laarberg ter andere zijden
10 augusti 1771 door mediatie van de edele mogende heeren commissarien uit den hove
provinciaal van Gelderland provisioneel ingegaan wegens het geene voor die in gezeide
conventie gemelde vijf jaren pagt of canon van ’t Laarberg, en de thiendens, wanneer
dezelve bij hooggedagten hove tot eene zekere somme gereguleert zal zijn, meerder
schuldig bevonden mogte worden, dan 750 guldens (voorbehoudens niettemin de
sustenue van Jan ten Broekhuis op Laarberg tot ene mindere pagt of canon) en het gene
vorder verlopen zal boven de jaarlijkze op rekeninge te betalen 150 guldens verbonden
de cavenstede de Horst Boers plaatze genaamt, bestaande in huis, hof en een kamp
lands den Diergaarden genaamt aan den Tij, alsmede den pandpennink ad hondert en
vijftig guldens, breder en met meerderen te zien antea folio 40.
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16.09.1771
folio 3 verso

16.09.1771
folio 3 verso
en 4

07.10.1771
folio 4

Op den 16 september 1771, hebben scholte Jan ten Broekhuis op Laarberg en Getruid
Laarberg eheluiden in judicio verlaard, dat zodane twee duizend en twee hondert
guldens, als zijlieden en haren respective broeder en zwager Henderik Ten Broekhuis,
ingevolge bekentenisse van den 11 september 1765 voor dezen weledelen gerigte aan
den heer secretaris mr. Lambert Welmers en mevrouwe Maria van Meghen eheluiden
wegens ontvangene penningen schuldig geworden zijn, alleen tot voordeel van hunlieden
Jan ten Broekhuis en Getruid Laarberg eheluiden aangewent zijn, en also haren gezeiden
broeder sijne goederen als daar bij en vervolgens op heden sijne cavensteede, de Horst
Boers plaatze genaamt tot verzekeringe van den heere M.C. grave van Bentheim
Tecklenburg voor de eventuele meerdere pagt of canon van ’t Laarberg voor dezen
weledelen gerigte heeft verbonden, soo hebben de comparanten Jan ten Broekhuis op
Laarberg en Getruid Laarberg eheluiden verklaard hun broeder en zwager deswegens
kost en schadeloos te zullen houden, en ten dien einde verbonden speciaal hare
navolgende parcelen, te weten: een camp lands bij den Brunshorst groot ongeveer zes
schepels gezaai. Een stuk bouwlands op den Stokkinks Esch, het Hekstukke genaamt, aan
de gemeene steege, en het land van Bollert, groot ongeveer drie schepels gezaai. Een
stuk bouwland op den Zlingen Kamp tussen de landen van Aarne Wijgers, en Gerrit
Bannink, groot ongeveer twee schepels gezaai, het hooi- of weiland de Bouwhuis of
Wensink Mate met een stukje bouwland het Zlingenstuk genaamt, de Witdaalt groot vijf
koeien weidens, den halven Bouwhuis nu Broekhuis Vaarkamp, groot ongeveer zeven
schepels gezaai bouwland, de halve Vunderinks Mathe, groot twee koeien weidens, het
huis op de Wensinks cavensteede met het gaarden en bouwland daar aan, vervolgens de
weide of hooigrond, en een afgepaalt vierde gedeelte van ’t bouwland daar naast, en dan
nog een vijfde gedeelte van de Woeste Velthaar, groot ongeveer zeven schepels gezaai,
te zamen in de voogdie Gelzelaar gelegen, ten einde haren broeder en zwager zig daar
aan kost en schadeloos zal konnen en mogen verhalen, waar van breder te zien antea
folio 40 verso et seq.
Op den 16 september 1771, heeft Henderik ten Broekhuis versogt en verkregen praefixie
van een dag tot verkopingen tegens den 19 november dezes jaars van de nabenoemde
parcelen aan de erfgenamen van Berentjen Wessels toebehoorende, namentlijk van de
Glinsteede aan den Gelzelaarsen kerkhof, met het daar op staande huis naast het huis
van Arent Renger, dan mede van een stukjen land op den Nienbraak groot ongeveer een
schepel gezaai, en enen gaarden in de Ravens Kempen groot ongeveer vier schepels
gezaai, naast het land van Schothorst, in de voogdie Gelzelaar gelegen, met hare
toebehoren, en sulks uitj kragt van verwillekeuringe aan deparate executie, ten einde
daar uijt te erlangen en te hebben restitutie en betalinge van een capitaal van twee
hondert, en vijftig guldens, en de renten tot den 13 dezes maands september 1771 daar
op verschenen ad zeventig guldens nevens alle kosten en schade na regten, alles salvo
calculo, et deducto omni probabili soluto, waar van breder te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 163 verso et seq.
Op den 7 october 1771 heeft Egbert Harperink als volmagtiger van den heer Conr. Muntz
richter te Haxbergen, overgedragen aan den heer Tileman ten Cate en juffrouw Catharina
te Lintelo eheluiden een parceel bouwlands het Klumpers Hemmeken genaamt soo en in
diervoegen als de cessionarien dezelve op den 17 augusti 1762 van welgemelten heer
richter Muntz hebben aangekogt als te zien antea folio 42.
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16.10.1771
folio 4

26.10.1771
folio 4

29.11.1771
folio 4 en 4
verso

12.12.1771
folio 4 verso

06.01.1772
folio 4 verso

Op den 16 october 1771 heeft de heer Tileman ten Cate voor hem selfs en als
volmagtiger van desselvs eheliefste juffrou Catharina te Lintelo overgedragen aan den
hoogwelgeboren heer J.B.N. baron van Duithe gent. Buth en desselvs zusters de ook
hoogwelgeboren freulens C.M. van Munster, A.J.A. van Munster en M.E.F. van Duithe
gent. Buth comparants en desselvs voornoemde sijn huijsvrouw eigendommelijk parceel
bouwland de Griemelink Braak en ’t Hemmeken genaamt groot ongevaer agt schepels
gezaai, strekkende met de eene zijde langs het land van koperen, met de andere zijde
gedeeltelijk langs ’t velt en ’t alleetjen nae Griemelink, met den eenen einde tegens
Klumpers gaarden en met den anderen einde tegens den Braak of Schutten bos, als
breder te zien antea folio 43 verso.
Op den 26 october 1771 hebben Agnes Bruekers, weduwe van wijlen den gemeensman
Jurrien Voorst, voorts Jan Derk Voorst en Anna Gerhardina Voorst overgedragen aan en
ten behoeve van Goossen Griemelink en desselvs erven een halven gaarden, den Braker
gaarden genaamt, bij Klaphouwers huijs langs de steege of gemeene weg na den Esch in
sijne kennelijke bepalinge gelegen, en waar van de wederhelfte aan den cessionaris reets
toebehoord, breder te zien antea folio 46.
Op den 29 november 1771 is een maagscheid geprotocolleert vandien datum opgerigt
tusschen Geertien Schreurs weduwe van wijlen Lammert Morskeizer ter eenre, en de
momberen over de onmondige kinderen van haar Geertjen Schreurs bij haren geseiden
man in huwelijk verwekt, ter anderen zijde, waar bij is toegedeelt voor soo veel het
ongereede aangaat 1e aan de moeder het Schreurs plaatsjen met sijne toebehoren, 2e
aan de kinderen het halve Endemans plaatsjen bestaande in een stuk bouwlands het
Bonen stuk geheten, groot circa twee schepel gezaai en in nog een stuk bouwlands het
Hoge Stukke genaamt met de huijsplaatze en den gaarden te zamen groot ruim vier
schepel gezaai, onder Geesteren in de buurschap Kulsdom gesitueert als breder te zien
antea folio 50 verso et seq.
Anno 1771 - den 12 december heeft Jenneken Schutten weduwe van wijlen Gerrit Bomer
verbonden ten behoeve van desselvs schoonzoon Jan Dieperink en dogter Jude Nienhuis
eheluiden en derzelver erven voor eene somme van hondert vijf en twintig guldens en
renten haar huis met den gaarden, daar het huis in en op staat, gelegen in de voogdie
Geesteren, met de eene zijde langs het land van Gerrit Nienhuis, met het eene einde aan
het land van Harmen Krijger, en met de andere zijde langs de gemeene weg, nevens hare
toebehoren, als breder te zien antea folio 52.
Op den 6 januarii 1772 heeft den hoogwelgeboren gestrengen heer Gustav Adam baron
van Schleussing generaal adjudant van sijne koninglijke majesteit van Polen en overste in
hoog desselvs armée in qualiteit repraesentant van den doorlugtigen vorst en heer Adam
vorst Czatorijski, ridder van de Ordens van den Witten Arend en St. Stanislas, generaal
van Podolien, Chef van de Litauwsche Guardes te voet etc. etc. etc. versogt, en in name
van sijne vorstelijke doorlugtigheid als ehemaal van mevrouw Isabella gravinne van
Fleming, eenige dogter van wijlen den hooggeborenen heere Georg Detloff rijksgrave
van Fleming, erfheer der steden en heerlijkheden Borculo en Ligtenvoorde, mitsgaders
van de havesate Marhulsen, als ook van den hoogadelijken huijse Leeuwen en Puiffelijk
etc. etc. etc. verkregen immissie en apprehensie van possessie in en van den hogen huijse
en heerlijkheid Borculo met de daar toe specterende hoge en lage jurisdictie,
praeeminentien, regten en geregtigheden en allen toebehoor, mitsgaders van alle de
daar onder gehoorende goederen, als te zien ten ordinairen landgerigts protocolle, folio
191 verso et seq.
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16.01.1772
folio 4 verso

03.02.1772
folio 5

25.02.1772
folio 5

11.03.1772
folio 5

03.04.1772
folio 5 verso

Anno 1772 - den 16 januarii heeft den heer rigter Elberus den transport brief verleent aan
ende ten behoeve van Henderik ten Broekhuis van drie parcelen, waar op hij zelve de
executie hadde gedirigeert, als
1e van de zoo genaamde Glinsteede aan den Gelzelaarschen kerkhof met het daar op
staande huijs, naast het huijs van Arend Renger.
2e van een stukjen land op de Nienbraak, groot ongeveer een schepel gezaai, en
3e van een gaarden in de Ravens Kempen, groot ongeveer vier schepels gezaai, dog soo
men ten tijde der distractie heeft verstaan, maar anderhalf schepel gezaai te zamen in de
buurschap Gelzelaar gelegen, breder te zien antea folio 55 et seq.
Anno 1772 - op den 3 februarii is geprotocolleert een maagscheid tusschen Jan Brugging
weduwnaar van wijlen Derkjen Tekelenborg ter eenre, en de momberen over de
onmondige kinderen uijt dien egt voortgekomen ter anderen zijde, waarbij is bedongen,
dat de vader de eene helft en de drie kinderen de wederhelft van alle de gereede en
ongereede goederen, praetensien en lasten, schulden en wederschulden des gehelen
boedels zullen hebben en behouden, edog met dezen verstande, dat wanneer de drie
kinderen alle tot hare mondige jaaren gekomen zijn, eene van dezelve, door de vader te
verkiesen den imboedel des huijses, paerden, beesten, en verdere bouwerie en
bouwgereetschappen met het gezaai op het land, mest en mestregt, mitsgaders het huijs
en gaarden, nevens de parcelen op den inventaris cap. 2 sub nrs. 2 tot 9 incluis,
namentlijk de drie aanparten in het Grote Slag, het Nije, twee derde parten in den
Jammerdaal, het hooiland den Somp geheten, de Bennink hooimaate, de Madens horst,
het Elderinks horstjen, en het Kolkmans horstjen, en dan nog allen ongereede goederen
onder de provincie Overijssel in het Twente gelegen en op den inventaris sub nrs. 20 tot
27 ingeslooten gemelt, zal kunnen en mogen voor sig alleen trekken en genieten, voor de
prijs waar bij die effecten op den inventaris zijn gestelt, en wijders geconditioneert als bij
het instrument zelve te zien hier vorens folio 56 et seqq.
Op den 25 februarii 1772 heeft mr. J.H. van Basten erholden en gedaan op en aan de
weide het Spieker genaamt met hare toebehooren, bij wijlen Jenneken Geurts weduwe
van wijlen Reint Hagens nagelaten, om te hebben affectatie, praeferentie en
verzekeringe voorts salva declaratione diminitione et taxa voldoeninge van salaris en
verschot ter somma van twee en dertig guldens agtien stuijvers invoegens als bij de acte
ten ordinairen landgerigts protocolle te zien folio 200.
Op den 11 maert 1772 hebben Frans Janzen en desselvs huisvrouw Theodora Lansink,
voorts den voogd J.D. Veldink als mede momber over de minderjarige kinderen van
geseide Theodora Lansink bij haren eersten man Harmen Hagens Reints zoon, in huwelijk
verwekt, alsmede Gerrit Hagens junior en Engbert Wanninkhof, volmagtigers van Gerrit
en Jan Hagens overgedragen aan Arent Rengerink en Jenneken Wanninkhof eheluiden,
Gerrit ter Aerd en desselvs huijsvrouw Aeltjen Negberink, Geert Roeterink en desselvs
vrouw Engele Negberink ieder voor een geregte derde gedeelte een weijde de Spijk
genaamt, groot ongeveer seven koeiweidens, met het eene einde aan het bouwland het
Rot, en met het andere einde aan de weidegrond van het erve Laarberg, met de eene
zijde langs de Nijhuijser mathe kennelijk gelegen uti latius antea folio 59 verso et seq.
Anno 1772 - den 3 april hebben Henderik Esselink en Janna Horstman eheluijden,
alsmede derzelver meerderjarigen zoon Albert Esselink of Horstmans verbonden ten
behoeve van juffer Theodora Wendelina Bekking en haar weledelens erven voor een
capitale somma ses honderd guldens en renten daar van te verschijnen, de twee eerst
gemelden de kaatsteede de Kulsdoms of Spiekerhorst genaamt, bestaande in een huijs
en daar bij gelegenen gaarden, of bouwland, te zamen groot ongevaer vijf mudden gezaai
en den laastgenoemden sijn bouwland, de Kulsdoms Horst, allernaast de voorschrevene
grond, in de buurschap Kulsdom kennelijk gesitueert waar van breder te zien antea folio
61 et seq.
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Registratie van het district Geesteren - Periode 1771-1775
03.04.1772
folio 5 verso

01.05.1772
folio 5 verso

04.05.1772
folio 5 verso
en 6

05.05.1772
folio 6

05.05.1772
folio 6

Op den 3 april 1772 heeft Henderik Esselink versogt en bekomen protocollatie van een
maagscheid de dato 3 junij 1749 waar bij aan denzelven en sijne huijsvrouwe Janna
Spiekerhorst is overgegeven de gehele cavenstede die Spiekerhorst genaamt, met al
desselvs regt en geregtigheid, onder conditien als daar bij en hier vorens te zien folio 62
et seq.
Op den 1 maij 1772 hebben Frans Wensink en Geertjen Wensink eheluijden
overgedragen aan en ten behoeve van Hendrik Jan Meilink, desselvs huijsvrouw
Margaretha Schapers en haren erven een stuk bouwlands op den Smitskamp, in de
voogdie Geesteren met de eene zijde langs Klaphouwers kamp, en met de andere zijde
aan het land van Simeon Wijghel, met den eenen einde aan de steege, en den anderen
einde aan Broeker weijde gelegen, breder te zien antea folio 67 verso et seq.
Op den 4 maij 1772 heeft Aaltjen Hilhorst weduwe van wijlen Jan de Waerd, voor haar
zelve, voorts als moeder en wettige voogdesse van en over hare vijf minderjarige
kinderen, bij haren voorschrevenen man in huwelijk geteelt, verbonden ten behoeve van
Jannes Kuijper, woonende te Diepenheim, desselvs ehevrouw Henderina Nijland en
haren erven voor een capitaal van negen honderd guldens en renten daar van te
verschijnen een stuk bouwlands ruim ses schepels gezaai, op het Tieuwland aan de eene
zijde naast het land van de kerk van Gelzelaar, en met de andere zijde naast dat van
Geert Bennink, dan nog een huijs en weere in het dorp Gelzelaar, met een hof of gaarden
daar annex, en dan nog een parceel bouwlands den Lagen Kamp genaamt, groot
ongevaer seven schepel gezaai, aan de eene zijde naast de gemeene weg, en met de
andere zijde naast het land van Geert Bennink, te zamen in de buurschap Gelzelaar
kennelijk gelegen, als breder te zien antea, folio 67 verso et seq.
Op den 5 maij 1772 heeft Jan Brugging voormaals weduwe van wijlen Derkjen
Tekelenborg pro se et qq overgedragen aan Berent Hietland desselvs huijsvrouw
Henderina Rengerink en haren erven een kaatsteede de Beumers plaatze genaamt,
bestaande in een huijs met den gaarden, daar het huijs in staat, en het land op den
Meulenkamp met de eene zijde naast het land van het goed Jonkeren en met de andere
zijde langs den Dijk bij hetzelve goed behoorende, dan nog een gaarden bij Jonkeren
huijs, met de eene zijde aan de weide van Harmen Nienhuijs en met de andere zijde
langs den Dijk in de buurschap Gelzelaar gelegen, als breder te zien anmtea folio 69.
Op den 5 maij 1772 hebben Berent Hietland en Henderina Rengerink eheluijden
verbonden ten behoeve van Derk Hogelaar, desselvs huijsvrouw Janna Vincent en hare
erven voor een capitaal van een duijzend guldens en renten daar van te verschijnen de
Kaatsteede het Beumers plaatsjen genaamt, bestaande in huijs, gaarden en bouwland, in
de buurschap Gelzelaar gelegen, soo en als Jan Brugging hetzelve op huijden aan de
debiteuren heeft overgedragen, vide etc. latius antea folio 69 verso et seq.
Gerojeert den 7 maij 1794

19.05.1772
folio 6

Anno 1772 - den 19 maij hebben Frans Janssen cum suis overgedragen aan den heer mr.
Gerhard van der Sluijs, neffens de erfgenamen van wijlen desselfs ehevrouw vrouwe
Elsabe Geertruijd van Dam de landerijen de Udinks Bree genaamt, bij en omtrent het
dorp Geesteren gelegen, als te zien antea folio 82
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25.06.1772
folio 6

25.06.1772
folio 6 verso

29.08.1772
folio 6 verso

26.10.1772
folio 6 verso

29.10.1772
folio 6 verso
en 7

08.08.1772
folio 7

Op den 25 junii 1772 heeft Henderik Brueker senior, bij uiterste wille gelegateert aan
sijne zuster Aaltjen Bruekers, sijnen neeve Henderik Bruekers junior getrouwt aan
Berentjen Bothloen mitsgaders aan sijne nigten Geertjen Bruekers, gehuwt aan
Hendericus Brons, en Aaltjen Bruekers getrouwt aan Derk Bannink, de geregte helft van
desselvs nalatenschap, bestaande in obligatien, actien en crediten, klederen, linnen en
wollen met dezen verstande, dat bij aldien één of meer van de legatarissen den sterfdag
van den testateur niet mogten beleven, derzelver kinderen of naaste vrienden in sodane
portie of portien aan hun vermaakt zullen succederen en hare plaatze in dezen vervullen,
voorts geinstitueert in de overige helft van sijne met de dood te ontruimene goederen
sijne naaste vrienden en bloedverwanten, met expressen wille, dat de legatarissen daar
inne hare geregte erfportie zullen behouden, breder hier van te zien antea, folio 91.
Anno 1772 - den 25 junii heeft Aaltjen Bruekers bij uiterste wille gelegateert aan haren
broeder Henderik Bruekers senior, mitsgaders aan hare neven en nigten Henderik
Bruekers junior, getrouwt aan Berentjen Botloen, Geertjen Bruekers gehuwt aan
Hendericus Brons, en Aaltjen Bruekers getrouwt aan Derk Bannink de geregte helft van
alle hare na te laten goederen, obligatien, actien en crediten, klederen, linnen en wollen,
kist en kisten vullinge, om bij de legatarissen na het overlijden van haar comparante in
egale portien genoten en geprofiteert te worden, met dezen verstande, dat bijaldien één
of meer van de legatarissen den sterfdag van de comparante niet mogten beleven
derzelver kinderen of erfgenamen in sodane portie of portien, aan hun vermaakt, zullen
succederen, en hare plaatze in dezen vervullen, voorts geinstitueert in de overige helft
van hare met de dood te ontruimene goederen hare naaste vrienden en bloedverwanten,
met uijtdrukkelijken wille, dat de legatarissen daar inne hare geregte erfportien zullen
behouden, breder hier van te zien antea folio 91 verso et seq.
Op den 29 augusti 1772 heeft den heer L.B. Westenberg scholtus des ampts Brummen
pro se en in qualiteit als volmagtiger van desselvs ehevrouw Jacoba Anna Dapper,
verbonden ten behoeve van de heer Herman Huinink koopman te Amsterdam en sijn
erven voor een capitale somma van sestien hondert guldens en daar op te verlopene
rente het erf en goed den Bollert genaamt, kennelijk in de voogdie Gelzelaar gelegen,
gelijk mede het land op den Gelselaarschen Esch, soo eertijds van het erve Bouwhuis is
afgenomen, waar van breder te zien antea folio 97.
Op den 26 october 1772 hebben Willem Smies en Anna Duenshorst eheluijden
overgedragen aan Jan Hendrik Krijger en Janna Bolkman eheluijden een halve dag
maaiens hooi- of weideland in de Triers maate tussen Lieftinks en koopers maate aan de
Berkel, in de buurschap Kulsdom breder te zien antea folio 100 verso.
Op den 29 october 1772 hebben Willemina Oldewater, weduwe van wijlen Henderik
Stokkink, en ervuiterze van desselvs boedel, voorts haren schoonzoon en meerderjarige
dogters Berent Holdijk en Maria Stokkink eheluijden, Catharina Stokkink en Janna
Stokkink, verbonden ten behoeve der Diaconie armen van Gelzelaar voor een capitaal
van twee honderd en vijftig guldens en renten, derzelven huijsjen en hofland binnen
Gelzelaar tusschen de Bonschots Stede van Gerrit ten Broekhuis en Reint Stokkinks
huijsjen en hofland, 2e een stuk bouwland groot ongevaer twee schepels gezaai op den
Ham, tusschen Derk Banninks, Broekhuis en de kerken landerien en 3e een stuk
bouwland ongeveer van één schepel gezaai in den Bouwhuis Kamp tussen het land van
Schothorst, Roelof ten Broeke en Reint Stokkink, te zamen in de buurschap Gelzelaar
kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 101.
Op den 8 augusti 1772 hebben de doorlugtige vorst en vorstinne Chartorijski heere en
vrouwe van dese heerlikheijd, voor hun ende hunne successeuren geconstitueert en
geaffecteert, op de goederen tot en onder dese heerlikheijd behorende, ten voordele van
den heer borgemeester F.E. Spanker een jaarlix pensioen van drie hondert guldens
Hollands, ten fine als met meerderen hier voren kan worden vernomen op folio 103.
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23.11.1772
folio 7

23.11.1772
folio 7

04.12.1772
folio 7

05.12.1772
folio 7 verso

04.01.1773
folio 7 verso

04.01.1773
folio 7 verso

04.01.1773
folio 7 verso

Op den 23 november 1772 hebben Henderik ten Broekhuis en desselvs huijsvrouw
Trijntjen Hagens overgedragen aan Albert Nienhuijs en Janna Wannink eheluijden haar
land den Gaarden genaamt, met de eene zijde naast het land van Egbert Klaassen, met
eene zijde naast den weg van de Kempe, en met den eenen einde naast het land van
Henderik Menssink, in de buurschap Gelzelaar kennelijk gelegen, als te zien antea folio
105.
Op den 23 november 1772 hebben Henderik ten Broekhuijs en Trijntjen Hagens
eheluijden overgedragen aan Derk Wannink en Jenneken Nienhuijs eheluijden haar
stukjen bouwland het Kempken genaamt in Gelzelaar, met de eene zijde naast het land
van Jan Willem Lieftink, met eene zijde naast het land van Henderik Menssink en Geert
Bennink en met den eenen einde naast de gemeente, als te zien antea folio 105.
Op den 4 december 1772 is geprotocolleert een maagscheid eodem die opgerigt tusschen
Gerrit Siggeler weduwnaar van wijlen Jenneken Tieselink ter eenre, en de momberen van
sijnen onmondige zoon bij die vrouw in huwelijk verwekt, ook Gerrit genaamt, ter
anderen zijde, waar bij is toegedeelt aan den onmondigen zoon Gerrit Siggeler voor sijn
moederlijk goed een stuk bouwlands gelegen onder Geesteren in den gaarden van het
Siggeler groot onvervankelijk een en een half schepel gezaai, in sijne gemaakte afpalinge
met de eene zijde aan het gemeene veld of vaarweg, en met den eenen einde schietende
aan het land van Gerrit Rutgers en aan de vader het huijs op het goedjen Siggeler, met
het overige gaarden en bouwland daar onder gehoorende, hebbende de vader tot sijn
eenig particulier beswaar gehouden alle boedels lastige schulden, en verbonden de aan
hem toegedeelde goederen, ten einde sijnen zoon in cas van eenigen nootval sig daar,
aan kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen, breder van dit alles te zien in het
geallegeerde maagscheid hier vorens ten protocolle folio 106 verso et seq.
Op den 5 december 1772 hebben Gerrit Rutgers en desselvs huijsvrouw Reintjen Rutgers
overgedragen aan hare nigt Harmina Braskamp een plaatsjen het Rutgers plaatsjen
genaamt, bestaande in huijs en een gaarden van ongeveer vijf schepel gezaai groot met
sijn regten en geregtigheden, breder te zien antea folio 108.
Anno 1773 - den 4 januarii hebben Gerrit Klein Hasebroek en Janna Klein Hasebroek
eheluijden overgedragen aan Willem Deeskers en Christina Deeskers eheluijden twee
stukken lands op den Meerkamp, of Nijenkamp genaamt in de buurschap Haarlo
kennelijk gelegen zijnde het eene stuk het Kuijpers stuk genaamt, met de eene sijde
naast Bijvank sijn Groten Vlak en met de andere zijde naast het land van de weduwe
Florijn, het andere stuk naast Jan Kuijpers land en met de eene zijde naast het land van
Kiskamp, met het eene einde aan het Veld na den Marksteen gesitueert, als breder te
zien antea folio 109 verso et seq.
Op denselven dag hebben Gerrit Klein Hasebroek en Janna Klein Hasebroek eheluijden
nog overgedragen aan Jan Kuijpers en Aaltjen Kuijpers eheluijden een stuk lands op den
Meerkamp of Nijenkamp genaamt, in de buurschap Haarlo gelegen, met de eene zijde
naast het land van Jan Vorkink en met de andere zijde naast het land van Willem
Deeskers, met het eene einde aan het Veld na den Marksteen, breder antea folio 110
verso et seq.
Voorts aan Janna Vunderink voormaals weduwe van Willem Florijn en thans hertrouwt
aan Coert Hannink mitsgaders aan desen haren eheman een stuk bouwlands op den
Meerkamp of Nijenkamp, in de buurschap Haarlo, met de eene zijde naast het
Extersnest van Bijvank en met eene zijde naast het land van Willem Deeskers, breder te
zien antea folio 111.
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04.01.1773
folio 7 verso

04.01.1773
folio 7 verso

Op den 4 januarii hebben Gerrit en Janna Klein Hasebroek eheluijden nog overgedragen
aan Jan Vorkink een stuk bouwlands op den Meerkamp of Nijenkamp, in de buurschap
Haarlo, aan de eene zijde naast de Bruggers Braak en met de andere zijde naast het land
van Jan Kuijpers, met den eenen einde aan het Veld na den Marksteen gelegen, als
breder te zien antea folio 111 verso et seq.
Op den 4 januarii 1773 hebben Gerrit Klein Hasebroek en Janna klein Hasebroek
eheluijden verbonden ten behoeve van Willem Stormelink weduwnaar van wijlen Amelia
Swabink woonagtig in de buurschap Eefde in den schoutampte van Zutphen en sijne twee
minderjarige kinderen, bij sijne geseijde vrouw in huwelijk verwekt, voor een capitaal van
negen honderd guldens en renten daar van te verschijnen het plaatsjen het Klein
Hasebroek geheten, thans nog bestaande in huijs en schuure, met den daar bij gelegenen
gaarden, een kamp bouwlands van ongevaer veertien schepels gezaai, met eene weijde,
te zamen bij malkanderen in de buurschap Haarlo kennelijk gelegen, breder te zien antea
folio 112.
Geroijeerd den 14 van bloeimaand 1810.
Vide 't proth. van aff. ibid. folio 188.

23.01.1773
folio 8

11.03.1773
folio 8

08.04.1773
folio 8

Op den 23 januarii 1773 hebben Garrit Hagens Garrits zoon en Engbert Wanninkhof
volmagtiger van Jan en Gerrit Hagens Reints soonen versogt en verkregen uijt kragt van
peindinge en opgevolgde opbadingen de reële immissie, voorts apprehensie van
possessie mitsgaders de 1e, 2e en 3e ruimingen in en van een behuijsinge, brouwerie en
schuure met daar agter gelegene hoven binnen het dorp Geesteren, alsmede in en van
een kamp land den Reusseler genaamt, bij het geseijde dorp gelegen, aan Frans Jansen
en desselvs huijsvrouw Theodora Lansink, voormaals huijsvrouw van Harmen Hagens
Reints soon, en de minderjarige kinderen bij haren geseijden eersten man H. Hagens
verwekt, toestendig, in voegen als ten ordinairen landgerigts protocolle op dien datum
folio 236.
Op den 11 maert 1773 heeft ds. Bernhardus Westenberg, predikant te Lochem, voor zig
zelvs en als boedelhouder van den boedel van wijle desselvs huisvrouw juffrouw
Mechtilda ten Cate, en uit dien hoovde speciaal gequalificeert voor desselvs kinderen,
verbonden ten behoeve van den heer Nicolaas Lammers en juffrouw Henrica Lindemans
echtelieden woonende te Deventer ofte derzelver erfgenamen voor een capitaal van
twee duisend vijf honderd caroli guldens en daar op te verlopene renten drie vierde
parten van het gewaahrde erve en goed Forckerink in de buurschap Heure, bestaande in
boerehuis of woning, hoff, gaardens, schoppe en berg, voorts sestien à 17 molder
zaaijlands, seven koeijweijdens in den Heurder Waert aen de rivier de Berckel, dan nog
twee grote koeij weijdens van tien à twaalf koeij weijdens, met nog een klein hooijlandje
tegens over den Heurderwaard waar van het overige vierde part den rector Dankerts te
Borkelo en Egbert Konink is toebehoorende, als breder te zien antea folio 121 verso et
seq.
Op den 8 april 1773 heeft Hendrik Bouwman als volmagtiger van mejuffrouw Elsabe
Hermans, geboren Hagedoorn, weduwe wijlen Jan Georg Hermans overgedragen aan
den heere Gerhard Slichtenbree, gemeensman der stad Deventer, en vrouwe Catharina
Ribbius echteluijden, sijner principalinnens geregte portie of aandeel in de twee derde
parten van den halven Gelzeler garsten tiende, door ‘t overlijden van haren oom wijlen
den heer oud burger luitenant B.H. Slichtenbree aangestorven, invoegen als breder te
zien antea folio 123.
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08.04.1773
folio 8

29.04.1773
folio 8 verso

01.05.1773
folio 8 verso

01.05.1773
folio 8 verso

01.05.1773
folio 8 verso

03.05.1773
folio 8 verso

Op den 8 april 1773 heeft Henderik Bouman als volmagtiger van vrouw Elsabe
Slichtenbree weduwe Jan ten Kinkeler zoo voor haar zelvs en als erfuiterse en
boedelhouderse van haar ehemans nalatenschap, voorts van de heer Herman Arents,
voor sijn weledele zelvs en als gevolmagtige van vrouwe Mechtelt Arents weduwe van
den heer thesaurier generaal van der Straten, overgedragen aan de heer Gerhard
Slichtenbree en vrouwe Catharina Ribbius echteluijden sijner principalens geregte
aandeelen en portien in den halven Gelseler Garsten Tiende, door het overlijden van hun
weledelens oom wijlen den heer oud burger lieutenant Bernhard Henderik Slichtenbree
op hen gedevolveert en verstorven, als breder te zien antea folio 124.
Anno 1773 - den 29 april hebben Barend Mullerie en Janna Bokhorst eheluijden
overgedragen aan Gerrit Schuirman, desselvs huijsvrouw Catharina Bannink en erven
een sesde gedeelte hooij- of weijdegrond in de Triers Mathe, in de buurschap Culsdom,
met de eene zijde aan de Cuipers Mathe en met de andere zijde aan Lieftink Mathe en ’t
eindens aan de rivier de Berkel kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 128.
Op den 1 maij 1773 hebben Albert Landweers en Aaltjen Tijmans eheluijden verbonden
ten behoeve van Henderik Temmink en desselvs huijsvrouw Berendina ten Brummele
voor een capitaal van ses honderd guldens en renten daar op te verlopen een plaatsjen
de Landeweer genaamt, bestaande in huijs, schoppe, veertien schepel gezaai land, en
houtgewasch, in de buurschap Gelselaar gelegen, als breder te zien antea folio 128 verso.
Geroijeerd den 17 van bloeimaand 1810 vide 't proth. van aff. ibid. folio 191.
Op den 1 maij 1773 heeft den heer Johan Christiaan Blum in qualiteit als gevolmagtigde
van hunne doorluchtigheden den heere Adam furst Czartorijski en desselvs gemalin
vrouwe Isabella furstinne Czartorijski, geborene gravin van Fleming, heere en vrouwe
van Borculo en Lichtenvoorde, verbonden ten behoeve van de heeren Pieter Munch en
Dirk Westrik kooplieden in compagnie te Amsterdam, derzelver erven, successeuren en
regt verkrijgende, voor eene somma capitaal van driemaal honderd en vijftig duizend
guldens, en alle daar op te lopene renten de alinge heerlijkheid van Borculo in het
graavschap Zutphen kennelijk gelegen, met alle derzelver praeeminentien, regten en
geregtigheden, mitsgaders de revenuen, renten, vruchten en inkomsten van dien,
invoegen als breder hier vorens ten protocolle bij de acte van schuldbekentenisse en
verband, folio 129 verso et seqq.
Dan nog heeft denzelven heer Johan Christiaan Blum in sijne voorschrevene qualiteit op
den 1 maij 1773 ten behoeve van welgemelde heeren Pieter Munch en Dirk Westrik tot
eene speciale cautie gestelt eene somme van vijftig duizend guldens tot welkers
opneeminge hij insgelijks door hunne doorluchtigheden den heere en vrouwe, furst en
furstinne Czartorijski geauctoriseert was, en mede specialijk verbonden de alinge
heerlijkheid van Borculo cum annexis, mitsgaders de revenuen, renten, vruchten en
inkomsten van dien, ten einde de heeren Munch en Westrik, hunne erven, successeuren
en regt verkrijgende sig daar aan, wegens de schade die haar weledelen door den
minderen ontvangst van de jaarlijksche inkomsten en revenuen dezer heerlijkheid, die ter
betalinge van de jaarlijksche renten van het gementioneert capitaal van driemaal
honderd en vijftig duizend guldens bij vorige acte zijn geassigneert, casu quo mochten
komen te lijden, te kunnen en mogen verhalen, als sulks breder te zien antea folio 134 et
seq.
Op den 3 maij 1773 heeft Engbert Lucassen overgedragen aan Hendrik Krijger, desselvs
ehevrouw Janna Bolkman en erven een halve dag maaiens, zijnde het agtste part hooijof weijdeland, in de Triers Mathe, tusschen Lieftinks en Kuipers Mathe aan den Barkel in
de buurschap Kulsdom kennelijk gelegen, breder te zien antea, folio 135 verso et seq.
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22.05.1773
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24.05.1773
folio 9

28.05.1773
folio 9

13.06.1773
folio 9

Anno 1773 - den 22 maij heeft Jan Steeltien verbonden ten behoeve van Lambertus
Kreunen en desselvs huijsvrouw Willemina ter Horst voor een capitaal van agt honderd
guldens, en renten daar op te verschijnen, de plaatse het Steeltjen genaamt, bestaande
in huijs brouwerie, met sijn toebehoren gelegen in de buurschap Haarlo, schoppe,
landerien, weijdegronden, hout, en houtgewasschen als breder te zien antea folio 141
verso et seq.
Op den 24 maij hebben Derk Karssenberg en Anna te Leugemors eheluijden verbonden
ten behoeve van de Diakonie Armen van Geesteren voor een hoofdsomma van twee
honderd twee en vijftig guldens, en renten daar van te verschijnen, haar huijs en weere
met den hof daar agter, in het dorp Geesteren, aan den Brink tusschen de huijsen en
gronden van Roelof Leenen en Henderik in de Smitte, alsmede een stukjen bouwlands,
circa één schepel gezaai groot, in het Goor, met de eene zijde naast het land van Berent
Willink, onder Geesteren, kennelijk gelegen, invoegen als breder te zien antea folio 142.
Op den 28 maij 1773 is geprotocolleert seker maagscheid opgerigt tusschen Jan
Harmelink weduwnaar van Grietien te Velthuijs ter eenre, voorts Jan te Velthuijs en
Willem ter Horst als momberen over het minderjarige zoontjen van geseijden Jan
Harmelink bij sijn gemelte vrouw in huwelijlk verwekt met name Christiaan waar bij soo
veel het ongereede aan gaat, aan dien minderjarigen Christiaan Harmelink toegedeelt
zijn twee dag hooijgrond in het Hutten Zand, in de buurschap Culsdom, tusschen de
weijden van Wesselshuijs en het Vonkenslag gelegen, breder te zien in het weesen
protocol folio 116 verso et seq.
Op den 13 junii 1773 hebben Arent Krajenbelt weduwnaar van wijlen Janna Bannink,
alsmede desselvs zoon Jan Henderik Krajenbelt en sijn huijsvrouw Willemken Nijhuijs
verbonden ten behoeve van mevrouw Anna Geertruijd Muijderman, weduwe van wijlen
den weledelen gestrengen heer Willem de Wolff, in leven burgermeester der stad
Lochem, en haar weledelens erven voor een capitaal van twaalf honderd guldens en
renten daarvan te verschijnen de kaatsteede het Korthof genaamt, bestaande in huijs en
landerien daar bij en omtrent gelegen, alsmede in een weidjen daar bij en onder
gehoorende, in de buurschap Gelzelaar in sijne kennelijke bepalinge gelegen, breder te
zien antea folio 147.
Geroyeerd den 17 december 1805 vide het proth. van aff. ibid.

28.06.1773
folio 9

30.06.1773
folio 9 en 9
verso

Op den 28 junii 1773 hebben Jan Holtsteege en desselvs huijsvrouw Jenneken Garritsen,
verbonden ten behoeve van de Kerke van Geesteren voor een capitaal van twee honderd
en vijftig guldens en renten daar van te verschijnen een stuk bouwlands groot ongeveer
drie en een half schepel gezaai, op den Geesterschen Esch, oostwaarts aan de gemeene
weg en westwaarts aan de Korte Beeke kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio
150.
Op den 30 junii 1773 is ter instantie van Jan Holtsteege geprotocolleert een contract
ingegaan tusschen Anneken Driesens weduwe van wijlen Filips Garritsen, en hare drie
kinderen, Jan, Jenneken en Derkjen, waar bij is bedongen onder anderen dat de soon Jan
na doode van de moeder zal hebben en behouden des moeders eigendommelijke huijs en
hoff, met den inboedel etc. daarenboven alle bouw- en hooilanden zoo verre tot den
eigendom van de weduwe voornoemt behoort, en dat Jan Holtsteege en desselvs
huijsvrouw of hare erfgenamen zal profiteren het stuk land op den Geesterschen Esch, als
breder te zien antea folio 150 verso et seq.
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folio 9 verso

23.07.1773
folio 9 verso

Op den 13 julii 1773 heeft mr. H. Schivelberg Bekking, als volmagtiger van C. van
Coeverden versogt en geobtineert arrest en besaath op de heerlijkheid Borculo met al
desselvs ap- en dependentien, regten en geregtigheden, om te erlangen affectatie,
securiteit en praeferentie voor alle andere geen anterieur en beter regt hebbende
crediteuren, en om daar ter sijner tijd te kunnen verhalen het effect van een aanstaande
’s hoves gewijsde in sekere procedure contra sijn doorlugtige hoogheid Adam furst
Czartorijski geentameert, invoegen als breder te zien ten ordinairen landgerigts
protocolle folio 256 et seq.
Op den 23 julii 1773 heeft Jan Henrik van Hasselt in qualiteit als volmagtiger van de
hoogwelgeboren vrouwe Anna Maria Theresia Hacfort, weduwe, erfuitersche,
boedelhoudersche, tugtenaarsche en gebeneficeerde van wijlen den heer en mr. Wessel
Joseph Godefrid van Eijll laten registreren de huwelijksche voorwaarden in originali,
tusschen wijlen welgemelte heer van Eijll en vrouwe A.M.T. Hacfort den 12 augusti 1760
opgerigt, alsmede de testamentaire dispositie, soo door voorschreven eheluijden de heer
en mr. W.J.G. van Eijll en vrouwe A.M.T. Hacfort op den 20 december 1762 gepasseert is
voor een weledel stadgerigte van Zutphen, per extractum ejus protocolli. Bij de
huwelijksche voorwaarden is in opsigte van beijderzijds aangebragte goederen de
landregtelijke gemeenschap uijtgeslooten, vervolgens hebben sig de toekomende
egtgenooten, zoo wel bijaldien dit huwelijk met agterlatinge van kind of kinderen, als
geen kind of kinderen mogte worden gescheijden malkanderen reciprocelijk, of den
eenen den anderen gegeven en gemaakt de lijftucht van alle zodane gereede en
ongereede soo feudale als allodiale goederen, obligatien, actien, effecten, crediten,
capitalen en contante penningen, als dezelve bij het scheijden van dit huwelijk zullen
komen na te laten; wijders heeft den bruijdegom bijaldien bij sijn voorafsterven geen kind
of kinderen uijt deze ehe gebooren mogten worden agter gelaten, aan de freulen bruijd
tot een douariere of zoo genaamde morgengave in eigendom gegeven onder anderen het
erve en havesate Wolferink, het erve en goed Aartman of ter Aart, het erve
Scharpenborg, het erve Geertshuijs en het erve Geerdink met sijn Quater Steede, alle
onder Geesteren gelegen. Bij de testamentaire dispositie hebben mr. W.J.G. van Eijll en
A.M.T. Hacfort eheluijden malkanderen en den eenen den anderen in eigendom gegeven
en gemaakt, onder anderen de halfscheid van hare aangewonnene goederen in ’t
graafschap Zutphen, buijten en boven de morgengave en gifte bij huwelijkse
voorwaarden vermaakt, dan nog heeft mr. W.J.G. van Eijll daarbij aan sijnen swager den
hoogwelgeboren heer Theodorus Zeno baron van Dorth heer van ’t Medler en bij sijn
hoogwelgeboren door aflijvigheid, aan sijnen jongsten schoonbroeder, den ook
hoogwelgeboren heer Gerard Hendrik baron Hacfort, heer van den Ham, onder anderen
vermaakt de halfscheid van sijne sodane overige goederen en effecten, in de graafschap
Zutphen, als daar bij, soo bij sijnen dood zal komen na te laten, zijnde deze acten van
woord tot woord hier voren ten protocolle quorsum relatio geinsereert folio's 154 et
seqq.
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24.09.1773
folio 10

16.10.1773
folio 10

15.11.1773
folio 10

Op den 3 augusti 1773 heeft Geertruij Laarberg, weduwe van wijlen scholte Jan ten
Broekhuis in qualiteit als ervuiterze over de nalatenschap van wijlen haren zwager Jannes
ten Broekhuis verbonden ten behoeve van mr. Johan Hendrik van Basten, en desselvs
erven voor eene somme van een duizend en agt hondert guldens en voor de
landregtelijke rente van dien de gehele nalatenschap van wijlen haren zwager Jannes ten
Broekhuis en daar onder de Elderinks maate, en het Tuinland, mitsgaders den halven
Gelzelaarschen garvtiende, en dan nog twee gilde gaardens naast de gemeene steege,
en het Kerkenland, of wel de verbeteringe van deze parcelen, alzoo die bij dor. J.L.Solner
als fiscaal van Borculo in verwin zijn genomen. Dan verder een vijfde gedeelte van de
Woeste Velthaar van ’t erve Nijhof naast den Elderinks kamp, en zodane portie, als de
kinderen en erfgenamen van wijlen Geesjen ten Broekhuis, getrouwt geweest zijnde met
Garrit ten Broeke bij de ervdelinge van de nalatenschap van Jan ten Broekhuis en Grietje
Bartels eheluijden in collatie moeten brengen en laten komen, en het regt van retentie
als anders op derzelver part in de goederen zijnde den halven Elderinks kamp langes
Rouhofs gaarden, de halve Grote Mate, langes de Papen mate, den Ronden gaarden, bij
den Dorp gaarden, en twee stukken bouwland op den Ham, het eene naast het land van
Rouhof en het andere naast het land van Holstege, en de opkomsten van dien zedert den
dood van wijlen haren zwager Jannes ten Broekhuis en die daar van verder ten agteren
mogten zijn, mitsgaders alles wat verder tot desselvs nalatenschap eenigzints gehoort,
onder Gelzelaar kennelijk gelegen, met hare toebehoren, breder hier van te zien antea
folio 158 verso et seq.
Op den 24 september 1773 heeft mr. Jan Laurens Solner junior als volmagtiger van
Hendrik Tommeler overgedragen de suijvere halfscheijd van een vierde gedeelte, en dus
een gerecht agtste portie in het erve en goed de Oevershorst, onder Geesteren en
gedeeltelijk onder Gelselaar kennelijk gesitueert aan en ten behoeve van Hendrik
Schuiseman en Garritjen Egelinks eheluiden en hare erven, als breder te zien antea folio
167 verso et seq.
Op den 16 october 1773 hebben Jan Hiddink en Arnoldus Huiskes pro se en als
volmagtigers van hunne absente huijsvrouwen, dan nog dieselve Jan Hiddink, Arnoldus
Huiskes en Hendrik Wansink, als gequalificeerde curatoren over den innocenten Conraad
Hiddink overgedragen aan Hendrik Schuiseman en Gerritjen Egelink eheluijden en hare
erven de suivere halfscheidt van een vierde gedeelte en dus een gerecht agtste portie in
het erve en goedt de Oevershorst onder Geesteren en Gelselaar kennelijk gelegen,
invoegen als breder te zien antea folio 170 verso.
Op den 15 november 1773 hebben Frederik Morgensteern en Christina Oortgijsen
eheluijden verbonden ten behoeve van de Kerke van Geesteren voor een capitaal ad één
honderd en vijftig guldens en renten daar van te verschijnen twee stukken boulands op
de Boerte naast en aan de hegge bij den anderen gelegen, met en nevens anderhalven
dag maaiens hooij- of weijdeland in de Kuijpers mathe, invoegen als breder hier vorens
ten protocolle folio 176.
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25.11.1773
folio 10 verso

25.01.1774
folio 10 verso

08.02.1774
folio 11

30.04.1774
folio 11

Op den 25 november 1773 heeft mr. J.H. van Basten versogt en geobtineert arrest en
toeslag op en aan de ongerede goederen van Hendrik ten Broekhuis alias Huisstede, en
Catharina Hagens eheluiden onder den landgerigte van Borculo sig bevindende, in specie
op en aan derzelver huis en schoppe op het erve en goed Broekhuis, den grond of inzlag
bij het huis, het houtgewasch aldaar, den Hof genaamt, den Rotgers gaarden, het
bouwland daar aan, de halvscheid van den Elderinks Kamp, van de Grote Mate,
schietende langs de Elderinks Mate, het Elderinks Meeken, een stuk bouwland op den
Ham, tussen de landen van T. Lubberdink, en G. Bannink, den halven Distelen kamp, drie
vierde gedeeltens van ’t bouwland naast de weijde- of hooijgrond van de Wensinks
Cavensteede, twee vijfde gedeeltens van de Woeste Velthaar, onder Gelzelaar, en de
cavenstede de Horst Boersplaatze, bestaande in huis, hof en een kamp, den Diergaarden
aan den Tij gelegen, en den pandpenning ad honderd en vijftig guldens in den
Kerkengaarden, onder Geesteren, en dannog op zodane penningen, en portien, als de
kinderen en ervgenamen van wijlen Geesjen ten Broekhuis getrouwt geweest zijnde met
Gerrit ten Broeke bij de ervdelinge van de nalatenschap van wijlen Jan ten Broekhuis, en
Grietje Bartels in collatie moeten brengen, en laten komen, en het regt van retentie als
anders op en aan derzelver part in de goederen, zijnde den halven Elderinks kamp langes
Rouhofs gaarden, de halve Grote mate langes de Papen mate, den Ronden gaarden bij
de Dorp gaarden, twee stukken bouwland op den Ham, het eene naast het land van
Rouhof, en het andere naast het land van Holtstege, en een vijfde gedeelte van den
Woeste Velthaar, onder Gelzelaar, alles voor soo verre geseide eheluijden daar aan
eenigzints beregtigt zijn, en zulks om door dit middel te hebben en te erlangen affectatie,
praeferentie en verzekeringe 1e voor salarissen en verschotten ter summa salvo calculo
van drie duizend, een honderd, veertien guldens, negen stuijvers en 2e voor sodanige
penningen, opkomsten en verder al ’t geene den gearresteerde van de nalatenschap van
wijlen desselvs broeder Jannes ten Broekhuis en daar toe eenigzints gehoorende onder
sig heeft etc. tot securiteit van den arrestant op den 3 augusti laastleden verbonden alles
ad impediendam alienationem, oppignorationem, dilapidationem, of diergelijke, invoegen
als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 268.
Anno 1774 - den 25 januarij heeft Jenneken ter Weeme overgedragen aan Jan Esselink
en desselvs huisvrouw Henders Esselink alle hare gereede goederen, obligatien, actien en
crediten, en sulks tegens bedingen van alimentatie etc. welke bedingen Jan Esselink en
desselvs vrouw voornoemt eodem die geaccepteert hebben, als breder te zien antea folio
181, en daarvoor derzelver goederen ter submissie als regtens verbonden uti ibid. folio
181.
Anno 1774 - den 8 februarii hebben Arent Jan Bloemena en Dercksken Elderink
eheluijden overgedragen aan Garrit Toevanck sijn huijsvrouw en erven een tiende
gedeelte van en aan een camp lands den Bodden Camp genaamt, zijnde in ’t geheel groot
ongeveer tien schepels gezaai, bij het huijs van Kunneman, en schietende allernaast met
eene hoek aan de Weinks Maathe kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 182.
Op den 30 april 1774 heeft juffer Theodora Wendelina Bekking in securitatem crediti is
versogt en geobtineert peindinge voor de somma van een honderd guldens, contra
Henderik Karssenberg, weduwnaar van Janna ter Haar, op en aan een huijs binnen ’t
dorp Geesteren aan den kerkhof naast het huijs van Jan Olden staande, alsmede op een
stuk land op den Geesterschen Esch, naast den hof van Wenninkmeule aan gemelte
Janna ter Haar en haren tweeden man Henderik Karssenberg toestendig, als breder te
zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 276 verso.
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02.05.1774
folio 11

02.05.1774
folio 11

09.05.1774
folio 11

13.05.1774
folio 11

14.05.1774
folio 11 verso

14.05.1774
folio 11 verso

Op den 2 maij 1774 heeft Berendien Hagens peindinge versogt en geobtineert op een
huijs, weere en saatberg in ‘t dorp Geesteren tusschen de huijsen van Jan Olden en
Hendrik ter Horst aan den kerkhof staande, alsmede op een stuk bouwland groot
ongeveer vier schepel gezaai naast ’t huijs en hof van Henderik Wenninkmeule, met den
eenen einde aan het land van Gerrit Hagens senior, en met ’t andere einde aan den
gemeenen weg aan voornoemde dorp Geesteren gesitueert, Henderik Karssenberg en
wijlen sijn huijsvrouw Janna ter Haar toestendig, ten einde om hier door te hebben,
praeferentie, assecuratie, en ter sijner tijd voldoeninge eens capitaals van drie honderd
guldens, met de renten daar van ten agteren, breder ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 277.
Anno 1774 - den 2 maij hebben Berent te Roller en Anna Harmanna Tellemans
eheluijden overgedragen aan Engbert Veltcamp en desselvs ehevrouw Engele Rollermans
een stuk bouwlands, in de buurschap Huure op den Bremers kamp, tusschen de
landerien van de heeren Muijderman en Wijchels en die van Gosen Dinkelman
gesitueert, als te zien antea, folio 187 verso et seq.
Op den 9 maij 1774 heeft Gerrit Hagens Engberts soon en Gerritjen Morgensteern
eheluijden verbonden ten behoeve der Diaconie Armen van Geesteren voor een capitaal
van agt honderd guldens een stuk bouwland groot een mudde gezaai, de Buths Bree
genaamt, voor op den Berkel Esch, met de eene zijde naast ’t land van Gerrit Hagens
senior, en met het eene einde aan den gemeenen vaarweg onder Geesteren gelegen als
breder te zien antea folio 193.
Van de parcelen in de volgende acte vermeld zijn eenige van het verband ontslagen vide
folio 193 verso.
Op den 13 maij 1774 hebben Harmen Morgensteern en Harmina ter Haar eheluijden
verbonden ten behoeve van de heeren Popko van Calker, Berent Popkes van Calker en
Gerrit van Calker kooplieden te Deventer voor eene summa van twee duijsent vier
honderd ses en dartig guldens, agt stuijvers en veertien penningen en renten daar op te
verlopen een huijs, schure en weere met den daar agter gelegene hoff en bakhuis in ’t
dorp van Geesteren met de eene zijde langs den weg den Esch opschietende, dan nog
derzelver huijs aan den kerkhoff in ’t voorschreven dorp, voorts drie koe weijdens in de
Smiths mathe naast de Hallers Meen, alsmede vijf schepel gezaaij bouwland tusschen de
landerien van de Diaconie van Geesteren en eenig Geestelijk land, en eindelijk een half
mudde gezaaij, ’t Zijland genaamt, tusschen de landerien van Gerrit Hagens en Hagman
agter op den Esch gelegen, invoegen breder te zien is antea folio 193 verso et seq.
Anno 1774 - den 14 maij heeft Janna Schreurs weduwe van Garrit Meeman of Dijkwever,
voor haar selven en namens hare drie minderjarige kinderen, overgedragen aan den
hoogwelgeboren heer J.C.J. van Munster een huijs met den daar naast gelegenen
gaarden, zigt vreede en verdere regten en geregtigheeden van dien, uitmakende de
overige gedeeltens van ’t plaatsjen den Dijkwever, ’t eindens aan den Geesterschen Dijk
kennelijk gesitueert, als breder te zien antea folio 194 verso.
Op den 14 maij 1774 heeft den hoogwelgebooren heer J.C.J. van Munster verbonden den
behoeve van monsieur Hendrik Jan en juffrouw Henrietta Chosij voor de summa van een
honderd en vijftig guldens en renten daar van te verschijnen het plaatsjen Dijkwever
genaamt, bestaande in een huijs en een daar aan of naast gelegenen gaarden, met
desselvs sigtvreede, regten en geregtigheden van dien, ’t eindens aan den Geesterschen
Dijk kennelijk gesitueert, als breder te zien antea folio 195.
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16.05.1774
folio 11 verso

28.05.1774
folio 11 verso

Op den 16 maij 1774 hebben Willem Lappenschaar en Christina Deesker eheluijden
verbonden ten behoeve van Willem Broekmolen, woonagtig in het kerspel Wenterswijk,
buurschap Miste voor een summa van negen honderd guldens en renten daar van te
verschijnen haar goed de Deeskers plaatze genaamt, bestaande in huijs en een gaarden
daar aan gelegen, alsmede derselver bouw- en weijdeland het Vrugtjen genaamt, naast
en tusschen Schervelts gaarden en den grond onder het erve Forkink gehoorende, dan
nog een stuk lands in den Nieuwen kamp, langs de Landeweer, het Bestemoers stukke
genaamt, alle in de buurschap Haarlo kennelijk gelegen, als breder te zien antea, folio
196.
Op den 28 maij 1774 hebben Harmen Kosters en Aaltjen Kloeken eheluijden verbonden
ten behoeve van Berent Bannink en Jenneken van den Enk eheluijden voor een capitaal
van ses honderd guldens en daar op te verlopenen intresse haar huijs en kamp bouwlands
daar aan gelegen, in de buurschap Gelzelaar, met de eene zijde aan Tekkenborg met de
ander zijde Kortover maat, met de ander zijde aan de Velthaar, zoo weleer onder het
Korthover erve gehoord heeft, als te zien hier vorens folio 198.
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11.06.1774
folio 11 verso
en 12

11.07.1774
folio 12

Op den 11 junii 1774 heeft Henderik Cromhoudt als volmagtiger van vrouwe Johanna
Elisabeth van Rosmalen gesegt Roosmolen, in qualiteit als weduwe erfuitersche en
boedelhoudersche van wijlen den hoogwelgebooren heer Alexander baron van Laer,
voorts van den hoogwelgebooren heer Luther Fredrik baron van Laer, overgedragen
1e aan Jan Ruikevis en desselvs huijsvrouw een stuk bouwland op den Barkel Esch
tusschen de landerien van Berent Hartgerink en Wanninkhof gelegen soo en als, hetzelve
door Willem Rengers is gebouwt als hier vorens te zien folio 200 verso.
2e aan Arent Jan ter Horst een stuk bouwland met de eene zijde aan den camp van
Wanninkhof en met de andere zijde aan het land van Hagman kennelijk gelegen, soo als
door Albert Nijhuis is gebouwt, als te zien antea folio 201 verso et seq.
3e aan Reint Hagenbrummel en desselvs huijsvrouw voor de eene helvte, voorts aan
Albert Hogesteege en desselvs huijsvrouwe voor de wederhelfte een stuk bouwland op
den Barkel Esch, tusschen de landerien van Kunneman en Garrit Hagens gelegen, uti in
praecedentibus folio 202.
4e aan Derk Oevershorst en desselvs huijsvrouw een stuk bouwland op de Braak,
tusschen het land van Roeterink en den gaarden van Steenblik en Bolkman kennelijk
gelegen, soo als hetzelve door geseijden Steenblik is gebouwt, als te zien antea folio 202
verso et seq.
5e aan Hendrik Tijberink en Lambert Hagens ieder voor de geregte halfscheijdt een stuk
bouwlands den Kneukel genaamt, tusschen een stuk geestelijk land en de landerien van
de cessionarien op den Berkel Esch gelegen, als te zien antea folio 203.
6e aan Berent Hartgerink en sijn huijsvrou een stuk bouwland op den Barkel Esch,
tusschen de landerien van de freulens van Munster en van Duithe, en van Hendrik
Wenninkmeule kennelijk gelegen, als te zien folio 203 verso et seq.
7e aan Derk Meenks, sijne huijsvrouw Janna Coltvoort en erven den halven Nijhuijzer
gaarden met het daar aan ligende boschjen, met sijn sigvreede soo als van ouds is
gebruikt, zuijdwaarts naast de wederhelfte van geseide halfte van dien gaarden,
westwaarts langs de weg van het Hekke, noortwaarts naast de zigvreede na Aarnink, en
oostwaarts naast de sigvreede van J. Jalink kennelijk gesitueert, uti in praecedentibus
folio 204.
8e aan Albert Nijhuijs, desselvs huijsvrouw en erven een stuk bouwland, zoo en als het
zelve door Engbert Weink in bouwinge is gebruijkt, tusschen het land van de freulens van
Munster en Duithe gelegen, als te zien antea folio 204 verso et seq.
9e aan Arent Klaassen, desselvs huijsvrouw en erven een stuk bouwland, ’t Slat genaamt,
soo en als het door den cessionaris word gebouwt, tusschen het land van Henderik
Hulshorst aan de eene, en den vaarweg van de Nieuwenhuizer mathe aan de andere
zijde kennelijk gelegen, als te zien antea folio 205.
10e aan Gerrit Hagens, Gerrit ter Aard, en Arent Rengerink, derselver huijsvrouwen en
erven, ieder voor een geregte derde gedeelte, de halve Nieuwenhuizer Mathe soo door
Harmen Hagens is geweid, met de een zijde langs de weide van Aartman, Roeterink en
Rengerink, en met de andere zijde aan den Togtgraven, voorts met den eenen einde aan
Laarbergs weide, en met het andere einde aan ’t bouwland ’t Rot of Slat genaamt,
kennelijk gesitueert, als breder te zien antea folio 205 vero et seq.
Op den 11 julii 1774 heeft den heer richter Elberus ten behoeve van Geert Ebbekink voor
de eene helft, en van Berent Ampzen voor de wederhelft een verwins en transport brief
verleent van het Tuijnland onder Gelzelaar gelegen, door hunlieden op den 12 april dezes
jaars bij de gerigtelijke distractie der ongereede goederen van wijlen Jannes ten
Broekhuis aangekogt als te zien antea folio 209 verso et seq.
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11.07.1774
folio 12

12.07.1774
folio 12

12.07.1774
folio 12 verso

27.07.1774
folio 12 verso

27.07.1774
folio 12 verso

01.08.1774
folio 12 verso

22.09.1774
folio 12 verso

Op den 11 julii 1774 heeft den heer richter Elberus ten behoeve van mr. Gooswijn de
Wolff een verwins en transport brief verleent van den halven Gelstersen garftiende, door
sijn weledele op den 12 april dezes jaars bij de gerigtelijke distractie der ongereede
goederen van wijlen Jannes ten Broekhuis aangekogt, als te zien antea folio 210 verso et
seq.
Op den 12 julii 1774 heeft den heer richter Elberus ten behoeve van Henderik ten
Broekhuis een verwins en transport brief verleent van de Elderink Mathe door denzelven
op den 12 april dezes jaars bij de gerigtelijke distractie der ongereede goederen van
wijlen Jannes ten Broekhuis aangekogt, als te zien antea folio 211 et seq.
Op den 12 julii 1774 hebben Hendrik ten Broekhuis en Catharina Hagens eheluijden
overgedragen aan Jan ten Broeke op Jalink en desselvs huijsvrouw Henders Klumpers
een weijdeland de Elderink Mathe, soo als van het erve Broekhuis afgedeelt, en door den
eerstgemelden bij de gerigtelijke distractie der ongereede goederen van sijnen broeder
Jannes ten Broekhuis in dato den 12 april dezes jaars aangekogt is, in de buurschap
Gelzelaar kennelijk gelegen, met de eene zijde aan de mathe en het land van de
transportanten, en met de andere kante aan de Koninks Mathe, als te zien antea folio
211 verso et seq.
Op den 27 julii 1774 hebben Reint Bannink en Janna Schuermans eheluijden,
overgedragen aan en ten behoeve van Jan Bannink en desselvs huijsvrouwe Harmken
Nijhof en derzelver erven een stuk lands, in de buurschap Gelselaar, op den Olden Braak,
tusschen de landerien van Gerrit ten Broeke en Jan Olthof kennelijk gelegen, soo als
hetzelve daar is afgepaalt, als breder te zien antea folio 214.
Op den 27 julii 1774 is ter instantie van de heer Frederik Geers, namens de
hoogwelgebooren heer Jacob Derk Carel vrijheer van Heekeren, heer tot Kell,
geprotocolleert eene acte, waar bij den heere prince Adam prince van Chartorinskij en
vrouwe Isabella princesse van Chartorinska, geboren gravinne van Flemming, heere en
vrouwe der stad en heerlijkheid van Borculo etc. etc. etc. aan welgemelden
hoogwelgeboren heer Jacob Derk Carel vrijheer van Heekeren, heer tot Kell, hebben
geaccordeert, geconcedeert en gepermitteert, om het recht van de jacht in dese
voornoemde heerlijkheid van Borculo ’t welke voormaals aan den Huijse den Camp onder
Nede gesitueert, hebbende toebehoort, en thans aan den huijse Schothorst onder
Gelselaar gelegen, is geannexeert, te mogen verleggen op en aen den huijse en
herrschaft van Ruurlo, met bijvoeginge dat geseijde Huijs en herrschaft van Ruurlo
voortaan van deselfde jacht geregtigheid en privilegie tot de jacht in de voorschreve
heerlijkheid van Borculo zal jouisseren, als thans aan den Huijse Schothorst annex is
geweest, en door gemelten heer als possesseur van dien is beseeten, videatur dit
instrument antea folio 214.
Op den 1 augusti 1774 heeft den heer richter Elberus een verwins en transport brief
verleent ten behoeve van Albert Nijenhuis van twee gilde gaardens onder Gelzelaar langs
de gemeene Steege gelegen, door hem bij de gerigtelijke distractie der ongereede
goederen van wijlen Jannes ten Broekhuis Huijssteede op den 12 april dezes jaars
aangekogt, als te zien antea folio 215.
Op den 22 september 1774 heeft Willen Kapellen voor hem selven en als erfuiter en
boedelhouder van wijlen sijn huijsvrouw Fenneken Oldenboom overgedragen aan Derk
Meengs, sijn huijsvrouw Janna Kolvoort en erven een stuk bouwland in den Engels Kamp
in of aan den Berkel Esch, met de eene zijde langs het land van de cessionarien en met de
andere zijde langs ten togtgraven en weg, invoegen als sulks breder te zien is folio 221
verso.
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01.11.1774
folio 13

26.11.1774
folio 13

05.12.1774
folio 13

23.12.1774
folio 13

03.01.1775
folio 13

03.01.1775
folio 13 en 13
verso

Anno 1774 - den 1 november hebben Arent Harderwijk en Janna Udink eheluijden
verbonden ten behoeve van de Diaconie Armen van Geesteren voor eene summa van
een honderd guldens en renten daar van te verschijnen een huijs en hof daar annex, in ’t
dorp Geesteren, naast het huijs en hof van Goossen ten Hope alias Koeslag kennelijk
gelegen, als breder te zien antea folio 222 verso.
Op den 26 november 1774 heeft mr. A. Aberson, in qualiteit als geauctoriseerde
advocaat fiscaal dezer heerlijkheid, versogt en verkregen ordonnantie van toeslag op alle
de gereede en ongereede goederen van Goossen Ebbekink, waar die sig mogten
bevinden, ter oorsaake en ten einde als bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle
geinsereert folio 283.
Op den 5 december 1774 heeft Derk Tekelenborg versogt en verkregen peindinge voor
eene somma van een honderd guldens en renten daar van verschuld, op een aan de
ongereede goederen van wijlen Garrit Holsteege en sijn huijsvrouw Jenneken Olthoff als
op derselver plaatsjen den Dwars genaamt, bestaande in huijs, hof en weidje daar aan,
alsmede op het land den Veltkamp, dan nog op een gedeelte hooijgrond in ’t Broekerslag
te zamen in de voogdie Geesteren en buurschap Gelzelaar gelegen, als sulks breder te
zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 283 verso et seq.
Op den 23 december 1774 hebben Harmen Konings en desselvs zoon Gerrit Jan Konings
verbonden ten behoeve van mevrouw Roese, geboren Marrienburg voor een capitale
somma van twee duijzend guldens en renten daar van te verschijnen hunlieder huijs, en
hof van een mudde gezaai, genaamt de Koninks plaatze, alsmede 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 genaamt, groot agt dag
maaiens, wiens wederhelfte onder het erve Broekhuis Huijssteede is behoorende, met
de eene zijde langs het Vossen Meeken, met de andere zijde langs het hooiland van Derk
Tekelenborg, dan nog een stuk bouwlands den Nieuwen Kamp genaamt, groot ses
schepels gezaai, naast het land van Jan Scholten, te zamen in de buurschap Gelzelaar
gesitueert, verbonden, als sulks breder te zien antea folio 226.
Anno 1775 - den 3 januarii heeft Willemken Meman of Dijkwever overgedragen aan Otto
Beumer en desselvs huijsvrouw Maria Vunderink een stuk bouwland, groot drie schepel
gezaai, op den Hesselink Esch tusschen de landerien van de weduwe van wijlen Jurrien
Voors en die van ’t erve en goed Broeke gelegen, alsmede hare gereede en mobilaire
goederen, en sulks onder conditie van alimentatie etc. welke bedingen en conditien Otto
Beumer en Maria Vunderink eheluijden onder verband van hare persoonen en goederen
hebben belooft te zullen nakoomen en adimpleren videa etc. hier van breder antea folio
226 verso et seq.
Op den 3 januarii 1775 heeft Berend Meman of Dijkwever overgedragen aan Garrit
Vunderink en desselvs huijsvrouw Roelofken Duitzen, een stuk bouwland groot een
mudde gezaai, op de Water Braak, tusschen de landerien van Blombergh en de kinderen
van wijlen Henderik van Breen, en die van de weduwe van wijlen Jurrien Voors gelegen
en dat onder conditie van alimentatie, soo als daar bij, hebbende hij onder deze cessie
mede begrepen desselvs verdere gereede en mobilaire goederen, en hebben Gerrit
Vunderink en Roelofken Duitzen eheluijden die cessie op de conditien en bedingen daar
bij vervat aangenomen, en belooft dezelve onder verband van hunne persoonen en
goederen te zullen nakomen en adimpleren, als breder te zien antea folio 227.
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31.01.1775
folio 13 verso

31.01.1775
folio 13 verso

10.02.1775
folio 13 verso

16.02.1775
folio 14

16.02.1775
folio 14

Op den 31 januarii 1775 heeft Jan Schenkvoord op Steeltjen overgedragen aan Janna
Geerdink, weduwe van wijlen Henderik Groot Hasebroek, en desselvs dogter Geertjen
Groot Hasebroek, sijnen gehelen imboedel des huijses, alsmede vijf paar bedden, vijf
peuluwen, en tien hoofdkussens, voorts levendige have, gezaai in en op den lande,
wijders brouwgereetschappen, ook het erve en goed het Steeltjen genaamt, bestaande
in huijs, schuuren, brouwerie en verder getimmer met all het geen daar in aard, paal,
nagelvast en onbewegelijk is, voorts met alle gronden, hof-, bouw- hooij- en
weijdelanden, inslag en plaggenvreede, opgaande boomen, hout en houtgewasschen,
appertinentien, regten en geregtigheden, voorts een weijde de Warfhegge geheeten, en
drie stukken bouwlands ongevaer groot tien schepels gezaai, het Leeken genaamt, alle in
de buurschap Haarlo kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 227 verso et seq.
Op den 31 januarii 1775 hebben Janna Geerdink, weduwe van wijlen Henderik Groot
Hasebroek, en hare dogter Geertjen Groot Hasebroek, verbonden ten behoeve van Jan
Schenkvoord op Steeltjen en sijne erven, voor een capitaal van drie duijzend seven
honderd ses en seventig guldens en tien stuijvers en renten daar aan te verschijnen, alle
hare gereede goederen, alsmede haar erve en goed het Steeltjen genaamt, met alle
appertinentien van dien, ook een weijde de Warfhegge geheten, en drie stukken
bouwlands groot ongevaer te zamen tien schepels gezaai, het Leeken genaamt, in de
buurschap Haarlo gelegen, als breder te zien antea folio 228 verso et seq.
Op den 10 februarii 1775 is ter instantie van den weledelen gestrengen heer mr. Gijsbert
van Hasselt, drost dezer heerlijkheid, ten protocolle gebragt een acte, waar bij hunne
hoogheden den heere furst en furstinne Czartorijski, heere en vrouwe dezer heerlijkheid,
onder hoogst derzelver handen en furstelijke zegelen, in plaats van sodanig jaarlijx
pensioen van zess hondert guldens Hollandsch, als aan welgemelden heere mr. Gijsbert
van Hasselt, drost der heerlijkheoid Borculo, op den 12 augustus 1772 tot hare nadere
dispositie uit de revenues van welgemelte heerlijkheid, voor bewesene en nog te
bewijsene diensten hebben toegesegt gehad, aan denzelven drost voornoemt mr. G. van
Hasselt voor den jaare 1774 en vervolgens van jaar tot jaar een jaarlijxe summa van agt
honderd guldens Hollandsch hebben toegelegt en deselve geconstitueert en geaffecteert,
op de heerlijkheid Borculo, om uijt derzelver gereetste revenues jaarlijks te worden
voldaan, als breder te zien antea folio 230.
Anno 1775 - den 16 februarii heeft de heer L.B. Westenberg, scholtus des ampts
Brummen, pro se en in qualiteit als volmachtiger van desselvs ehevrouw Jacoba Anna
Dapper overgedragen aan Jan Groot Willink, sijn ehevrouw Henders Revers en erven, het
erve en goed Groot Willink, kennelijk gelegen in de voogdie Geesteren, invoegen als
breder hier vorens ten protocolle folio 230 verso.
Op den 16 februarii 1775 heeft de heer L.B. Westenberg, scholtus des ampts Brummen,
pro se en in qualiteit als volmachtiger desselvs ehevrouw Jacoba Anna Dapper,
overgedragen aan en ten behoeve van Hendrik ter Horst, sijne ehevrouw en erven, het
erve en goed den Bollert genaamt, met alle sijne optimmeringen, hoven, bouwlandt en
inslag, alsmede het land op den Gelselaarschen Enck, soo eertijds van het erve Bouwhuis
is afgenomen, neffens alle daar bij en onder gehoorende opgaande boomen, akkermaals
bosschen en heggehout, niets van allen uijtgesondert, in Gelselaar kennelijk gelegen, uti
latius antea folio 231.
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16.02.1775
folio 14

16.02.1775
folio 14

Op den 16 februarii 1775 hebben Hendrik ter Horst en Engele Oevershorst eheluijden
verbonden ten behoeve van de weledele juffer Johanna Judith Rolina Westenberg en
hare erven voor een capitale somma van drie duijzend en vijfhonderd caroli guldens, daar
op te verlopene rente en bij wanbetalinge aan te wendene kosten hare personen en
goederen, en daarenboven tot een speciaal onderpand het erve en goed den Bollert
genaamt, in Gelselaar kennelijk gelegen, mat alle desselfs ap- en dependentien,
houtgewasch, optimmeringen, hoven, bouwlandt en inslagh, gelijk mede het land op den
Gelselaerschen Enck, soo eertijds onder het erve Bouwhuis gehoort heeft, niets van allen
hoe ook genaamt uitgesondert, en wel soo en in voegen als het voorschreven erve op
heden aan de rentgeveren is getransporteert, als wijders te zien antea folio 231 verso et
seq.
Op den 16 februarii 1775 hebben Jan Grote Willink en Henders Revers eheluiden
verbonden ten behoeve van juffrouw Maria Hoentien, weduwe van wijlen Jacob Kobus,
en derselver erven, voor een capitaal van vier duijzend en vijf honderd guldens, en daar
op te verlopene interessen, hare persoonen, gereede en ongereede goederen, en in
specie het erve en goed het Grote Willink genaamt, in de boerschap Biel kennelijk
gelegen, met alle regten en geregtigheden, soo als sij hetzelve thans in bouwinge hebben,
en op heden door den heer mr. L.B. Westenberg aan haar in eigendom is overgedragen,
breder te zien antea folio 232.
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Bouwhuis of Wensink
Mate, 5
Bouwman, 11
Braak, 6, 19
Braak of Schutten bos, 6
Braker gaarden, 6
Braskamp, 10
Breen, 21
Bremers kamp, 17
Brink, 13
Broeke, 9, 15, 16, 20, 21
Broeke op Jalink, 20
Broeker weijde, 8
Broekerslag, 21
Broekhuijs, 10
Broekhuis, 4, 5, 7, 9, 10,
15, 16, 19, 20, 21
Broekhuis alias
Huisstede, 16
Broekhuis Huijssteede,
20
Broekhuis op Laarberg, 4,
5
Broekmolen, 18
Brons, 9
Brouwer, 2
Brueker, 9
Bruekers, 6, 9
Bruggers Braak, 11
Brugging, 7, 8
Brummele, 12
Brummen, 9, 22
Buths Bree, 17
buurschap Culsdom, 12,
13
buurschap Eefde, 11
buurschap Haarlo, 10, 11,
13, 18, 22
buurschap Heure, 11
buurschap Huire, 3
buurschap Huure, 17
buurschap Kulsdom, 2, 3,
6, 7, 9, 12

Czatorijski, 6

D
Dam, 8
Dankerts, 11
Dapper, 9, 22
Dassen, 3
Deesker, 18
Deeskers, 10, 18
Deventer, 11, 17
Diaconie Armen van
Geesteren, 17, 21
Diaconie armen van
Gelzelaar, 9
Diaconie van Geesteren,
17
Diakonie Armen van
Geesteren, 13
Diepenheim, 8
Dieperink, 6
Diergaarden, 4, 16
Dijk, 8
Dijkwever, 17, 21
Dinkelman, 17
Distelen kamp, 16
Dorp gaarden, 15, 16
Dorth, 3, 14
Driesens, 13
Duenshorst, 9
Duithe, 19
Duithe gent. Buth, 3, 6
Duithe gent. Buth tot
Mensink, 3
Duitzen, 21
Dumbar, 1
Dwars, 21

E
Ebbekink, 19, 21
Egelink, 15
Egelinks, 15
Eijll, 14
Elberus, 7, 19, 20
Elderink, 16
Elderink Mathe, 20
Elderinks horstjen, 7
Elderinks kamp, 15, 16
Elderinks Kamp, 16
Elderinks maate, 15
Elderinks Mate, 16
Elderinks Meeken, 16
Elkink, 2
Endemans plaatsjen, 6
Engels Kamp, 20
Enk, 18
Esselink, 7, 8, 16
Esselink of Horstmans, 7
Extersnest, 10

C
Calker, 17
Cate, 5, 6, 11
Chartorijski, 9
Chartorinska, 20
Chartorinskij, 20
Chosij, 17
Coesvelt, 2
Coeverden, 14
Coltvoort, 19
Cromhoudt, 19
Cruisburg, 3
Cuipers Mathe, 12
Czartorijski, 12, 14, 22

F
Fleming, 6, 12
Flemming, 20
Florijn, 10
Forckerink, 11
Forkink, 18

G
Gaarden, 10
Garritsen, 13
Gedeputeerde Staten, 1
Geerdink, 14, 22
Geers, 20
Geertshuijs, 14
Geertshuis, 2
Geestelijk land, 1, 17
Geesteren, 1, 4, 6, 8, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 24
Geestersche Diaconie
Armen, 1
Geesterschen Dijk, 17
Geesterschen Esch, 1, 4,
13, 16
Gelselaar, 12, 15, 20, 22,
23
Gelselaarschen Enck, 22
Gelselaarschen Esch, 9
Gelselaerschen Enck, 23
Gelseler Garsten Tiende,
12
Gelstersen garftiende, 20
Gelzelaar, 5, 7, 8, 9, 10,
13, 15, 16, 18, 19, 20,
21
Gelzelaarschen
garvtiende, 15
Gelzelaarschen kerkhof,
7
Gelzelaarsen kerkhof, 5
Gelzeler garsten tiende,
11
Glinsteede, 5, 7
Goor, 13
Griemelink, 3, 6
Griemelink Braak, 6
Griemelink Brake, 3
Groene Weg, 1
Groot Hasebroek, 22
Groot Willink, 22
Grote mate, 16
Grote Mate, 15, 16
Grote Slag, het Nije, 7
Grote Willink, 23
Groten Vlak, 10

H
Haar, 1, 16, 17
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Hacfort, 3, 14
Hagedoorn, 11
Hagenblik, 3
Hagenbrummel, 19
Hagens, 1, 3, 4, 7, 10, 11,
16, 17, 19, 20
Hagman, 17, 19
Hagmans, 1
Hallers Meen, 17
Ham, 9, 14, 15, 16
Hannink, 10
Harderwijk, 21
Harmelink, 13
Harperink, 5
Hartgerink, 4, 19
Hasselt, 14, 22
Haxbergen, 5
Heekeren, heer tot, 20
Heekeren, heer tot Kell,
20
Hekke, 19
Hekstukke, 5
Hemmeken, 6
Hengstegoor, 3
Hermans, 11
Hesselink Esch, 21
Heurder Waert, 11
Heurderwaard, 11
Hiddink, 15
Hietland, 8
Hilhorst, 8
Hilverdink, 1
Hoebink alias Smit, 4
Hoefman, 2
Hoentien, 23
Hof, 16
Hoge Stukke, 6
Hogelaar, 8
Hogen Kamp, 21
Hogesteege, 19
Holdijk, 9
Holstege, 15
Holtsteege, 3, 13
Holtstege, 16
Hooimaate, 2
Hope alias Koeslag, 21
Horst, 4, 5, 13, 17, 19, 22,
23
Horst Boers plaatze, 4, 5
Horst Boersplaatze, 16
Horstman, 7
Huijs en herrschaft van
Ruurlo, 20
Huijse den Camp, 20
Huijse Schothorst, 20
Huijssteede, 21
Huinink, 9
Huiskes, 15
Hulshorst, 19
Hutten Zand, 13

Kulsdoms of
Spiekerhorst, 7
Kunneman, 16, 19

J
Jalink, 19
Jammerdaal, 7
Jansen, 1, 11
Janssen, 8
Janzen, 3, 7
Jonkeren, 8
Jonkeren huijs, 8

L
Laarberg, 4, 5, 7, 15
Laarbergs weide, 19
Laer, 19
Lagen Kamp, 8
Lamberg, 3
Lammers, 11
Landeweer, 12, 18
Landweers, 12
Lansink, 7, 11
Lappenschaar, 18
Lebbenbrugschen Dijk, 3
Lebbenbrugsen Dijk, 4
Leefers, 3
Leeken, 22
Leenen, 13
Leeuwen en Puiffelijk, 6
Leugemors, 13
Lichtenvoorde, 12
Lieftink, 2, 3, 10
Lieftink Mathe, 12
Lieftinks, 9, 12
Ligtenvoorde, 6
Lindemans, 11
Lintelo, 5, 6
Litauwsche Guardes, 6
Lochem, 11, 13
Lubberdink, 16
Lucassen, 12
Luisspijk, 3

K
Kapellen, 20
Karssenberg, 13, 16, 17
Kempe, 10
Kempken, 10
Kerke van Geesteren, 13,
15
Kerkengaarden, 16
Kerkenland, 15
Kerssenberg, 1
Kinkeler, 12
Kiskamp, 10
Kistemakers, 3
Klaassen, 10, 19
Klaphouwers huijs, 6
Klaphouwers kamp, 8
Klein Hasebroek, 10, 11
Klein Laarberg, 3
Klinkenberg van Echten,
4
Kloeken, 18
Klumpers, 3, 5, 6, 20
Klumpers gaarden, 6
Klumpers Hemmeken, 3,
5
Kneukel, 19
Kobus, 23
Koemaate, 2, 3
Koesvelt, 1
Kolkmans horstjen, 7
Kolvoort, 20
Koning, 4
Konings, 21
Konink, 11
Koninks Mathe, 20
Koninks plaatze, 21
Korte Beeke, 13
Korthof, 13
Korthover erve, 18
Kortover maat, 18
Kosters, 4, 18
Kosters maate, 4
Krajenbelt, 13
Kreunen, 13
Krijger, 4, 6, 9, 12
Kuijper, 8
Kuijpers, 10, 11
Kuijpers mathe, 15
Kuijpers stuk, 10
Kuipers Mathe, 12
Kulsdoms Horst, 7

M
Madens horst, 7
Margensteren, 1
Marhulsen, 6
Markerink, 2
Marksteen, 10, 11
Marquerink op Koesvelt,
1
Marrienburg, 21
Medler, 14
Medler en Meijerink, 3
Meeman of Dijkwever,
17
Meengs, 20
Meenks, 19
Meerkamp, 10, 11
Meghen, 5
Meilink, 8
Meman, 21
Meman of Dijkwever, 21
Menkveld, 4
Mensink, 3
Menssink, 10
Meulen, 1
Meulenkamp, 8

Moijen kamp, 3
Morgensteern, 15, 17
Morgenstern, 3
Morskeizer, 6
Muijderman, 13, 17
Mulderink, 2, 3
Mullerie, 12
Mullerink, 2
Munch, 12
Munster, 3, 6, 17, 19
Muntz, 5

N
Nede, 20
Negberink, 7
Nienbraak, 5, 7
Nienhuijs, 8, 10
Nienhuis, 4, 6
Nieuwe Land, 1
Nieuwen kamp, 18
Nieuwen Kamp, 3, 21
Nieuwenhuizer mathe,
19
Nieuwenhuizer Mathe,
19
Nijenhuis, 20
Nijenkamp, 2, 10, 11
Nijhof, 15, 20
Nijhuijs, 13, 19
Nijhuijser mathe, 7
Nijhuijzer gaarden, 19
Nijhuis, 19
Nijland, 8

O
Oevershorst, 3, 15, 19, 23
Olden, 16, 17
Olden Braak, 20
Oldenboom, 20
Oldewater, 9
Olthof, 20
Olthoff, 21
Oortgijsen, 15
Ordens van den Witten
Arend en St. Stanislas,
6
Overijssel, 7

P
Papen mate, 15, 16
Paste, 1
Podolien, 6
Popkes van Calker, 17
Provisorie Armen van
Borculo, 1

Q
Quater Steede, 14
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R
Ravens Kempen, 5, 7
Reijse, 21
Renger, 5, 7
Rengerink, 7, 8, 19
Rengers, 19
Reusseler, 11
Revers, 22, 23
Ribbius, 11, 12
Roekevis, 2
Roese, 21
Roeterink, 7, 19
Roeterinks maate, 4
Roller, 3, 17
Roller Kamp, 3
Rollermans, 17
Ronden gaarden, 15, 16
Rosmalen gesegt
Roosmolen, 19
Rot, 7
Rot of Slat, 19
Rotgers gaarden, 16
Rouhof, 15, 16
Rouhofs gaarden, 15, 16
Ruikevis, 19
Rusler, 1
Rutgers, 10
Rutgers plaatsjen, 10
Ruurlo, 20

S
Schapers, 8
Scharpenborg, 14
Schenkvoord op
Steeltjen, 22
Schervelts gaarden, 18
Scheuppert, 2
Schivelberg Bekking, 14
Schleussing, 6
Scholten, 2, 21

Schothorst, 5, 9, 20
Schreurs, 6, 17
Schreurs plaatsjen, 6
Schuermans, 20
Schuirman, 12
Schuiseman, 15
Schutten, 4, 6
Siggeler, 10
Slichtenbree, 11, 12
Sluijs, 8
Smale Bruntink, 3
Smies, 9
Smiths mathe, 17
Smitskamp, 8
Smitte, 13
Soerink, 2
Solner, 15
Somp, 7
Spanker, 9
Spieker, 7
Spiekerhorst, 8
Spijk, 7
Spik, 1
Steeltien, 13
Steeltjen, 13, 22
Steenblik, 19
Stokkink, 9
Stokkinks, 5, 9
Stokkinks Esch, 5
Stormelink, 11
Straten, 12
Swabink, 11

Tijberink, 4, 19
Tijmans, 12
Toevanck, 16
Togtgraven, 19
Tommeler, 15
Trepken, 4
Triers maate, 9
Triers Mathe, 12
Tuijnland, 19
Tuinland, 15
Tweekolk, 2
Twente, 7

U
Udink, 21
Udinks Bree, 1, 8

V
Veldink, 7
Veltcamp, 17
Velthaar, 16, 18
Velthuijs, 13
Veltkamp, 21
Vincent, 8
Voetknegts Kamp, 4
Vonkenslag, 13
Voors, 21
Voorst, 6
Voorste Vrugt, 2
Vorkink, 10, 11
Vossen Meeken, 21
Vriesman, 3
Vrugtjen, 18
Vunderink, 10, 21
Vunderinks Mathe, 5

T
Tekelenborg, 7, 8, 21
Tekkenborg, 18
Tellemans, 17
Temmink, 12
Tieselink, 10
Tieuwland, 8
Tij, 4, 16

W

Wanninkhof, 2, 3, 7, 11,
19
Wansink, 15
Warfhegge, 22
Water Braak, 21
Weeme, 1, 3, 16
Weink, 19
Weinks Maathe, 16
Welmers, 5
Wenninkmeule, 16, 17,
19
Wensink, 5, 8
Wensinks cavensteede, 5
Wensinks Cavensteede,
16
Wesselink, 1
Wessels, 5
Wesselshuijs, 2, 13
Westenberg, 9, 11, 22, 23
Westrik, 12
Wijchels, 17
Wijck, 2
Wijgers, 5
Wijghel, 8
Willink, 13, 22, 23
Witdaalt, 5
Woest, 3
Woeste Velthaar, 5, 15,
16
Wolferink, 14
Wolff, 1, 13, 20

Z
Zijland, 17
Zlingen Kamp, 5
Zlingenstuk, 5
Zutphen, 1, 11, 12, 14
Zweers, 2

Waerd, 8
Wannink, 10
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