Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 425
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1767-1771
De Voogdie Geesteren

06.07.1767
folio 1

06.07.1767
folio 1

13.07.1767
folio 1

13.07.1767
folio 1 en 1
verso

Anno 1767 - Den 6 julij hebben Henderik Schepers en Elsken Schutten eheluiden
overgedragen aan Elisabeth Voors, weduwe van wijlen Arent Jan Bruekers, en Agnes
Bruekers , weduwe van wijlen den gemeensman Jurrien Voors hare gehele bouwerie,
bestaande in huijsraad, meubelen, saadgewasch, en andere vrugten, mest en mestregt, en
dus haren gehelen boedel, soo als sij die op de cavensteede den Wensink, onder
Geesteren gelegen, bezitten, waar van met meerderen te zien hier vorens ten protocolle
folio 4.
Op den 6 julii 1767 hebben Berent Hagens cum suis aan Gerrit Hagens en Essele Gerritzen
eheluijden een sesde gedeelte of koeweijde in de Nieuwhuijser Mathe, kennelijk onder
Geesteren met de eene zijde aan de weduwe Reint Hagens, en aan de andere kant langs
den togtgraven, of weijde van Jan Arendink gelegen, als met meerderen te zien antea folio
4 verso et seq.
Op den 13 julii 1767 heeft dr. J.L. Solner als volmagtiger van den heer mr. J. Schomaker
drost dezer heerlijkheid, en die verder in qualiteit als daarbij peindinge versogt en
erholden
1e op en aan het erve Udink in den Rusbroek,
2e op een stuk lands in den Barkeler Esch,
3e op de Reint Willink Steede item op een quota van een molder gezaai van Esselink en de
Hummelink mathe,
4e op twee parten van seven koeweide verpant van G. Kok, item van Rasenberg, nog op
tweederde parten van de Brummeler Mathe, den halven Esselink tiende en de halfscheid
van een derde van de Brummeler Mathe aan den Huurneweert,
5e op drie schepel ’t Hogeland genaamt,
6e op twee stukken land op Hesselink,
7e op J. Hallers Rasenberg en op Schelfers Rasenberg,
ende sulks contra den heer en mr. G. van der Sluis nomine uxoris mejuffer E. van Dam, om
daar aan te verhalen betalinge van 45-18 -: als aan de Markt van Geesteren, volgens
marken resolutie, bij de acte aangehaalt daar van moesten voldaan worden, alles invoegen
ten ordinairen landgerigts protocolle folio 126 et seq.
Op den 13 julii 1767 heeft dr. J.L. Solner als advocaat fiscaal der stad en heerlijkheid
Borculo peindinge versogt en erholden contra Jannes ten Broekhuis Huijssteede voor
eene somme van honderd silvere ducatons, waarinne denzelven bij in de acte
aangetogene sententie is gecondemneert,
1e op een vijfde gedeelte van het erve Broekhuijs,
2e op den Gelstersen garftiende,
3e op een stuk bouwland tussen de landerien van R. Peters en Broek Gerrit in de Bouhuis
Kampe,
4e op twee gilde gaardens naast de gemene steege en het Kerkenland,
5e op een vijfde part van drie agtste parten van het erve Bouhuijs,
6e op een vijfde gedeelte van de cavensteede den Wensink,
7e op het tuinland op vier stukken van den halven Distelenkamp, op de halve Vunderinks
Mathe, en op den halven Vaarkamp,
in voegen als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 128 et seq.
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07.09.1767
folio 2

05.09.1767
folio 2

26.10.1767
folio 2

Op den 1 augusti 1767 heeft Getruid Harmsen weduwe en boedelhouderze van wijlen
Derk Te Henxtegoor peindinge versogt en erholden op en aan de gereede en ongereede
goederen van Frans Janssen, en desselvs vrouw Theodora Lansink, voormaals weduwe
van wijlen Harmen Hagens en desselvs kinderen, uit dit eerste huwelijk verwekt, als paard,
beesten, koper tin, linnen, wullen en verderen inboedel des huijses, den brouwketel, de
beunen en verdere brouwgereetschap etc. op en aan het huis, hof, schuire en brouwhuijs
binnen Geesteren, tussen de behuizingen van Gerrit Florin en Jan de Bakker, de banken in
de kerke aldaar, de bouwlanden aan den Paster Busch, het Odink land genaamt, eene
weide naast de Nienhuizer Mathe, het hofland den Rosseler voor Geesteren, en dan nog
een stukjen land in den Geesterschen Esch tussen den gemeenen weg, de landen van de
heer van Duithe, H. Coesveld, en Rouhof in dezer heerlijkheid onder Geesteren gelegen
met hare toebehooren, ten einde om door dit middel te verkrijgen affectatie, praeferentie,
en verzekeringe voorts betalinge voor en van eene somme van honderd guldens, met de
renten van dien ad zestien guldens, als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 136 verso et seq.
Op den 24 augusti 1767 is ter instantie van Jan toe Wesselshuijs cum suis, erfgenamen van
vaders zijde van wijlen Jan Stroon ten protocolle gebragt een erfmaagscheid van
dienselven datum, opgerigt tussen hunlieden, en de daar bij benoemde erfgenamen van
moeders zijde van geseiden Jan Stroon, waar bij aan Jan toe Wesselshuijs voornoemt
Engbert Wanninkhof, Gerrit Daven, en Joachim Ruwhof, respective voor hun selven en
namens hunne huijsvrouwen, voor hare erfportie is toegedeelt twee stukken bouwland op
den Smienk Kamp, met het hooiland daar annex, groot ongevaer een mudde gezaai, dan
nog een stukjen bouwland in den Berkel Esch, groot ongevaer een schepel gezaai, in deze
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren gelegen, breder te zien antea folio 12 verso et
seq.
dan nog is bij die maagscheid aan bovengenoemde erfgenamen van vaders zijde van
meergemelten Jan Stroon toegedeelt eenige schuldbekentenissen thans ten laste van
Gerrit Kotjes senior, soo gevestigt als ongevestigt, te zamen groot in capitaal ses honderd
vijf en seventig guldens, videatur ibid. antea folio 12 verso et seq.
Op den 7 september 1767 heeft Gerrit Baten peindinge erholden voor eene somma van
twintig guldens op alle gereede en ongereede goederen van Jan Leussing in specie op een
kampjen lands den Roelof Schoff genaamt met het daar op staande koorngewasch, in de
buurschap Haarlo gelegen, breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 139
verso.
Op den 5 september 1767 heeft den hooggebooren gestrengen heer Albert Dominicus
grave Stijrum, als volmagtiger van de welgebooren vrouw Maria Juliane Felicité gravinne
douariere van Honsbroek Geul, gebooren baronnesse Zievel, cum suis, gerenuncieert en
volkomen afstand gedaan ten behoeve van sijn hooggraaflijk excellentie den hooggeboren
heer Georg Detloff grave van Fleming heere van Borculo en sijn hooggeborens
successeuren, van alle sijner principalen regten, actien en praetensien op en aan de
heerlijkheid Borculo, met allen aankleven, voorts ab- en dependentien van dien, als met
meerderen te zien hier vorens ten protocolle folio 16 verso et seq.
Op den 26 october 1767 hebben Engbert Wanninkhof en Aaltjen ten Weshuis eheluiden
overgedragen aan Hendrik Breukers en desselvs huisvrouw Berentjen Botloon een
negende gedeelte van het goed Breukers onder Gelzelaar gelegen, breder te zien antea
folio 22.
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folio 2

02.12.1767
folio 2

12.02.1768
folio 2 verso

12.02.1768
folio 2 verso

12.02.1768
folio 2 verso

12.02.1768
folio 2 verso

16.02.1768
folio 3

16.02.1768
folio 3

Op den 23 november 1767 heeft den heer Tileman ten Cate voor hem selvs en qq
overgedragen aan de erfgenamen van wijlen Henderik Bannink de Schoenmaker voor een
derde part, aan de erven van Jan Bannink mede voor één derde part, en aan de
erfgenamen van Evert Bannink voor het resterende derde part een stuk bouwland, den
gehelen Wossink, met het regt van den Dijk, soo als van ouds bij den bouman op Korthof
in gebruik is geweest, in de buurschap Gelselaar in sijne kennelijke bepalinge gelegen,
breder te zien antea, folio 23 verso et seq.
Op den 2 december 1767 heeft Anneken Lomans overgedragen aan Hendrik Mensink,
desselvs huisvrouw en erfgenamen, een stukjen bouwland in den Rempen Kempe, met de
eene zijde aan kopers, en met de andere zijde langs den Musschenakker, onder Gelselaar
kennelijk gelegen, als breder te zien altea folio 24 verso et seq.
Anno 1768 - den 12 februarii ’s nademiddaags ten half twee uuren heeft den heer Tileman
ten Cate voor hem selven en qq. overgedragen aan aan de erfgenamen van Henderik
Bannink de Schoenmaker voor de eene helft, en aan de erven van Henderik Bannink de
Kleermaker voor de weder helft een weijdeland gehoort hebbende onder het erve
Korthoff, in de voogdie Geesteren en buurschap Gelselaar met de eene zijde aan de
Wedderse Maate en met de andere zijde aan Jonkeren Maate, kennelijk gesitueert,
breder te zien antea folio 30.
Op den 12 februarii 1768 ’s nademiddaags een weing na half twee uuren hebben Egbert
Claassen en desselvs huijsvrouw Janna Banninks overgedragen aan Henderik Menssink
desselvs huijsvrouw Megtelt Menssink en haren erven de geregte helft van en aan een
weijde of weijdeland, behoort hebbende onder het erve Korthof, in de voogdie Geesteren
en buurschap Gelselaar, met de eene zijde aan de Wedderse Maate en met de andere
zijde aan Jonkeren Maate kennelijk gelegen, invoegen die helft door wijlen Henderik de
Kleermaker van den heer Tileman ten Cate cum suis op den 24 maart 1740 aangekogt, en
op huijden aan desselvs erfgenamen gecedeert is, breder te zien antea folio 31.
Op den 12 februarii 1768 ’s nademiddaags ten twee uuren heeft de heer Tileman ten Cate
pro se et qq. overgedragen aan Henderik Menssink, desselvs huisvrouw Janna Elberink en
haar beijder erven een stuk bouwlands den Ham genaamt, behoort hebbende onder het
erve Korthoff in de voogdie Geesteren, naast den bosch van Scholte Ebbink en het land
van Stokkink kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 31 verso.
Op den 12 februarii 1768 ’s nademiddaags ten vijf uuren hebben Frans Janzen en
Theodora Lansink egteluiden, mitsgaders Jan Derk Veldink en Daniel Lansink als
momberen over de onmundige kinderen van gezeide Theodora Lansink bij wijlen haren
eersten man Harmen Hagens ehelijk verwekt, overgedragen aan Gerrit Te Henxtegoor en
Geertjen Roterink een stukjen bouwland in deze heerlijkheid Borculo op den
Geesterschen Esch, tussen den gemeenen weg, en de landen van de heer van Duithe, H.
Coesvelt en Rouhof kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 31 verso.
Anno 1768 - den 16 februarii hebben Jan toe Wesselshuijs en Jenneken Vorkink
eheluiden, voorts Engbert Wanninkhof en desselvs huijsvrouw Aaltjen toe Wesselshuijs
overgedragen aan monsieur Henderik Tijberink en sijne erven een stukjen bouwland groot
een schepel gezaai, in deze heerlijkheid Borculo onder Geesteren op den Berkel Esch,
schietende met den eenen einde aan den Hogen weg, en met den anderen einde aan een
stuk land, den Kneukel genaamt, kennelijk gelegen, en breder te zien antea folio 32.
Op den 16 februarii 1768 hebben Engbert Wanninkhof en desselvs huijsvrouw Aaltjen toe
Wesselshuijs overgedragen aan Lamberta Smits weduwe van wijlen Gerrit Ter Weeme en
hare erven een halve koeweide, of een agtste part in de Kindermaate, onder de voogdie
Neede, omtrent het Aaftink vonder, naast de weide van de Provisoren Armen van
Borculo, en met de andere zijde aan de weide van Gerrit Hagens, de Elshover maate
genaamt, kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 32 verso et seq.
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02.03.1768
folio 3

08.03.1768
folio 3 verso

08.03.1768
folio 3 verso

Op den 2 maert 1768 heeft Jenneken Geurts weduwe van wijlen Reint Hagens peindinge
versogt en erholden op en aan de gereede en ongereede goederen van Frans Jansen en
desselfs huijsvrouw Theodora Lansink, voormaals weduwe van wijlen Harmen Hagens en
desselvs kinderen uit dit eerste huwelijk verwekt als paard, beesten, koper, tin etc., op en
aan ’t huis, schuire en brouwhuis, binnen Geesteren tusschen de behuijsingen van Gerrit
Florin en Jan de Bakker met de hoven daar bij, de banken in de kerke aldaar, de
bouwlanden aan den Paster Bosch het Odink genaamt, het land den Rosseler voor
Geesteren, en dan nog soo veel nodig of dienstig op en aan de weide het Spieker
genaamt, groot ongevaer zeven koeien weidens, tusschen de Bolks Beeke en het huis op
de Kotjes Steede, naast de Nienhuizer maate, agter aan de weide van ’t Laarberg, met
hare toebehoren, in deze heerlijkheid onder Geesteren gelegen, alles voor soo verre des
pand-eisschersches oudste zoon en de gepeindete daar aan beregtigt zijn en geweest is,
ten einde om te hebben affectatie, praeferentie, versekeringe en betalinge van de
gelibelleerde vier honderd guldens met de rente van dien, en honderd en tachentig
guldens 14 stuijvers en 4 penningen una cum interesse a die moree, bevrijdinge van de
gemelte weijde van de 875 guldens met de renten en aankleven van dien en alle verdere
praestatien bij de maagscheidinge en huwelijkse voorwaarden, in die peinding acte
gemelt, bedongen en belooft, videatur het ordinairen landgerigts protocol folio 153.
Op den 8 maert 1768 heeft Geesjen Teckelenborg bij uiterste wille gegeven en gemaakt
aan haren respectiven zwager en zuster Jan Brugging en Derksken Teckelenborg
eheluijden en derzelver erven de geregte helft van alle hares testatrices gereede
goederen, obligatien, praetentien, actien en crediten, mitsgaders klederen, bedden, kisten
en kasten, linnen en wollen etc. alsmede de halfscheid van alle hare ongereede goederen
soo mogte bevonden worden na haren doode eenige in desselvs boedel te exteren, en dus
van hare gehele nalatenschap, dewelke sij stervende zal komen natelaten, en heeft sij
Geesjen Teckelenborg in de wederhelft van alle hare na te latene gereede en ongereede
goederen tot erfgenamen gestelt en genomineert hare naaste bloedvrienden, nament
hare twee broeders Teunis Teckelenborg, mitsgaders hare opgemelte zuster Derksken
Teckelenborg, getrouwt aan Jan Brugging of bij vooroverlijden van dezelve hare kinderen,
invoegen als breder hier vorens ten protocolle staat gemelt folio 33 verso et seq.
Op den 8 maert 1768 is ter instantie van Teunis Teckelenborg geprotocolleert een
maagscheid, opgerigt den 3 april 1759 tussen de kinderen van wijlen Roelof en Jenneken
Teckelenborg namentlijk Garrit, Tonnis, Geesken en Derkjen, waar bij aan den broeder
Tonnis is toegedeelt het huijs, hof, en de schoppe met den kamp kennelijk gelegen tot
Gelzelaar aan den Brink met alle desselvs regt en geregtigheid, ap- en dependentien van
dien, daar bij de gehele bouwerie, niets uitgesondert, paerden, beesten, wagens, ploeg,
eegden, gesaaij op en in ’t land, mest en mestregt, daar bij ook alle gerakheid des huijses,
dan nog het veen op de Borkelt, en vervolgens de andere goederen soo bouw en
weijdelanden en hooilanden, mits van ’t een en ander aan sijn broeder en zusters
uitkeerende, als bij voorschreven maagscheid gemelt, en heeft na inhoude van hetzelve de
suster Derkjen voor de somme van vijf honderd guldens aangenomen dat Kolkmans
horsjen kennelijk gelegen aan het Gelselaarse broek, bij Garrit ten Broeke sijn land, alles
invoegen als breder te zien antea folio 34 et seq.
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05.05.1768
folio 3 verso
en 4

13.05.1768
folio 4

13.05.1768
folio 4

30.05.1768
folio 4

30.05.1768
folio 4

30.05.1768
folio 4 verso

Op den 5 maij 1768 heeft dor. J.L. Solner als advocaat fiscaal der stad en heerlijkheid
Borculo versogt en verkreegen de reële inheeringe en apprehensie op de volgende
ongereede goederen van Jannes ten Broekhuis Huissteede voor de klagten van den fiscus
verbonden als
1e op een vijfde gedeelte van het erve Broeckhuis in Gelselaar,
2e in den halven Gelstersen garftiende,
3e twee gilde gaardens naast de gemeene steege en het Kerkenland,
4e in een vijfde gedeelte van drie agtste parten van ‘t erve Bouhuis,
5e een vijfde gedeelte van de cavenstede den Wensink,
6e het Tuinland, vier stukken van den halven Distelkamp, de halve Vunderinks mate en
den halven Vaarkamp,
ten einde als bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle, folio 176 verso et seq.
Op den 13 maij 1768 hebben Jan Hoefman en Hilleken Mols eheluiden verbonden ten
behoeve van Jannetje Desekers, weduwe van wijlen Arent Hermsen, woonende tot
Heemstede in Holland voor een capitaal van seven honderd en vijftig guldens en daar op
te verschijnene interessen een kamp lands de Uilenhorst, groot ongeveer drie molders
gezaaij, met de eene zijde aan het veld, de Mors, met de andere zijde aan de weijde de
Vrugte en ‘t eindens aan de Kattenbeeke, alsmede hare bouwerie, imboedel etc. breder te
zien antea folio 44 verso et seq. Modo F. Lefers vide antea folio 44 verso.
Op den 13 maij 1768 is ter instantie van Jan Hoefman en desselvs huijsvrouw ten
protocolle gebragt seker maagscheid, waar bij aan deselve alle de gereede en ongereede
goederen, wat name die ook mogen hebben, en waar ter plaatze dezelve gelegen zijn, soo
en in diervoegen als dezelve door de ouderen van de contrahenten, dewelke zijn de
kinderen van Peter Hoefman en Barentjen Banemans in de tijd gewesene egteluijden, zijn
toegedeelt, wordende daar bij wat het ongereede betreft genaamt den kamp lands de
Ulenhorst, groot drie molders gezaaij en gelegen als hier vorens gesegt, breder te zien
antea folio 45 verso et seq.
Op den 30 maij 1768 hebben Derk Eggink en Fenneken Fokking eheluijden verbonden ten
behoeve van den heer Francois de Wolff, vrouw Aleida Dumbar eheluiden, en haar
weledelens erven voor eene capitale somma van vier honderd vijf en seventig guldens en
renten daar van te verschijnen haarlieder huijs en hof daar annex, aan eene zijde naast het
land van Gerrit Hagens, en met de andere zijde aan den gaarden van Jan Teunissen, dan
mede een stuk bouwlands groot vijf schepel gezaai, gelegen in den Geesterschen Esch,
tusschen het land van de kinderen van wijlen Harmen Hagens en sijne gewesene vrouw
Theodora Lansink, nu hertrouwt aan Frans Janzen, en dat van Jan ten Paste, bij en aan het
dorp Geesteren kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 53 verso et seq.
Op den 30 maij 1768 hebben Harmen Muggenborg en Roelofken Egging eheluijden
verbonden ten behoeve van Derk Egging en Fenneken Fokking eheluijden voor een
capitale somma van twee honderd elf guldens en agtien stuijvers, en renten daar van te
verschijnen een huijs en hof bij haar selve bewoond en gebruijkt, gelegen in deze
heerlijkheid bij het dorp Geesteren tussen de gaardens van Henderik Hartgerink en
Harmen Rutgers, breder te zien antea folio 54.
Op den 30 maij 1768 hebben Harmen Muggenborg en Roelofken Eggink eheluijden
overgedragen aan Derk Eggink en desselvs huijsvrouw Fenneken Fokking, de halfscheid
van eenen gaarden, schietende met de eene zijde langs den hof van Marten Kistemaker,
en met de andere zijde aan den gaarden van de cessionarien in dezen, alsmede den
vredegrond in en aan het Koemerslat, met desselvs holtgewasch etc. bij het dorp
Geesteren kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 55.
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30.05.1768
folio 4 verso

21.06.1768
folio 4 verso

21.06.1768
folio 4 verso

02.07.1768
folio 4 verso

23.08.1768
folio 5

Op den 30 maij 1768 hebben Harmen Muggenborg en Roelofken Eggink eheluijden
overgedragen aan Jan Pasman, desselvs huijsvrouw Henders Florijn en haren erven een
kampjen bouwlands schietende met de eene zijde aan de weg of voetpad, waar over men
van Geesteren na Borculo gaat en met de andere zijde aan het Oosterveld, bij het dorp
Geesteren kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 55 verso et seq.
Op den 21 junii 1768 hebben Jan ten Broekhuis en Jenneken Stokkink eheluiden
verbonden ten behoeve van Arent Rengerink, desselvs huijsvrouw Jenneken Wanninkhof
en haren erven, voor eene capitale somma van drie duijzend en één honderd guldens en
renten daar van te verschijnen drie mudde gezaai bouwlands op den Olthover Kamp, ofte
wel dien halven kamp, aan ’t eene einde schietende tegens het land van Jan Nijhof, en
met het andere einde tegens dat van Jan Olthof, alsmede twee derde parten van de
Martenshorst, bestaande in ongevaer vier mudde gezaai bouwlands, ’t eindens aan het
hooiland, de Greeven maate genaamt, en met de eene zijde aan de gemeente in dese
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en buurschap Gelselaar kennelijk gelegen, breder
te zien antea folio 60 verso.
Op den 21 junii 1768 hebben Elsken Bomert, weduwe van Teunis Kleine Veldink, voorts
Henderik Kleine Veldink en desselvs huijsvrouw Berendjen Gotink overgedragen aan
scholte Jan Hendrik Veldink, desselvs huijsvrouw Harmina Geerdink en erven, de
catersteede, het Kleine Veldink genaamt, bestaande in huijs, gaarden en een kamp lands
aan de Berkel, te zamen in de voogdie Geesteren en buurschap Haarlo gelegen, breder te
zien antea folio 61.
Op den 2 julli 1768 hebben den gemeensman Henderik te Harkel en desselfs huijsvrouw
Geertjen ten Hones overgedragen aan sijn hooggraaflijk excellentie den hooggeboren heer
Georg Detloff des H.R. Rijks grave van Fleming, heere der stad en heerlijkheid Borculo etc.
etc. etc. en hoog desselvs erven hare eigendommelijke geregte helft van en aan de twee
derde parten van het erve en goed Bik, in de buurschap Huurne kennelijk gelegen, als
breder te zien antea folio 62 verso et seq.
Op den 23 augusti 1768 hebben Jan ten Broekhuis en Hendrik ten Broekhuis, den laatsten
mede als cessionaris en het regt van desselvs broeder Gerrit Ten Broekhuis bij ervkoop en
opdragt verkregen hebbende, dan mede als volmagtiger van sijnen broeder Jannes ten
Broekhuis, mitsgader Jan ten Broeke, en wederom de twee laatsten, als gerigtelijk
aangestelde momberen over den innocenten Henderik ten Broeke, dan verder den
laatsten en Hendrik Mengers als gerigtelijk aangestelde momberen over de onmundigen
Gerrit, Geesjen, Reint en Gerritjen Ten Broeke, dan nog Gerrit Grote Willink voor hem
zelve, ende namens desselvs vrouw Anna Mengers, voormaals weduwe van wijlen Gerrit
Ten Broeke, in den gerigte geexhibeert twee verdelingen van goederen, versoekende dat
daar over ten overstaan van het gerigte het lott mag werden getrokken en aantekeninge
gemaakt van het geene een ieder zal toegevallen zijn, alles in gevolge de brieven ’s hoves
van Gelderland, en het gerigts decreet van den 19 julij laatsleden, waar op de lotcedellen
geformeert en de loten getrokken zijn, hebbende den heer Elberus loco judicis absentis
getrokken voor Jannes ten Broekhuis,
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(vervolg)
bij welke lotinge toegevallen zijn van de eerste verdelinge:
De Elderinks maate en het Tuinland, met een beswaar jaarlijks van drie guldens en tien
stuijvers in de ordinaire verpondinge aan Jannes ten Broekhuis, onder nr. 4.
Aan Jan ten Broekhuis op Laarberg de Witdaalt, den halven Bouwhuis nu Broekhuis
Vaarkamp van ’t erve Bouwhuis, bezwaard met tien gasten rogge jaarlijks aan den voogd,
ondervoogd, koster en portier. En de halve Vunderinks mate met een beswaar jaarlijks
van drie guldens en tien stuijvers in de ordinaire verpondinge, onder nr. 5.
Aan Henderik ten Broekhuis het huis en de schoppe op het erve Broekhuis, den grond of
inzlag bij ’t huis, het houtgewasch aldaar, den hof genaamt den Rotgers gaarden, en het
bouwland daar aan, met een beswaar jaarlijks ses guldens in de ordinaire verpondinge,
twee en een half spind miskoorn, en vijf gasten rogge aan den voogd, ondervoogd, koster
en portier, onder nr. 1. Voorts de andere halfscheid van den Elderinks kamp tot aan het
bouwland, de Woeste Velthaar genaamt van ’t erve Nijhof, en de andere halfscheid van
de Groote maate, schietende langes de Elderinks mate, zoo als dezelve zijn afgepaalt. En
het Elderinks meken bij Elderinks mate, met een beswaar jaarlijks van drie guldens en tien
stuivers in de ordinaire verpondinge, onder nr. 3.
Aan Jan ten Broeke cum suis den halven Elderinks kamp langs Rouhofs gaarden en de
halve Grote mate, schietende langs de Papen mate, zoals dezelve zijn afgepaalt, en den
Ronden gaarden bij den Dorp gaarden, met een beswaar jaarlijks met drie guldens en tien
stuijvers de ordinaire verpondinge, onder nr. 2.
Van de tweede verdeelinge.
Aan Jannes ten Broekhuis de andere drie afgepaalde vierde gedeeltens van het laats (in
nr. 1.) genoemde bouwland en een stuk bouwlands op den Ham tussen de landen van
Broek Gerrit, en Holtstege met een beswaar jaarlijks van vijftien stuivers in de ordinaire
verpondinge, onder nr. 2.
Aan Jan ten Broekhuis op Laarberg het huis op de Wensinks Cavenstede, het gaarden en
bouwland daar aan, vervolgens de weide of hooigrond, en een afgepaalt vierde gedeelte
van ’t bouwland daar naast, met een beswaar jaarlijks van vijftien stuivers in de ordinaire
verpondinge, onder nr. 1.
Aan Henderik ten Broekhuis een stuk bouwland op den Ham tussen de landen van Teunis
Lubberdink, en Gerrit Bannink, en een afgepaalt derde gedeelte van den halven Distelen
Kamp, langes de voetweg, na het dorp, met een beswaar jaarlijks van vier stuivers en zes
duijten in de ordinaire verpondinge, onder nr. 4. Voorts de twee overige afgepaalde derde
gedeeltens van den halven Distelenkamp, langs het land van Broek Gerrit, met een
beswaar jaarlijks van vijftien stuivers in de ordinaire verpondinge, onder nr. 5.
Aan Jan ten Broeke cum suis twee stukken bouwland op den Ham het eene naast het land
van Rouhof, en het andere naast het land van Holtstege, met een beswaar jaarlijks van
vijftien stuivers in de ordinaire verpondinge, onder nr. 3.
Van deze verdelingen kan breder worden gezien ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 198 et seqq.
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folio 5 verso

02.11.1768
folio 5 verso
en 6

04.11.1768
folio 6

10.11.1768
folio 6

Op den 22 september 1768 hebben Derk Breers en sijn huijsvrouw Gerritjen Nijenhuis,
Berent Baneman en sijn ehevrouw Hendrica Huijtink, Gerrit Baneman, Jan Kleine Paste
en Jenneken Baneman eheluijden, Garrit Mol en sijn huijsvrouw Derksken Baneman,
overgedragen aan Hendrik Banemans, sijn huijsvrouw en erfgenamen, een aandeel van en
aan een seker kampjen lands, den Dollen genaamt, in de buurschap Kulsdom met de eene
zijde langes Schuurmans kamp kennelijk gelegen, gelijk breder te zien antea folio 80.
Op den 2 november 1768 is ter instantie van den hoogwelgeboren gestrengen G.A. baron
van Schleussing als volmagtiger van sijn hooggraaflijk excellentie den heere grave van
Fleming heere der stad en heerlijkheid Borculo etc. etc. etc. geprotocolleert een contract
van afdeelinge van en over sodane twee derde parten van en aan het erve en goed Bik, in
voorschreven heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en buurschap Huurne kennelijk
gelegen als hooggedagte sijne excellentie en Christiaan te Harkel in gemeenschap bezeten
hebben, waar bij zijn toegevallen aan sijn hooggraaflijk excellentie den heere grave van
Fleming hooggemelt:
1e Het huijs en saadberg, thans bij Gerrit Bik in pagt bewoont en gebruijkt wordende, met
de lage grond noortwaarts van het huijs, thans tot gaardenland geapteert, tot aan den
graven, welke dezen gaarden van een stuk groengrond afscheid.
2e Het bouwland op den groten Biks kamp beginnende bij het voorschreven huijs tot aan
de gezette palen westwaarts, met de akkermaals hegge sig tot daar en toe tegen dit land
strekkende.
3e De helft van de lage grond aan dezen kamp gelegen, gedeeltelijk tegens het
evengenoemde bouwland schietende tot aan de gezette palen westwaarts.
4e De Sigtvreede met het daar op staande holtgewasch tegens deze gronden schietende,
soo als van die tot het overige gedeelte behoorende is afgepaalt.
Aan Christiaan te Harkel:
1e Het huijs tegenswoordig bij Arent Bik in pagt bewoont, met den annexen kamp en daar
op staande akkermaal en verder holtgewasch.
2e Een stuk groend grond, voormaals weideland geweest, met den graven, die deze grond
van den gaarden bij het andere huijs op Bik staande, gelegen van malkanderen scheid.
3e Een stukjen bouwland gelegen op den soo genaamden kerkhof bij het goed Avink.
4e Het bouwland op den groten Biks kamp, van de westzijde tot aan de drie gezette
palen, met de akkermaals hegge, voor soo verre dit land sig uitstrekt.
5e De helft van de lage grond, aan dezen kamp leggende, van de westzijde tot aan de
gezette palen.
6e De Sigtvreede met het daar op staande holtgewasch tegens deze gronden schietende,
soo als van die tot het andere gedeelte behoorende thans is afgepaalt.
Videatur het gemelte contract folio 83 verso et seq.
Op den 4 november 1768 hebben Fenneken Ligtenberg weduwe van wijlen Jurrien
Brunsveld, voorts Asuerus Brunsveld, Bernardus, Engbert, Margaretha en Maria
Brunsveld verbonden ten behoeve van Anna Catharina Grotenhuijs voor eene capitale
summa van een honderd en vijftig guldens en daarop te verschijnen renten hare halve
weijde, de Hasebroeks Mathe genaamt, waarvan de wederhelfte mevrouw de weduwe
Van Gelder toebehoort, in de voogdie Geesteren aan het Fokkinks broek gelegen, breder
te zien antea folio 84 verso et seq.
Op den 10 november 1768 hebben Jan Roelofsen en desselvs huijsvrouw Harmina ten
Broekhuis overgedragen aan Arent Rengerink en sijn huijsvrouw Jenneken Wanninkhoff
een stuk bouwland het Bentstuk genaamt, in de buurschap Gelselaar in den Esch,
tusschen de landerien van Jan Olthoff en Jan Nijhoff gelegen, waarvan breder te zien
antea folio 85.
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24.12.1768
folio 6 verso

24.12.1768
folio 6 verso

29.12.1768
folio 6 verso

12.01.1769
folio 6 verso

24.01.1769
folio 6 verso

Op den 24 december 1768 heeft den heer rigter Elberus den verwins en transport brief
verleent ten behoeve van Swier Bennink, van een stukjen bouwland op den Ham in de
voogdie Geesteren tussen de landen van Broek Gerrit en Holtstege gelegen, bij geseiden
Swier Bennink bij gerigtelijke subhastatie eeniger ongereede goederen van Jannes ten
Broekhuis Huissteede op den 29 september dezes jaars in het openbaar aangekogt als te
zien antea folio 90.
Op den 24 december 1768 heeft den heer rigter Elberus den verwins en transport brief
verleent ten behoeve van Arent Lubberdink voor de eene helft en van Derk Klinkenkamp
voor de wederhelft van een stuk bouwland, in de buurschap Gelselaar tussen de landerien
van R. Peters en Broek Gerrit in de Bouwhuis Kempe kennelijk gelegen, door geseide
Arent Lubberdink en Derk Klinkenkamp bij de gerigtelijke subhastatie eeniger gereede
goederen van Jannes ten Broekhuis Huijssteede op den 29 september dezes jaars in het
openbaar aangekogt als te zien antea folio 91.
Op den 29 december 1768 heeft Christiaan te Harkel overgedragen aan den
hoogwelgeboren gestrengen heer Gustav Adam baron van Schleussing, heere van De
Hoeve generaal adjudant van sijne koninglijke majesteit van Polen, en overste in hoogst
derselver armeen en sijn hoogwelgeborens ehegemalinne mevrouwe Christina Charlotta
Maria geborene gravinne van Bijland Halt, sijne geregte helft van en aan twee derde
parten van en aan het erve ende goed Bik, in de buurschap Huurne kennelijk gelegen, soo
als thans van desselvs wederhelft, aan sijn hooggraaflijk excellentie den heere grave van
Fleming, heere der stad en heerlijkheid Borculo toebehoorende is afgedeelt, breder te zien
antea folio 91 verso et seq.
Anno 1769 - op den 12 januarii heeft den heer rigter Elberus den verwins en transport
brief verleent ten behoeve van Henderik ten Broekhuis van drie vierde gedeeltens van het
bouwland naast de weide of hooijgrond van de kavensteede den Wensink, soo als dezelve
zijn afgepaalt, door geseiden Henderik ten Broekhuis bij de gerigtelijke subhastatie van
eenige ongereede goederen van Jannes ten Broekhuis Huissteede op den 29 september
1768 in het openbaar aangekogt, als te zien antea folio 93.
Op den 24 januarii 1769 hebben Frederik Morgenstern en Stijntjen Oortgijsen eheluiden
verbonden ten behoeve van de Diaconie van Geesteren voor de somma van één honderd
guldens en daar op te verschijnene rente haar huijs en hof in het dorp Geesteren gelegen,
alsmede een stukjen hofland de halve Heufte genaamt, gelegen tussen ’t land van Jan
Jalink en de andere zijde langs de gemene weg, alsmede den halven Tuiten in den Jalink
kamp, met de ene zijde langs Katemans gaarden en met de andere zijde langs ’t land van
Harmen Hagens onder Geesteren gelegen, breder te zien antea folio 98.
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24.01.1769
folio 7

25.01.1769
folio 7 en 7
verso

Anno 1769 - den 24 januarii heeft dor. W.H. Klinkenberg van Echten volmagtiger van sijn
hooggraaflijk excellentie Mauritz Casimir des H.R. Rijks grave van Bentheim Steinfurt
Teckelenburg peindinge versogt en erholden op sodane summa van een hondert en vijftig
guldens als welke wijlen Garrit Laarberg in de maand januarij des jaars 1766 aan Herman
Hagens te Geesteren als aan gestelden procureur acceptant van comparants principaal tot
vermeinte voldoeninge van de eenige dagen bevorens aan denselven geinsinueerde
specificatien van kosten, en welke hondert en vijftig guldens na verweigerde acceptatie op
den 14 dito maand januarii 1766 aan den heer rigter Elberus zijn geconsigneert geworden,
ten tweeden op het gesaaide kooren en vrugten voorts mist en mistrecht op en in de
landerien van en op het goed en erve Laarberg, mitsgaders het in dit jaar aanstaande gras
in de weide tot en onder het geseide goed behoorende. Ten derden aan de thiendens uit
Mulderink, Assink, het Nijenhuiser erve, uit Bolkmans plaatse, uit het Rot, uit het
Heckers kempken en verscheidene andere erven en goederen in en omtrent de voogdie
Geesteren gelegen, welke dit jaar aanstaande zijn, en die wijlen Gerrit Laarberg door
gunstige toelatinge hooggraaflijk excellentie van Bentheim Teckelenburg geduurende sijn
leven heeft getrokken, en welke desselvs schoonsoon Jan ten Broekhuis tans mede nog in
detentie houd. En zulx om door dit middel te consequeren en daar aan te verhalen
assecuratie voorts voldoeninge eener liquide somma van vier hondert ses en tachentig
guldens en ses stuijvers, wegens getaxeerde kosten tot laste van Gerrit Laarberg, modo
desselvs erfgenamen, ingevolge taxatoire sententie van den 21 februarii 1767, breder ten
ordinairen landgerigts protocolle folio 225.
Op den 25 januarii 1769 is ten protocolle gebragt ter instantie van mr. H.J. van Gelder en
qq. een erfmaagscheid opgerigt tussen de curateuren over den innocenten Hendrik ten
Broeke ter eenre, en Gerrit Grote Willink op Broeke en Anna Mengers eheluiden,
mitsgaders de mombers over Gerrit, Geesjen, Reint en Garritjen Ten Broeke, onmundige
kinderen van geseide Anna Mengers en wijlen Gerrit ten Broeke ter andere zijde over
hare in gemeenschap besetene goederen, bestaande in het erve en goed Broeke en in een
weide den Wensink genaamt, in de heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en buurschap
Nederbiel gelegen, mitsgaders in een glintsteede aan den kerkhof tot Geesteren etc. waar
bij toegedeelt zijn.
1e aan Gerrit Grote Willink en Anna Mengers eheluiden voor hun derde part en de
onmundigen voor haar derde part een stuk bouwland groot tien schepel gezaai ses en
veertig vierkante roejen en agtien voeten, leggende op den Broeker Esch langs den
groenen weg en het land van Henderik Elkink.
Een stuk bouwland groot ses schepel twee en veertig roejen, en sestien voeten mede op
voorschreven Esch bezijden het land van Gerrit Dijkwever gelegen.
Een stuk bouwland liggende op den kamp de Huissteede, groot agt schepel ses en twintig
roejen en hondert ses en vijftig voet, beginnende van het voorste gedeelte van de weide
den Wensink, alle drie stukken tot aan de respective afpalingen daar toe gemaakt.
Den Hogen en Kleinen Gaarden en het land genaamt den Leeuwenkamp samen groot agt
schepel hondert en dertig roejen en ongeveer ses en tagentig voeten.
Een stuk bouwland groot twaalf schepel ses roeden en agt en twintig voeten, leggende op
den Braakkamp en beginnende soo als men van het huijs op den kamp komt, tot aan het
stukjen hetgeene tot eene egale groote van den Hogen en Lagen gaarden en van het
Leeuwen land is afgepaalt.
Twee schepel hondert ses en veertig roeijen en twee en veertig voeten van de bleeke,
beginnende van het voorste gedeelte na het huis.
Het stukjen onguur land langs den Broeker bosch ter zijden na het huijs, met het gedeelte
van den voorschreven bosch daar aan te samen ses schepel vier en dertig roejen, en
hondert ses en negentig voet groot, het een en ander tot aan de gemaakte afpalingen.
Een weide bij het huis genaamt de Elsmaat en het voorste gedeelte van de weide den
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Wensink tot aan den doorgesmeeten graven, samen groot seventien schepel en ses en
dertig voeten.
NB vorens staande parcelen aan G. Grote Willink en desselvs vrouw, en aan de kinderen
van Anna Mengers en wijlen Gerrit ten Broeke.

27.02.1769
folio 8

27.02.1769
folio 8

2e Aan den innocenten Henderik ten Broeke een stuk bouwland naast nr. 1 voorschreven
tot aan het dwars stukjen de Anewende genaamt, groot vijf schepel gesaai drie en twintig
vierkante roejen en negen voeten.
Een stuk bouwland naast voorstaande nr. 2 tot aan het land van H. Lunss. soo tans
Wesselink bouwt, met het stukjen den Anewende samen groot drie schepel een en
twintig roejen en agt voeten.
Een stuk bouwland op den kamp de Huissteede naast nr. 3 tot aan den weg groot vier
schepel dertien roejen en agt en seventig voet.
Een stuk bouwland op den Braakkamp zijnde het tweede stuk van agteren daar het land
hoger is als het andere etc. groot vier schepel seventig roeden en vijf en dertig voet.
Alsmede het land naast het voorschreven stukjen op dien kamp na agteren liggende groot
ses schepel drie roeden en veertien voeten.
Het agterste gedeelte van de bleeke na Reint Willinks huis groot een schepel drie en
seventig roejen en twintig voet naast nr. 6.
Het voorste gedeelte van den Broeker bosch naast nr. 7 tot aan den weg voor den Broeker
Esch groot drie schepel seventien roejen en agt en negentig voet.
Het agterste gedeelte van de weide den Wensink tot aan den doorgesmeeten graven,
groot agt schepel vijftig roeden en agtien voeten zijnde verders omtrent de Heggen, met
het daar op zijnde week en akkermaals houd, opgaande boomen, wegen, huijs, schoppe
en berg, verpondinge, stem in de Markt etc. daarbij gedisponeert en gestatueert als
bevorens met meerderen te zien folio 98 verso et seqq.
Op den 27 februarii 1769 heeft de heer mr. B.R. Westenberg voor hen zelvs en als
volmagtiger van desselvs ehevrouw overgedragen aan Gerrit Grote Willink en Anna
Mengers eheluiden, en aan de onmundige kinderen van geseide Anna Mengers en wijlen
Gerrit ten Broeke en derselver erven een geregte derde gedeelte, aan Jan ten Broeke op
Jalink en Henders Klumpers eheluijden mitsgaders aan den innocenten Henderik ten
Broeke en derselver erven de twee overige derde gedeeltens van het goed en erve Ten
Broek genaamt, onder de voogdie Geesteren in den Biel kennelijk gelegen, breder te zien
antea folio 101 verso.
Op den 27 februarii 1769 hebben Jan ten Broeke en desselvs huijsvrouw Henders
Klumpers overgedragen aan Garrit Grote Willink en desselvs huijsvrouw Anna Mengers,
en aan de minderjarige kinderen van geseide Anna Mengers bij haren eersten man Garrit
ten Broeke in ehe verwekt een derde gedeelte van het erve en goed Broeke in de
buurschap Nederbiel, alsmede een derde part in een weijde den Wensink genaamt in
voorschreven buurschap gelegen, breder te zien antea folio 102.

19 december 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 425
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1767-1771
27.02.1769
folio 8

27.02.1769
folio 8

27.02.1769
folio 8 verso

19.04.1769
folio 8 verso

26.04.1769
folio 8 verso

Op den 27 februarii 1769 hebben Gerrit Grote Willink en Anna Mengers eheluijden
verbonden ten behoeve van den heer Francois de Wolff en vrouw Aleida Dumbar
eheluijden en derzelver erven voor een capitaal van een duijzend en ses honderd guldens
en renten daar van te verschijnen hare geregte helft aan de volgende parcelen
1e van een stuk bouwland leggende op den Broeker Esch langs den groenen weg en het
land van Henderik Elkink.
2e van een stuk bouwland op voorschreven Esch beginnende van ’t voorste gedeelte van
de weide den Wensink.
4e van den Hogen en Kleinen gaarden en het land genaamt den Leeuwenkamp.
5e van een stuk bouwland leggende op den Braakkamp.
6e van twee schepel honderd ses en veertig roeden twee en veertig voeten van de bleeke,
beginnende van het voorste gedeelte naa het huijs.
7e van een stukjen onguur land langs Broeker bosch ter zijden na het huijs, met het
gedeelte van den voorschreven bosch daar aan
8e van een weide bij het huijs genaamt de Elsmaat, en dan nog de helft van het voorste
gedeelte van de weide den Wensink, eindelijk ook de helft van en aan het huijs, schoppe
en berg van het Broeke, in de buurschap Neder Biel onder Geesteren kennelijk gelegen,
breder te zien antea folio 103 et seq.
Op den 27 februarii 1769 hebben Jan ten Broeke en Henderik Mengers als curateuren
over Gerrit, Geesjen, Reint en Garritjen ten Broeke onmondige kinderen van Anna
Mengers en wijlen Gerrit ten Broeke, verbonden ten behoeve van den heer Francois de
Wolff en sijn weledelens eheliefste vrouw Aleida Dumbar voor eene capitale somma van
een duijzend en drie honderd guldens en renten daar van te verschijnen der onmondigen
geregte derde part van en aan het erve ende goed Broeke en de weide den Wensink
onder de voogdie Geesteren in de buurschap Neder Biel kennelijk gelegen, breder te zien
antea folio 104 verso et seq.
Anno 1769 - den 27 februarii hebben Jan ten Broeke en Henderik ten Broekhuis als
curateuren over den innocenten Henderik ten Broeke verbonden ten behoeve van vrouw
Anna Geertruid Muijderman, weduwe van wijlen den heer Willem de Wolff, in leven
burgermeester der stad Lochem, voor een capitaal van agt honderd guldens des
innocenten geregte derde part van en aan het erve ende goed Broeke en een weide den
Wensink in de voogdie Geesteren, buurschap Nederbiel kennelijk gelegen, breder te zien
antea folio 106 et seq.
Op den 19 april 1769 hebben Jan ten Paste op Esselink en Essele Esselink eheluiden
verbonden ten behoeve van Gerrit Putman woonagtig te Amsterdam en sijne erven voor
een capitaal van drie honderd en vijf en seventig guldens en renten daar van te
verschijnen haar plaatsjen, het Esselink plaatsjen genaamt, bestaande in een huijs met
een annexen gaarden en ongevaer vier en een half schepels gezaai bouwland, als breder te
zien antea folio 107 verso et seq.
Op den 26 april 1769 heeft Berent Dijkwever verbonden ten behoeve van juffer Theodora
Wendelina Bekking en haar weledelens erven voor de somma van één honderd guldens
en renten daar van te verschijnen een stuk bouwlands op de Waterbrake, groot ongevaer
een mudde gezaai, tusschen de landerien van de weduwe van wijlen den gemeensman
Jurrien Voors en hare kinderen en van de erfgenamen Blomberg, in de voogdie Geesteren
kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 111 verso et seq.
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folio 9
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folio 9
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Op den 2 maij 1769 hebben Harmen Hagens Engberts zoon en Aerne Maatmans
eheluijden verbonden ten behoeve van de heer Garrit Putman voor een somma van elf
honderd caroli gulden en renten twee stukken bouwlands te samen negen schepels gezaai
groot naast malkanderen op den Berkel Esch, tussen de landerien van Gerrit en Embert
Hagens, en dan nog een derde gedeelte van een weijde de Grijmelink Mathe genaamt in
de buurschap Biel en te zamen onder de voogdie Geesteren gelegen, breder te zien antea
folio 112 verso et seq.
Op den 5 maij 1769 heeft Trientje Kappen weduwe van Engbert Boschman, nevens Jan
Zijl, overgedragen aan den heer en mr. Wessel van Eijll en desselvs ehevrouwe Anna
Maria Theresia van Eijll, geboren Hacfort en hunliedens erven een stuk lands op den
Goosens Camp of den Goosens Camp genaamt, onder de voogdie van Geesteren, naast ‘t
land onder het erve Scharpenborg gehoorende, gelegen, waar van breder te zien antea
folio 114.
Op den 5 maij 1769 heeft Trientjen Kappen weduwe van Engbert Boschman overgedragen
aan Engbert Wanninkhof, desselvs huijsvrouw en erven één en een derde dag werks
hooijland in de Plegtmate, in de voogdie Geesteren bij of omtrent Hagmans huijs gelegen,
breder te zien antea folio 115.
Op den 3 junii 1769 hebben Teunis Lubberdink en desselvs huijsvrouw Aaltien Wolters
overgedragen aan Arent Lubberdink, desselvs huijsvrouw Henders Wolters en erven,
hare gereede goederen, als inboedel etc. voorts derselver ongereede goederen, als 1e een
huijs, hof en schuure, 2e ses schepel gezaai bouwland in de Rampen Kempe, tusschen de
landerijen van de erfgenamen van Hendrik en Gerrit Teckelenborg, 3e een schepel gezaai
in den Esch tusschen ‘t land van Gerrit te Laarberg en Hendrik Loman, 4e twee schepel
gezaai in de Laege Rampen Kempe tusschen het land van Teunis Schothorst en de
erfgenamen van Hendrik Teckelenborg, 5e een en een half schepel gesaaij meede in de
Rampen Kempe naast het land van H. Loman, 6e een vierde gedeelte van Lomans huijs en
hof, soo door geseijden H. Lomans bewoond word, 7e een weijde den Swierbrink
genaamt, ongeveer drie en een halve dag werk groot, 8e ongeveer een schepel gesaaij het
Modde akkerken genaamt, alle welke parcelen in de buurschap Gelzelaar zijn gelegen,
breder te zien antea folio 129 verso et seq.
Op den 6 october 1769 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben scholte Arend Hilhorst en
Janna Schröers eheluiden verbonden pro futuro judicato van zodane proceduire, als den
hooggeboren heere Mauritz Casimir grave van Bentheim Tecklenburg door desselvs
volmagtiger in cas van praetens spolie, turbel en indragt door het niet inruimen en
verlaten van het huis, hof en schoppe op het goed, en erve Hilhorst quasi gepleegt, tegens
den eerstgemelden voor den hove provinciaal van Gelderland heeft geëntameert, en waar
inne den dag regtens op den 12 dezes maands october 1769 zal zijn hare personen en
goederen, en wel speciaal hare inboedel des huizes, bouwgereedschappen, gezaai,
gewass, mest en mestregt, en utilen eigendom van den hof Hilhorst nevens sijne
toebehoren, onder Gelzelaar gelegen breder te zien antea folio 139.
Op den 12 october 1769 heeft Harmen Deseker, voor hem selvs en als ervuiter over den
boedel en nalatenschap van sijne huijsvrouw Megtelina Brons, voorts als vader en
legitimen voogd van en over sijne twee minderjarige kinderen Janna en Swaantjen
genaamt, bij sijne geseide vrouw in egte verwekt, overgedragen aan burgermeester
Frederik Ernst Spancker en desselvs erven een stuk bouwlands in den Koldenboom, met
de eene zijde langs het land van den heer burgermeester Elberus, en met de andere zijde
naast het land van Willem te Entele of Morsman, in de voogdie Geesteren, buurschap
Huurne, schietende ’t eindens aan den Huur Morsch kennelijk gelegen, breder te zien
antea folio 139 verso et seq.
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folio 9 verso
en 10

06.11.1769
folio 10

Op den 19 october 1769 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Willem toe
Wesselshuijs bij gifte onder de levendigen, en met conditie van alimentatie, overgedragen
aan sijnen neev Jan toe Wesselshuijs, desselvs huijsvrouw Jenneken Forkink en haren
erven eerstelijk sodane vijf honderd guldens en vijftig guldens, als geseide Jan toe
Wesselshuijs en Jenneken Forkink eheluijden van hem cedent ter leen onder sig hebben,
ten tweeden een somma van één honderd en seventig guldens, welke Derk Peussen en
Jenneken Rengers eheluijden aan hem cedent verschiuld zijn, ende ten derden alle de
meubels of huijsraad, benevens een koebeest, aan hem eigen, en op het goed toe
Wesselshuijs, onder de voogdie Geesteren gelegen, sig thans bevindende, breder te zien
antea folio 141 verso et seq.
Op den 19 october 1769 ’s voordemiddaags een weinig over half twaalf uuren heeft
Willem toe Wesselshuijs bij acte van uiterste wille gelegateert aan sijnen neev Jan toe
Wesselshuijs, zijnde de oudste zoon van Jan toe Wesselshuijs en Jenneken Forkink
eheluijden, of, bij aldien denzelven voor hem testateur mogte komen te sterven aan den
tweeden zoon van die eheluijden Derk toe Wesselshuijs genaamt, sijnes testateurs kisten,
en koffer of koffers, mitsgaders alle sijne wollen of linnen klederen, hembden, en alles wat
tot sijn lijf behoord, en dan all het verdere wollen en linnen, dat nog niet versneden, of tot
eenige kleragtie mogte geapteert ofte gemaakt wezen, het welke in den boedel van hem
testateur bij desselvs overlijden zal worden bevonden, breder te zien antea folio 142 verso
et seq.
Op den 6 november 1769 hebben Dirk Herms Klinkenkamp en Hermina Lubberdink
eheluijden verbonden ten behoeve van den heer Egbert Schoneveld en Aartje van den
Eng eheluijden, woonagtig te Amsterdam, en haren erven voor de somma van een
duijzend vier honderd en vijf en twintig guldens en renten daar van te verschijnen het
huijs, hof en gaarden daar het huijs aan of in staat, staande aan den Brink in de buurschap
Gelzelaar, bij de debiteuren bewoont en gebruijkt wordende, met nog een gaarden agter
de Stokhuirne, tusschen den weg langs den Esch van Scholte Ebbekink en het binnen land
van de Stokhuirne, een stuk land groot vier schepel gezaai, gelegen in den Hover Esch,
met den eenen einde aan de Hofmaat, en den anderen einde aan de weg schietende aan
het Bouwhuis, tusschen het stuk van Henderik Teckelenborg en den weg van de
Hofmaate gesitueert, dan nog een hooiland de Papen maate genaamt, met het bouwland
daar in gelegen, groot vijf dag maaiens, schietende met het eene einde aan de Waa,
tusschen de maat van Broekhuis en Jan Driesen gelegen, ende sulks met het hout en
houtgewassen tot die percelen specterende, de sigt en plaggen vreede daar toe
behoorende, en eindelijk een stuk bouwlands in de Bouwhuis Kempe, aan de eene zijde
naast het bouwland van Roelof Peters, en met de andere zijde naast dat van Arent
Lubberdink gesitueert, breder te zien antea folio 144.
Op den 6 november 1769 hebben Arent Lubberdink en Henders Wolters eheluijden
verbonden ten behoeve van de heer Egbert Schoneveld en Aartje van der Eng eheluijden
voor een capitaal van twee honderd vijf en seventig guldens en renten daar van te
verschijnen een stuk bouwland in de Bouwhuis Kempe tusschen de landerien van Teunis
Schothorst en Derk Herms Klinkenkamp, alsmede een stuk bouwlands het Modde akker
genaamt, aan de eene zijde naast de Leemkes steege en met de andere zijde naast het
land van Henderik ten Broekhuijs, in de buurschap Gelzelaar kennelijk gelegen, breder te
zien antea folio 145.
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13.11.1769
folio 10

25.11.1769
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07.01.1770
folio 10 verso

27.02.1770
folio 10 verso

Op den 13 november 1769 heeft Gerrit Venderbosch qq laten protocolleren een
maagscheid in dato den 23 februarii 1748 tusschen de kinderen van Jan ter Weeme en
Johanna Tijberink gewesene eheluijden opgerigt waar bij toegedeelt is aan Garrit ter
Weeme een geregte vierde part van het erve en goed Lieftink, onder Geesteren kennelijk
gelegen, alsmede aan denzelven een stuk bouwland bij Geesteren in den Berkel Esch, de
Rotmans Bree genaamt, naast het land van Jannes Hulbers, breder te zien antea folio 147
verso et seq.
Op den 13 november 1769 heeft Henderik Tijberink laten protocolleren in clausulis
concernentibus een maagscheid over den boedel van wijlen Henderik Tijberink en
Geertruid Jalink in leven gewesene eheluijden in dato den 19 februarii 1746 opgerigt,
waarbij is toegedeelt en overgegeven aan Derk Tijberink en sijn huijsvrouw het huijs en
hoven neffens alle den imboedel en gerakheid des huijses, neffens gemaekt silverwerk,
levendige havens en bouwgereetschappen, wijders een weide genaamt de Engelsmaate,
en het Kleine Kremer Slag, als ook den Koorenbarg, dan nog een weide genaamt de
Wissink maate, een derde gedeelte van Tijberinks Swarte Goor, een derde gedeelte van
een hooiland aan het Gelselaarse Broek, genaamt den Jammerdale, de helfte in de helfte
van drie vijfte parten van het goed Lieftink, den geheelen tiende in het goed
Scharpenborg, een stuk bouland genaamt de Bree in den Barkel Esch, en de halfscheid van
een stukjen bouwland daar naast gelegen, alsmede twee molders gezaai bouwland op het
Smienk Rot. Aan de kinderen van wijlen Jan ter Weeme is daar bij toegedeelt: de helfte in
de helfte van drie vijfde parten van het goed Lieftink, een stuk bouwland in den Barkel
Esch genaamt de Rotmans Bree, en nog een stuk bouwland bij het Laarberg in den
Moesenkamp, breder hier van te zien antea folio 147 verso et seq.
Anno 1769 - den 25 november hebben Egbert Stormelink cum suis overgedragen aan
Henderik Breukers en Berentjen Botteloon eheluijden een negende part van het erve
Breukers in Gelselaar gelegen, breder te zien antea folio 153 verso.
Anno 1770 - den 7 januarii hebben Jan Keussink en Geertruid ter Braak ehelieden, voorts
Gerrit Keusink en desselvs huijsvrouwe Leijda Kettelers, tutoribus maritis, overgedragen
aan Jan te Raa op ’t Giffel sijn huijsvrouwe Harmina Wanninkhof en erven, de cavenstede
Keusink genaamt, voorts een gaarden den Roelofs hoff genaamt, mitsgaders een stuk land
de Korte Voor geheten op den Bussink kamp, en dan nog een weijdeken de Bleumink
mathe geheten aan het Fokkinks broek, te zamen in de voogdie Geesteren en boerschap
Haarlo gelegen, breder te zien antea folio 161.
Op den 27 februarii 1770 hebben Jan Bisser en Jenneken Paasschers eheluijden
verbonden ten behoeve van Gerrit Jan van Eps desselvs huijsvrouw Johanna Elisabeth
Thomasson en hare erven voor een capitaal van twee honderd guldens en renten daar van
te verschijnen een plaatsjen het Bissers plaatsjen genaamt, bestaande in huijs en den
gaarden daar aan, voorts alle ab- en dependentien van dien, in de buurschap Lempele
kennelijk gelegen, als te zien antea folio 169.
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folio 11 en 11
verso

Op den 23 maert 1770 is ter instantie van mr. J.H. van Basten als volmagtiger van den heer
J.B.N. Duithe gent. Buth en van desselvs zusters de freulens van Munster en van Duithe
geprotocolleert het contract tussen haar vijf hoogwelgeborens op den 19 van desselven
maands voor een weledelen stadgerigte van Borculo gepasseert, inhoudende: dat sij
onderling bij een mutueel contract onder de levendigen geconvenieert en gecontracteert
hebben, dat alle derselver gereede en ongereede goederen, actien en crediten bij dezelve
thans bezeten werdende, en dewelke in het toekoomende mogten acquireren, van wat
name, aard, of natuire die ook mogten zijn, en waar dezelve gelegen, geene daar van
uitgezondert, onder haar contrahenten, en bij het overlijden van het eene of andere tot de
laatste van haarlieden incluis in eigendom en bezit zullen zijn en blijven, om daar mede na
welgevallen te konnen en te mogen schalten en walten, edog dat, indien de eene of
andere hier van poeniteren mogte, de goederen zullen werden verdeelt en genooten, zoo
als een ieder van hun na regten competeren etc. breder te zien antea folio 172.
Anno 1770 - den 7 april hebben Berend Elberink en Janna Steelkamp eheluiden
gerevoceert en gecasseert alle uiterste willens dispositien, voor dato dezes, door hun ’t zij
te zamen, ’t zij afzonderlijk, ’t zij ook met anderen gemeen, opgericht en gemaakt speciaal
sodanen testament, als sij op den 6 december 1763 voor dezen weledelen landgerigte
hebben gepasseert. En vervolgens op ‘t nieuw testerende zich over en weder de eerste
stervende den langst levenden gedurende sijn of haar leven lang in alle hunne gerede of
ongerede goederen, zo allodiale als feudale, of van welken aert en natuur die ook wezen
mogen, betugtigt, met dezen verstande: dat na overlijden van beide comparanten hunne
gantsche nalatenschap van gerede en ongerede goederen, soo allodiale als feudale of van
wat aert en natuur die ook wezen mogen, in twee gelijke portien zal worden gedeelt, waar
van de eene helft zal komen en vererven op de erfgenamen van den testateur, en de
wederhelft op die van de testatrice, de morgengave elkanderen versprooken
ongepraejudiceert, invoegens als nader en breder bij de acte selve te zien antea folio 174
verso et seqq.
Op den 15 maij 1770 hebben Garrit Braskamp en Geertjen Kunnemans ehelieden, voorts
Arent Smale en desselvs huijsvrouwe Jenneken Braskamp overgedragen aan en ten
behoeve van Gerrit Jan van Eps, desselvs eheliefste Johanna Elisabeth Thomasson en
erven een hooijland de Groote Ritte genaamt, in den Kulsdom gelegen, schietende met ’t
eene einde aan den Peterkamp en met ’t andere einde langs de Willigen stukken, breder
te zien antea folio 190.
Op den 25 maij 1770 hebben Janna Kuijpers, weduwe van wijlen Jan te Leugemors, voorts
desselvs schoonzoon Jan Koninks voor hem selvs en namens desselvs huijsvrou Jenneken
Leugemors, dan nog Henders Leugemors, en eindelijk Jenneken Leugemors weduwe van
wijlen Arent Beijen voor haar selvs en als moeder en wettige voogdesse van hare
minderjarige kinderen, bij haren geseiden man in egte verwekt. De eerstgemelde nog als
moeder en legitieme voogdesse over hare onmondige dogter Janna Leugemors te zamen
onder verband van hare personen en goederen caverende voor de mede erfgenamen Jan
ter Horst en Stiene Leugemors eheluiden, overgedragen aan Jan Schenkvoort op Stieltjen
en sijne erven de geregte erfportie aan Stientjen Stieltjes weduwe van Jan te Leugemors
en hare kinderen gecompeteert hebbende aan de Stieltjes plaatze, soo als haar van hare
zuster Berentjen Stieltjen, zijnde geweest de ehevrouw van den cessionaris, was
aangeerft, in de buurschap Haarlo kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 192 verso
et seq.
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14.06.1770
folio 11 verso

27.08.1770
folio 11 verso

08.09.1770
folio 11 verso

06.11.1770
folio 12

10.11.1770
folio 12

Op den 14 junii 1770 hebben Harmen Muggenborg en Roelofken Egging eheluijden
verbonden ten behoeve der Diakonie Armen van Geesteren voor de somma van een
honderd negen en tachentig guldens en vier stuijvers en renten daar van te verschijnen,
een huijs en hoff, mitsgaders een weidelandjen daar annex, bij haar selvs bewoont en
gebruikt, bij het dorp Geesteren, tusschen de gaardens van Henderik Hartgerink en
Harmen Rutgers kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 196.
Op de 27 augusti 1770 hebben Albert Mulderink en Willemina Soerink ehelieden, voorts
Reintjen Mulderink, en Jan Scholten in huwelijk hebbende Willemina Mullerink, en
Harmina Mulderink, te samen onder verband van hare personen en goederen sig sterk
makende voor hare respective dogter en suster Arentjen Mulderink in vrijwillig
overgegeven aan Maria Schakenbos weduwe erfuterse en boedelhouderse van wijlen
haren man Hendrik ter Kuijle alsmede aan Harmina Lankheet weduwe van Heek, het erve
en goed Mullerink genaamt, in de buurschap Kulsdom gelegen ten einde die crediteuren
in val aan deselve seker capitaal van seven duijzend en negen honderd guldens niet voor
of op den 9 junii 1771 cum interesse et expensis worde voldaan, hjet gestelde onderpand
(zijnde het erve Mulderink) te verkopen en sig uijt de koopspenningen betaalt te maken,
met renuntiatie, en verder invoegen als bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 96.
Op den 8 september 1770 hebben Henderik Bruekers de kleermaker woonagtig in
Gelzelaar, voor sig selvs en caverende voor desselvs zuster Aaltjen Bruekers, voorts den
bouwman Henderik Bruekers, en desselvs huijsvrouw Berentjen Bottelhoen, Hendericus
Brons en Geertjen Bruekers eheluijden, Derk Bannink en desselvs huijsvrouw Aaltjen
Bruekers, Gerrit van der Haar en Maria Bruekers eheluijden, dan nog Jan Kunneman en
desselvs huijsvrouw Janna Bruekers overgedragen
1e aan Henderik Bannink, desselvs huijsvrouw en erven een stuk bouwlands, in de
buurschap Lempel, in den Geesterschen Esch, met de eene zijde langs 't land soo gebouwt
word door Gerrit Hagens, en met de andere zijde langs het land thans bij Engbert
Wanninkhof in bouwinge gebruijkt kennelijk gelegen.
2e aan Henderik Smalhorst, desselvs huijsvrouw en erven een stukjen bouwlands op den
Kraienhof, in de buurschap Lempel, met de eene zijde langs een stuk lands, het welke
Geert Roeterink in bouwinge heeft, en met de andere zijde langs het stuk lands thans bij
Harmen Wormgoor in bouwinge gebruikt wordende kennelijk gelegen, van dit een ander
breder te zien antea folio 210 et seq.
Op den 6 november 1770 hebben Gerrit Hagens Gerrits zoon, en Engbert Wanninkhof in
qualiteit als volmagtigers van de gebroederen Jan Hagens en Gerrit Hagens versogt en
geobtineert peindinge op en aan de ongereede goederen van Frans Jansen en sijn
huijsvrouw Theodora Lansink, als 1e op een huijs, brouwerie en schuire met de daar agter
gelegene hoven binnen ’t dorp Geesteren staande, 2e op een kampjen land, den Reusseler
genaamt, alle in de voogdie Geesteren gelegen, ten einde om daar door te consequeren
een restant van vaderlijk versterf ter somma van ses en negentig guldens agt stuijvers en
eenen duijt met de renten van dien sedert den jaare 1766, waar van breder te zien ten
ordinairen landgerigts protocolle folio 114.
Op den 10 november 1770 hebben Harmen Conings en Geertjen Alida ten Broeke
ehevrouw overgedragen aan en ten behoeve van Jan Rosink, desselvs ehevrouw en erven
de cavenstede de Rekers plaatse genaamt, met all sijn ab- en dependentien, als te zien
antea folio 214.
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folio 12

29.12.1770
folio 12

10.01.1771
folio 12

28.01.1771
folio 12 verso

29.01.1771
folio 12 verso

Op den 28 december 1770 hebben Jan ten Entele en desselvs huisvrou Jenneken te
Menkveldt, voorts Willem te Entele overgedragen aan juffer Frederica Anna Lambergh en
desselvs erven derselver bouwland groot ruim agt schepels gezaai tussen de landerien van
Hendrik Mullerie en van de erven van wijlen Derk Levers op den soo genaamden
Moidermans kamp, onder de buirschap Huire kennelijk gelegen, breder te zien antea folio
218.
Op den 29 december 1770 hebben Jan ten Broekhuis en desselvs huijsvrouwe Jenneken
Stokking verbonden voor de kosten van sodanen appel, als den eerstgemelden van en
over de sententie taxatoir tusschen juffer F.A. Lambergh declarante ter eenre, en hem
comparant gedeclareerde ter anderen zijden op den 13 november laastleden
gepronuntieerd, op den 21 van geseide maand november heeft geinterponeerd, alle hare
gereede en ongereede goederen, en wel speciaal derzelver stukke bouwland groot ses
schepel gezaaij, den Langen Kamp genaamt, in de buurschap Gelzelaar met de eene zijde
langs ’t land van Nijhof en met de andere zijde langs de gemeente gelegen, breder te zien
ten ordinairen landgerigts protocolle folio 128.
Op den 10 januarii 1771 heeft Jan Neerlaar overgedragen aan Arent Smalen en Jenneken
Braskamp eheluijden en hare erfgenamen, de cavensteede, Dikke Bruntink genaamt, in
den Lempelaar hoek kennelijk gelegen bestaande in een huijs, twee hoven en twee
stukken bouwlands, breder te zien antea folio 218 verso et seq.
Anno 1771 - den 28 januarii heeft juffer Frederica Anna Lambergh verbonden voor de
kosten van zodanen appel, als Jan Ten Broekhuis alias Groten Jan heeft konnen
goedvinden van de taxatoire sententie den 13 november 1770 tusschen de comparante
declarante ter eenre, en gezeiden J. Ten Broekhuis gedeclareerde ter anderen zijde, voor
dezen landgerigte van Borculo gepronuncieert te ondernemen, en hetwelke denzelven op
den 29 december 1770 vermeintelijk heeft verburgt, tot contra verburginge haar
bouwland, groot ruim agt schepels gezaai, tussen de landerien van Hendrik Mullerie, en
van de erven van wijlen Derk Lefers op den soo genaamden Moeidermans Kamp, in de
buurschap Huire, en dan nog haar stuk bouwland, de Huisstede genaamt, groot ongeveer
vier schepels gezaai in den Esselinger Esch naast de landerien van wijlen de heeren
burgermeester F. Spancker, en Theod. Wichels, modo derzelver ervgenamen, met hare
toebehoren, kennelijk gelegen, breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio
132 verso et seq.
Op den 29 januarii 1771 heeft Esken Nijen Esch weduwnaar van wijlen Jenneken Jolink
voor hem selven en in qualiteit als vader en wettigen momber van en over sijne vier
onmondige kinderen bij sijne geseide vrouw in huwelijk verwekt voor eene hoofdsomma
van agt honderd guldens en renten daar van te verschijnen ten behoeve van Arent
Rengerink, desselvs huijsvrouw Jenneken Wanninkhof en derselver erfgenamen
verbonden een plaatsjen het Nijen Esch plaatsjen genaamt, bestaande in huijs, gaarden en
bouwland, in de buurschap Lempel, met de eene zijde naast het plaatsjen van Jan Smalen,
en met de andere zijde aan het gemeene veld, kennelijk gelegen, dan nog een gaarden,
het Kerken gaardeken geheeten, in deselve buurschap naast de landerien aan de kerke
van Geesteren toebehoorende met de eene en met de andere zijde naast Smalen
weijdeken gesitueert, breder hier van te zien hier vorens ten protocolle folio 220.
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folio 12 verso

22.02.1771
folio 13

Op den 23 februarii 1771 hebben Henderik Klein Haasselberg of Langevonder en Maria
Hendriks eheluiden overgedragen
1e aan Arent Rengerink en Jenneken Wanninkhof eheluiden een sesde gedeelte of eene
koeweide, schietende met de eene zijde en einde aan de Hallers meen, en met de andere
zijde aan de weide en het land van Aaftink onder de voogdie Geesteren gelegen uti antea
folio 223 verso en
2e aan Reint Broekers en desselvs huijsvrouw Jenneken ter Weeme twee stukjes hofland
in den Hallers gaarden, soo thans door Jan Swikkeler en Gerrit Krijgers gebouwt worden,
en aan het dorp Geesteren kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 224.
Op den 22 februarii 1771 heeft de heer Jacob Christoffer Joan van Munster overgedragen
aan Henderik Klein Haasselberg, Maria Hendriks eheluiden, en haren erven, een
plaatsjen, het Nagtmans of Langevonder genaamt, bestaande in huijs, hof en bouwland,
soo als hetzelve reets door de cessionarien bezeten word, in de voogdie Geesteren
kennelijk gelegen, schietende met de eene zijde langs Rotmans land en Smeink weijde, en
met de andere zijde naast het land van Dave en het veld, als breder te zien antea folio 225.
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