Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 424
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1764-1767
De voogdie Geesteren

13.09.1764
folio 1

19.09.1764
folio 1

20.09.1764
folio 1

20.09.1764
folio 1

25.09.1764
folio 1 en 1
verso

02.11.1764
folio 1 verso

02.11.1764
folio 1 verso

Op den 13 september 1764 's voordemiddaags ten elf uuren heeft Berentjen Wessels
verbonden ten behoeve van Henderik ten Broekhuis en desselvs erven voor een capitaal
van twee honderd en vijftig guldens, rente en kosten, welke daarop mogten komen te
verlopen haar soo genaamde Glinstede aan den Gelselaarsen kerkhof met het daarop
staande huis naast het huis van Arent Renger, dan mede haar stukjen land op den
Nienhaak groot ongeveer een schepel gezaai, en haren gaarden in den Havers Kempen,
groot ongeveer vier schepel gezaai naast het land van Schothorst, in deze heerlijkheid van
Borculo en voogdie Gelzelaar kennelijk gelegen, met hare toebehoren, als breder te zien
hier vorens ten protocolle folio 1.
Op den 19 september 1764 is, na vertoonde quitantie van den 50e penning, ten protocolle
gebragt sekere acte, waar bij de heer Louis Bruno Westenbergh voor sig en namens sijne
eheliefste vrouwe Jacoba Anna Dapper op den 10 dezes overgedragen aan den mr.
chirurgijn F. Leefers, desselvs ehevrou Geertruid Holtsappel en erven saktiende van vier
schepel garste, jaarlijks en alle jaar uijt ’t erve en goed Florijn of Hesselink, in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren gesitueert, gaande, als breder te zien antea
folio 1 verso.
Op den 20 september 1764 ’s nademiddaags ten half ses uuren hebben scholte Jan ten
Dijke, en Geertjen Cuijpers eheluijden overgedragen aan Garrit ten Bempthuijs en
desselvs erven een vijfde portie van en aan het erve Bussink, alsmede een vijfde portie
van het goed Breers, in de voogdie Geesteren buurschap Haarlo, in deze heerlijk Borculo
kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 2.
Op den 20 september 1764 ’s nademiddaags een weinig na half ses uuren hebben Willem
Bekking en Eva Abbing eheluijden overgedragen aan Garrit ter Horst, desselvs ehevrouw
en erven een vijfde portie van en aan het erve Bussink, als mede een vijfde portie van het
goed Breers in de voogdie Geesteren buurschap Haarlo, in deze heerlijkheid Borculo
kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 2 verso.
Op den 25 september 1764 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft scholte Gerrit
Laarberg verbonden pro futuro judicato van zodane proceduire, als den hooggeboren
heer Mauritz Cazimir grave van Benthem Tecklenburg in cas van eiken en beuken hout
houwen op den hof te Laarbergh, en praetense vergoedinge van schade tegen denzelven
voor den hove provinciaal van Gelderland bij citatie van den 10 augusti dezes jaars 1764
heeft geëntameert, sijn persoon en goederen, ende wel speciaal sijn gezaai, mest en
mestregt, mitsgaders utilen eigendom van den Hof te Laarberg met die daar onder
gehoorende thiendens uit Assink, Bolks goed, Mulderink, Nienhuis, en verscheidene
landerien, ten einde den heer impetrant in cas van triumph sig daar aan kost en
schadeloos zal kunnen en mogen verhalen, als te zien antea folio 3.
Op den 2 november 1764 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Jan Nijhof en
Henders Weink ehelieden overgedragen aan Jan Scholten desselvs ehevrouw en erven
hare eigendommelijke kavenstede, in dese heerlijkheid Borculo in Gelselaar tusschen de
behuijsinge of landerien van Frans Schoman en Swier Bomers in sijn bekende bepalinge
gelegen, als breder te zien antea folio 10 verso.
Op den 2 november 1764 ’s voordemiddaags even na half twaalf uuren hebben Jan
Scholten en Willemina Strouwen eheluiden verbonden ten behoeve van scholte Harmen
Roelevink, desselvs ehevrouw en erven voor een capitaal van een duijzend drie honderd
caroli guldens en daarop te verlopene renten haare eigendommelijke cavensteede, in
dese heerlijkheid Borculo in Gelselaar, tusschen de behuijsinge of landerien van Frans
Schoman en Swier Bomers in sijn bekende bepalinge gelegen, als breder te zien antea
folio 11.
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27.12.1764
folio 1 verso

27.12.1764
folio 2
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folio 2
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Op den 10 december 1764 ’s avonds circa seven uuren heeft de hoogwelgeboren vrouw
Lucia Mechteld van Duithe genaamt Buth, douairière van wijlen den heer en mr. J.P.
Schikhard verbonden ten behoeve van monsieur Joachim Ruwhof, te Neede woonachtig,
desselvs huijsvrouw Janna ten Damme en derselver erven voor eene capitale somma van
twee honderd guldens, en daar van te verschijnene renten hare geregte halfscheid van en
aan het bouwland den Huirne genaamt, in sijn geheel groot ongevaer ses schepels gezaai
aan de eene zijde langs den weg schietende van Geesteren na Lochem en ’t eindens tegen
den Cremers kamp, in dezen heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren kennelijk
gelegen, als breder te zien antea folio 18.
Geroijeerd den 26 van slagtmaand 1810 vide 't prothocol van affectatie ibid folio 252.
Op den 27 december 1764 ’s nademiddaags circa een uuren heeft Hillegonda
Wanninkhof, weduwe van Gerrit Jaassink voor haar selve en als moeder en legitime
voogdesse over hare vijf minderjarige kinderen bij wijlen haren geseiden man in egte
geteelt, overgedragen aan Harmen Hagens, desselvs huijsvrouw Geertruid Tieberink en
hare erven een stuk lands in dese heerlijkheid omtrent ’t dorp Geesteren naasat den hoff
van cessionarien met de eene en met de andere zijde naast ‘t land van den bakker Gerrit
Hagens gesitueert, als breder te zien antea folio 19 et seq.
Op den 27 december 1764 ’s nademiddaags ten half twee uuren hebben Reind Stoffers
en Harmina Langevonder eheluijden overgedragen aan de weduwe van Albert Zwiers
een stuk bouwlands, leggende op het Rot bij Geesteren met de eene zijde naast het
Geestelijke land, en met de andere kante naast den hoogwelgebooren heer Alexander
Henderik baron van der Capellen, als breder te zien antea folio 20 verso.
Op den 2 januarii 1765 ’s nademiddaags ten vier uuren heeft Floris Jan Theger, caverende
de rato voor desselvs huijsvrouw, overgedragen aan Garrit Theger en desselvs erven het
erve en goed Smeeink, in deze heerlijkheid voogdie Geesteren, na bij het erve Paste
kennelijk gesitueert, als breder te zien antea folio 22.
Anno 1765 - den 2 januarii ’s nademiddaags paulo post quartam hebben den
gemeensman Garrit Theger en desselvs huijsvrouwe Mechtelt Leppink overgedragen aan
Gerrit Dinkelman desselvs huisvrouwe Geertruid Kubbe en erven het plaatsjen, den
Smeeink genaamt, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, bij het Paste, in
sijne bekende bepalinge gelegen, als breder te zien antea folio 22 verso et seq.
Op den 2 januarii ’s nademiddaags paulo post quartam hebben Gerrit Dinkelman en
Geertruid Kubbe eheluiden voor een capitaal van agt honderd guldens en daar van te
verschijnene renten ten behoeve van den heer Francois de Wolf, vrouw Aleida Dumbar
eheluiden, en haar weledelens erven, verbonden het erve of plaatsjen het Smeeink
genaamt, in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren, digt bij het goed Paste, in sijne
kennelijk bepalinge gelegen, als breder te zien antea folio 23 et seq.
Op den 2 januarii 1765 ’s nademiddaags omternt half vijf uuren hebben de gemeensman
Gerrit Teger, en sijn huijsvrouw Mechtelt Leppink, overgedragen aan Gerrit Bannink en
Aaltjen Leerink eheluijden en derzelver erfgenamen een parceel gronds bestaande in drie
kampjes bouwland, groot ongevaer te zamen agt schepels gezaai, alsmede in eenig
weideland, groot ruim drie koeweidens, met alle derzelver holtgewasschen, ab- en
dependentien, te zamen bij malkanderen in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren,
buurschap Huire, naast de landerien van Jan Mullerie alias Kievit aan de eene zijde, en
aan de andere zijde langs de weide gehoorende onder de Braakmans plaatze en
schietende aan beide einden aan het gemeene veld in sijne kennelijke bepalinge gelegen,
als breder te zien antea folio 24.
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19.01.1765
folio 2 verso

25.01.1765
folio 2 verso

25.01.1765
folio 3

29.01.1765
folio 3

07.02.1765
folio 3

09.02.1765
folio 3

Op den 19 januarii 1765 ’s agtermiddaags ten drie uuren hebben Willem Hallers en
desselvs respective kinderen met namen Garrit Jalink pro se et nomine uxoris, voorts Jan
Jalink en desselvs ehevrouw Lijsabeth Volkerink, alsmede Lammert Jalink, mitsgaders
Derk op de Braak voor hem selvs en namens sijne huisvrouwe overgedragen aan Albert
Esselink en desselvs ehevrouw Geertjen Altena en aan Berend Hagens en sijn huisvrouw
Berentjen ten Paste, en derselver gesamentlijke erven twee derde parten in een weijde
de Kosters mathe genaamt, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren met de
eene zijde langs die van de weduwe Hagens haar weijde, en met de andere zijde langs de
weijde van Roeterink, en ’t eindens aan den weg in sijn bekende bepalinge gelegen, als
breder te zien antea folio 29.
Op 25 januarii 1765 ’s voordemiddaags paulo post semi undecimam heeft Bartha Smits
weduwe van wijlen Gerrit ter Wheme peindinge gedaan op en aan ’t Langevonders
plaatsjen met alle desselvs ouden en nieuwen toebehoor, in deze heerlijkheid van
Borculo, voogdie Geesteren gelegen, en aan Reint Stoffers of Langevonder en desselvs
huisvrouw Harmina ten Damme toestending, om daar door magtig te worden eene
somma van een en veertig guldens, en mede voor alle costen, schade en interesse aan de
pandeischersche verschuld uit hoofde als bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 153.
Op den 25 januarii 1765 ‘s voordemiddaags ten elf uuren heeft Armkart Hogemans
peindinge gedaan op en aan ’t Langevonders plaatsjen in deze heerlijkheid en voogdie
Geesteren gelegen, om daar door te consequeren een capitaal ad vijftig guldens, met alle
costen, schade en interessen door de pandeischersche aan Reind Stoffers of
Langevonder, en sijn huisvrouw Harmina ten Damme voorgestrekt als te zien ten
ordinairen stadgerigts protocolle, folio 153 verso et seq.
Op den 29 januarii 1765 ’s voordemiddaags ten tien uuren heeft Gerrit Geerdink
overgedragen onder conditie van alimentatie etc. aan sijnen respective swager en zuster
Henderik Olde Menger, thans bouwman op Wesselink, en Aaltjen Geerdink eheluiden
en derzelver erven alle sijne goederen, bestaande in obligatien, actien en crediten
mitsgaders alle hetgeene hij heeft ende bezit, als breder te zien antea folio 29 verso et
seq.
Op den 7 februarii 1765 ’s nademiddaags ten drie uuren hebben Gerrit Scholten, en sijn
huisvrouw Elisabeth Krunen, voorts Gosselink Wentink weduwnaar van Aaltjen Krunen
overgedragen aan Lamberthus Krunen en Willemina ter Horst eheluijden eene weijde in
deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Beel, bij of aan het Stads
leem of Verkensbroek kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 32.
Op den 9 februarii 1765 ’s voordemiddaags ten tien uuren heeft mr. J.H. van Basten als
volmagtiger van den hoogwelgeboren heet J.B.N. van Duithe gent. Buth en freulens
Z.A.A.E. van Munster, A.J.A. van Munster, C.M. van Munster, A.J.A. van Munster, en
M.E.F. van Duithe gent. Buth, heere en freulens van Mensink peindinge versogt en
erholden op en aan het goedjen, genaamt het Vondermans plaatsjen, als huis, hof en
gaarden en land, met sijne verdere ab- en dependentien in deze heerlijkheid Borculo
onder Geesteren kennelijk gelegen Reint Stoffers alias Vonderman en desselvs huisvrou
toestending, om daar uit te verkrijgen betalinge van zestig guldens wegens landpagt van
de Koren bree aan de pandeischeren verschuld, als breder te zien en onder aftrek als bij
de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 154.
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18.02.1765
folio 3 verso

21.02.1765
folio 3 verso

25.02.1765
folio 3 verso

26.02.1765
folio 4

22.04.1765
folio 4

30.04.1765
folio 4

Op den 18 februarii 1765 heeft dor. W.H. Klinkenberg van Echten als volmagtiger van hare
excellentien de graaf en gravinne van Bentheim Steinfurt Tecklenburg peindige erholden
op en aan de gerede goederen van Gerrit Laarberg, mitsgaders het gezaai, mist en
mistrecht op en in het land, voorts bij order en insufficience van dien mede op het utile
dominium of bougeregtigheid, geseiden Gerrit Laarberg, aan het erve en goed Laarberg
competerende, en sulks om daar door te consequeren betalinge van tien jaaren pagt van
het voorschreven erve en goed Laarberg, soo verschenen zijn geweest op martini 1755
tot 1764 ingesloten, te zamen sig bedragende 2500 guldens, voorts om te hebben
assecuratie, praeferentie en voldoeninge van het restant der pagt van de jaaren 1751 tot
1754 incluis, invoegen als breder bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio
159 verso et seqq.
Op den 21 februarii 1765 ’s nademiddaags ten vier uuren heeft Henderik ten Broekhuis
ten behoeve van den graav en gravinne van Benthem Tecklenburg en Steinfurt
eheluiden voor eene somma van duijzend drie honderd en twee en seventig guldens
verbonden niet alleen in het generaal sijn persoon en goederen, maar ook tot een
speciaal hijpoteecq en onderpand daar voor gesteld de twee vijfde parten, ofte alle
desselvs regt, eigendom, aandeel en geregtigheid aan het erve en goed Broekhuis, in
Gelselaar, in deese heerlijkheid gelegen, als breder te zien ten ordinairen landgerigts
protocolle folio 166 verso et seq.
Op den 25 februarii 1765 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Reint
Langevonder en Harmine ten Damme eheluiden overgedragen aan den hoogwelgeboren
heer Jacob Christoffer Johan van Munster, het goed of plaatsjen ’t Langevonder
genaamt, bestaande in huis, hof en gaardens daar bij en aan gelegen, met den vrede
grond daar bij behoorende, kennelijk onder deze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren
gelegen, met de eene zijde aan Rotmans en Smeink weijde, en met de andere zijde aan ’t
velt, en Hogemans plaatsjen, als breder te zien antea folio 34 verso et seq.
Op den 26 februarii 1765 is ter instantie van Arent Kelholt geprotocolleert een
testamentaire dispositie ten behoeve van sijnen minderjarigen zoon Roelof Kelholt, door
Reintjen Aartmans weduwe van wijlen Roelof Kelholt op den 13 october 1764 voor een
weledelen scholtengerigte van Lochem gepasseert, waar bij aan geseiden Roelof Kelholt,
zoon van den bouman Arent Kelholt en sijn huijsvrou Reintjen Vrients is gelegateert een
stuk lands groot ongeveer vijf schepels gesaaij op den Geesterschen Enk, tussen het
Smalen land, en den mestweg van den bouman op Breukers plaats in zijn kennelijke
bepalinge gesitueert, onder conditie als daar bij, videatur antea folio 36.
Op 22 april 1765 ’s voordemiddaags ten half negen uuren hebben mevrouwe Johanna
Gerverdink weduwe van wijlen de heer mr. Frederic Willem van Gelder, en de heer mr.
Hendrik Jan van Gelder verbonden ten behoeve van de heer mr. Johan Schrassert,
advocaat voor den hove provinciaal van Gelderland en mevrouwe Gerharda Johanna
Westenberg eheluiden, en derzelver erven voor eene somme van twee duizend guldens,
bij mr. Johan Hendrik van Basten schuldig bekend, en rente boven en behalven het
verband van persoon en goederen van den debiteur, en tot een speciaal onderpand
gestelt de hooij- en weidelanden den Otter, en de Zweenhorst met den camp lands daar
bij, onder Geesteren, in deze heerlijkheid van Borculo in sijne kennelijke bepalinge
gelegen, als te zien antea folio 37 verso et seq.
Op 30 april 1765 ’s nademiddaags ten drie uuren hebben Frans Wensink voorts Henderik
Huernemans en Jenneken Berendsen ehelieden, mitsgaders Jan Hoefmans en desselvs
ehevrouw Hilleken Mols overgedragen aan Henderik Banemans, en desselvs huijsvrouw
Jenneken Scheuppert hare portie of aandeel van den Banemans kamp, of den Dollen
genaamt, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren en boerschap Culsdom
gelegen, als breder te zien antea folio 39.
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04.05.1765
folio 4 en 4
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06.05.1765
folio 4 verso

06.05.1765
folio 4 verso

11.05.1765
folio 4 verso

18.05.1765
folio 4 verso

22.05.1765
folio 5

Op den 4 maij 1765 is ter instantie van de kinderen van wijlen Reint Dijkwever
geprotocolleert een maagscheid van den 26 februarii 1765 waar bij is toegedeelt aan
Gerrit Dijkwever het erf en sterfhuis, door wijlen desselvs ouders dood ontruimt, met
den gehelen inboedel des huijses, soo hetzelve is bezeten van voorschreven ouders, met
de hof daar agter, voorts den hof agter Kuijkebelt, in sijne bekende bepalinge gesitueert.
Aan Willemken Dijkwever het stuk bouwland in den Hesselink Esch naast het Broeker
dwars stukke aan het eene einde schietende aan den Hogen weg en het andere einde
aan het Broeker bos, soo van wijlen desselvs ouders is gebruijkt en bebout geworden. En
eindelijk aan Berent Dijkwever het stukke bouwland op de soo genaamde Water brake
tussen de landerien van Voors en de erfgenamen Bloembergs, kennelijk gesitueert als te
zien antea folio 42 verso et seq.
Op den 6 maij 1765 circa duodecimar ’s middaags hebben Gerrit Dijkwever en Janna
Schreurs eheluiden, voorts Willemken Dijkwever en Berent Dijkwever overgedragen aan
Goossen Grijmelink en desselvs erven eenen halven gaarden of kempken, den Braker
gaarden of kempken genaamt, gelegen onder Geesteren naast Hesselinks vrede grond,
en ’t eindens aan Hesselinks land schietende als breder te zien antean folio 46.
Op den 6 maij 1765 ’s voordemiddaags circa twaalf uuren hebben Garrit Dijkwever en
Johanna Schreurs eheluiden voorts Barent Dijkwever en Willemken Dijkwever
overgedragen aan Frans Wensink en Geertjen Wensink eheluiden en derselver erven een
stuk bouwlands, gelegen in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren in den Smits
kamp, met de eene sijde langs Claphouwers kamp, met de andere sijde aan ’t land, soo
Simeon Wichel behoord, met den enen einde aan de steege, en den anderen einde aan
Braker weijde in sijne kennelijke bepalinge gesitueert, als breder te zien antea folio 46
verso et seq.
Op den 11 maij 1765 heeft mr. W.H. Klinkenberg van Echten in qualiteit van volmagtiger
van den heere grave M.C. graave van Benthem Tecklenburg en sijne hooggeborens
ehegemalinne uijt kragt van peindinge en gevolgde opbadingen versogt en geobtineert de
reële inheeringe en apprehensie van possessie van den utilen eigendom van den Hof te
Laarberg, ten einde als bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle 187 et seq.
Op den 18 maij 1765 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Berent Dijkwever voor eene
somma honderd guldens en renten daar van te verschijnen verbonden ten behoeve van
Aaltjen Engels nagelaten dogter van wijlen Engbert Engels en Armgart Lucas, in de tijd
egte luijden, een stuk bouwlands op de Waterbrake tusschen de landerijen van Voors en
van de erfgenamen Blomberg in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren kennelijk
gelegen, als breder te zien antea folio 52.
Op den 22 maij 1765 ’s nademiddaags circa half agt uuren hebben Henderik Esselink, of
Horsman, en Janna Horsmans eheluijden voor eene capitale somma van agt honderd
guldens en daar van te verschijnene renten verbonden ten behoeve van den heer
Francois de Wolff, desselvs eheliefste vrouw Aleida Dumbar en haar weledelens
erfgenamen 1e het Krijgers kampjen, groot twee schepel gezaai, 2e een hooiland het
Ruskengat genaamt, groot een en een halve dag maaiens, 3e de Groote Rijt, zijnde mede
hooiland, en groot vier dag maaiens, 4e de koe maate groot twee koeweidens met de
twee kampjes bouwland daar in gelegen, zijnde alle deze parcelen bij malkanderen aan
de eene zijde naast de weide genaamt de Goormans maate, aan Gerrit Jan van Eps
behoorende, en aan de andere zijde naast het bouwland en weidegrond van Ruikevisch,
in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, en buurschap Kulsdom, kennelijk
gesitueert, als breder te zien antea folio 54 et seq.
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folio 5

07.06.1765
folio 5

19.06.1765
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27.07.1765
folio 5 verso

Op den 31 maij 1765 is ter instantie van Henderik Mullerie weduwnaar van Janna Raben
ten protocolle gebragt een maagscheid tusschen hem en de momberen van sijne
minderjarge dogter Henderina genaamt, bij sijne geseide vrouw in huwelijk verwekt, den
29 dito opgerigt waar bij aan de vader zijn toegedeelt alle de gereede en ongereede
goederen in den boedel van hem Henderik Mullerie met sijne overledene vrouwe in
gemeenschap bezeten geweest, voor handen, welke maagscheidinge door het gerigte
met assumptie van regtsgeleerden is geapprobeert met deze ampliatie en bijvoeginge dat
die aan de vader Henderik Mullerie toegedeelde ongereede parcelen voor het bewezen
goed van sijn onmundige dogtertjen, en het geene hier bij bedongen is, speciaal
verbonden zijn en blijven, en deze ten dien einde na behoren geprotocolleert en
geregistreert werden, gelijk dit een en ander breder te zien is antea folio 58 et seq.
Op den 7 junii 1765 ’s nademiddaags paulo post quintam hebben Wolter Hunterslag en
Jenneken Koop desselvs huijsvrouw, nevens de verdere persoonen bij de acte gemelt,
overgedragen aan Albert Horsman en sijnen erven, hunlieder land genaamt de Kulsdoms
Horst, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Kulsdom, allernaast
kopers eigendommelijke land kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 62 verso et
seq.
Anno 1765 - den 19 junii ’s voordemiddaags paulo ante duodecimam hebben Henderik
Endeman en Fenneken Meulenbrugge eheluijden overgedragen aan Harmen
Morgenstern, desselvs huijsvrouw en erven, drie vierde parten van en aan de cavenstede
het Endemans plaatsjen, in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, en aldaar in
den Kulsdom tusschen de landerien van de Peusse en Schreurs en het gemeene veld
kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 63.
Op den 27 julii 1765 ’s nademiddaags ten ses uuren heeft mr. Jan Laurens Solner als
gevolmachtigde van de heer mr. Joost Schomaker, drossaard der stad en heerlijkheid
Borculo, en in die qualiteit namens sijne hooggraaffelijke excellentie den heere grave van
Fleming heere der stad en heerlijkheid Borculo, en uit die hoofde erf markenrigter van
Geesteren, binnen en buiten dorps, hier toe bij speciale resolutie en auctorisatie van de
heeren geerfdens van den eersten september 1700 een en sestig gequalificeert, versogt
en geobtineert executive peindinge op en aan de goederen en landerijen, Harmen
Morgenstern, Gerrit Kunnen, en Harmen Hagens Jaspers zoon, respectivelijk toestendig,
alle kennelijk in deze heerlijkheid, kerspel Geesteren en buurschap Lempel gelegen, en
sulks om daar aan te verhalen betalinge van sodane somme van penningen, als een ieder
van dezelve wegens den daalder op elk gulden in de verpondinge, vermogens
voorschreven markresolutie te voldoen verplicht is, en wel ten respecte van den eersten
Harmen Morgenstern wegens het goed Hilbert cum annexis vijftien guldens, vijftien
guldens, vijftien stuivers en zes deniers, voorts ten opsigte van den tweeden Gerrit
Kunnen, van de plaatz hem zelven toebehoorende, en verder daar onder ressorterende
landerijen twee en twintig guldens en zeven stuivers, en eindelijk wegens de landerijen
van den derden Harmen Hagens, Jaspers zoon, vijftien guldens, drie stuivers en zes
deniers, als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 215 et seq.

12 januari 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-6-

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 424
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1764-1767
20.08.1765
folio 5 verso
en 6

20.08.1765
folio 6

05.09.1765
folio 6 en 6
verso

Op den 20 augusti 1765 ’s voordemiddaags paulo post decimam heeft mr. Jan Laurens
Solner in qualitiet als soo even gemelt versogt en geobtineert executive peindinge op en
aan de goederen en landerijen, Jan Lieftink, Willem Breukers, Jan Rotman en Jan
Rengerink respectivelijk cum suis toestendig, in deze heerlijkheid, kerspel Geesteren,
buurschap Rusbroek gelegen, en sulks om daar aan te verhalen betalinge van sodane van
penningen, als een ieder van dezelve wegens den daalder op elke gulden in de
verpondinge, vermogens markenresolutie van Geesteren van den eersten september
1761, te betalen verpligt is, en wel ten respecte van den eersten Jan Lieftink van sijn erve
en daar onder gehoorende landerien hem alleen of cum suis eigen seven en dertig gulden
twee stuivers en een half. Voorts ten opsigte van den tweeden Willem Breukers van de
plaats hem selven voor de halfscheid met de verdere eigenaren toestendig een en dertig
guldens en tien stuivers. Vervolgens wegens de landerien van den derden Jan Rotmans,
van de Rotmans plaatse hem eigen, en van de parcelen van de weduwe Geert op ’t Rot
drie en twintig guldens, vijftien stuivers en ses penningen. Eindelijk van de landerijen en
caterstede van den vierden Jan Rengerink agt gulden, negen stuivers en agt penningen,
als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 216 verso et seq.
Op den 20 augusti 1765 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft dr. J.L. Solner in
voorseide qualiteit mede geobtineert peindinge executive op en aan de goederen en
landerien van Albert Mulderink, Jan Schuirman, Evert Laarmans, en Willem Ruikevisch,
alle in deze heerlijkheid, kerspel Geesteren, buurschap Kulsdom gelegen, om daar aan te
verhalen sodane somma van penningen als een ieder van dezelve vermogens maken
resolutie van Geesteren wegens een daalder op elke gulden in de verpondinge te betalen
verpligt is, en wel ten respecte van den eersten Albert Mulderink wegens het erve en
goed Mulderink, hem eigen veertig gulden en tien stuivers. Voorts ten reguarde van den
tweeden Jan Schuirman van de plaats hem eigen tien gulden en tien stuivers. Wijders die
van den derden, Evert Laarmans, van Laarmans stede en onderhorige landerijen, hem
eigen, twaalf gulden en twaalf stuivers. En eindelijk de plaats en landerijen van den
vierden Willem Ruikevisch, hem selven cum suis eigen, agt gulden twaalf stuivers en een
half, videatur latius hier van ten ordinairen landgerigts protocolle folio 217 verso et seq.
Op den 5 september 1765 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Jan Aarnink
en Geertjen sijne huisvrouw verbonden ten behoeve van den weledelen gestrengen heer
mr. Bernhard Rudolf Westenberg, oud burgermeester der stad Lochum en mevrouwe
Eva ten Broeke eheluiden, en derzelver erven, voor een capitale somma van zestien
hondert guldens, en renten, hare personen en goederen, en tot een speciaal onderpand
gesteld haar goed Aarnink als huis, schoppe, hof en land of kamp, waar inne het huis
staat, groot ongeveer twaalf schepel gezaai, een stuk bouwland op den Aarnink kamp
tussen den togt graven en het land van Laarberg, grenzende aan de Braakstege, groot
ongeveer zes schepel gezaai, een stuk bouwland op den Kraienhof, tussen de landerien
van Arent Heineman, groot drie schepel gezaai, een stuk bouwland het Zieland genaamt,
tussen de landerien van Herman Wormgoor, en Gerrit Hagens in den Geesterschen Esch,
groot drie schepel gezaai, en de Aarnink weide tusschen de Nienhuizer maate en
Laarbergs Leus Spijk, groot ongeveer twaalf schepel gezaai, houtgewassen, en verdere
ap- en dependentien, in deze heerlijkheid van Borculo en voogdie Geesteren kennelijk
gelegen, als breder te zien antea folio 67 verso et seq.
Modo F.D. Wolf
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Op den 11 september 1765 ’s nademiddaags ten half vijf uuren hebben Jan ten Broekhuis
en Getruid Laarberg eheluiden, mitsgaders Hendrik Ten Broekhuis verbonden ten
behoeve van den weledel gestrengen heer mr. Lambert Welmers, secretaris van de edele
mogende heeren Gedeputeerde Staten der graafschap Zutphen, en mevrouwe Maria van
Meghen eheluiden, en derzelver erven, voor eene capitale somme van twee duizend en
twee hondert guldens en renten, hare personen en goederen en daarenboven gestelt tot
meerdere verzekeringe van de renthefferen tot een speciaal onderpand hare drie vijfde
gedeeltens van het erve en goed Broekhuis, alias de Broekhuis Stede, met alle desselvs
onderhorige landerien, houtgewassen, ap- en dependentien, mitsgaders van ’t Thuenland
of gaarden van ’t Hunteler, van eene quota van ’t halve Bouwhuis, modo de Wensink’s
cavenstede met hare toebehoren, van vier stukken bouwland op den Ham, van den
halven Distelen kamp, van de Woeste Velthaar, van eene halve weide de Vunderinks
mate, en van een stuk bouwland op den Bouwhuis Vaarkamp, in de voogdie van
Gelzelaar, zodanig als die drie vijfde gedeeltens door den eersten en derden debiteuren
ouders nagelaten, en twee vijfde gedeeltens op haar vererft zijn, en den laatsten debiteur
het andere vijfde gedeelte van sijnen broeder Gerrit ten Broekhuis bij ervkoop
overgelaten en opgedragen is, dan mede een hooi of weiland de Bouwhuis of Wensinks
mate genaamt, met een stukje bouland het Slingen stuk, mede onder Gelselaar, vide
antea folio 69 verso et seq.
Op den 21 september 1765 is ter instantie van Henderik Banemans ten protocolle
gebragt een maagscheid eodem die tusschen hem en de momberen van sijne
minderjarige kinderen bij wijlen sijne vrouw Jenneken Scheupperts in huwelijk verwekt,
waar bij aan hem Henderik Baneman zijn toegedeelt alle gereede en ongereede
goederen in den boedel exterende, bestaande ’t ongereede in ’t Banemans plaatsjen met
desselvs onderhorige landerien en weijdegrond, soo denzelven ’t zelve thans bezit, in de
buurschap Kulsdom gelegen, mits praesterende en uijtkeerende als daar bij, welke
maagscheidinge ook ten aanzien der onmondigen met advis van regtsgeleerden is
geapprobeert dog met deze ampliatie en bijvoeginge dat het aan de vader Hendr.
Banemans toegedeelde Banemans plaatsjen met desselvs onderhorige landerien, en
weidegrond voor het bewesene goed aan sijne onmundige kinderen, en het geene daar
bij bedongen is, speciaal zal verbonden zijn en blijven, als te zien antea ten protocolle
folio 71 et seqq.
Op den 8 november 1765 heeft Jan ten Broekhuis versogt en uijt kragt van ’s hoves
brieven verkregen, ophalinge van panden contra Jannes ten Broekhuis Huisstede soo en
als te zien bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 230 verso.
Op den 23 november 1765 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Henderik ten
Broekhuis overgedragen aan den heer Francois de Wolff en vrouw Aleida Dumbar
eheluiden sodane obligatie van een duijzend guldens, met het verband daar voor gedaan,
als Egbert Claassen en Johanna Schipbeeke desselvs huijsvrouw op den 19 november
1753 voor een weledele landgerigte van Borculo ten sijnen voordele gepasseert hebben
en op het registeren van affectatien onder de voogdie Geesteren folio 30 geregistreert is,
als breder te zien antea folio 79 verso.
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Op den 23 november 1765 een weinig over half twaalf uuren ’s voordemiddaags hebben
Egbert Claassen en Johanna Schipbeeke eheluiden ten behoeve van Henderik ten
Broekhuis en desselvs erven voor eene somme van twee honderd en veertig guldens en
renten verbonden haar eigendommelijke huis met den inboedel, levendige have en
verdere effecten, mitsgaders hunnen hof bij ’t huis, schietende met de eene zijde aan
Hendrik Mensinks hof, en met de andere zijde langes Teunis Schothorst grond,
vervolgens twee stukken land in den Renpen kamp naast den gaarden van Schothorst
met de eene zijde aan Wessels land, dan nog twee stukken land op den Tijberink tussen
de landen van Berent Koster en Broek Gerrit, en eindelijk eene halve weide of hoimate,
zo en als de comparanten dezelve met den Schomaker Bannink in gemeenschap hebben,
met de eene zijde naast het land Berent Koster, langes de Wetterze mate, en met de
andere zijde langes de Jonkeren weide, ’t eindens tegen den gaarden van Korthof, te
zamen in deze heerlijkheid Borculo en voogdie Gelselaar kennelijk gelegen, als breder te
zien antea folio 80.
Op den 27 januarii 1766 ’s nademiddaags ongevaer half drie uuren heeft Herman
Laarberg gecedeert en overgegeven aan desselvs vader Gerrit Laarberg sijn ervregt van
opvolginge in den Hof te Laarberg met sijne toebehoren, en het utile dominium of
voordeligen eigendom van dien, om daar mede te handelen, schalten en walten na
welgevallen. En terstont daar na heeft Gerrit Laarberg aan desselvs schoonzoon Jan Ten
Broekhuis en dogter Geertruid Laarberg eheluiden, derzelver kinderen en erfgenamen
sijnen eigenhorigen hof en utile dominium van ’t Laarberg, in deze heerlijkheid Borculo,
en voogdie Geesteren gelegen, met die daar toe gehoorende tiendens uit Assink,
Mulderink, Nienhuis en Buksgoed en verscheidene campen en landerien in de voogdien
van Geesteren en Gelselaar, en alle verdere toebehoren, ap- en dependentien, regten en
geregtigheden, mitsgaders het ervregt van opvolginge in dien Hof te Laarberg met sijne
gemelte toebehooren en het utile dominium van dien aan hem door desselvs zoon
Herman Laarberg gecedeert, en verdere alle sijne goederen, obligatien, praetensien,
actien en crediten, van alle het welke breder te zien is antea ten protocolle folio 96 et
seq.
Op den 31 januarii 1766 heeft dr. J.L. Solner als volmagtiger en bediende advocaat van
den heer en mr. J. Schomaker drossaard der stad en heerlijkheid Borculo en in die
qualiteit als namen sijn hooggrafelijke excellentie G.D. des H.R. Rijksgrave van Fleming
heer der stadt en heerlijkheid Borculo en uit dien hoofde erfmarkenrigter van Geesteren
binnen en buiten dorps, hier toe bij speciale resolutie en authorisatie van de heeren
geërfdens van den 1 september 1761 gequalificeert, met peindinge geprocedeert op de
goederen en landerijen van Willem Esselink op Honders, en Willem Jalink toestendig, alle
kennelijk in deze heerlijkheid kerspel Geesteren onder de boerschappen Overbiel en
Geesterse steenstrate gelegen, om daar aan te verhalen betalinge van sodane somma
van penningen, als een ieder van dezelve wegens den daalder op elken gulden in de
verpondinge vermogens markenresolutie van den 1 september 1761 te voldoen verpligt
en bij de peindinge op ieder naam breder uitgedrukt is, als te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 3 et seq.
Op den 10 februarii 1766 ’s voordemiddaags circa twaalf uuren hebben Gerrit Dijkwever
en Janna Schreurs eheluiden verbonden ten behoeve der Diaconie Armen der Stad
Borculo voor de somma van een honderd guldens en renten daar van te verschijnen de
kavenstede den Dijkwever genaamt, met den hof of gaarden daar agter, alsmede haren
hof agter den Fuijken belt, in deze heerlijkheid voogdie Geesteren kennelijk gelegen., als
breder te zien antea folio 98 verso et seq.
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Op den 11 februarii 1766 ’s nademiddaags ten half drie uuren heeft Jan Hagens
verbonden ten behoeve der erfgenamen van wijlen Albert Hendrik Telleman met namen
Hendrik Jan en Henrietta Chosij, Willem Mullerink, en sijn ehevrouw Aaltjen Telleman,
Harmanus Telleman en Johanna Cobus eheluiden, Berend te Roller en sijn huijsvrouw
Anna Hermanna Telleman, voorts Jan Telleman, voor een capitaal ad twee honderd
guldens en daar op te verlopene renten sijn geregte halfscheid in en aan twee stukken
bouwland, groot in sijn geheel ses schepel gezaai, in deze heerlijkheid van Borculo,
voogdie Geesteren agter het Paster Bosch aan den gemeenen weg, den Zepen dijk
genaamt, met de eene, en met de andere zijde aan de landerien van Gerrit Horsman
kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 99.
Op den 17 februarii 1766 heeft dor. J.L. Solner als volmagtiger en bediende advocaat van
den heer mr. Joost Schomaker drossaard der heerlijkheid Borculo, en bij speciale
resolutie van de Geestersche geërfdens van den 1 september 1761 gequalificeert,
peindinge erholden
1e op het erve Wanninkhof, in de buurschap Lempel gelegen, zijnde de provincie
Overijssel eigen
2e op het erve ten Broeke, Gerrit, Jan en Hendrik ten Broeke toestendig in de buurschap
Biele gesitueert en
3e op het huis en land van Reint Dijkwever in de buurschap Overbiel gelegen
om daar aan te verhalen betalinge van sodane somma van penningen, als een ieder van
die eigenaaren wegens den daalder op elken gulden in de ordinaire verponding volgens
de aangetogene markenresolutie tot voldoeninge van schulden in die mark, te betalen
verpligt en bij peindinge op ieder naam breder uitgedrukt is, als te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 5 et seq.
Op den 1 maart 1766 ’s voordemiddaags ten half uuren heeft vrouw Maria Beatrix Exalto
d’Almaras weduwe van wijlen dor. Adam van Trier ten behoeve van borgermeester G.
Vatebender, om dat goed gesproken en aangenomen hadde, te betalen aan Lambertus
Remmelink een restant van een capitaal van vierhonderd guldens bij wijlen haren
eheman van voorschreven Remmelink genegotieert en dan nog ten behoeve van
mejuffrouw de weduwe Vatebenders voor een somma twee honderd en vijftig guldens
verbonden hare cavenstede de Morskeijser genaamt, met het hof en bouwland daar toe
gehoorende, als breder te zien antea folio 100.
Op den 15 maart 1766 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Lambertus
Kreunen en desselvs huijsvrouw Willemina ter Horst overgedragen aan Gerrit ter Horst,
en sijn ehevrouw Maria Kreunen hare kleine weide, soo en in diervoegen als sij deselve
van hunne zwageren Gosselink Wentink en Gerrit Scholten hebben aangekogt, in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Biel, naast de weijde van den mr.
chirurgijn Leefers met de eene, en met de andere zijde naast de weijde van cedenten, en
’t eindens aan de weidegrond van Scharpenoort en ’t Leembroek kennelijk gesitueert, als
breder te zien antea folio 103 verso et seq.
Op den 25 april 1766 ’s nademiddaags ten half een uuren hebben Jan Bokhorst en sijn
huijsvrouw Eefse Bruggink, Jacob Bruggink en Grietjen Veldermans eheluiden, Jan
Bruggink en Derksken Tekkelenborg eheluiden overgedragen aan Gerrit ter Aardt of
Aardman, desselvs huijsvrouw en erven een geregte agste part in de Hallink Mathe, in de
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Culsdom tusschen Schoppen kamp
en de Bekken Mathe met de eene, en met de andere zijde aan de Berkel gelegen, breder
te zien antea folio 110 verso et seq.
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Op den 28 april 1766 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Gerrit Kriegers en
desselfs huijsvrouw Hilleken Kubben verbonden ten behoeve van Henr. Jan en
Henderietta Chosij voor eene somma van vief hondert en vieftig guldens en daar op te
verlopene rente, een huijs, hof en een stuk land, soo als sij tegenswoordig in gebruijk
hebben, in het Geestersche dorp aan den kerkhof naast het land van Berent Hartgerink
op den Sunnen kamp kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 113.
Op den 1 maij 1766 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Teunis Tekelenborgh
overgedragen aan Goossen Wibbers, desselvs ehevrouw Gerritjen Willink en haren erven
een stuk bouwlands, in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren op het Rot, met ’t
eene einde aan ’t Oosterveld, met ’t andere einde aan Nijhofs kempken, met de eene
zijde aan ’t land van den verkoper, en aan de andere zijde aan Nijhofs land kennelijk
gelegen, breder te zien antea folio 114 verso.
Op den 14 maij 1766 ’s nademiddaags paulo post quartam hebben Jan Klein Paste en
Jenneken Banemans eheluiden overgedragen aan scholte Gerrit te Rae op ’t Giffele,
desselvs huijsvrouw Aeltjen ten Cate en erfgenamen een cavenstede, het Kleine Paste
genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren kennelijk gelegen, bestaande in
een huijs en hof, of gaarden, breder te zien antea folio 122 verso et seq.
Op den 14 maij 1766 ’s nademiddaags post quartam hebben Jan Klein Paste en Jenneken
Banemans eheluiden overgedragen aan Harmen Wormgoor en Henders te Velthuis
eheluiden een weideken met ’t bouwland aan den Revoort tussen de kopers en
Geershuis weiden, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren kennelijk gelegen,
breder te zien antea folio 123.
Op den 20 junii 1766 hebben de heeren mrs. G. Vatebender, en G. Ter Meulen in
qualiteit als volmagtigers van vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras, weduwe van wijlen
mr. Adam van Trier, overgedragen aan sijn hooggraaflijk excellentie Georg Detloff des
H.R. Rijksgrave van Fleming, heere der stad en heerlijkheid Borculo etc. etc. etc. en sijn
hooggeborens erven de havezate Mensink, ook wel genaamt het Jonkeren goed, in deze
heerlijkheid, onder de buurschap Gelselaar kennelijk gelegen, bestaande in huijs, hof,
schuure, een kamp bouwland den Meulenkamp genaamt, uitgenomen dat geene, ’t welk
bij den bouwman op de kaatstede Beumer in pagt en bouwinge gebruijkt word, voorts in
twee gehele weijden de Mathe, en de Mors genaamt, alsmede drie allées met opgaande
eeken heesters bepoot, schietende de eerste van het geseide huijs tot aan de kaatstede
den Beumer, de tweede van daar tot agter aan het Veld, en het onlandjen tussen deze
tweede allée, en het bouwland onder de kaatstede Corthof behoorende, gelegen, bepoot
met eeken telgen, met de akkermaals boschjes langs den Veltkamp en geseide allée
gesitueert, ende derde tusschen Rixen kamp en het Raland, dan nog het kampjen den
Wijert genaamt, bepoot met eeken heesters, met ’t regt van private visserie in de Beeke,
lopende van de brugge in de tweede allée leggende tot aan het uiterste gedeelte van den
scheid tussen de heerlijkheid en de provincie van Overijssel of tot aan den Wolterskamp,
mogende de netten ten wederzijden van de beek ingezet en opgetrokken worden, wijders
met alle oude en nieuwe regten en geregtigheden, lasten en servituten, tot deze parcelen
specterende, en verder als hier vorens ten protocolle folio 133 verso et seq.
Op den 20 junii 1766 ’s nademiddaags ten vijf uuren hebben de doctoren G. Vatebender
en G. Ter Meulen als volmagtigers van mevrouw de weduwe van Trier overgedragen aan
Harmen Rixen of Nijenhuis de cavenstede Rixen of Rengerink, bestaande in huijs, hof,
een weijde ’t Raland genaamt, met de eijken boomen daar in staande, alsamede nog een
weijde ’t Meulenpand neffens den Horstkamp, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie
Geesteren, onder Gelselaar gelegen, als breder te zien antea folio 134 verso.
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Op den 20 junii 1766 ‘s nademiddaags paulo post quintam hebben Harmen Rixen of
Nijenhuijs en desselvs huijsvrouw Grietjen Rengerink verbonden ten behoeve van
Hendericus Ruwhof voor eene somma van een duizend guldens en ten behoeve van
desselvs zuster Maria Ruwhof voor ene gelijke somma van een duijzend guldens, en
renten daar van te verschijnen de kaatstede het Rixen of Rengerink, genaamt, bestaande
in huijs, gaarden, bouw, en weideland, en allen toebehoor van dien, alsmede een stuk
lands de Paasbree genaamt, groot ruim drie schepels gezaai, tussen de landerien van
Tekelenborg en Tieberink, en nog een stuk lands de Simbree geheten, tussen de
landerien van Esken Lenderink en dat onder het erve Schothorst behoorende, onder
deze heerlijkheid, voogdie Geesteren en buurschap Gelselaar gelegen, als breder te zien
antea folio 135.
Op den 20 junii 1766 hebben de doctoren G. Vatebender en G. Ter Meulen als
volmagtigers van mevrouw de weduwe van Trier overgedragen aan Derk Wanink het
Raland voor dezen onder de Jonkeren plaatze gehoord hebbende, in deze heerlijkheid,
voogdie Geesteren onder Gelselaar gelegen, als te zien folio 135 verso et seq.
Voorts aan Jan Brugging, desselvs vrouw en erven de cavenstede den Beumer genaamt,
bestaande in huijs met twee gaardens, en vijf schepel gezaai op den Meulenkamp, mede
onder Gelselaar gelegen, als te vernemen folio 136.
En dan nog aan Jan Rosink een sekeren kamp lands voor eenige jaaren uit de gemeente
aangegraven, met den akkermaals bosch, weg en boomen daar op staande, ook onder
Gelselaar gelegen, als breder te zien antea folio 136 verso et seq.
Op den 30 junii 1766 ’s nademiddaags om ses uuren heeft dor. G. ter Meulen volmagtiger
van mevrou M.B. Exalto D’Almaras weduwe van wijlen den heer mr. A. van Trier
overgedragen aan Jan Brugging, desselvs huisvrouw Derksken Tecklenborg en erven het
Morskeisers plaatsjen, onder Gelselaar gelegen, als te zien antea folio 138.
Op den 15 julii 1766 ’s voordemiddaags circa half elf uuren hebben Willem Kapellen en
desselvs huijsvrouw Fenneken Oldenboom overgedragen aan Derk Meink en sijn
huijsvrouwe Janna Koltvoort en erven, een stukjen bouwland, in de heerlijkheid van
Borculo, voogdie Geesteren, in den Engels kamp in of aan den Barkel Esch, met de eene
zijde aan transportanten land, en met de andere zijde aan dat van Holstege, en ’t eindens
aan den togtgraven en weg kennelijk gelegen, als breder te zien antea, folio 141.
Op den 21 julii 1766 ‘s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Evert Laarman en
desselvs huijsvrouwe Aaltjen Schuttenbelt verbonden ten behoeve van Jan Peter Ter
Meulen, desselvs huijsvrouw Geertruid ten Getkort, en erven, voor een capitale somma
van een duijzend en vijftig guldens en daar op te verlopene renten, het Laarmans
plaatsjen, bestaande in huijs, schoppe, berg, holtgewassen, landerien, en weidegronden,
soo van ouds daaronder gehoord hebben als die van tijd tot tijd door aankoop daar onder
zijn gebragt, en dus soo als sij hetselve tegenswoordig besitten, in de buurschap Kulsdom
gelegen, daar van breder te zien antea folio 142.
Op den 13 augusti 1766 hebben Berent ten Paste en Fenneken Schepenkamp eheluijden
overgedragen aan haren schoonzoon Berent Hagens, desselvs huijsvrouw en erven
verscheidene gereede goederen, alsmede de geregte halfscheid van hare ongereede
goederen, als namentlijk
1e de helft van een huijs en hof, naast het huijs van Berent Hartgerink aan de eene, en
aan de andere kante naast dat van den schoolmeester Henderik Hartgerink.
2e van een stuk lands in de Boerte naast dat van Arent Smalen aan de eene en het
bouwland van Gerrit Hartgerink aan de andere zijde.
3e van een stukjen hofland, het Goor genaamt, tusschen het hofland van Derk
Kassenberg en dat van de weduwe Jasink, en van een Looijerij plaats, op den
Geesterschen Kom, te zamen in deze heerlijkheid Borculo in en onder Geesteren
kennelijk staande en gelegen, breder te zien antea folio 144.
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Op den 18 augusti 1766 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft monsieur Willem
Mullerink als volmagtiger van de heer Henrik Hagedoorn J.U.Dr. en burgermeester der
stad Deventer, alsmede van de heeren Joost Hagedoorn en Gerhard Dumbar J.U.Doren. en
leden van de geswooren gemeente der gemelde stad, overgedragen aan Jan Aarnink,
sijne huijsvrouw Geertjen Aarnink en derzelver erven twee stukken zaailands in deze
heerlijkheid op den Geesterschen gelegen, het eene genaamt den Kruisbalken langes
Laarbergs stukke schietende aan den Hilligen boom, en het andere genaamt de
Hulsbreen, schietende met het einde aan den Heuvel en Nijhuijs gaarden, als breder te
zien antea folio 146.
Op den 18 augusti 1766 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Jan Aarnink en Geertjen
Aarnink eheluiden verbonden ten behoeve van den heer Gerhard Dumbar J.U.Dr. en lid
van de geswooren gemeente der stad Deventer en sijn weledelens erfgenamen voor eene
capitale somma van een duijzend guldens en daar op te verlopene interessen twee
stukken zaailands, het eene genaamt den Kruisbalken, langes Laarbergs stukke,
schietnde aan den Hillige boom, ende het andere genaamt de Hulsbreen, schietende met
het einde aan den Heuvel en Nijhuijs gaarden, in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren,
op den Geesterschen Esch kennelijk gesitueert, als breder te zien antea folio 146 verso et
seq.
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Op den 21 augusti 1766 heeft den hoogwelgeboren heer Gustaef Adam baron van
Schleussing heer van de Hoeve en capitain in de Littause Guarde, in qualiteit als
plenipotentiaris en gevolmachtigde van sijn hooggraaflijk excellentie Georg Detlof des
Heiligen Roomschen Rijksgrave van Fleming heere der stad en heerlijkheid Borculo
mitsgaders Ligtenvoorden, Leeuwen en Puffelijk etc. etc. etc. verbonden voor de na
benoemde capitalen, voor rekening van hooggedagte sijne excellentie genegotieert, en
alle daar op te verlopene renten, deszelfs hoge principalens persoon en goederen en wel
speciaal deszelfs eigendommelijke Heerlijkheid van Borculo, in de Graafschap Zutphen
kennelijk gelegen met alle desselvs onderhorige landerien, huijsen, holtgewassen,
molens, erfpagten, praerogativen, regten en geregtigheden, geene uitgezonderd, soo en
in diervoegen gemelten Heerlijkheid van Borculo als nu in eigendom bij zijnen heere
principaal word bezeten als
1e voor eene somma van ses duizend guldens ten behoeve van den heer Evert van de
Veld en juffrouw Joanna Maria Backer eheluiden.
2e voor eene gelijke somma van ses duizend guldens ten behoeve van mevrouwe
Theodora Margareta van Munster douariere van wijlen den weledelen gestrengen heer
Johan Otto van Hasselt, in sijn leven secretaris van ’t Quartier, mitsgaders ’t Collegie van
de edele mogende heeren Gedeputeerde Staten der Graafschap Zutphen.
3e voor eene somma van vijftien duizend guldens ten behoeve van den hoogwelgeboren
gestrengen Andries baron Schimmelpenning van der Oije, landdrost van ’t Quartier van
Veluwen, en desselvs ehevrouwe de ook hoogwelgeborene vrouwe Woltera baronesse
van Wijnbergen, heer en vrouwe tot de Pollen.
4e voor eene somma van tien duizend guldens ten behoeve van den hoogwelgeboren
heer Gerrit Ditmar baron Schimmelpenning van der Oije zijnde den tweeden zoon van
den ook hoogwelgeboren heer Andries baron Schimmelpenning van der Oije, heer van
de Pollen, en landdrost in ’t Quartier van Veluwen.
5e voor eene somma van twintig duizend guldens ten behoeve van den hoogwelgeboren
heer Willem Carel baron van Westerholt.
6e voor eene somma van tien duizend guldens ten behoeve van den weledelen
gestrengen heer en mr. Henrik Willem Brantsen, secretaris van ’t Quartier, mitsgaders
van ’t Collegie van de edele mogende heeren Gedeputeerde Staten van Veluwen en
mevrouwe Joanna Elisabet de Vree eheluiden.
7e voor eene somma van sestien duizend guldens ten behoeve van den weledelen
gestrengen heer en mr. Willem Reinier Brantsen, ordinaris raad des Furstendoms Gelre
en Graafschap Zutphen.
8e voor eene somma van vier duizend guldens ten behoeve van den weledelen
gestrengen heer en mr. Ernst van Loben Sels, burgermeester der stad Zutphen, en
mevrouwe Petronella Cunera Op ten Noort eheluiden.
9e voor eene somma van een duizend guldens ten behoeve der Diakonie van Hummel in
de Graafschap Zutphen.
10e voor eene somma van tien duizend guldens ten behoeve van den weledelen
gestrengen heer en mr. Gerhard Jan Op Gelder, ontfanger generaal der Graafschap
Zutphen, mevrouw Barta Op ten Noort eheluiden.
11e voor eene summa van vier duizend guldens ten behoeve van de mondige kinderen en
de heeren voogden van de onmondige kinderen van wijlen den weledelen gestrengen
heer en mr. Everhard Jacob Brantsen, in leven eerste secretaris van de Cancelerie van
Gelderland, en mevrouwe Beatrix Tulleken eheluiden.
12e voor eene somma van drie duizend guldens ten behoeve van den weledelen heer Jan
Hasebroek, als met meerderen te zien antea folio 148 et seqq.
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folio 11
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Den 27 augusti 1766 heeft mr. Daniel ten Cate, burgermeester der stad Groenlo in
qualiteit als volmagtiger van dom. Wilhelmus Sluiter praedikant te Rouveen en desselfs
ehevrouw Agneta Schutte overgedragen aan mr. Bernhard Engelbert Abbinck,
burgermeester der stad Groenlo desselfs ehevrouw ende erven een tiende part aan het
erve ende goed Wooldink genaamt, gelegen in dese heerlijkheid van Borculo, voogdije
Geesteren, boerschap Haarlo, breder te zien antea folio 160 verso.
Op den 22 september 1766 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft ds. Hoseas
Slaterus voor hem selvs en als volmagtiger van sijne moeder, zuster, broeders en
schoonzuster overgedragen aan Adolph Daven desselvs huijsvrouw en erven het
plaatsjen, genaamt het Hogemans plaatsjen, in deze heerlijkheid Borculo en voogdie
Geesteren kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 165.
Op den 23 october 1766 heeft Geert Ebbekink laten protocolleren sijne huwelijkse
voorwaarden van den 10 maij 1765 tusschen hem als bruijdegom ter eenre, en Engele
Stokkink, als bruijd ter anderen zijden opgerigt, waar bij de stiefvader van den
bruijdegom Jan de Weerd alias de Backer en des bruijdegoms moeder hem mede geven
alle hare gereede en ongereede goederen, namentlijk huijs, hof, gerakheid, ofte imboedel
des huijses en alles wat daar onder kan berekent worden, dan ook alle hare landerijen,
bouw- en hooiland. En heeft de moeder van de bruijd geassisteert zijnde met hare andere
kinderen belooft aan hare dogter Engele als bruijd mede te geven het halve stuk
bouwland op den Stokkink Esch gelegen, welks wederhelfte aan de dogter Janna is ten
huwelijk mede belooft, daarenboven kiste met desselvs vullinge, redinge en kledinge en
een koe en na dode van de bruijds moeder het derde part van het hooiland in het
Gelselaarse Broek, het Gortemakers Slag genaamt kennelijk gelegen. Voor een
morgengave heeft de bruijdegom, indien sonder lijfs erven uijt dit huwelijk verwekt, ’t
eerst mogt komen te sterven aan de bruijd belooft alle des bruijdegoms aangebragte
goederen mits uijtkeerende als daarbij geëxprimeert. En indien de bruijd de eerste mogte
zijn, zal den bruijdegom profiteren alle des bruijds aangebragte goederen, maar des
bruijds kiste, met het geen als dan daar in bevonden word, zal wederom retouneren aan
de naaste erfgenamen van de bruijd, videatur antea folio 166 verso et seq.
Op den 30 october 1766 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Gerrit Wanink en
Gerritjen ten Narve eheluijden, voorts Derk Wanink en sijn vrou Jenneken Nijenhuijs ten
behoeve van Jan Rosink, woonende onder het rigterampt Diepenheim, omtrent de
Schipbeek, desselvs ehevrouw en erven voor een capitale somma ad agt honderd guldens
en daar van te verschijnen renten, alle in solidum verbonden de eerste twee
comparanten een stuk bouwlands, den Buthskamp genaamt, groot ongevaer vijf schepels
gezaai en de twee laastgemelde comparanten het bouwland, genaamt het Raland, groot
ongevaer agt schepels gezaai, soo voor dezen onder het goed Jonkeren heeft gehoord, te
zamen in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren en buurschap Gelselaar kennelijk gelegen,
als breder te zien antea folio 168.
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Op den 18 november 1766 ’s voordemiddaags ten half negen uuren heeft burgermeester
F.E. Spancker als gesubstitueerde volmagtiger van sijn hooggraaflijk excellentie van
Fleming heere der stad en heerlijkheid Borculo voor eene somma van twee honderd en
veertig guldens wegens eenen agterstand in den kannen accise van Geesteren, bij Frans
Janssen en sijn huijsvrouw Theodora Lansink mitsgaders bij de kinderen van
laastgemelde, bij haren eersten man wijlen Harmen Hagens in huwelijk verwekt aan sijne
excellentie verschuld, met peindinge geprocedeert op de gereede goederen van Frans
Janssen en sijne vrouw opgemelt, en op de ongereede goederen aan deselve en de
voorschrevene kinderen toebehoorende, als op een stuk bouwland, in den Geestersen
Esch, het Bolkjen genaamt, voorts op en aan een huijs, brouwhuis en schuure, met
derzelver weeren en twee hoven daar aan, in het Geesterse dorp staande en gelegen, dan
nog op een hof, den Reusseler geheten, het bouwland het Udinkland genaamt, en een
weideland de Koeweide genaamt, te zamen in dese heerlijkheid onder de voogdie
Geesteren kennelijk gelegen, als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio
74 verso et seq.
Op 10 december 1766 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Jan ten Broekhuis versogt
en erholden peindinge op en aan de gereede en ongereede goederen van Frerik
Margensterren, en Christine Ortgise eheluiden, als inboedel des huijses, beesten, koorn,
en al wat onder het gerede kan gerekent werden, op derzelver huis, binnen Geesteren
tussen de huizen van Derk Schutten, en wijlen Jan Hagens staande en bij hunlieden
bewoont werdende, en hof daar bij, een gaarden de Halve Höfte genaamt, bij Jalink, en
twee koeien weidens in de Freriks weide aan de Bolksbeeke naast de Geestelijke weide,
beide onder Geesteren gelegen, alles voor soo verre de gepeindete daar aan eenigzints
beregtigt zijn, ten einde om daar aan te verhalen en te hebben betalinge van zestig, en
dertig, dus te zamen negentig guldens wegens renten, zedert den 16 april en 8 junij 1751
op twee capitalen het eene van hondert, en het andere van vijftig guldens, van den
pandeischer ter leen opgenomen, tot den 16 april en 8 junij 1766 verschenen, dan mede
om te hebben affectatie, verzekeringe en praeferentie voor de gezeide capitalen van
hondert en vijftig guldens en verdere renten, daar van tot de restitutie toe te verschijnen,
als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 79 verso et seq.
Anno 1767 - den 5 januarii ’s middaags circa twaalf uuren heeft Hendrik ten Broekhuijs
verbonden ten behoeve van Jan Wansink en Helena Wiltener, voor eene somma van vier
hondert guldens en daar op te verschijnene renten van den 13 november laastleden tot
op primo meij eerstkomende, het Horstboers plaatsjen, met alle desselvs onderhorige
landerien, in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren gelegen, als breder te zien antea folio
173 verso et seq.
Op den 4 februarii 1767 hebben Harmen Morgensteren en Harmina Ter Haar eheluijden,
voorts Jan Henderik Krijger en Johanna Bolkman eheluijden overgedragen aan Lammert
Schreurs en sijne huijsvrouw Geertjen Schreurs en derzelver erven der beide
eerstgemelde drie vierde parten van ’t Endemans plaatsje of Pusserie genaamt, gelegen
in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren in den Kulsdom, en der twee laastgemelde de
halfscheid van een vierde part van voorschreven Endemans plaatsjen of Pusserie, breder
te zien antea folio 176.
Op den 4 februarii 1767 ’s voordemiddaags paulo post undecimam hebben Harmen
Morgensteren en Harmina Ter Haar eheluijden, voorts Jan Henderik Krijger en Johanna
Bolkman eheluijden overgedragen aan Swier Loeneman der beijde eerstgemelte
halfscheid van drie vierde parten, en der twee laastgemelde de halfscheid van een vierde
part van ’t Endemans plaatsjen of Pusserie genaamt, gelegen in deze heerlijkheid,
voogdie Geesteren, in den Culsdom, als breder te zien antea folio 176 verso et seq.
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19.02.1767
folio 12 verso

01.04.1767
folio 13

13.04.1767
folio 13

02.05.1767
folio 13

08.05.1767
folio 13

12.05.1767
folio 13 verso

Op den 19 februarii 1767 is ter instantie van Geertruid Meyerink weduwe van Jan Willem
te Harkel ten protocolle gebragt een maagscheid tusschen haar ter eenre, en hare twee
kinderen Henderik Jan te Harkel en Janna te Harkel ter andere zijde, over de nog
onverdeelde goederen bij de eerstgemelte met haren overledenen man in gemeenschap
bezeten geweest den 28 julii 1763 opgerigt, waar bij aan geseide weduwe onder anderen
is aan en toebedeelt een derde part van het erve Bik in Huirne onder Geesteren gelegen,
het Agterland genaamt, met het huijs daar op staande en alle sijn toebehoor, als te zien
antea folio 178.
Op den 1 april 1767 ’s nademiddaags circa seven uuren heeft de heer Louis Bruno
Westenberg pro se en in qualiteit als gevolmagtigde van desselvs ehevrouw Jacoba Anna
Dapper, verbonden ten behoeve van den weledelen gestrengen heer en mr. R.J.
Optennoorth secretaris der stad Arnhem en sijne erven voor eene capitale somma van
twee duijsend guldens en renten het erf en goed Groot Willink genaamt in de
heerlijkheid Borculo, boerschap Biel gelegen, breder te zien antea folio 179 verso et seq.
Op den 13 april 1767 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Garrit Hagens
Engberts zoon en Garritjen Morgensteren eheluijden verbonden ten behoeve van de
burgermeester Frederik Elberus en Johanna Lamberg eheluijden en haren erven voor een
capitale somma van vier honderd en vijf en twintig caroli guldens van 20 stuiver het stuk
en daar op te verlopene rente een stuk bouwland groot vier schepel gezaai, gelegen in
dese heerlijkheid voogdie Geesteren in den Berkel Esch, naast de landerien van Garrit
Hagens en die van de Provisorie van Geesteren, als breder te zien antea folio 180 verso
et seq.
Op den 2 maij 1767 heeft Hendrik ten Broekhuis versogt en erholden peindinge op en
aan de gereede en ongereede goederen van Herman Konings en desselvs huijsvrouw,
bestaande het ongereede daar bij gemelt, in huis, hof en bouwland, den Koningskamp,
en hoigrond de Reize genaamt, naast de Wedderze mate, den Nieuwen kamp, naast de
grond van Jan Scholten, een stuk lands op den Veltkamp van ’t Mensink aangekogt, en
het Rekers plaatsjen met hare toebehoren, alles onder Gelselaar gelegen, voor soo verre
de gepeindete daar aan eenigzints geregtigt zijn, ten einde om daar aan te verhalen
betalinge eener somme van vijf honderd vijf en vijftig guldens met de landregtelijke rente
van dien, sedert den 9 december 1766 breder te zien ten ordinairen landgerigts
protocolle folio 105.
Op den 8 maij 1767 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Jan te Entele en Jenneken
Menkveld eheluijden, alsmede derzelver zoon Willem te Entele verbonden ten behoeve
van de Provisorie Armen der Stad Borculo voor eene somma van twee honderd caroli
guldens en daar van te verschijnene renten haar huijs en plaatsjen, het Morsse genaamt,
nevens het gaarden en bouwland, daar bij en aan gesitueert, met de eene zijde naast het
land van Harmen Deseker, en met de andere zijde aan het gemeene veld, in deze
heerlijkheid, voogdie Geesteren en buurschap Huurne kennelijk gelegen, breder antea
folio 191.
Op den 12 maij 1767 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Frederik
Margensteren en Christina Oortgijsen eheluiden overgedragen aan Henderik
Wenninkmeule, desselvs huijsvrouw Geertjen Avink en beider erven een stuk bouwlands,
in den heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, in den Berkel Esch, met de eene zijde aan
het land van het erve Nijenhuijs, met de andere kante aan het land van Thomas Bannink,
met den eenen einde aan den weg, en met den anderen einde aan het Oosterveld
kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 192 verso et seq.
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13.05.1767
folio 13 verso

13.05.1767
folio 13 verso

15.05.1767
folio 13 verso

10.06.1767
folio 14

10.06.1767
folio 14

Op den 13 maij 1767 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Teunis Schothorst en
desselvs huijsvrouwe Janna Havers, voorts Geesken Schothorst verbonden voor sodane
summa van twee duijsend en ses hondert guldens, als de twee eerstgemelde op den 22
december 1762 van de Diaconie der Stad Borculo hebben genegotieert, en daar voor
verbonden de Havers plaatze, in plaatze van den op heden van ‘t verband gelibeleerden
Bolkskamp, onder het voorschreven erve mede gehoorende, alnu derselver stuk
bouwland in deze heerlijkheid en buurschap Gelselaar, met de eene zijde naast den
gaarden van Bouwhuis, en met de andere zijde naast ‘t land van de weduwe van Jurrien
Frederiks en derzelver kinderen, en ’t eindens aan den gemeene steege en de weijde van
Gerrit Bannink kennelijk gelegen, breder antea folio 193 verso.
Op den 13 maij 1767 ’s voordemiddaags paulo post undecimam hebben Teunis
Schothorst en Janna Havers eheluijden overgedragen aan Hendrik ter Horst op Bollert en
Engele Oevershorst eheluiden en hunne erven het bouwland, den Bolkskamp genaamt,
kennelijk gelegen gedeeltelijk onder Gelzelaar, en gedeeltelijk onder Geesteren, in deze
heerlijkheid Borculo, met de eene zijde langs Laarbergs bosch en met de andere zijde en
eene einde langs den gemeenen weg en met het andere einde langs de Bolks beeke,
breder hier van antea folio 194.
Op den 15 maij 1767 ’s nademiddaags ten half vier uuren hebben Gerrit Klein Hasebroek
en Janna sijne huijsvrouwe overgedragen aan monsieur Berent Mullerink en desselvs
erven eene koeweide of dag maaiens in de Hallink maate, in deze heerlijkheid Borculo
onder Geesteren aan de Berkel kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 198 verso et
seq.
Op den 10 junii 1767 ’s nademiddaags ten drie uuren hebben Gerrit Sweerink en
Geesken Temmink eheluiden verbonden ten behoeve van de heer Floris Jan Teger en
Aleida Geertruid te Raa eheluiden voor de somma van een honderd en vijftig guldens, en
renten daar van te verschijnen onder anderen een weideken of een vierde part van een
weide, den Muijderman genaamt, onder de voogdie Geesteren, buurschap Haarlo
gelegen, breder te zien antea folio 215.
Op den 10 junii 1767 is ter instantie van Gerrit Sweerink en Geesken Temmink eheluiden
geprotocolleert een maagscheid, waar bij aan hem Gerrit Sweerink is overgegeven een
weideken of een vierde portie in den Meuiderman, het endes aan Giffeler weide en
naast de weide van Schepers zijde gelegen, als te zien antea folio 215 verso et seq.
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A
Aardt of Aardman, 10
Aarnink, 7, 13
Aarnink kamp, 7
Aarnink weide, 7
Aartmans, 4
Abbinck, 15
Abbing, 1
Agterland, 17
Altena, 3
Arnhem, 17
Assink, 1, 9
Avink, 17

B
Backer, 14
Baneman, 8
Banemans, 4, 8, 11
Banemans kamp, 4
Banemans plaatsjen, 8
Bannink, 2, 9, 17, 18
Barkel Esch, 12
Basten, 3, 4
Bekken Mathe, 10
Bekking, 1
Bempthuijs, 1
Bentheim Steinfurt
Tecklenburg, 4
Benthem Tecklenburg, 1,
5
Benthem Tecklenburg en
Steinfurt, 4
Berendsen, 4
Berkel, 10, 17, 18
Berkel Esch, 17
Beumer, 11, 12
Bik, 17
Bloembergs, 5
Blomberg, 5
boerschap Beel, 3
boerschap Biel, 10, 17
boerschap Culsdom, 4,
10
boerschap Haarlo, 15
Boerte, 12
Bokhorst, 10
Bolkjen, 16
Bolkman, 16
Bolks goed, 1
Bolksbeeke, 16
Bolkskamp, 18
Bomers, 1
Borculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19
Bouwhuis, 8, 18
Bouwhuis of Wensinks
mate, 8
Bouwhuis Vaarkamp, 8

Braak, 3
Braakmans plaatze, 2
Braakstege, 7
Braker gaarden of
kempken, 5
Braker weijde, 5
Brantsen, 14
Breers, 1
Breukers, 4, 7
Breukers plaats, 4
Broek Gerrit, 9
Broeke, 7, 10
Broeker bos, 5
Broeker dwars stukke, 5
Broekhuijs, 16
Broekhuis, 1, 4, 8, 9, 16,
17
Broekhuis Huisstede, 8
Broekhuis Stede, 8
Brugging, 12
Bruggink, 10
Buksgoed, 9
Bussink, 1
Buthskamp, 15
buurschap Biele, 10
buurschap Haarlo, 1, 18
buurschap Huire, 2
buurschap Huurne, 17
buurschap Kulsdom, 5, 6,
7, 8, 12
buurschap Lempel, 6, 10
buurschap Overbiel, 10
buurschap Rusbroek, 7

Dijkwever, 5, 9, 10
Dinkelman, 2
Distelen kamp, 8
Dollen, 4
Duithe genaamt Buth, 2
Duithe gent. Buth, 3
Dumbar, 2, 5, 8, 13

E

H

Ebbekink, 15
Endeman, 6
Endemans plaatsje of
Pusserie, 16
Endemans plaatsjen, 6
Endemans plaatsjen of
Pusserie, 16
Engels, 5
Engels kamp, 12
Entele, 17
Eps, 5
Esselink, 3
Esselink op Honders, 9
Esselink, of Horsman, 5
Exalto d’Almaras, 10
Exalto D’Almaras, 11, 12

Haar, 16
Hagedoorn, 13
Hagens, 2, 3, 6, 7, 10, 12,
16, 17
Hallers, 3
Hallink maate, 18
Hallink Mathe, 10
Halve Höfte, 16
Ham, 8
Harkel, 17
Hartgerink, 11, 12
Hasselt, 14
Havers, 1, 18
Havers Kempen, 1
Havers plaatze, 18
Heineman, 7
Hesselink Esch, 5
Hesselinks land, 5
Hesselinks vrede grond, 5
Heuvel, 13
Hilbert, 6
Hillige boom, 13
Hilligen boom, 13
Hoefmans, 4
Hoeve, 14
Hof te Laarberg, 1, 9
Hogemans, 3
Hogemans plaatsjen, 4,
15
Holstege, 12
Holtsappel, 1
Horsman, 6, 10
Horsmans, 5
Horst, 1, 3, 10
Horst op Bollert, 18
Horstboers plaatsjen, 16
Horstkamp, 11
Huernemans, 4
Huirne, 2, 17
Hulsbreen, 13
Hunteler, 8
Hunterslag, 6

F
Fleming, 6, 9, 11, 14, 16
Florijn of Hesselink, 1
Frederiks, 18
Freriks weide, 16
Fuijken belt, 9

C

G

Capellen, 2
Cate, 11, 15
Chosij, 10, 11
Claassen, 8, 9
Claphouwers kamp, 5
Cobus, 10
Corthof, 11
Cremers kamp, 2
Cuijpers, 1
Culsdom, 16

Geerdink, 3
Geershuis weiden, 11
Geestelijke land,, 2
Geestelijke weide, 16
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19
Geestersche geërfdens,
10
Geesterschen Enk, 4
Geesterschen Esch, 7, 13
Geesterschen Kom, 12
Geesterse steenstrate, 9
Geestersen Esch, 16
Gelder, 4
Gelselaar, 1, 4, 8, 9, 11,
12, 15, 17, 18
Gelselaarse Broek, 15
Gelselaarsen kerkhof, 1
Gelzelaar, 1, 8, 18
Gerverdink, 4
Getkort, 12
Giffeler weide, 18
Glinstede, 1

D
Damme, 2, 3, 4
Dapper, 1, 17
Daven, 15
Deseker, 17
Deventer, 13
Diaconie Armen der Stad
Borculo, 9
Diaconie der Stad
Borculo, 18
Diakonie van Hummel, 14
Diepenheim, 15
Dijke, 1

Goor, 12
Goormans maate, 5
Gortemakers Slag, 15
Grijmelink, 5
Groenlo, 15
Groot Willink, 17
Groote Rijt, 5

J
Jaassink, 2
Jalink, 3, 9, 16
Janssen, 16
Jasink, 12
Jonkeren, 15
Jonkeren goed, 11
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Jonkeren plaatze, 12
Jonkeren weide, 9

Lochem, 2, 4
Lochum, 7
Loeneman, 16
Looijerij plaats, 12
Lucas, 5

K
Kapellen, 12
Kassenberg, 12
Kelholt, 4
Klein Hasebroek, 18
Klein Paste, 11
Kleine Paste, 11
Klinkenberg van Echten,
4, 5
Koeweide, 16
Koltvoort, 12
Konings, 17
Koningskamp, 17
Koop, 6
Koren bree, 3
Korthof, 9
Koster, 9
Kosters mathe, 3
Kraienhof, 7
Kreunen, 10
Kriegers, 11
Krijger, 16
Krijgers kampjen, 5
Kruisbalken, 13
Krunen, 3
Kubbe, 2
Kubben, 11
Kuijkebelt, 5
Kulsdom, 6, 16
Kulsdoms Horst, 6
Kunnen, 6

P
Paasbree, 12
Paste, 2, 3, 12
Paster Bosch, 10
Peusse, 6
Provisorie Armen der
Stad Borculo, 17
Provisorie van
Geesteren, 17

M
Margensteren, 17
Margensterren, 16
Meghen, 8
Meink, 12
Menkveld, 17
Mensink, 3, 11, 17
Mensinks hof, 9
Meuiderman, 18
Meulen, 11, 12
Meulenbrugge, 6
Meulenkamp, 11, 12
Meulenpand, 11
Meyerink, 17
Mols, 4
Morgensteren, 16, 17
Morgenstern, 6
Mors, 11
Morskeijser, 10
Morskeisers plaatsjen, 12
Morsse, 17
Muijderman, 18
Mulderink, 1, 7, 9
Mullerie, 2, 6
Mullerie alias Kievit, 2
Mullerink, 10, 13, 18
Munster, 3, 4, 14

R
Raa, 18
Raben, 6
Rae op ’t Giffele, 11
Raland, 11, 12, 15
Reize, 17
Rekers plaatsjen, 17
Remmelink, 10
Renger, 1
Rengerink, 7, 12
Renpen kamp, 9
Reusseler, 16
Revoort, 11
Rixen kamp, 11
Rixen of Nijenhuijs, 12
Rixen of Nijenhuis, 11
Rixen of Rengerink, 11,
12
Roelevink, 1
Roeterink, 3
Roller, 10
Rosink, 12, 15
Rot, 2, 7, 11
Rotman, 7
Rotmans, 4, 7
Rotmans plaatse, 7
Rouveen, 15
Ruikevisch, 5, 7
Ruskengat, 5
Ruwhof, 2, 12

N

L
Laarberg, 1, 4, 5, 7, 8, 9
Laarbergh, 1
Laarbergs bosch, 18
Laarbergs Leus Spijk, 7
Laarbergs stukke, 13
Laarman, 12
Laarmans, 7
Laarmans plaatsjen, 12
Laarmans stede, 7
Lamberg, 17
Langevonder, 2, 4
Langevonders plaatsjen,
3
Lansink, 16
Leefers, 1, 10
Leembroek, 10
Leerink, 2
Lenderink, 12
Leppink, 2
Lieftink, 7
Ligtenvoorden, Leeuwen
en Puffelijk, 14
Littause Guarde, 14
Loben Sels, 14

Narve, 15
Neede, 2
Nienhaak, 1
Nienhuis, 1, 9
Nienhuizer maate, 7
Nieuwen kamp, 17
Nijenhuijs, 15, 17
Nijhof, 1
Nijhofs kempken, 11
Nijhofs land, 11
Nijhuijs gaarden, 13

Schreurs, 5, 6, 9, 16
Schuirman, 7
Schutte, 15
Schutten, 16
Schuttenbelt, 12
Simbree, 12
Slaterus, 15
Slingen stuk, 8
Sluiter, 15
Smalen, 4, 12
Smalen land, 4
Smeeink, 2
Smeink weijde, 4
Smits, 3
Smits kamp, 5
Solner, 6, 7, 9, 10
Stads leem of
Verkensbroek, 3
Stoffers, 2
Stoffers alias
Vonderman, 3
Stoffers of Langevonder,
3
Stokkink, 15
Stokkink Esch, 15
Strouwen, 1
Sunnen kamp, 11
Sweerink, 18

T
Tecklenborg, 12
Teger, 2, 18
Tekelenborg, 12
Tekelenborgh, 11
Tekkelenborg, 10
Telleman, 10
Temmink, 18
Theger, 2
Tieberink, 2, 12
Tijberink, 9
Trier, 10, 11, 12
Tulleken, 14

S
Scharpenoort, 10
Schepenkamp, 12
Schepers, 18
Scheuppert, 4
Scheupperts, 8
Schikhard, 2
Schimmelpenning van
der Oije, 14
Schipbeek, 15
Schipbeeke, 8, 9
Schleussing, 14
Scholten, 1, 3, 10, 17
Schomaker, 6, 9, 10
Schoman, 1
Schoppen kamp, 10
Schothorst, 1, 9, 12, 18
Schrassert, 4

O
Oevershorst, 18
Olde Menger, 3
Oldenboom, 12
Oortgijsen, 17
Oosterveld, 11, 17
Op Gelder, 14
Op ten Noort, 14
Optennoorth, 17
Ortgise, 16
Otter, 4
Overbiel, 9

U
Udinkland, 16

V
Vatebender, 10, 11, 12
Vatebenders, 10
Veld, 14
Veldermans, 10
Velthuis, 11
Veltkamp, 11, 17
Volkerink, 3
Vondermans plaatsjen, 3
Voors, 5
Vree, 14
Vrients, 4
Vunderinks mate, 8
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W
Wanink, 12, 15
Wanninkhof, 2, 10
Wansink, 16
Water brake, 5
Waterbrake, 5
Wedderze mate, 17
Weerd alias de Backer,
15
Weink, 1

Welmers, 8
Wenninkmeule, 17
Wensink, 4, 5
Wensink’s cavenstede, 8
Wentink, 3, 10
Wesselink, 3
Wessels, 1
Wessels land, 9
Westenberg, 4, 7, 17
Westenbergh, 1
Westerholt, 14

Wetterze mate, 9
Wheme, 3
Wibbers, 11
Wichel, 5
Wijert, 11
Wijnbergen, 14
Willink, 11
Wiltener, 16
Woeste Velthaar, 8
Wolf, 2, 7
Wolff, 5, 8

Wolterskamp, 11
Wooldink, 15
Wormgoor, 7, 11

Z
Zepen dijk, 10
Zieland, 7
Zutphen, 8, 14
Zweenhorst, 4
Zwiers, 2
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