Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 415
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1728-1731
Voogdie Geesteren en Gelselaar

25.08.1728
folio 1

02.09.1728
folio 1

10.09.1728
folio 1

10.09.1728
folio 1

10.09.1728
folio 2

10.09.1728
folio 2

28.09.1728
folio 2

Den 25 augusti 1728 heeft de heer Theodoor Joan van der Ketten tegens voldoeninge
van den bedongen cooppennink, aan de heer Jan Lowis Timon Olmius der regten doctor
en borgemeester der stadt Borculoo, en den heer Jacob Stam gecedeert, en
overgedragen, sijn eijgendommelike halve erve Warninck, in dese heerlikheijdt en aldaar,
in de voogdie Geesteren gelegen, waar van vide breder bij de acte hier vorens folio 1.
Den 2 september 1728 heeft Gerrit Schutte voor sig selfs als mede voor sijne impotente
huijsvrouwe, aan dr. J.L.T. Olmius voor eene summa van 100 gulden verbonden sijn
persoon en goederen, en wel in specie sijn eijgendommelijke stukke lands tegens
Broekers bosch in dese heerlikheijdt voogdie Geesteren gelegen sijnde ongeveer drie
schepel gesaaij groot, waar van vide breder de acte hier voren folio 2.
Den 10 september 1728 heeft Berent Welmerink tot sijne erfgenamen geinstitueert
sijnen broeder Harmen Welmerink, sijn halve suster Metta Welmerink, de nagelaten
kinderen van sijn halve broeder Harmen Welmerink, voorts sijn halve suster Gerritjen
Welmerink, altans woonagtig in Markel, en sijn halven broeder Hend. Meerman, edog
met desen expressen last, dat sijnen voornoemden vollen broeder Harm. Welmerink des
selfs huijsvrouw, en des selfs erven bij forme van een praelegaat, voor eewig en erfelik
voor uit sullen trekken, de geregte halffscheijdt van sijn comparants naa te laten
goederen, soo gerede als ongerede, linnen en wullen etc. sullende comparants
voornoemde broeder Harmen Welmerink, sijn huijsvrou en erven, des niet te min, in de
overige halfscheijdt der goederen, met die voorgemelte aangestelde erfgenamen,
concurreren, waar van vide breder bij de acte hier voren folio 3.
Eodem die … tempore heeft Berent Welmerink aan sijn halve suster Metta Welmerink
bekent schuldig te sijn een summe van 192 gulden 10 stuijver herkomende van den
afstandt, soo sij op haaren ouderlijken boedel heeft gedaan, van welke somma hij bekent
ook schuldig te sijn de rente jaarlix ad 5 % sedert den 11 meij 1720 uitmakende te
saamen eene summa 269 gulden en 10 stuijver en daar voor verbonden sijn persoon en
goederen, waar van vide breder bij de acte hier vooren folio 5.
Eodem dato heeft Berent Welmerink bekent, dat hij geen het alderminste regt of
praetensie heeft op en aan de bouwerie van den goede Welmerink, als ook op het
gerede goedt, wijl hij door sijn broeder Harmen Welmerink voor lange is betaalt, en heeft
daar voor aan sijn broeder ten vollen gequiteert, waar van vide breder bij de acte hier
voren folio 6.
Den 10 7ber 1728 heeft Adolf van Gelder, en Jacomina Gerverdink, tutore marito,
tegens voldoeninge van den bedongen coopspennink ad 155 gulden 5 stuijver
getransporteert aan dr. J.L.T. Olmius, en Jacob Stam, sekeren jaarlixsen uitgank van de
Warninks plaats, bestaande in drie schepel rogge en drie schepel spilsaadt, met belofte
van desen coop tegens een ijder te staan wagten en waren, waar van vide breder bij de
acte hier voren folio 6.
Den 28 7ber 1728 hebben Jan Wigink en Adamina Alegunda van der Keurbeek
eheluiden tegens ontfang van den bedongen cooppennink, aan Hendrik van Klinkenberg
en dessen huijsvrouw en erven, nevens Reijntien van Noortwolde weduwe Breukers
getransporteert haare eijgendommelijke twee koeijweijdens in de Brummel mate onder
de voogdie Geesteren kennelik gelegen, waar van vide breder bij de acte hier voren folio
10.
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28.05.1728
folio 2 en 3

21.11.1728
folio 3

20.01.1729
folio 3

29.01.1729
folio 3 en 4

Den 28 meij 1728 heeft dr. Gelder als gesubstitueerde volmagtiger van Wilhelm de
Soblet volmagtiger van vrouw Maria Margareta Muns weduwe van wijlen den luijtenant
Balthazar Everhardt Witten, als mede van den luijtenant Jacob Goderfrit Massop, cragt
acte van substitutie op den 25 deses maandts voor Antonius Hoppenbrouwer, pro
tempore stadthouder en rigter binnen Zutphen gepasseert gecedeert en overgededragen
bekent voldaan en betaalt te sijn namens sijn weledele principalen, te weeten een ijder
voor de halfscheijdt door de heer G. Verstege borgemeester der stadt Zutphen, van twee
distincte obligatien, de eene van vijf duijsent twee hondert en fijftig, en de andere van
twee duijsent vijf hondert gulden, bij wijlen sijn hoog graaflijke excellentie Otto Grave tot
Lijmburg en Bronkhorst etc. etc. etc. glorieuser memorie den 4 december 1659 en den 7
meij 1662 ten voordeele van Gerrit Massop rigter der stadt Emmerik afgegeven en
gevestigt in de goederen Feurkink en Assink, als mede van den verloopene interesse
deser capitalen tot meij 1728 gerekent, sig te samen belopende de summa van agt
duijsent seven hondert drie en negentig guldens en elf stuijvers en sulx voor rekeninge
van sijn hoog grafelijke excellentie Carel Philip Grave van Flodroff Wartensleben, heere
tot Borculoo en heeft dien halven uit namen van sijn voorgemelten principalen gecedeert
en overgegeven aan hooggemelte sijn excellentie van Flodroff Wartensleben al het regt
soo de selve opgemelte obligatien zijn hebbende, waar van vide breder bij de acte hier
voren folio 15.
Den 21 november 1728 heeft de heer rentmeester Klinkenberg dese acte ter secretarie
gebragt ten fine van protocollatie en registrature, waar bij sijn hoogh graflijke excellentie
Leopold Grave van Lijmburg Stirum etc. etc. etc. aan des selfs lieve suster vrouw Anna
Lucia van Klinkenberg Gravin van Limburg Stirum etc. etc. etc. ehegemalin van onsen
lieven broeder, den hooggeboren Otto Ernst Gelder Grave van Lijmburg Stirum etc. etc.
etc. voor eene capitale summa van agt duijsent guldens verbonden sijn hooggeboren
persoon en goederen, waar van vide breder bij de acte hier voren folio 17.
Den 20 januari 1729 heeft de heer Rutgerus Pleger tegens genoegsame voldoeninge van
penningen gecedeert en overgedragen aan dr. Theodorus van Eijl en sijne erven sijn
eijgendommelik toebehorende vierde part van het goedt en erve Lutteke Willink en
Neuwencamp beijde in dese heerlikheijdt Borculoo boerschap Overbeele gelegen, waar
van vide breder bij de acte hier voren, folio 23.
Den 29 januari 1729 heeft de hoogwelgeboren freulijn Margrita Elisabet de Rhode van
Hekeren verklaart, dat haar hoogwelgeboren aan haaren lieven neef den
hoogwelgeboren heer Reijnier Otto van Duthe genaamt Buth heer tot Mensink en
drossaardt deser heerlikheijdt wil hebben gepraelegateer ende voor afgemaakt de
halfscheijd van haare alinge nalatenschap, om redenen haar hoogwelgeboren daar toe
bewegende, ende specialik om die getrouwe diensten aan haar soo in gesondheijdt, als
doorgaande lijfs swakheijdt soo van sijn hooggeboren als de sijnige betoont, en waar voor
sijn hooggeboren niet heeft kunnen bestaan door het trekken van den interesse van een
capitaal gevestigt in het goedt Reverink, en sulx met dit beswaar dat sijn
hoogwelgeboren aan sijne drie voordogters hier uit sal hebben te betalen voor een
gedagtenisse de somma van een hondert guldens. Voor het tweede soo wil sij disponente
haaren voorschreven neef en des selfs suster Lucia Meghtelt van Duithe gent. Buth in de
overige halfscheijdt van haar comparante natelatene goederen en effecten hebben
aangesteldt tot erfgenamen, en bij der selver onverhoopte voorafsterven haar
hoogwelgeboren respective kinderen, welke erfgenamen dan ook naa haars comparantes
overlijden gehouden sullen sijn haar freulijn ordentelik te doen begraven, waar van vide
breder bij de acte hier voren folio 24.
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22.02.1729
folio 4

12.03.1729
folio 4

11.04.1729
folio 4

11.04.1729
folio 4 en 5

11.04.1729
folio 5

30.04.1729
folio 5

10.05.1729
folio 5

Den 22 februari 1729 des morgens omtrent ½ twaalf heeft Derk Harmelink aan sijn
swagerse Geertien Hennink weduwe van Jan Harmelink en nevens haare kinderen
verkoft en opgedragen, een parseel boulandt groodt omtrent een molder gesaaij, gelegen
in den Overbeel op den Polsboom, aan de eene sijde langs het landt van Bottelhoen, en
met de andere sijde langs den Helleweg, en dat voor eene summa van vier hondert
guldens, vide breder bij de acte hier voren folio 37.
Den 12 meert 1729 des agtermiddags omtrent half vier, heeft Geesken Wissink,
geadsisteert met haaren eheman Reijnt Harmsen aan Egbert Hagens des selfs huijsvrouw
Harmken Harmsen, en der beijder erfgenamen gelegateert en gemaakt de gereghte
halfscheijdt van alle hare gerede en ongerede goederen, welke sij met haaren doodt sal
koomen te ontruijmen, waar ter plaatse de selve sullen te vinden sijn, vide breder bij de
acte hier vooren folio 41.
Den 11 april 1729 heeft Gerrit ten Bouhuijs aan juffrouw Getruijdt Jalink weduwe van
Hend. Tiberink en haare erfgenaamen voor eene somma van 126 gulden 11 stuijver
verbonden sijn persoon gerede en ongerede goederen, en specialik sijn plaatze het
Bouhuijs genaamt in Gelselaar kennelik gelegen, vide breder bij de acte hier vooren folio
44.
Den 11 april 1729 des avonds omtrent 8 uren hebben Hendrik van Klinkenberg als
volmagtiger van den hooghgeboren Graaf Otto en Anna Lucia van Klinkenberg Graaf en
Gravinne van Limburg Bronkhorst en Stirum eheluiden en dr. F.W. van Gelder als
volmagtiger van den hooghgeboren Fred. Hend. en Amelia Fredrica Eleonora Graaf en
Gravin van Limburg Bronkhorst en Stirum aan den eerwaarde en hooggeleerden heer
Pieter van Eijs des selfs ehegemalinne en erven voor eene somma van twee duijsent en
vijf hondert guldens verbonden de persoonen en goederen van haar hooggemelten
principalen, en specialik alsodane hijpothequen en vestenissen, als de selve in de
heerlikheijdt Borculoo vermogens de protocollen uitstaande hebben, vide breder bij de
acte hier vooren folio 46.
Eodem tempore sijn meede twee volmagten te weten een op de heer dr. Fred. Willem
van Gelder door haar hooggraflijke genadens Fred. Hend. en Amelia Fred. Eleonora
Graaf en Gravin van Limburg Bronkhorst en Stirum etc. etc. etc. ten fine van
protocollatie en registrature overgegeven, als meede eene op Hend. van Klinkenberg
door den hooggeboren Graaf en heer Otto Ernst Gelder Graaf van Limburg Bronkhorst
en Stirum en des selfs ehegemalinne Anna Lucia van Klinkenberg de welke siedt hier
vooren folio 48 et seqq.
Den 30 april 1729 des agtermiddags omtrent vier uren hebben Jan Bensink en Maria
Ebbekink eheluiden voor eene somma van 230 gulden aan ds. Bernhardus Avink en des
selfs huijsvrouw Bernhardina Consenius verbonden haare persoonen en goederen, en in
specie haar eijgendommelijke caverstede de Schuijrmans plaats onder de voogdie
Geesteren boerschap Kulsdom kennelik gelegen, waar van vide breder bij de acte hier
vooren folio 58.
Den 10 meij 1729 hebben Fredrik Hendrik, en Eleonora Amelia Fredrica Graaf en
Gravinne van Limburg Bronkhorst en Stirum, voor soodane 7400 guldens als op dato als
booven ten stadt verbonden hebben, in majorem securitatem mede verhijpotheseert
haar hooggeboren onderlinge nalatenschap ad 2000 guldens, soo en als die op het
protocol ten landt gerighte bekendt staadt, en sulx ten behoeve van de provisoren deser
stadt, waar van vide breder bij de acte hier voren folio 61.
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11.05.1729
folio 5 en 6

20.05.1729
folio 6

10.08.1729
folio 6

10.08.1729
folio 6

26.08.1729
folio 6 en 7

26.08.1729
folio 7

19.11.1729
folio 7

Den 11 meij 1729 des middags om drie uren hebben Berent Muller voor sig selfs en in
qualiteijt als volmagtiger van sijn huijsvrouw Hester Johanna van Ommeren, voorts
juffrouw Elisabet van Ommeren, geadsisteert met Berent Muller, aan de heer Hend. van
Klinkenberg en des selfs erven voor eene somma van 500 guldens verbonden des selfs
personen en goederen, en specialik haar erve het Velthuijs genaamt onder Geesteren
gelegen, met des selfs ap- en dependentien soo huijs, schoppe daar op staande, als mede
hoij-, bouw- en weijdelanden, nevens het holtgewas van dien, vide breder bij de acte hier
voren folio 65.
Den 20 meij 1729 des avonds om agt uren heeft dr. Tobias Gutberlet Pleger volmagtiger
van Elsken Derksen weduwe van wijlen Harmen Wemerman gecedeert en overgedragen
aan Hend. Willems sijn huijsvrouw en erven seker stukke boulandts ongeveer een molder
gesaij in den Geesterschen Es naast Engbert Engels en Frint Wentels haar landt gelegen,
en soo haar is aangekoomen, volgens coopcedul in dato den 4 november 1682 opgeright,
waar van vide breder bij de acte hier vooren folio 68.
Den 10 augustus 1729 heeft Hendrik Chosij als pagter van de middelen over de voogdie
Geesteren aan de heer Unico Jacobus Lambergen rentmeester van sijn hoog graflijke
excellentie Flodroff Wartensleben heer tot Borculoo tegens betalinge van eene somma
van 33 gulden 7 stuijver van agterstendige consumptie gecedeert sijn regt van parate
executie en reele distractie als hem als pagter competeert tegens Harmen Lubberdink,
vide breder hier vooren ten protocolle folio 96.
Eodem die heeft Jan Willem Weddelink meede als ontfanger deser heerlikheijdt aan
boven gemelte rentmeester Lambergen tegens betalinge van 58 guldens sijnde
agterstendinge verpondinge gecedeert sijn regt van parate executie en de distractie als
hem als ontfanger competeerde wegens voorgemelte somma tegens Harmen
Lubberdink, vide breder hier vooren ten protocol folio 97.
Den 26 augustus 1729 hebben Jan Mattheussen nevens sijn huijsvrouw Willemken
Berentsen voorts als volmagtiger van Carel Mattheussen en des selfs huijsvrouw Anna
Tuschede, als meede Lambertus van Boekholt voor hem selfs en als volmagtiger van sijn
vrouw Margrita Matheussen cragt volmagt voor de magistraat der stad Deventer op den
24 deses gepasseert naa voorgaande verkoop aan Jurrien Fredriks en sijn huijsvrouw
Korten Haave en erven getransporteert en overgedragen haar en haar principalens twee
stukken landts in Gelselaar gelegen genaamt de Banninks Bree en Elderinks Gaarden,
vide breder bij de acte hier vooren folio 99.
Eodem die hebben Jurrien Garritsen, en sijn huijsvrouw Jenneken Cortenhave aan Jan
van Lochum burgemeester tot Diepenheim en Anna Catharina Gerritsen eheluiden voor
eene somma van seven hondert en vijftig guldens verbonden haar personen en goederen,
specialik haar eijgendommelijke stukke boulandts de Banninks Bree in Gelselaar kennelik
gelegen, dan meede haar stukke boulandt het Weg stukke genaamt, meede in dese
heerlikheijdt boerschap Gelselaar kennelik gelegen, vide de acte hier vooren folio 101.
Den 19 november 1729 heeft dr. Evert Jan van Dam volmagtiger van den heer Arnold van
Dam ordinaris raadt van Gelderland cum suis, voor de costen des appels contra de heer
van de Ehze cum suis het erve en goedt Nalenbarg verbonden, en wel voor het
appelleren van soodanen sententie, als tot nadeel van gemelte heer van de Ehze op den
13 september deses jaars voor desen landtgerigt is ergaan, videatur breder bij de acte
hier vooren ten protocolle q.r. folio 117.
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20.09.1729
folio 7 en 8

14.01.1730
folio 8

23.01.1730
folio 8 en 9

08.02.1730
folio 9

22.02.1730
folio 9

Den 20 september 1729 heeft dr. Lod. Johan Bomble als volmagtiger en bediende
advocaat van den hoogwelgeboren Christiaan Carel van Linteloo heer tot de Ehze,
nomine uxoris, vrouw Clara Elisabet Nagell, Gerrit Jan Joost Nagell heer tot Ampsen etc.
etc. etc. cum suis geappelleert aan den weledelen hoove van Gelderlandt van soodane
beswarelijke sententie als op den 13 september deses jaars alhier in den gerighte is
gepronuncieert in saaken van de heer Arnoldt van Dam J.U.D. en ordinaris raadt in
Gelderlandt cum suis etc. etc. etc. dan meede in sijne voorige qualiteijt geconsigneert de
somma van 50 guldens, voorts heeft den comparant q.p. sig voor de costen van dit appel
als cautionaris ingelaaten, en sulx onder verbandt van sijn persoon en goederen, vide
breder de acte hier van in het ordinaris landtgerights protocol op folio 255 q.r.
Den 14 januari 1730 des morgens omtrent 11 uren hebben Goosen te Haller, en sijn
huijsvrouw Marie te Haller, om goede sorge te draagen voor haar dagelixe onderhoudt,
aan haaren soon Hend. te Haller overgedragen, alle haare goederen en effecten soo
gerede als ongerede, als den inboedel des huijses, linnen en wullen, paardt coebeesten
en varkens etc. waagen ploegt, niets over al uitgesondert, en dan nog een stukjen lands
ad drie schepels gesaij, liggende in den Geesterschen Esch, met de eene sijdt langes
Egbert Hagens land en sulx op conditien als hier vooren in de acte sijn geëxprimeert q.r.
folio 120.
Den 23 januari 1730 des avonds even voor half ses hebben Coert Hannink en Geesken
Hannink eheluiden aan de kinderen van wijlen Berent Abbink borgemeester tot Eijbargen
bekendt schuldig te weesen volgens handschrift in dato den 15 februari 1729 ad drie en
tagentig gulden vier stuvers en agt penningen, dan nog eene somma 50 guldens welke sij
luijden voor de comparanten sullen voldoen aan de kinderen van Garrit Smeink, als
meede twaalf gulden twaalf stuijvers, wegens aangewende gerights kosten en daar voor
verbonden haare persoon en goederen, in specie haar eijgen toebehoorende
hooijgrondts, de Moijdermans maate genaamt, en soo Bartelt Coelmans de selve in
gebruijk heeft, vide breder hier vooren bij de acte op folio 123.
Den 8 februari 1730 des middags omtrent 12 uren hebben Hend. ter Balst en Anneken
Assinks eheluiden aan haaren broeder Hend. Wolberink des selfs huijsvrouw en erven,
voor eene somma van seven hondert en vijftig gulden, verbonden haare persoonen,
gerede en ongerede goederen, en in specie haar twee vijfde parten aan het Hooge Landt
in dese heerlikheijdt voogdie Geesteren, boerschap Biel kennelik gelegen, den inhoudt
deses, breder hier vooren q.r. folio 132.
Den 22 februari 1730 des avonds omtrent vijf uren, hebben borgemeester Fred. Spanker,
Arendt Jan Breuker en Israel Jansen in qualiteijt als gerigtelijke aangestelde momberen,
over de naagelaten kinderen van wijlen Jan Wissink en Getruijt Loikink gewesen
eheluiden, voorts Jan Wissink en Willemina Aelbers eheluiden tutore marito, voor haar
selfs als ook in qualiteijt als mombers en hier toe ook bij decreet gequalificeert
getransporteert sekere obligatie dato den 21 junij 1725 ad 556 gulden una cum interesse
tot dato deses daar van verschenen aan Jan Sweers en Geertien Wissink, en hebben sij
comparanten vervolgens voor haar selfs en in haare qualiteijt daar van voldaan te sijn
volgens conventie, met de somma van 206 gulden en daar op vorders gerenuncieert, met
allen verderen aankleve van dien, videatur breder bij de acte ten protocol van beswaar
beginnende met den 9 meij 1724, folio 171.
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23.02.1730
folio 9

23.02.1730
folio 10

25.04.1730
folio 10

05.05.1730
folio 10

22.05.1730
folio 10

31.05.1730
folio 10 en 11

21.11.1729
folio 11

Den 23 februari 1730 des morgens even voor tien uren hebben burgemeester Fred.
Spanker, Arendt Jan Breuker en Israel Jansen in qualiteijt als gerigtelijke momberen over
de naagelaten kinderen van wijlen Jan Wissink en Getruijt Loikink gewesene eheluiden,
voorts Jan Wissink voor sig selfs arrest en toeslag versogt en erholden, op de gerede
goederen en effecten van Albert Wissink en sijn vrouw, geene van de selve wat name die
ook hebben mogten uitgesondert, en specialik op der selver mest en roggen gesaij in het
landt van den goede Wissink en sulx voor eene somma van 36 gulden 12 stuijver 4 doijte,
videatur breder in het ordinaris protocol ten landt gerigte beginnende met den jaare
1725 q.r. folio 688.
Den 23 februari 1730 des morgens om 10 uren even naa de acte van peijndinge van de
mombers van de pupillen van zaliger Jan Wissink hebben Albert Wissink en sijn vrouw
Geesken Wissink eheluiden gecedeert en overgedragen aan Jan Sweers en Geertien
Wissink eheluiden en haare erven voor de somma van 300 gulden haar gerede goederen,
geene van allen wat naamen die ook hebben mogten of gegeven konnen worden
uitgesondert, mitsgaders haaren mest en roggen gesaij soo sij altans hebben in den
grondt van den goede Wissink, videatur breder bij de acte hier vooren ten protocol q.r.
folio 136.
Den 25 april 1730 voordemiddags omtrent 12 uren hebben Jan Derk Karsenbarg en
Geertien ten Damme eheluiden gecedeert aan haaren soon Jan Derk Karsenbarg voor
eene somma van drie hondert guldens haar eijgendommelijke huijs met den hof of
gaarden daar aan binnen Geesteren staande, en dan nog het vordere gesaij in en op het
vordere boulandt met het mestregt daar toe behoorende waar van de conditien breder te
zien sijn hier vooren folio 155.
Den 5 meij 1730 post meridiem omtrent 4 uren hebben Berendt Mulder voor sig selfs en
als volmagtiger van sijn vrouw Hester Johanna van Ommeren, voorts Elisabet Maria van
Ommeren, voor een somma van 800 gulden aan Antonij ter Weeme en C. ten Cate J.U.D.
verbonden haare personen gerede en ongerede goederen specialik haar
eijgendommelijke erve en goedt het Groote en Kleijne Velthuijs, als meede haar twee
stukken vlog- of boulandt in den Geesterschen Esch so Harmen Vunderink boudt en te
samen gelegen sijn onder de voogdie Geesteren breder hier vooren op folio 156.
Den 22 meij 1730 heeft Jan Carsenbarg aan Wibbert Harmelink voor een somma van
hondert gulden in specie verbonden sijn eijgendommelijke huijs binnen het dorp van
Geesteren kennelik staande met den hof of gaarden daar agter gelegen, vide breder hier
vooren folio 161.
Den 31 meij 1730 post meridiem heeft Anna Hagens weduwe van wijlen Derk
Wanninkhof voor haar selfs en in qualiteijt als moeder en wettige voogdesse van haar
kinderen als Hillegonda, Margarita, Harmina, Elisabet en Engele Hagens en daar bij
speciaal bij decreet van desen weledelen landt gerigte geauthoriseert verbonden voor
eene somma van vier hondert guldens aan den heer David Wijgink haar en haar kinderen
eijgendommelik stukke weijdelandt de halve Roeterinks mathe genaamt, vide breder hier
vooren folio 128.
Den 21 november 1729 des agtermiddags om 4 uren hebben Willem Averbekkink en
Geesken Luggenhorst eheluiden aan Hend. Gerverdink en des selfs huijsvrouw en erven
voor eene somma van 512 guldens verbonden haare personen en goederen in specie den
halven Hoogen Horster Camp, voorts het halve huijs met den halven hof, soo sij
comparanten tegenswoordig bewoonen, te saamen in dese heerlikheijdt voogdie
Geesteren boerschap Overbiel kennelik gelegen vide breder bij de acte hier vooren folio
182 q.r.
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Den 22 meij 1730 des middags om twaalf uren hebben Jan Derk Carsenbarg, en sijn
huijsvrouwe Geertien ten Damme gecedeert en overgedragen aan Arent Breuker in
Gelselaar twee stukken boulands gelegen in den Geesterschen Esch, als het eene tussen
de landerien van Wanninkhof en Tonnis Arink, en het andere op den Crajenhof tussen de
landerien van Roeterink en Kerkhof gelegen, vide breder hier vooren folio 185.
Den 23 junij 1730 heeft dr. Gelder in qualiteijt als volmagtiger van sijn excellentie den
heere grave van Flodroff Wartensleben heere tot Borculoo etc. etc. etc. peindinge
versogt en erholden op en aan de gerede goederen van Janna Boths vrouw van den
gestelden Harmen Lubberdink, als meede op der selver coorngewassen soo altans sig op
den grondt van den goede Lubberdink bevinden, als meede op des selfs coebesten en
paardt, voorts alle levendige haave en sulx om sig daar aan te verhaalen als bij de acte
van peijndinge is uitgedrukt q.r. vide breder bij de acte in het ordinaris landtgerigts
protocol folio 188.
Eodem tempore heeft dr. Gelder in qualiteijt als fiscaal deser heerlikheijt peijndinge
versogt aan de gerede goederen van boven gemelte Janna Boths, als meede op der selver
coorngewassen soo sig althans op den grondt van den goede Lubberdink bevinden als
meede op der selver coeijbeesten, en paardt en sulx om sig daar aan te verhalen als bij de
acte van peijndinge op het breukenprotocol is uitgedrukt q.r. folio
Den 26 junij 1730 op het goedt Avink en den 27 dito op het stadhuijs ten opsigte van de
obligatie in Breukers plaatze, hebben Jacob Crabbenborg, Harmen Tongerloe en Jan
Crabbenborg als wettige oomen bloedt en gerightelijke aangestelde momberen over de
onmundige kinderen van wijlen Garrit Crabbenborg en Elisabet Knuijts sig gerigtelik
laaten inmitteren in de possessie van een vierde part van het erve en goedt Avink, in
dese heerlikheijt voogdie Geesteren gelegen, als meede in het regt van een obligatie ad
450 gulden gevestigt in het goedt Breuker in gemelte heerlikheijt en boerschap gelegen,
als meede in alle andere en goederen, soo daar nog eenige onbekende effecten in dese
heerlikheijt mogten weesen, vide breder bij de acte in het ordinaris landtgerigt protocol
folio 390 q.r.
Den 27 junij 1730 hebben Hend. Joosten en en Jenneken Rommelinks eheluiden aan de
tijdelijke Diaconen tot Geesteren voor eene somma van vier hondert en vijftig guldens,
verbonden haare persoonen en goederen, specialik haar eijgendommelijken camp lands
in dese heerlikheijt voogdie Geesteren in den Barcel Esch kennelik gelegen, en den Dorp
Camp genaamt, vide breder hier vooren folio 195.
Den 20 julij 1730 post meridiem circa tertiam hebben Arent Kiscamp en sijn huijsvrouw
Jenneken, gecedeert en overgedragen aan de weduwe Derk Roeterink, onder Vreeden
een stukjen boulandt het Nieuwe landt genaamt groodt ruijm 3 schepel gesaij tussen de
weduwe Jannes Hasebroek en Wolter Steeltien haar landt gelegen, als meede een
hoekjen weij- of hooijlandt tussen het landt van geseijde weduwe Hasebroek en Giffel
haar landt onder de voogdie Geesteren boerschap Haarlo te samen gelegen, vide breder
hier voren folio 210.
Den 31 julij 1730 hebben Gerrit Hoenes en Janna ten Have eheluiden sig onder andere
parcelen meede betugtigt in een weijdeken aan het Fokkinks Broek, tussen de weijden
van Steeltien en Roelof Croenen gelegen, vide breder hier vooren folio 232 q.r.
Den 1 augustus 1730 hebben vrouw Bernhardina Backs weduwe van de heer dr.
Warnsink, juffrouw Wilhelmina Warnsinks, gecedeert en overgedragen aan Jan Hemsink
en erven in Rekken haar geregte derde part van het erve en goedt Overbekkink, als
meede een derde part van den uitgank en wijdere bekende uitgangen van gemelte derde
part gelegen in de voogdie Geesteren boerschap Haarloo, vide breder hier vooren folio
235.
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Den 15 augustus 1730 des voordemiddags omtrent 11 uren heeft Anna van Gelder
weduwe van Piter Cnuijts geassisteert met dr. Bomble inleijdinge versogt en erholden in
een geregt vierde part van en aan het erve en goedt Avink in dese heerlikheijt voogdie
Geesteren kennelik gelegen, vide breder bij de acte van inleijdinge in het ordinaris
landtgerights protocol folio 7 q.r.
Den 15 augustus 1730 des voordemiddags omtrent 11 uren heeft Anna van Gelder
weduwe van Piter Cnuijts aan Adolf van Gelder voor eene somma van 200 gulden, als
meede voor het verschodt soo sij reets gedaan heeft, en nog verder sal doen in eene
procedure tegens Jacob Crabbenborg, Harmen Tongerloe en Jan Crabbenborg als
momberen over de vier onmundige kinderen van Garrit Crabbenborg zaliger verbonden,
als meede voor het salaris van dr. Bomble reets verdient en nog verder te verdienen, haar
boven gemelte gereghte aanpart aan het erve en goedt Avink, vide breder hier vooren
folio 243.
Den 5 september 1730 des voordemiddaegs om 10 uiren hebben Garrit Schutten nevens
sijne kinderen Willem Schutten en sijn vrouw, voorts Aeltien, Derck Schutten en sijn
vrouw Jenneken ten Paste bij impotentie van haer man Jan Schutte, en Jan Jaelink
nevens sijn vrouw, aen de Diaconie tot Geesteren gecedeert en overgedraegen, haer
eijgendommelijcke stukies bouwland in dese heerlijkheid voogdije Geesteren op den
Hesseling Esch kennelijk gelegen langs een stuk van ’t erve Warnink en den Hoogen
Wegh, voorts langs Broekers land, en soo als sij deselve stukjes van Gerrit Voorts hebben
aengekogt, vide breeder hier vooren folio 256.
Den 4 october 1730 hebben Adolf van Gelder, als volmagtiger van Anna van Gelder,
weduwe Cnuijts als grootmoeder van Hendrietta Avinks onlangs te Amsterdam
overleden ter eenre, en Jan Crabbenborg neffens Harmen Tongerlo als momberen van
Jan Engelbert, Pieter Andries, Anna en Ursule Crabbenborgh, halve broeders en susters
van gemelte Hendrietta Avinks, ter anderen sijden haer onderling verschil over de
successie van geseide Hend. Avinks afgedaen en gereguleert dat de voorschreven
grootmoeder sal hebben en besitten der overledene ongerede goederen namentlijk een
geregt vierde part van ’t erve en goed Avink, en dat die halve broeders en susters daer
tegen sullen profijteren sodane obligatie van 450 gulden als de overledene heeft gehad
en gevestigt is in ‘t goed Breuker in Geesteren gelegen met den interesse daer op
verschenen, vide breder hier vooren folio 265.
Den 21 december 1730 ’s middaegs omtrent 1 uir hebben Gerrit Smael Bruntink en
Gerritjen Busschers eheluiden aan haaren broeder en swager Willem Smaal Bruntink en
Harmken Smalhorst eheluiden en haare erven vereert gegeven en vervolgens in vollen
eijgendom gecedeert alle haare gerede goederen te weten haar ingedoemte des huijses
soo van ketel pot etc. niets daarvan uitgesondert, voorts haar linnen, uitgesondert het
geene tot haar lijf behoort, dan meede haar levendige have of vee, als paarden beesten
etc. dan nog haar coorngewassen soo in den grondt als binnen ’s huijs, hooij stroo en alle
gereetschap tot de bouwerie behoorende, voorts haar cavenstede de Smaelbruntinks
plaatse genaamt, soo van huijs hof etc. nevens de schoppe en berg daar toe behoorende,
en dan nog haar toebehoorende campken boulandt de Hofstede genaamt, met een hoek
hooijgrondt daar bij of aan, vide breder hier vooren op folio 279.
Den 21 december 1730 ’s nademiddaegs na een uir hebben Willem Smael Bruntink en
Harmken Smalhorst eheluiden haren broeder en swager Garrit Smael Bruntink en
Gerritjen Busschers eheluiden voor de cessie en vereringe aen haer gedaen, bedankt en
uijt erkentenisse van dien aen deselve belooft, dat sij luijden ten tijt haeres levens bij haer
of haere erfgenamen sullen worden verpleegt in huijsvestinge, voorts kost en drank, soo
als sij selfs gewoon sijn dagelijks te profijteren, en tot nakominge van dien soo hebben
comparanten hare persoonen, gerede en ongerede goederen, om sig daer aen in cas van
manquement kost en schadeloos te kunnen verhalen, vide breeder hier vooren folio 281.
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Den 21 december 1730 ’s middaegs om ½ uir hebben Garrit Smael Bruntink en Geertien
Busschers eheluiden malkanderen reciproquelijk betugtigt in navolgende parcelen als 1e
in ’t lant de Boerte genaemt, bestaende in eenige stukjes, 2e in een stuk lant den
Vlaskamp genaemt, 3e in een stukjen lant den Schruer genaemt, 4e in de halve Santbree,
5e in een stukjen boulants schietende aen ’t hoflant van Willem Smael Bruntink, te
saemen onder Geesteren gelegen, en dan nog in een dag grasmajens in ’t Weerder Slag
onder Gelseler gelegen, vide hier vooren folio 282.
Den 3 januari 1731 heeft Anna van Gelder geassisteert met haren volmagtiger Adolph
van Gelder aen juffrouw Bernhardina Consenius weduwe van wijlen de praedicant
Bernhard Avink gecedeert en overgedragen haer aengeërfde vierde part van ‘t erve en
goed Avink, soo haer van haer kleindogter Hendrietta Avinks is aengestorven, met alle
ap- en dependentien van dien, als huijs, hof, schoppe, bouw- en weidelanden, niets daer
van uijtgesondert in deese heerlijkheid voogdije Geesteren boerschap Huir kennelik
gelegen, vide breeder hier vooren folio 283.
Den 30 januari 1731 post meridiem circa primam hebben Garrit Wanninkhof en Garritien
Jacobs eheluiden en haren swager Derk Hartgerink, omdat hij voor haer te betalen heeft
aengenomen verscheiden sommen aen diversche menschen sigh bedragende te samen
vier hondert agt en twintig guldens verkogt in minderinge haer saetgewas, 2e twee
koebeesten op haer stal, en dan nog enig hoij en stroo ter somma van 137 guldens, soo
dat deselve schuldig blijven 29 guldens, waer voor sij dan nog aen haren swager
voornoemt hebben gecedeert des vorderen ingedoemte des huises niets daer van overal
uitgesondert wat name ’t ook hebben mogte, vide breder hier vooren, alwaer de
conditien van woort tot woort ervintlik sijn op folio 287.
Den 1 februari 1731 des agtermiddaegs om half een hebben Garrit Wanninkhoff en sijn
huisvrouw Gerritien Jacobs alsoodanen huis, als haer swager D. Hartgerink in den jaere
1719 tot Geesteren op sijn eigen kosten voor haerluiden getimmert heeft, mits daer voor
betalende 465 guldens bij impotentie van geld ’t selve huis van hem gehuirt ad 19 guldens
jaerlijx, en schoon sij comparanten vermeinen geen ’t minste regt off eigendom nog van
possessie nog andersints te hebben op dit huis, maer dat ’t selve aen sijnen swager
toebehoort, soo verbinden sij in val imand mogte willen sustineren, dat sij comparanten
op wat wijse ’t ook sijn mogte, daer aen enig reëel regt mogten hebben verkregen, ’t
selve regt aen sijnen swager werkelik hebben verbonden, ten einde hij sig daer aen soo
ten respecte van voorschreven somma als van tien iaeren verlopene huir sig daer aen
kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen, vide breder bij de acte hier voren folio
289.
Den 20 februari 1731 heeft Geesken Bals weduwe van Hend. van Assink gecedeert en
overgedragen aen haaren soon Jan Assink en Anneken ter Hasselt eheluiden haaren
inboedel des huses, als cetel podt etc. voorts haar bouwerie met alle levendige haave of
vee namentlik 4 peerden, 4 coebeesten, 2 calvers, 2 varkens, mitsgaders haar coorn, soo
in als buijten de grondt, hooij stroo etc. en eindelik haer bougereetschap als waagen,
ploeg, eggen etc. mits dat de cessionarien daar en tegens ook sullen betaalen aan sijn
hooggraflijke excellentie van Flodroff heere tot Borculoo 206–3–6 doijten aan de
diaconie deser stadt, 405 aan de heer J.L.T. Olmius wegens agterstendige interesse van
een capitaal ad 616 guldens, 88 guldens en aan de heer Willink 55–9–2 maakende te
saamen somma van 754–13– vide breder hier vooren folio 299.
Den 12 meert 1731 heeft N.N. Bernink sekere huwelixe voorwaarde ter secretarie
overgegeven ten fine van protocollatie en registrature de dato den 6 meij 1698 tussen
Wolter Bernink als bruijdegom en Maria Magdalena Braakmans als bruijdt waar van de
conditien hier vooren van woordt tot woordt te vinden sijn op folio 304.
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Den 21 meert 1731 heeft H. Thomasson secretaris der stad Lochum in qualiteit als
executeur van de nalatenschap van wijlen de captein lieutenant Joost Bruggink aen
Hendrik Jan Raat en Jenneken Arentsen eheluiden en erven gecedeert en overgedragen
de geregte halfscheijt van ’t erve Gigink in dese heerlijkheit, voogdie Geesteren kennelik
gelegen, vide breder hier vooren folio 308.
Den 4 meij 1731 heeft Arent Stroon arrest versogt en erholden op een stuk boulandt in
de Boerte onder Geesteren gelegen en toestendig is aan Harmen Morgensterne alias
Elsman, als meede op des selfs stuk hoflandt, soo Willem Hallers van hem in gebruijk
heeft, en dan nog op sijn regt en geregtigheijdt, soo hij heeft aan een stuk lands op den
Hoogen Camp meede onder Geesteren en sulx om daar aan te consequeren betalinge
van eene somma ad .. guldens, vide breder bij de acte in ’t ordinaris landt gerigts protocol
op folio 375.
Op den 8 meij 1731 ante meridiem circa undecimam heeft Christiaan ter Harkel voor dat
sig als borge voor Harmen Morgensteerne heeft ingelaten in securitatem arrest versogt
en erholden voor 53 gulden 18 stuijver op des selfs stuk landt onder Geesteren in de
Buurte gelegen, item op een halven gaarden soo Willem Haller gebruijkt, sijn regt en
eijgendom van een seste part van den Hagens Camp en dan nog sijn regt aan de Smijnks
hegge, vide breder in het ordinaris landt gerigts protocol op folio 380.
Op den 9 meij 1731 des agtermiddags om ½ drie hebben Gerrit ten Broeke en Hend.
Crijgers eheluiden de rato caverende voor haaren absenten vader Joost Crijger voor soo
verre in desen eenigsins betrekkelik mogte wesen aan Jan Culsdom en Megtelt
Overbekkink eheluiden gecedeert en overgedragen haar eijgendommelijke caterstede de
Crijgers plaatse genaamt, sijnde een huijs, hof en een kampken landt daar bij in den
Culsdom kennelik gelegen, vide breder hier vooren folio 316.
Op den 12 meij 1731 des agtermiddags om 2 uren heeft Gerrit Abbink als volmagtiger van
Claudius Antonius Bos arrest versogt op alsodane duijsent rixdaalders met de verlopene
interesse van dien als Wolter Beernink en sijn zaliger huijsvrouw Maria Helena
Braakmans volgens gerigtelijke obligatie dato den 29 augustus 1711 alhier ten protocolle
bekendt tot laste van Albert Cremer, Henr. van Ommeren en Hester Johanna van
Ommeren en sulx om sig daar aan te verhalen, soo als bij de acte van arrest in het
ordinaris landt gerigts protocol is uitgedrukt op folio 383.
Op den 16 meij 1731 des voordemiddags om elf uur heeft Gerrit Lambert Willink pro se
en als volmagtiger van sijn huijsvrouw Johanna Lamberta Kerkhof voor eene somma van
drie duijsent guldens verbonden aan juffrouw Margareta Fokink haar personen en
goederen specialik haar eijgendommelijke erve Lussink in dese heerlikheijt voogdie
Geesteren kennelik gelegen, vide breder hier vooren folio
Op den 17 meij 1731 des agtermiddags om 2 uren hebben Albert Scholten en Aaltien
Nijenhuijs eheluiden aan Jan Dinkelman sijn vrouw en erven voor eene somma van 54
gulden verbonden haare personen gerede en ongerede goederen, specialik haar
eijgendommelijke stukke landt de Goosenkamp genaamt in den Koldenboom onder
Geesteren kennelik gelegen, vide breder hier vooren op folio 326.
Den 18 julij 1731 des nademiddags omtrent 4 uren hebben Harmen en Berentien
Busschers eheluiden voor eene somma van 700 gulden aan dr. Theodorus van Eijl en
erven verbonden hare personen en goederen specialik haar eijgen camp met het huijs
daar op staande den Busschers camp genaamt met den gaarden daar bij hoorende onder
Geesteren gelegen, vide breder hier vooren folio 362.
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Den 21 november 1731 heeft de heer dr. Fred. Willem van Gelder sekere acte dato den
20 junij 1729 ten secretarie ten fine van protocollatie en registrature, waar bij sijn
excellentie Otto Ernst Gelder Grave van Limburg Stirum etc. etc. etc. aan Willem van
Klinkenberg solliciteur militair in ’s Haage voor eene somma van twee duijsent gulden,
dan nog tien duijsent ses hondert en sestig, gelijk ook nog voor eene somma van ses
duijsent drie hondert en feertig, en dan nog voor eene somma van vijf tien hondert
guldens tot securiteijt van voorschreven capitalen en interessen heeft gecedeert en in
vollen eijgendom overgedragen, sekere obligatie van veertig duijsent guldens, soo sijn
hoogwelgeborene tot laste van wijlen den broeder graaf Leopold Grave van Limburg
Stirum etc. heeft, en waar voor de heerlikheijt van Borkeloo verbonden is, edog niet
verder als ter concurrentie van die voorschreven obligatien, en voor soo verre de
capitalen en interessen, in de voorschreven obligatien vermelt, met de costen die daar op
mogten koomen te vallen, sullen koomen monteren, vide breder hier vooren folio 391 et
p.q. modo Joh. Hugens.
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Busschers camp, 10
Buurte, 10

C
Carsenbarg, 6, 7
Cate, 6
Chosij, 4
Cnuijts, 8
Coelmans, 5

Consenius, 3, 9
Cortenhave, 4
Crabbenborg, 7, 8
Crabbenborgh, 8
Crajenhof, 7
Cremer, 10
Crijger, 10
Crijgers, 10
Crijgers plaatse, 10
Croenen, 7
Culsdom, 10

Gigink, 10
Goosenkamp, 10
Groote en Kleijne
Velthuijs, 6

H
Hagens, 3, 5, 6
Hagens Camp, 10
Haller, 5, 10
Hallers, 10
Hannink, 5
Harkel, 10
Harmelink, 3, 6
Harmsen, 3
Hartgerink, 9
Hasebroek, 7
Hasselt, 9
Have, 7
Helleweg, 3
Hemsink, 7
Hennink, 3
Hesseling Esch, 8
Hoenes, 7
Hofstede, 8
Hooge Landt, 5
Hoogen Camp, 10
Hoogen Horster Camp, 6
Hoogen Wegh, 8
Hoppenbrouwer, 2
Hugens, 11

D
Dam, 4, 5
Damme, 6, 7
Derksen, 4
Deventer, 4
Diaconen tot Geesteren,
7
Diaconie tot Geesteren, 8
Diepenheim, 4
Dinkelman, 10
Dorp Camp, 7
Duithe gent. Buth, 2
Duthe genaamt Buth, 2

E
Ebbekink, 3
Ehze, 4, 5
Eijbargen, 5
Eijl, 2, 10
Eijs, 3
Elderinks Gaarden, 4
Emmerik, 2
Engels, 4

Linteloo, 5
Lochum, 4, 10
Loikink, 5, 6
Lubberdink, 4, 7
Luggenhorst, 6
Lussink, 10
Lutteke Willink, 2

M
Markel, 1
Massop, 2
Mattheussen, 4
Meerman, 1
Mensink, 2
Moijdermans maate, 5
Morgensteerne, 10
Morgensterne alias
Elsman, 10
Mulder, 6
Muller, 4
Muns, 2

N
Nagell, 5
Nalenbarg, 4
Neuwencamp, 2
Nieuwe landt, 7
Nijenhuijs, 10
Noortwolde, 1

J
Jacobs, 9
Jaelink, 8
Jalink, 3
Jansen, 5, 6
Joosten, 7

F
Feurkink, 2
Flodroff, 9
Flodroff Wartensleben, 2,
4, 7
Fokink, 10
Fokkinks Broek, 7
Fredriks, 4

Olmius, 1, 9
Ommeren, 4, 6, 10
Overbeel, 3
Overbekkink, 7, 10

K
Karsenbarg, 6
Kerkhof, 7, 10
Ketten, 1
Keurbeek, 1
Kiscamp, 7
Klinkenberg, 1, 2, 3, 4, 11
Knuijts, 7
Koldenboom, 10
Korten Haave, 4

G
Garritsen, 4
Geesteren, 1, 12
Geesterschen Es, 4
Geesterschen Esch, 5, 6,
7
Gelder, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11
Gelselaar, 1, 3, 4, 7
Gelseler, 9
Gerritsen, 4
Gerverdink, 1, 6
Giffel, 7

O

L
Lambergen, 4
Lijmburg en Bronkhorst,
2
Lijmburg Stirum, 2
Limburg Bronkhorst en
Stirum, 3
Limburg Stirum, 2, 11

P
Paste, 8
Pleger, 2, 4
Polsboom, 3

R
Raat, 10
Rekken, 7
Reverink, 2
Rhode van Hekeren, 2
Roeterink, 7
Roeterinks mathe, 6
Rommelinks, 7

S
Santbree, 9
Scholten, 10
Schruer, 9
Schuijrmans plaats, 3
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Index - Registratie van het district Geesteren - Periode 1728-1731
Schutte, 1, 8
Schutten, 8
Smaal Bruntink, 8
Smael Bruntink, 8, 9
Smaelbruntinks plaatse,
8
Smalhorst, 8
Smeink, 5
Smijnks hegge, 10
Soblet, 2
Spanker, 5, 6
Stam, 1
Steeltien, 7
Stroon, 10
Sweers, 5, 6

T

W

Thomasson, 10
Tongerlo, 8
Tongerloe, 7, 8
Tuschede, 4

Wanninkhof, 6, 7, 9
Wanninkhoff, 9
Warninck, 1
Warnink, 8
Warninks plaats, 1
Warnsink, 7
Warnsinks, 7
Weddelink, 4
Weeme, 6
Weerder Slag, 9
Weg stukke, 4
Welmerink, 1
Wemerman, 4

V
Velthuijs, 4
Verstege, 2
Vlaskamp, 9
Voorts, 8
Vreeden, 7
Vunderink, 6

Wentels, 4
Wigink, 1
Wijgink, 6
Willems, 4
Willink, 9, 10
Wissink, 3, 5, 6
Witten, 2
Wolberink, 5

Z
Zutphen, 2
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