Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 388
"Protokol van opdragten ten stadgerigte" - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Stad Borculo - Registratie buurschap Dijke - Periode 1791-1810
Registrature onder de Buurschap Dijke

20.12.1791
Folio 1

Den 20 december 1791 's voor de middaags quartier voor twaalf uuren hebben mr. L.J.
Lambergh en vrouwe Lutgarda ten Cate, echtelieden, gecedeert en overgedraagen, aan
en ten behoeve van monsieur Gerrit ter Weeme en desselvs huisvrouw Janna ter
Meulen, en haare erven, der comparanten eijgendommelijke stukke bouwlands, groot
ruim een molder gezaaij, onder het schependom van deese stad Borculo, op den
Speulbrink, aan de eene zijde naast het land van de gemeensman Berent te Roller, en
aan de andere kant van de erfgenaamen van wijlen Gerrit ter Meulen kennelijk geleegen,
met nog een stuk land daarbij geleegen op den Spulbrink, zijnde den Krom Omme
genaamt. Vide breeder hier vooren folio 1.

05.01.1792
Folio 1 en 2

Den 5 januarij 1792 's voor de middags quartier voor twaalf uuren is bij het stadt gerichte
van Borculo een magescheid met advijs van onparthijdige rechtsgeleerden g'approbeerd
en geslooten tusschen Barta Koopmans, weduwe van wijlen Harmen Boenk, en de
gequalificeerde en aangestelde momboiren, soo over de drie voorkinderen van geseiden
Harmen Boenk in zijn eersten echt bij Gerhardina Smijs geteelt, als over het dogtertien
van haar weduwe, Gerhardina geheten, alle minderjarig, waarbij aan de moeder onder
anderen is aan en erflijk toebedeelt een hofjen voor de Kokspoorte aan de Bleeke, twee
stukjes bouwland onder deese stad geleegen in het Zijde Land, t'einders het land van de
weduwe Bronsvelt, groot ongeveer drie en een half schepel gezaaij, een hoff buiten de
Kokspoorte aan de Koppele, circa één schepel gezaaij groot. Vide breder het weesen
protocol folio 214 et sqq.

13.01.1792
Folio 2 en 3

Den 13 januarij 1792 's voor de middaags ten half twaalf uuren, is bij het stadtgerichte
van Borculo een magescheid met advijs van onparthijdige rechtsgeleerden g'approbeerd
en gesloten tusschen Lammert Meulenkamp op Snellenborg, weduwenaar van wijlen
Willemina Snellenborg, en de gequalificeerde en aangestelde momboiren over de drie
minderjarige kinderen bij wijlen zijne gemelte huisvrouw, in echte geteelt, waar bij aan de
vader is aan en erflijk toebedeelt het huis, neffens het kampjen lands daar bij, zoo en als
dat onder deese stadt in 't scheependom kennelijk is gesitueert, en door hem bewoond.
Vide breder het weesen protocol folio 221 et sqq.

16.02.1792
Folio 3

Den 16 februarij 1792 's na de middaags ten twee uuren hebben Derk Hesselink op
Baneman en Willemina Mol, ehel., voor hondert en vijftig guldens verbonden aan de
Diaconie der stadt Borculo, haar eigendommelijke plaatsjen, Banemans genaamd,
bestaande in een huis, berg en gaarden daar aan gelegen, in dese schependom aan den
Geesterschen Dijk gesitueert. Vide breder hier vooren folio 4 et sqq.

29.06.1792
Folio 3 en 4

Den 29 junij 1792 's voor de middaags quartier voor twaalf uuren hebben Harmen Krunen
en Johanna Elisabeth Trelkers, ehell., gecedeert en over gedraagen aan ende ten
behoeve van Garrit Jan Leppink en desselvs huisvrouw Anneken ter Meulen, en haar
erven, der comparanten eijgendommelijke vier stukjes bouwland, geleegen onder 't
scheependom dezer stadt Borculo, op den Hones Kamp, aller naast het land van den heer
van Borculo. Vide breder hier vooren folio 24.

17.09.1792
Folio 4

Den 17 september 1792 's voor de middags eeven voor twaalf uuren heeft mr. Johan
Hendrik van Basten gecedeert en over gedraagen aan ende ten behoeven van desselvs
knegt Gerrit Jan Fokkink, des comparants eijgendommelijke stukjen hofland, in dese
schependom van Borculo voor de Koks Poorte, langs den hof van den heer en mr.
Lambergh, richter, in het Zijen Land geleegen. Vide breder hier vooren folio 30.
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10.11.1792
Folio 4 en 5

Den 10 november 1792 's voor de middags half twaalf uuren hebben Jan te Velthuijs en
Aleijda Rikkelink, ehell., voor een capitaale somma van een hondert en vijftig guldens,
aan en ten behoeve van Hendrik Kornegoor en zijne erven verbonden, haar comparenten
eijgendommelijke huijs, met een hoff bezijden het zelve, naast de behuijsinge van Jan
Willem Schoelenburg en dat van Gerrit Pagenboom, dan nog een weijde, ongeveer twee
dag maaijens groot, tegens over de behuijsinge van comparanten, staande en geleegen
onder het scheependom deser stadt, in den Dijkhoek. Vide breder hier vooren folio 31
sqq.

04.12.1792
Folio 5

Den 4 december 1792 's middaags ten twaalf uuren heeft de heer Jan Hendrik ter
Meulen, volmagtiger van Anna Duijnshorst, weduwe Francis Flaming, voorts Elisabeth
en Johanna Flaming, dan nog Hendrik Caspers en desselvs vrouwe Garritjen Flaming,
gecedeert en over gedraagen aan ende ten behoeve van Berent te Rolder en desselvs
ehevrouwe Anna Harmanna Tellemans hun comparenten eijgendommelijke hofje of
gaarden grond, in de Kerken Gaardens geleegen, met de een zijde naast den hof van de
kooperen, en met de andere zijde naast die van Jan Willem Leevers. Vide breeder hier
vooren folio 36 en 37.

18.12.1792
Folio 6

Den 18 december 1792 's voor de middaags circa half twaalf uuren heeft Roelof
Neijenkamp gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Lammert
Morgensterne en desselvs huisvrouwe Arne Bannink des comparants eijgendommelijk
halve huijs, staande en geleegen in den Pagendijk, voor Borculo, naast en aan 't halve
huijs zoo van Johanna Heijink toe behoort heeft. Vide breder hier vooren folio 38.

12.06.1793
Folio 6 en 7

Den 12 junij 1793 's agter middaags quartier voor drie uuren heeft de heer Lammert
Bannier als volmagtiger van de heer mr. A.O.F. Bomble Vatebender en de juffrouwe
desselvs susters, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Henders toe
Wesselshuijs, weduwe Daven, en erven, 1e een weijde aan den Geesterschen Dijk,
tusschen het land en de weide van de erven Ligtenberg en den Wunnekerkamp, 2e den
Wunneker of Wesselskamp insgelijks aan den Geesterschen Dijk, langs bovengenoemde
weide, met de eene zijde en met de andere zijde langs het land van de heer richter
Lambergh gesitueert, 3e een kampjen of stuk hoflands als mede aan den Geesterschen
Dijk, met het eene einde in het eerste parceel of de weide van cessionarissen, en met de
andere zijde langs het land van de erven Ligtenberg, 4e dan nog een kampjen met een
akkermaals bosch, in die zelvde weide, met de eenen en met de andere zijde langs een
kamp van de Armen van Borculo, zijnde alle deese parceelen kennelijk geleegen in het
scheependom der stad Borculo. Vide breder hier vooren folio 56 sqq.

17.06.1793
Folio 7

Den 17 junij 1793 's voor de middaags quartier voor elf uuren heeft de heer Lambert
Bannier in qualiteit als voorens gecedeert en over gedraagen aan en ten behoeve van
Reint, Arend, en Aaltien Bannink een stukjen bouwland op den Kollenboom, tusschen
het land van de cessionarien, gesitueert en geleegen in het scheependom der stad
Borculo. Vide breder hier vooren folio 62 sqq.

17.06.1793
Folio 7 en 8

Eodem die 1793 's voor de middaags ten elf uuren heeft meergemelde heer Lambert
Bannier in qualiteit als voorens gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Hendrik Mullerie en erven een stukjen bouwlandt, gelegen in het schependom van
Borculo, op den Kijwijts Kamp, aan het land van kooper cessionaris. Vide breder hier
vooren folio 65 sqq.

17.06.1793
Folio 8

Eodem die 1793 's voor de middaags ruijm elf uuren heeft de heer Lambert Bannier, in
qualiteit als vooren gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Berent te
Roller desselvs huisvrouw Anna Tellemans, en erven, een stuk bouwland geleegen op
den Kokskamp in het scheependom der stad Borculo, tusschen de landerien van Reind
Bannink op de Lebbenbrug. Vide breder hier vooren folio 67 sqq.
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17.06.1793
Folio 8 en 9

Eodem die 1793 's voor de middaags quartier over elf uuren heeft de heer Lambert
Bannier in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Margaretha Schapers, weduwe wijlen Hendrik Jan Meijlink, en erven, twee stukjes land
met de Groene Weg, met een akkermaals bosjen daar agter agter staande en gelegen,
onder het scheependom deser stadt Borculo, aan de Grolsche Steege, tusschen het land
van Berent te Roller en Toone ter Harkel. Vide hier vooren folio 70 sqq.

17.06.1793
Folio 9

Eodem die 1793 's voor de middaags ten half twaalf uuren heeft meergemelde heer
Lambert Bannier, in qualiteit als voorens, laastelijk nog gecedeert en overgedraagen aan
en ten behoeve van Hendrik Trelkers, desselvs huisvrouw, en erven, een stuk bouwland
kennelijk geleegen onder het schependom deser stad Borculo, op den Deugen Weerd,
aan de eene zijde langs de weide van den bouwman op Gijgink, en met de andere zijde
langs een stuk land van den heer deser heerlijkheid. Vide breeder hier vooren folio 73.

22.07.1793
Folio 9 en 10

Den 22 julij 1793 's agtermiddags ruijm vijf uuren heeft Jacob Wessels voor eene somma
van twee hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van juffer Amelia Grotenhuijs
en haar erven, comparants eijgendommelijke drie stukken bouwlands, te zaamen groot
ongeveer neegen schepels gezaaij, in den schependom van dese stad, buijten de
Geestersche Poorte, in den Warnink Mathe, naast malkander, met de eene zijde naast
het weijdeland van de hoogen heer deser stad en heerlijkheid, en met de andere zijde
naast het land van Jan van Dassen. Vide breeder hier vooren folio 87.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 18 october 1804"

20.08.1793
Folio 10

Den 20 augustus 1793 's voor de middaags ruijm half twaalf uuren heeft Johanna Heijink
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Lambert Morgensteren, desselfs
ehevrouw Arne Bannink, en erven, des verkooperens eijgendommelijke halve huijs,
staande en gelegen in den Pagendijk, buijten Borculo aan het halve huijs van koopers
cessionaris. Vide breede hier vooren folio 89 sqq.

22.11.1793
Folio 10

Den 22 november 1793 's agter middaags ruijm half vier uuren heeft Berend Elberink
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van desselvs kleijn of achter nigte Triene
Giegink des comparants eijgendommelijke campjen bouwlands, het IJmen Kempken
genaamd, groot ongeveer drie schepels gesaaij, kennelijk in deese scheependom van
Borculo, ter eenere zijde aan den Kleijnen Spelbrink en aan de andere zijde aan de Haare
geleegen. Vide breeder hier vooren folio 91 sqq.

03.02.1794
Folio 11

Den 3 februarij 1794 is bij een weledelen landgerigte van Borculo een maagscheid
geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Aleijda Leppink, weduwe wijlen Jan
Hendrik Alverink ter eenre, voorts Garrit Willem Alverink en Wernerus Helmes, als
voogden over de vier onmundige kinderen van wijlen Jan Hendrik Alverink en Aleijda
Leppink voornoemd ter andere zijde, waarbij onder anderen aan de moeder en eerste
condividente is aan en toebedeelt, 1e de eene halfscheijd van een hoeke hooijland, groot
ongeveer 1½ dag maijens, geleegen bij 't Welle, 2e een dito groot ongeveer twee dag
maaijens, geleegen in het scheependom van Borculo, bij 't Dievelaar en waar van de
andere wederhelft de vier onmundige kinderen zullen blijven bezitten. Vide breder hier
van het weesen protocol folio 131 sqq.

18.03.1794
Folio 11 en 12

Den 18 maart 1794 's middags om twaalf uuren heeft Jan Smies in qualiteit als executeur
van wijlen Berentjen Hemsink, weduwe Garrit Smies, gecedeert en overgedraagen aan
ende ten behoeve van monsr. Gerrit Jan Leppink en desselfs ehevrouwe Anna ter
Meulen een hoff in den Kerken Gaarden onder het scheependom deser stad Borculo,
met de eene zijde naast den hof van Goosen Smies, en met de andere zijde naast den
hoff van Egbert Luiken geleegen. Vide breeder hier vooren folio 98 sqq.
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06.05.1794
Folio 12

Den 6 maij 1794 's agtermiddags ruijm vijf uuren hebben de freulens gesusters C.C.F. en
A.F.P. baronessen van Schleusing gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van
Harmen Mulders en erven haar comparanten eijgendommelijke stukke bouwland, groot
twee en een half schepel gesaaij, kennelijk geleegen in het scheependom deser stad
Borculo op den Kollenboom. Vide breder hier vooren folio 111

17.05.1794
Folio 12

Den 17 maij 1794 's middags quartier over twaalf uuren heeft Harmanus Boerman als
volmagtiger van Jan Kramer en Maria Roelof, ehell., gecedeert en overgedragen aan
ende ten behoeve van Margaretha Schaapers, weduwe wijlen Hendrik Jan Meilink, en
haare erven, zijns comparants principalen eijgendommelijke hoff, bij Willem Hamersteen
in gebruijk, en geleegen in den scheependom dezer stad Borculo, aan de Grolsche Steege,
tusschen de hooven van Jochem Kobus en boven gemelde koperse cessionarissen. Vide
breder hier vooren folio 113.

01.12.1794
Folio 12 en 13

Den 1 december 1794 's avons ten half ses uuren heeft Elsjen van Leeuwen, weduwe van
wijlen Gerrit te Velthuijs, bij testament tot haare eenige en universele erfgenaamen, van
alle haar comparante goederen, zoo gereede als ongereede, van wat aart of natuur die
ook mogten wesen, geinstitueert en geroepen, die geene welke op den sterfdag haar de
naastbestaande zullen bevonden worden. Vide breder hier vooren folio 118 sqq.

16.12.1795
Folio 13

Den 16 december 1795 's avonds ten half ses uuren heeft Elsjen van Leeuwen, weduwe
van Gerrit te Veldhuijs, ten fine van alimentatie gecedeert en overgedragen aan en ten
behoeve van Berend Naaldenbergh haar comparante geregte halfscheid aan 't huijs en
daar agter gelegen hoff, gelegen buijten de Kokspoorte, voor desen stad, naast de
behuijsinge en den hof van Hendricus te Roller en door cessionarissen gebruijkt en
bewoond, als ook de halfscheid van een stuk lands, het Hasebroek Land genaamd, groot
in 't geheel een half schepel gezaaij, kennelijk leggende in 't scheependom van Borculo
ten wederzijden naast het land van Garrit Jan Kleijne te Veldhuijs. Vide breder hier
vooren folio 127 sqq.

20.05.1796
Folio 13

Den 20 maij 1796 's voor de middaags ten elf uuren heeft Jan Grotenhuijs gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Hendrik Jan Henselaar en desselvs huijsvrouwe
Cornelia Sloet, en erven zijns comparants eijgendommelijke hoff, kennelijk gelegen onder
het scheependom deser stad in den Geesterschen Dijk, tusschen de hooven van Jan van
Dassen en Berent Ruerink. Vide breeder hier vooren folio 136.

20.05.1796
Folio 14

Den 20 maij 1796 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben de freulens gesusters
Maria Augusta en Hendrica Christina van der Mosëll gecedeert en overgedragen aan en
ten behoeve van Hendrik Jan Henselaar en desselvs huijsvrouw Cornelia Sloet, en erven
hun comparanten eijgendommelijke cavenstede, de Blenke genaamt, met zijn
onderhoorige landerijen, regten en geregtigheden, kennelijk geleegen onder het
scheependom van Borculo, buurschap Dijke, Vide breder hier voor folio 137.

04.08.1796
Folio 14

Den 4 augustus 1796 ''s voor de middaags ten half twaalf uuren heeft Jacob Lucas voor
een capitaal van agt en sestig guldens verbonden aan en ten behoeve van Gerhard ter
Meulen en Harmina Mullerink, en erven, comparants eijgendommelijke halfscheijd van
den onverdeelden hoff in de Karken Gaardens, tusschen de hooven van G.J. Leppink en
H. Veldink, voor dese stad Borculo kennelijk gesitueert. Vide breeder hier vooren folio
139.
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10.07.1797
Folio 14

Den 10 julij 1797 's voor de middaags ten elff uuren heeft heeft G. ter Meulen, in qualiteit
als gevolmagtigde van desslevs moeder, vrouwe Jacoba Lugard weduwe wijlen mr. G. ter
Meulen, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Harmanus ten Harkel
en Willemina Braakmans, en erven het plaatsjen of caterstede, het Foeland genaamt,
bestaande in een huijsjen, bouw- en weijdeland, kennelijk in desen schependom Borculo,
buurschap den Waterhoek gelegen. Vide breder hier vooren folio 159 sqq.

26.04.1798
Folio 15

Den 26 april 1798 's voor de middaags ten tien uuren heeft Jacoba Maria Tellemans
gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Morgenstern, Arend Jan
Morgenstern en desselvs huijsvrouw Aaltien te Vrugte, en erven, haar comparants
eijgendommelijken hoff, den Roller Hof genaamd, geleegen in het scheependom van
Borculo, schietende met het eene eijnde aan de Grolsche Steege en met het andere
eijnde aan den Rollerkamp. Vide breeder hier vooren folio 181.

21.05.1798
Folio 15

Den 21 maij 1798 voor de middaags ten tien uuren hebben Hendrik Jan Henselaar en
Cornelia Sloet, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Harmanus
Elberink, hun eijgendommelijke hoff in den Geesterschen Dijk, tussen de hooven van de
weduwe Willem van Dassen, en Berent Roerink, in het scheependom van Borculo
kennelijk geleegen. Vide breeder hier vooren folio 183.

21.05.1798
Folio 15

Den 21 maij 1798 's voor de middaags ruijm tien uuren hebben Hendrik Jan Henselaar en
Cornelia Sloet, ehel., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Hendrik
Kreunen en desselvs huijsvrouw Geertruij Hennekers, en erven, hun eijgendommelijken
hoff, gelegen voor de Geestersche Poort aan de Geesterschen Dijk, naast den hoff van
wijlen Jan Wissink. Vide breeder hier vooren folio 184.

25.06.1798
Folio 16

Den 25 junij 1798 is op vertooning der quitantie des 40e penninks ten protocolle gebragt
een acte van cessie, voor het gerichte gepasseerd op den 27 februarij 1798 's agter
middags ten drie uuren, waar bij Evert Broeker in qualiteit als rentmr. van de
gedeputeerden der finantien dezes quartiers heeft gecedeert en over gedraagen aan
ende ten behoeve van Arend Kreunen en die zijn vrouw Gerhardina Berendsen, voorts
mede aan Roelof Kreunen en Amelia Berendsen, en erven, een stuk lands, de Haar of
Cruijskamp genaamd, kennelijk in het scheependom van Borculo geleegen. Vide breeder
hier vooren folio 187.

03.07.1798
Folio 16

Den 3 julij 1798 's voor de middaags ten tien uuren heeft dor. L.J. Lambergh en vrouwe L.
ten Cate, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Arent Jan Voors
en desselvs huijsvrouw Geertien Nijenkamp, en erven, comparanten eijgendommelijke
stuk bouwland, groot een half mudde gezaaij, geleegen bij Borculo, in het scheependom,
in het Zijden Land, naast den hoff van de weduwe Hennekers. Vide breeder hier vooren
folio 180.

03.07.1798
Folio 16

Eodem die 1798 's voor de middaags ruijm tien uuren heeft gemelte dor. L.J. Lambergh en
desselvs vrouwe L. ten Cate gecedeert en overgedraagen aan Teunis Leemreise en
Garritjen ten Broeke, ehell., en erven, hun comparenten eijjgendommelijke twee stukjes
gaarden grond, bij Fokkink in pagt, geleegen aan den Geesterenschen Dijk, in het
scheependom van Borculo. Vide breeder hier vooren folio 182.

11.10.1798
Folio 17

Den 11 october 1798 's voor de middaags ten half elff uuren hebben mr. L.J. Lambergh en
vrouwe L. ten Cate gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Willem
Laarberg en deszelvs huijsvrouw, voorts mede aan J.H. Brandenberg en deszelfs
huijsvrouw, hun comparanten eijgendommelijke hoff aan de Grolsche Steege, agter den
hoff van den chirurgijn Danckerts, in het scheependom van Borculo. Vide breeder hier
vooren folio 184.
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11.10.1798
Folio 17

Eodem die 1798 's voor de middaags circa elff uuren hebben de hier booven genoemde
comparanten gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Willem
Laarberg en desselvs huijsvrouw, en erven, hun comparanten eijgendommelijke stukke
bouwlands in het scheependom van Borculo, in de Vicarie langs het land van Arent Jan
Voors en tussen een Armen Stukke en bij of omtrent een stuk lands van G.J. Hilverink.
Vide breeder hier vooren folio 185 sqq.

22.11.1798
Folio 17 en 18

Den 22 november 1798 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert,
opgerigt en geslooten tussen Willemina ter Horst, weduwe van wijlen Lambert Kreunen,
ter eenre, en haare meerderjaarige kinderen, benevens de gequalificeerde momboiren
over de nagelatene weesen van wijlen haar zoon Jan Kreunen, ter andere zijde, waar bij
aan de moeder en eerste condividente voor de eene halfscheijd onder meer anderen is
aan en toebedeelt geworden als vijf stukken lands op den Ligtenhorst bij Borculo, tussen
de landerijen van G. ter Horst, de weduwe Jan Beumer, H. Elberink, J. Kobus en G.N.
Dankers, kennelijk geleegen, nr. 3 en 4 op den inventaris gespecificeert, voorts drie
koeweijden in de Dikkers Maat, nr. 10, dan nog het hooijland, de Diepe Maat genaamd,
schietende langs de Berkel, aan haar zoon Arend Kreunen een kampjen lands, het
Kolksken genaamd, aan den Ligtenhorst, nr. 3, benevens een hoff op de Ligtenhorst,
tussen de hooven van de erven G. Vatebender en J.F. Santvoort, nr. 7, aan haar zoon
Roelof Kreunen het bezit van een kamp land agter de Deugeweert schietende langs het
land en weijdegrond van Jan Wissink, benevens een hoff voor op den Deugeweert, naast
den hoff van de erven Otto Beumer, nr. 9, aan de kinderen van wijlen haar zoon Jan
Kreunen den eijgendom van drie stukken lands op den Klokken Kamp, naast het land van
Jan Hartelman, nr. 1, dan nog een halven gaarden, op conditie daar bij geëxprimeert, in
de Gielshorst tussen de gaardens van de weduwe Jan Smijs, en Jan Smijs, alle welke
perceelen kennelijk zijn geleegen onder het scheependom der stad Borculo. Vide breeder
hier van het weesen protocoll folio 263 sqq.

13.02.1799
Folio 19

Den 13 februarij 1799 's agter middaags ten twee uuren heeft Garritjen Hoebink
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerhard ter Meulen en desselvs
ehevrouw Harmina Mullerink, en erven, comparants eijgendommelijke een negende part
van en aan een parceel bouwlands op den Triers Kamp, waar van de overige agt negende
parten cessionarien zijn toebehoorende, geleegen onder het scheependom van Borculo,
buijten de Koks Poort, met de eene zijde naast den Banninks Camp, en met de andere
zijde naast het land van de weduwe Goosen te Relker. Vide hier vooren folio 187 sqq.

19.03.1799
Folio 19

Den 19 maart 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt
en geslooten tussen Jannes Vunderink, weduwenaar van wijl Elisabeth Nijenhuijs ter
eenere, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de twee
minderjaarige kinderen bij wijlen zijn ehevrouw verwekt, waar bij onder conditien daar bij
uijtgedrukt aan de vader en eerste condivident is aan en toebedeelt onder anderen de
halfscheid van een vijf twaalfde gedeelte van een halven dag maaijens hooijland in een
hooijmathe, de Musermans Mate genaamd, geleegen in het Fockink Broek onder
Borculo, blijvende gemelde parceel tot de beloofde uijtkeering voldaan zal zijn
verbonden. Vide hier van breeder het wezen protocol folio 3.
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17.04.1799
Folio 20

Den 17 april 1799 's middaags ruijm twaalf uuren hebben Lambert Meulenkamp op
Snellenborg en desselvs huijsvrouw Geertien Dijkweevers, mitsgaders Jan Snellenborg
en Garrit Meulenkamp, pro se et q.q., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve
van Harmina Charlotta Sijbilla Kompffen, weduwe Franciscus Hubertus Pott, en erven,
comparanten eijgendommelijke kamp of eenige stukken bouwlands, groot ongeveer tien
scheepels gesaaij onder het scheependom Borculo, buurschap Dijke, bij het goed
Kreunen, den Lagen of Leegen Snellenborg genaamd, schietende aan de eene zijde dwars
langs Kreunerts Braak en 't land van Garrit Jan Kleine Velthuijs en aan de andere kant
dwars aan 't land van verkooperen, voorts t' eindens ter eenre zijde aan 't land van
koperse, den Hoogen Snellenborg genaamd, en aan de andere zijde aan dat van Berend
te Roller. Vide breeder hier vooren folio 195.

26.07.1799
Folio 20

Den 26 julij 1799 's middaag circa twaalf uuren hebben mr. L.J. Lambergh en deszelvs
ehevrouwe L. ten Cate gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Arend Jan
Morgensterene en desselvs huijsvrouw Aaltien te Vrugte, en erven, hun
eijgendommelijke perceel of stuk hofland aan de Grolsche Steeg voor Borculo, agter de
Pastorie Hoff bij het Roller. Vide breeder hier vooren folio 200 sqq.

26.07.1799
Folio 21

Den 26 julij 1799 's middaags twaalf uuren hebben Arend Jan Morgensterene en Aaltien
te Vrugte, ehell., verbonden voor eene capitale somma van drie hondert guldens, aan
ende ten behoeve van mr. L.J. Lambergh en desselvs ehevrouw L. ten Cate, en erven,
hun eijgendommelijke stuk hoffland aan de Grolsche Steege voor Borculo, agter den
Pastorien Hoff bij het Roller, kennelijk geleegen. Voorts haar eijgendommelijke Halven
Hoff mede aan de Grolsche Steege voor Borculo gesitueert, waar van de wederhelft haar
broedeer Jan Morgensterene toebehoord. Vide breeder hier vooren folio 202 sqq.

26.07.1799
Folio 21

Den 26 julij 1799 's middaags quartier over twaalf uuren hebben dor. L.J. Lambergh en
vrouwe L. ten Cate, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Garrit
Jan Hilverink en desselvs huijsvrouw Henders Huiskers, en erven, hun eijgendommelijke
stuk bouwlands in de Vicarie agter Slots Hoff en langs het land van Arent Jan Voors en
tussen een Armen stukke in het scheependom van Borculo. Vide breeder hier vooren
folio 205.

18.12.1799
Folio 21 en 22

Den 18 december1799 's avonds ruijm zeeven uuren hebben Garrit Kluvers en Grietjen
Kremers, ehell., voor een capitaal van twee hondert negen en dertig guldens, zeventien
stuijvers en agt penningen, verbonden aan ende ten behoeve van Hendrik Willink
Jurriaanszoon en erven hun eigendommelijke twee stukken bouwlands, groot acht
scheepels gezaaij, kennelijk onder het scheependom deser stad Borculo en wel het eene
stuk met de eene zijde naast het land van Reijnd Bannink aan de Lebben Brugge, en met
de andere zijde naast de daar langs schietende Steege, en het andere stukke met de eene
zijde naast het Laage Land, en met de andere zijde langs of naast het land , de Vicarie
genaamt, op den Schollen Kamp. Vide breeder hier vooren folio 287 sqq.

14.02.1800
Folio 22

Den 14 februarij 1800 's avonds circa half acht uuren hebben Arend Kreunen en desselvs
vrouw Gerhardina Berendzen, voorts Roelof Kreunen en Amelia Berendzen, ehell.,
verbonden voor eene capitaal somma van een duijzend caroli guldens aan ende ten
behoeve van Johanna Elisabeth Thomasson, weduwe G.J. van Eps, en erven, hun
eijgendommelijke camp lands de Haar of Kruijskamp met zijn akkermaals hegge,
mitsgaders een campje, het Kolcksken geheeten, agter aan de Ligtenhorst, voorts nog
een campje lands, de Geere genaamd, schietende aan de Deugeweerd, alle drie
parceelen kennelijk in het scheependom van Borculo. Vide breeder hier vooren folio 211
sqq.
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01.03.1800
folio 22 en 23

Den 1 maart 1800 is bij het gerichte van Borculo een maagscheijd geapprobeert,
opgericht en gesloten tusschen Bartha Koopmans, weduwe van wijlen Arent Jan Heijink,
ter eenre, voorts de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over haar
minderjaarige zoontie, Willem genaamt, ter andere zijde, waar bij op conditien daar bij
vermeld, aan de moeder eerste condividente is aan en toebedeelt een hofje voor de Koks
Poorte aan de Bleecke twee stukjes bouwland in het Zijden Land, te eindens het land van
de erven Bronsveld, groot ongeveer drie en een half scheepel gezaaij, een hofjen buijten
de Kokspoort aan de Koppel, circa een schepel gezaaij groot, alle de genoemde parceelen
onder het scheependom van Borculo kennelijk gesitueert en welke gemelde parceelen bij
deese zijn en blijven verbonden tot de adimpletie van het daar bij voorschreven. Vide
breeder het wezen prothocol folio 364 sqq.

15.03.1800
Folio 23

Den 15 maart 1800 's middaags ten twaalf uuren heeft Johanna Gerridina Bruekers,
weduwe Goossen te Relker, gecedeert aan ende ten behoeve van haar zoon Arent Jan te
Relker en desselvs huijsvrouw Gerhardina Cobus, en erven, haar eijgendommelijke
werkhuijs, kennelijk buijten de Geestersche Poort dezer stad bij de Bleecke staande, met
alle gereedschap als keetel, putten en twee oude kommen, dan nog een koeweijde in de
Rietmaate, met het eene eijnde aan de weijde van Goossen Griemelink en met het ander
eijnde aan de Agterste Juffer Maate, als mede een koeweijde in de Juffer Maate, met het
eene eijnde aan de Riet Maate en met het andere aan de Voorste Juffer Mate of Mullers
Weijde. Vide breeder hier vooren folio 214.

06.05.1800
Folio 24

Den 6 maij 's 1800 agter middaags ten vijf uuren hebben Garrit Kleuvers en Gerritjen
Kremers, ehell., voor eene capitale somma van een hondert negen en vijftig guldens en
zeven stuivers, aan ende ten behoeve van Egbert Harmanus Huijskes en Anna Roelof
Crejenhorst, ehell., en erven, twee stukken bouwlands, groot agt schepels gezaaij, 't eene
stuk met de eene zijde naast 't land van Reijnd Bannink aan de Lebbenbrugge, en met de
andere zijde naast die daar langs schietende steege, en 't andere stukke, met de eene
zijde naast 't Laage Land, en met de andere zijde langs de landerijen, de Vicarije genaamt,
beijde op den Schollen Kamp, onder 't scheependom van Borculo. Vide breeder hier
vooren folio 216.

12.05.1800
Folio 24

Den 12 maij 1800 's agter middaags ten een uuren hebben G. Meerman en Diena
Dengerink, ehell., voorts Maria Meerman en Jan Beeukes, ehell., als mede Hendrikus en
Jan Willem Meerman, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Steeven van
Has Willems zoon, een hoff aan den Geesterschen Dijk, met de eene zijde naast den hoff
van de weduwe Jan Smijs, en met de andere zijde naast die van de weduwe Johannes
Prior, kennelijk onder het scheependom van Borculo. Vide breeder hier vooren folio 222.
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06.06.1800
Folio 25

Den 6 junij 1800 is bij het gerichte van Borculo een maagscheijd geapprobeert, opgericht
en geslooten tusschen Anneken Cornegoor, weduwe van wijlen Jan Willem
Schoelenborg ter eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over
haare vier onmondige kinderen ter andere zijde, waarbij op conditien daarbij
geëxprimeert, aan de moeder is aan en toebedeelt den imboedel des huijses, gezaaij en
gewasch op den lande, mest en mestregt, blijvende de ongereede boedels goederen,
welke bestaan in de navolgende parceelen, als
• Een huijs en hoff, het Groote Veldhuijs genaamd, geleegen in het scheependom van
Borculo
• Een weijde aan of naast het huijs geleegen, een en een halve dag maaijens groot
• Een weijde, de Hooge Weijde genaamt, groot een vierde dag maaijens, geleegen bij of
aan het Tieuwland
• Een hoek bouwland in de Kappers Mathe, groot 5 spind gezaaij lands,
gelijk mede de lastige boedels schulden in gemeenschap en bij dit maagscheijd
verbonden. Vide breeder het weezen prothocol folio 392 sqq.

26.08.1800
Folio 25

Den 26 augusti 1800 's voor de middaags ten elf uuren hebben Garrit Kluivers en Anna
Margaretha Cramers, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van mr.
L.J. Lamberg en desselvs ehevrouw L. ten Cate, en erven, hun eijgendommelijke hoff of
gaarden in het scheependom van Borculo, buijten de Kokspoort aan den Steenweg, naast
de Gasthuijs Hooven. Vide breeder hier vooren folio 223 sqq.

08.11.1800
Folio 26

Den 8 november 1800 's voor de middaags ten tien uuren heeft Anna Margaretha
Nolmeijer, weduwe Jan Smijs, gecedeeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Hendrik Scharperoort en desselvs huijsvrouw Janna Schreijbelt, en erven, haar
eijgendommelijk hoff, kennelijk in het scheependom van Borculo aan de Geesterschen
Dijk, naast den hoff van Steeven van Has, en in gebruijk bij Engbert Smijs. Vide breeder
hier vooren folio 225.

08.11.1800
Folio 26

Eodem die 1800 's voor de middaags ruijm tien uuren heeft boovengemelde Anna
Margaretha Nolmeijer, weduwe Jan Smijs, overgedraagen aan den mr. chirurgijn
Godfried Leefers en erven, haar eijgendommelijke vier stukjes land of hofgrond, geleegen
onder het scheependom van Borculo, aan den Ligtenhorst op de Gielshorst, met de eene
zijde naast den hoff van J. Kobus, en met de andere zijde naast het land van de kinderen
van wijlen Jan Kreunen. Vide breeder hier vooren folio 227 sqq.

02.03.1801
Folio 26 en 27

Den 2 maart 1801 's voor de middaags ten halff twaalf uuren hebben Hendricus Pasman
en Johanna Heijink, ehell., verbonden voor een capitale somma van twee hondert
guldens ten behoeve van Berent Mulderink, Gerhard ter Meulen en deszelvs huijsvrouw
Harmijntie Mulderink, en erven, hun eijgendommelijke campjen lands, de Pellewevers
Camp genaamd, kennelijk onder het scheependom van Borculo, buurschap Dijke, tussen
of naast het land van rentgeever en de Gemeene Steege. Vide breeder hier vooren folio
233 sqq.

14.04.1801
Folio 27

Den 14 april 1801 's agter middaags ten een uuren hebben Gerrit Platvoet en Geertrui
Smit, ehel., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Hendrik Vrugteman
en deszelvs huijsvrouw, en erven, hun eijgendommelijken hoff, kennelijk in het
scheependom van Borculo, tusschen den Schollen en Banninks Camp. Vide breeder hier
vooren folio folio 240 sqq.

13.05.1801
Folio 27

Den 13 maij 1801 's voor de middaags ten elff uuren heeft J.H. Bakker gecedeert en
overgedraagen aan en ten behieve van J. Grotenhuijs en desselvs huijsvrouw Hendrica
Santvoort, en erven, zijn eijgendommelijke tuijn of hoff, kennelijk geleegen buijten de
Koks Poorte dezer stad Borculo, tussen de hooven van koopers en de kinderen van J.W.
Leefers. Vide breeder hier vooren folio 246 sqq.
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16.05.1801
folio 27

Den 16 meij 1801 's voor de middags ten half twaaf uuren hebben Willem Klein
Kormelink en Aleida ter Baak, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve
van Gerrit Bomers en desselvs huijsvrouw Willemina Beusink, en erven, hun
eijgendommelijke stukke bouwlands, groot ongeveer twee schepel gezaaij, kennelijk in
het scheependom Borculo, tussen de landerijen van Jan Willem en Christiaan Groot
Kormelink en t'eindens aan de Leerink Beek. Vide breeder hier vooren folio 248.

05.08.1801
folio 28

Den 5 augusti 1801 's voor de middags ten tien uuren heeft mr. J.J. Schluiter in qualiteit
als volmagtiger van Steven Broeker voor de somma van vier hondert en dertig guldens,
met peindinge geprocedeert op de gereede en ongereede goederen, Roelof ter Horst en
die zijn ehevrouwe toestendig, speciaal op hunlieder eijgendommelijk hoff aan den
Geesterschen Dijk, en een stuk bouwlands op den Ligtenhorst, beide onder het
scheependom dezer stad kennelijk gesitueert. Vide breeder hier van het ordinaris stads
gerichts protocoll folio 275 sqq.
[In de marge staat geschreven:] "Deze acte is gerojeerd den 17 augusti 1801".

12.03.1802
Folio 28

Den 12 maart 1802 's voor de middaags ten halff twaalf uuren hebben Jacob Wessels en
Willemina Wansink, ehell., verbonden voor eene capitaale somma van een hondert en
vijftig guldens aan ende ten behoeve van David de Haas, te Zutphen, hun
eijgendommelijke drie stukken bouwlands, groot te zaamen ongeveer zes scheepels
gezaaij, schietende met den eenen einde aan de Hesselinks Beek, en met het andere
eijnde teegens het land van Garrit Heilers, dan nog een hoff in den Geesterschen Dijk,
naast den hoff van Berend te Rolder en Gerrit Heilers land, alle welke parceelen onder dit
scheependom Borculo zijn gehoorende. Vide breeder hier vooren folio 267.
[In de marge staat geschreven:} "Deeze acte is geroyeerd den 6 julij 1803".

11.03.1802
Folio 28 en 29

Den 11 maart 1802 's voor de middaags ten half twaalf uuren heeft Arend Jan
Morgensterene met peindinge geprocedeert op de ongereede goederen van Jan
Morgensterene als,
1e op den halven hoff, den Roller Hoff genaamt, kennelijk in het scheependom Borculo,
schietende met de eene zijde aan de Grolsche Steege, en met 't andere aan den Roller
Kamp
2e op een huijs in den Paagen Dijk eeven buijten deser stads Kokspoorte, in zoo verre
gepeindete daar aan is berechtigd.
Vide hier van breeder het ordinaris stads gerichts prothocol folio 278.

17 .05.1802
Folio 29

Den 17 maij 1802 's avonds circa acht uuren hebben Hendrik Jan Henselaar en Cornelia
Sloet, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Gerrit Jan Wessels en
erven, hun eigendommelijke plaatsjen of cavensteede, de Blenke genaamt, kennelijk in
het scheependom van Borculo, buurschap Dijke in den Waterhoek. Vide breeder hier
vooren folio 274.

17.05.1802
Folio 29

Den 17 maij 1802 's avonds ten acht uuren heeft Gerrit Jan Wessels voor een capitaal van
vijf hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van Hendrik Jan Henselaar en
desselvs huijsvrouw Cornelia Sloet, en erven, zijn eigendommelijke plaatsjen of
cavenstede, de Blenke genaamt, geleegen in het scheependom van Borculo, in de
buurschap Dijke in de Waterhoek. Vide breeder hier vooren folio 275.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimand 1810. Vide breder hiervoren folio 477".
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21.05.1802
Folio 29

Den 21 maij 1802 's middaags twaalff uuren hebben Engbert Smijs en desselvs
huijsvrouw Janna Maatjes voor een capitaal van een hondert guldens, aan en ten
behoeve van Abraham Elsas en Sophia Abrahams, ehell., verbonden hun
eigendommelijke drie stukjes land of gaarden grond, tusschen de landerijen van
Brunsveld en de Provisorie van Borculo en het land van Schluising kennelijk geleegen, te
zaamen groot circa twee en een half scheepels gezaaij, voorts een stukjen lands, tussen
de landerijen van Jan Derk Voors en dat van de comparanten kennelijk geleegen, groot
circa een en een half schepel gezaaij. Vide breeder hier vooren folio 277.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 12 maij 1803''.

24.05.1802
Folio 30

Den 24 maij 1802 's voor de middags ten halff twaalff uuren hebben Harmanus Kluivers
en Jenneken ter Weeme, ehell., verbonden voor en capitaale somma van vier hondert
guldens, aan en ten behoeve van Steven van Has W.z., hun eigendommelijke stukke
bouwland, groot ruijm zes scheepels gezaaij, het Zijland genaamt, in het scheependom
van Borculo, met de westzijde langs 't land van H. Veldink en met de oostzijde langs 't
land van Berent te Rolders, den zoo genaamde Weggenkamp, is geleegen. Vide breeder
hier vooren folio 280.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 24 van bloeimaand 1809. Vide 't prothocol van affectatie der
stad Borculo folio 458".

27.08.1802
Folio 30

Den 27 augusti 1802 's voor de middaags ten elff uuren heeft Jacob Lucas gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van Hendrik Huiskes en desselvs ehevrouw
Roelfken Jansen, en erven, zijn eijgendommelijke halven hoff, waar van de wederhelft
toebehoort aan Henders Lucas, weduwe van Arent Landewers, kennelijk bij Borculo in de
Kerken Gaardens, naast den hoff van G.J. Leppink, dan nog een stukjen bouwland, groot
circa een schepel gezaaij in het Sijde Land, tusschen het land van Willem Hamerstein en
dat van L.J. Lambergh kennelijk geleegen. Vide breeder hier voor folio 287 sqq.

20.09.1802
Folio 30 en 31

Den 20 september 1802 is bij het stad gerichte van Borculo met afvijs van rechsgeleerden,
een maagscheid geapprobeert, opgericht en gesloten, tusschen A.J. te Relker ter eenre,
en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de twee onmondige
kinderen van Harmen Kreunen en J.E. te Relker, ehell., ter andere zijde, waar bij is
geconditioneert dat A.J. te Relker eeuwig en erfelijk in eijgendom zal hebben en blijven
bezitten,
1e Een stuk land, den Trierskamp genaamd, groot vier scheepels gezaaij, kennelijk aan
den Nieuwen Dijk voor deeze stad Borculo
2e Het halve Leege Land, groot drie scheepels gezaaij
3e Vier scheepels gezaaij lands op de Gorte Moole bij de Stads Koppele
4e Een weijde, groot twee en een halve koeweijde, het Glasen Meeken genaamt, meede
bij dezelve Koppele
5e Eene van de twee hooven en daar van de kleijnsten, bij eerste contrahent in gebruijk,
kennelijk in de Grolsche Steege voor deze stad, waar teegens de twee minderjaarige,
voor nu en altoos zullen blijven possideeren als
1e Eene van de twee hooven, en wel daar van de grootste, geleegen in de Grolsche
Steege voor deze stad Borculo
2e Een hooijlandjen, het Kinder Goor genaamt, groot circa 1½ dag maaijens
3e De halfscheid van een kamp, den IJmen of Platvoets Kamp geheeten, met zijn
omleggende akkermaals heggen, groot over het geheel neegen scheepels gezaaij.
Alle welke genoemde parceelen kennelijk zijn geleegen onder het scheependom van
Borculo. Vide hier van breeder het weezen prothocoll folio 39 sqq.
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27.10.1802
Folio 31

Den 27 october 1802 's middaags ten twaalff uuren hebben Garrit Kluijvers en Margareta
Kramer, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Arent Kruenen en
desselvs huijsvrouw Gerhardina Berentzen, en erven, twee stukken bouwlands, te
zaamen groot circa twee mudde gezaaij, onder het scheependom van Borculo, op den
Schollen Kamp, het eene stukke langs den Roller Kamp en het andere met de eene zijde
langs het land van Reint Bannink, en met de andere zijde langs den weg van de Vicarie en
met de eene zijde aan de Oude Steege. Vide breeder hier vooren folio 295.

13.11.1802
Folio 32

Den 13 november 1802 's agter middaags quartier over twaalff uuren hebben mr. L.J.
Lambergh en den rector J. Glissenberg Hessels in qualiteit als executeuren in den boedel
van wijlen juffer F. Spancker gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van
Hendricus van Dassen en erven, een hoff kennelijk geleegen in het scheependom van
Borculo, aan den Lebbenbrugger Dijk. Vide breeder hier vooren folio 300.

20.12.1802
Folio 32

Den 20 december 1802 's agter middaags ten twee uuren hebben Engbert Smijs en Janna
Maaties, ehell., verbonden voor een capitaal van vijftig guldens aan en ten behoeve van
de Joodsche Armenstaat van Borculo, Groenlo en Wenterswijk, hun eijgendommelijk
twee stukken gaardengrond, leggende beijde in het zoogenaamde Otters Land, in het
scheependom van Borculo, het eene stuk tusschen de landerijen van Brunsveld in de
Provisorie van Borculo, en het ander tusschen het land van de gesusters Schluijsing en
den hoff te Brunsveld. Vide breede hier vooren folio 303.
[In de marge staat geshreven:] "Geroyeerd den 12 maij 1803".

09.03.1803
Folio 32 en 33

Den 9 maart 1803 is ter secretarie ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid, opgerigt tusschen de gebroeders Gerhard ter Meulen en
zijne huijsvrouw Harmina Mullerink ter eene, en Jan Hendrik ter Meulen en desselfs
ehevrouw Hendrika Harmsen ter andere zijde, over de boedel van wijlen hunlieder
ouders en schoonouders, mr. G. ter Meulen en Jacoba Lugard, in der tijd ehel.,
nagelaaten, waarbij is geconditioneerd, dat de tweede contrahenten aan de twee eerst
genoemde contrahenten, in een volkomen eijgendom overgeeven hunlieder geregte
erfdeel aan de navolgende parceelen, als
1e een zesde portie portie aan een hof buiten de Geestersche Poort aan de Varkensteege
gesitueerd
2e aan de Haverkamp, kennelijk in 't schependom van Borculo geleegen
3e aan 't plaatsjen de Braak, en drie vierde parten aan den Hoever Esch
4e aan een stuk land bij den Bomert.
Alle welke parceelen in en onder 't scheependom van Borculo kennelijk zijn gesitueerd.
Vide hiervan breeder 't prothocol van affectatien des drostambts Borculo folio 250 sqq.

26.03.1803
Folio 33 en 34

Den 26 maart 1803 's voordemiddaags ten half tien uuren hebben Jan te Velthuijs en
Aleijda Rijkelink, ehel., tutore marito, voorts Jan Grotenhuis als volmagtiger van Aaltjen
Berenpas, dan nog Jan te Velthuis als volmagtiger van Albertus van Rheeden, mitsgaders
van Jacoba Sardam, weduwe van Cornelis Hoog, gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Berend Naaldenberg en Gesina ter Have, ehel., en erven, hun en pricipalen
eijgendommelijke halve huijs en halve hof, waarvan de wederhelfte toestendig is aan
cessionarien, kennelijk geleegen voor deese stad Borculo, tusschen de behuijzinge en hof
van Hendrikus te Roller, in den Pagendijk, alsmeede een schepel gezaaij land, het
Hasebroeks Land genaamt, tusschen het land van Gerrit Jan Kleine Velthuis, kennelijk in
het schependom van Borculo geleegen, waarvan cessionarien ¼ gedeelte toebehoord.
Vide breeder hier voren folio 305 sqq.
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26.03.1803
Folio 34

Den 26 maart 1803 's voordemiddaags een weinig over half tien uuren hebben Berend
Naaldenberg en Gesina ten Have, ehel., voor een capitale somma van drie honderd
gulden verbonden aan en ten behoeve van Engbert Floor en erven hun eijgendommelijke
huijs en wheere, staande voor deeze stad Borculo, naast de behuijzine van Hendrikus te
Roller, in den Pagendijk, dan nog een stuk land, groot circa een schepel gezaaij, het
Hasebroeks Land genaamt, kennelijk geleegen onder het schependom van Borculo,
tusschen het land van Gerrit Jan Kleine Velthuis. Vide breeder hier voren folio 312 sqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 8 augusti 1807. Vide supra folio 410".

12.05.1803
Folio 34

Den 12 maij 1803 des nademiddags om half twee uuren hebben Engbert Smijs en Janna
Maatjes, ehell., verbonden voor eene somma van twee en tachtig guldens ten behoeve
van de Provisooren der stadt Borculo, H.J. te Roller en H.J. te Relker, of derzelver
successeuren twee stukken gaardengrond, beide liggende in het zogenaamde Ottens
Land bij Borculo, en aldaar het eene stuk tusschen de landerijen van Brunsveldt en de
Provisorie van Borculo, en het andere tusschen het land van Schluisings en den hof van
Brunsveld. Vide breeder hiervooren folio 318 seq.

12.05.1803
Folio 35

Den 12 maij 1803 des middags om twee uuren hebben Engbert Smijs en Janna Maatjes
gecedeert en overgedraagen aan Steeven van Has een stuk bouwland, groot ongeveer
twee schepels gesaaij, liggende bij Borculo aan den Speulbrink, tussen de landerijen van
Jan Derk Voors en de erven van wijlen Jurjen Heijnk. Vide breeder hiervooren folio 321
seq.

27.05.1803
Folio 35

Den 27 maij 1803 des middags om twaalff uuren heeft Jochem Kobus pro se et nomine
uxoris gecedeert aan Arend Kreunen en Gerhardina Berendsen, ehell., deszelfs hof met
het daarin staande zomerhuisjen, onder Borculo, buiten de Kokspoorte, en aldaar aan
den Nieuwendijk en Groenloosche Steeg, naast den hof van Antonij Meilink geleegen.
Vide breeder hier vooren folio 323.

27.05.1803
Folio 35

Eodem die 1803 des middaags eeven voor twaalf uuren hebben Arend Jan te Relker en
Jan Derk Voorst gecedeert aan en ten behoeve van Arend Kreunen en Gerdina
Berendsen, ehell., een stuk bouwland, het Leege Land genaamt, bij de stad Borculo in de
buurschap Dijke gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 324.

27.05.1803
Folio 35 en 36

Eodem die 1803 's middags een weinig voor half een uur hebben Arend Jan te Relker pro
se et nomine uxoris Gerdina Kobus, Jan Derk Voorst de rato caveerende voor zijn
absente zuster Anna Gardiena Voorst, als meede Arend Kreunen en Jan ten Hope, als
momberen over de twee minderjaarige kinderen van H. Kreunen en J.E. te Relker, ehell.,
met naame Willemina en Lambertus Kreunen, daartoe behoorlijk geauthoriseert,
overgedraagen aan Berend Mullerink, hunne en hunner pupillen eijgendommelijk
halfscheid van den Schoppenhof in het schependom van Borculo aan den Geesterschen
Dijk, naast den hof van Berend Roerink, en langs den weg of gang van Hesselinks Weijde,
kennelijk geleegen. Vide breeder hier vooren folio 325 seq.

27.05.1803
Folio 36

Eodem die 1803 den 27 maij des middags quartier voor een uur heeft Jan Derk Voorts
pro se et nomine suroris Anna Gardiena Voorst, gecedeert aan Arent Jan te Relker,
deszelfs land, de Gortemole genaamt, liggende in het schependom van Borculo,
schietende met het eene einde aan de Huurmors, en het andere aan en langs de
stadsweijde de Koppele. Vide breeder hier vooren folio 328 seq.
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06.07.1803
Folio 36

Den 6 julij 1803 des nademiddags om half drie uur hebben Jacob Wessels en Willemina
Wansink, ehell., gecedeerd aan den chirurgijn Godfried Leefers hunne drie stukjes landt,
de Wennekers Maat genaamd, schietende met den eene zijde langs de agterste Mullers
Weide en het land van Van Dassen, dwars langs het beekjen van Jan Hesselink, en met de
andere zijde dwars langs de graven van Garrit Heijlersig, onder het schependom van
Borculo geleegen. Vide breeder hiervooren folio 332 seq.

23.11.1803
Folio 36 en 37

Den 23 november 1803 is bij het landt gerichte van Borculo geapprobeerdt een
magescheidt, opgericht en geslooten tusschen Jan Overdijkink, weduwenaar van wijlen
Henders Heijink, ter eener, en de aangestelde momberen over de vijf minderjaarige
kinderen van den eerstgemelden ter andere zijde, waarbij is geconditioneerd, dat de
vader van het ongereede goed, bestaande in een weijdeken van ongeveer twee dag
maaijens, den Seijnswaard genaamt, en twee stukken bouwlandt, waarvan het een op de
Braake is geleegen, en het andere genaamd word den Knollenboom, in het schependom
van Borculo gesitueert, de eene helft, en de onmondigen de andere halfscheidt zullen
behouden en bezitten, terwijl de aan den vader toebedeelde goederen speciaal
verbonden blijven voor alle praestatien aan de kinderen bij gezeide magescheidt
versprooken. Vide breeder het weesen prothocol folio 121 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "De registratuur van teegenstaande magescheidt is abusievelijk alhier
geschiedt, daar dezelve agter den 19 november had moeten geplaats worden. Memorie".

19.11.1803
Folio 37

Den 19 november 1803 des voordemiddags om half twaalf uuren hebben Arent Boevink
op Battels en Aaltjen Hagens, ehell, de rato caveerende voor haar impotente suster
Geertjen Boevink, voorts Elsken Boevink, en Lammert Boevink als volmagtiger van
Reinier Boevink en Aaltjen Klaassen, als meede van Geertruij Boevink, dogter van wijlen
Derk Boevink en Hendrica Konings, in leven ehell., gecedeert aan Hendricus te Roller en
ehevrouw Willemina Borkink een gedeelte van een hof, liggende bij Borculo eeven
buiten de Kokspoorte, naast de Gasthuishooven aan de Fonteinen Goot, waarvan het
overige gedeete Jan Wissink in eigendom toebehoort. Vide breeder hiervooren folio 338
seq.

03.03.1804
Folio 37 en 38

Den 3 maart 1804 des nademiddags om vijf uuren heeft Jacoba Geertruid Rattink pro se
en als gevolmagtige van haaren man mr. A. Geers beloofd binnen den tijdt van zes
weeken te zullen voldoen de kosten waarin haar eheman bij sententie van den hove in
dato 16 december 1803 is gecondemneerd geworden, verbindende daar toe haare en
haares ehemans persoon en goederen, speciaal de allodiale catersteede, de
Quappenborg genaamd, met deszelfs ap en dependentien, geleegen in het schependom
van Borculo, als meede een hof bij de stad buiten de Geestersche Poort, ter eene zijde
naast den hof van Barend Mullerink, en ten andere zijde naast den hof van de gezusteren
Lichtenberg. Vide breeder hiervooren folio 342 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Op schriftelijk verzoek door Ar. Anth. Roukens momber van Gelderlandt, in
dato den 15 november 1804 aan den landschrijver E. Abbing gedaan, daar bij declareerende dat de kosten in
teegenstaande vermeld aan hem in zijne vooraangetoogen qualiteit waaren voldaan, is het zelve op den 17
november 1804 gecasseerd en voorgeslaagen".

01.05.1804
Folio 38

Den 1 maij 1804 des morgens om elf uuren heeft mr. L.J. Lambergen als gesubstitueerde
van mr. E.F.F. Spijker, gevolmagtiger en bediend advocaat van J. Jaspers arrest gedaan op
alle ongereede goederen van mr. A. Geers en ehevrouw J.G. Rattink, speciaal op het
goed, den Kwappenborg genaamd, kort voor Borculo geleegen. Vide breeder het
ordinaris stads gerichts prothocol folio 312 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Vide meede de registratuure der stadt Borculo folio 42".
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12.05.1804
Folio 38

Den 12 maij 1804 des morgens om half twaalf uuren heeft mr. P. Velsen, als volmagtiger
van mr. A. Geers, oppositie, stuiting en ontsaate gedaan teegens zodaanig arrest, als mr.
L.J. Lamberg qual. supradicta op deszelfs ongereede goederen had ondernoomen. Vide
breeder het ordinaris stads gerichts prothocol folio 314 seq.

01.05.1804
Folio 38

Den 1 maij 1804 des morgens even over elf uuren hebben Marten Konink, Berent Konink
en vrouwe Maria Hissink onder andere ongereede goederen, gecedeert aan J. Mulderij
en Maria Scholten, ehel., een stuk bouwland, groot ongeveer vier schepel gezaaij, in het
schependom van Borculo op den Koekenkamp aan den Lebbenbrugsen Dijk, naast het
land van Jan van Dennen aan de westzijde aan het Hekken geleegen. Vide breder het
prothocol van affectatien des ambts Borculo folio 141 seq.

22.05.1804
Folio 39

Den 22 maij 1804 is bij het landgerichte van Borculo geapprobeerd een magescheid,
geslooten tussen Hendrik Burgers, weduwenaar van wijlen Fenneken Roelvink ter eener,
en de aangestelde momboiren over deszelfs drie minderjarige kinderen ter andere zijde,
waarbij is geconditioneerd, dat de vader van een weideken, den Muzerman genaamt,
groot ½ dag maijens, bij Borculo aan de Fokkinks Braak en Geffeler Maat geleegen, het
eene vierde gedeelte, en het andere vierde gedeelte de minderjaarigen zullen behouden.
Vide latius het weesen prothocol folio 169 seqq. en de registers van Eijbergen folio 11.

08.06.1804
Folio 39

Den 8 junij 1804 des middags om drie uur heeft J.G. Rattink, ehevrouw van mr. A. Geers,
als gevolmagtiger van haare eheman, en dus pro se et q.q., voor een somma van 800
guldens ten behoeve van J. Cobus en eheliefste, verbonden de cavensteede de
Quappenborg, met al het daar onder gehoorende, in het schependom van Borculo
geleegen. Vide latius supra folio 347 seq.

26.07.1804
Cessie
Folio 39

Den 26 julij 1804 hebben Harmanus Kluivers en ehevrouw Jenneken ter Weeme
gecedeert aan Engbert Voorst, hunlieder hof den Stekhaamer genaamd, in het
schependom van Borculo langs den Geesterschen Dijck gesitueert, doende in ordinaris
verponding 2 stuivers en 6 duiten. Vide breeder hiervooren folio 349 seq.

14.09.1804
Cessie
Folio 39 en 40

Den 14 september 1804 's voordemiddags om half twaalf uur hebben Hendrik Trelker en
deszelfs huisvrouw Geertruij Flierhaar, Garrit Jan Leppink en Barent Beumers, in
qualiteit als aangestelde momboirs over de twee onmundige kinderen van wijlen Jan
Beumers en Janna Desekers, en H. Veldink als volmagtiger van G.H. Havekost en
Zwaantien Desekers, gecedeert aan Jan Hendrik te Roller hunlieder hof in het
schependom van Borculo aan de Ligtenhorst, tusschen de hoven van de erven G.
Vatebender en de Provisorie van Neede gesitueerd. Vide breeder supra foli 351 seq.

15.09.1804
Peinding
Folio 40

Den 15 september 1804 des avonds om half zeven uur deede S. van Has voor een somma
van 50 guldens peinding op een hof in 't schependom van Borculo aan den Geesterschen
Dijk geleegen, Jacob Wessels en ehevrouw toe behoorende. Vide breeder het ordinaris
stadt gerichts prothocol folio 5 seqq. en de registratuure der stad Borculo, folio 43.

20.09.1804
Cessie
Folio 40

Den 20 september 1804 des morgens om half tien uur hebben Jacob Wessels en
ehevrouw Willemina Wansink gecedeert aan den chirurgijn Godfried Leefers hunlieder
hof met de daar omstaande hegge en wilgen in 't schependom van Borculo, aan den
Geesterschen Dijk, tussen den hof van Berent te Roller en 't land van G. Heijlersig
gesitueerd. Vide breede supra folio 354.

01.10.1804
Cessie
Folio 40

Den 1 october 1804 des middags om drie uur heeft Jan ten Hoopen als volmagtiger van
David Theodorus Taillefert gecedeert aan Antonij Meilink en vrouwe Femia Margarita
ten Doeschate een hoekjen hofland, in het schependom van Borculo, voor in het Zijland,
aan de oostzijde langs den gemeenen weg, teegen over kopers land en aan de westzijde
langs den hof van Harmanus Kluivers geleegen. Vide breeder supra folio 355.
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09.11.1804
Verband
Folio 41

Den 9 november 1804 des avonds om half negen uur hebben A. Kreunen en vrouwe
Gerhardiena Berendsen zich als principalen borgen ingelaaten ten behoeve van den
rentmeester H. van Juchem in het rentambt van Borculo, voor de pacht van de
Borculosche moolen, waarvan R. Kreunen pachter is, en hebben tot meerdere
verzeekering voor de betaaling van dien verbonden
1e hunlieder eigendommelijke hof op den Lichtenhorst, tusschen de hoven van den heer
Vatebender en de weduwe Kraijenbrink geleegen
2e Drie stukken bouwland, meede op den Lichtenhorst, tusschen de landerijen van ter
Horst en de weduwe Beumer gesitueerd.
3e een weideken agter op den gezeide Ligtenhorst, het Kolkens genaamd, langs de weg
naar Hesselink loopende, en van agteren aan den Bosberg schietende
4e een halve weide in de Diepemeen, waarvan de andere halfscheid aan R. Kreunen is toe
behoorende
Zijnde alle deeze parceelen in het schependom van Borculo gelegen, en eindelijk
5e een weide aan het Leembroeck, naast de weide van S. van Has, onder Geesteren
gesitueerd. Vide breeder hiervooren folio 357 seqq.

19.11.1804
Cessie
Folio 41

Den 19 november 1804 heeft mr. P. Velsen als volmagtiger van mr. A. Geers en vrouwe
J.G. Rattinck gecedeert aan Steeven van Has en erven, zijne principalen eigendommelijke
hof aan den Geesterschen Dijk, ter eener zijde, naast den hof van Berent Mullerink, en
ter andere zijde naast die van de gezusters Ligtenberg kennelijk geleegen. Vide breeder
supra folio 359 seq.

12.12.1804
Maagscheid
Folio 42

Den 12 december 1804 is ten prothocolle gebragt een maagscheidt, opgerigt en
geslooten tussen Arend, Gerrit en Berendjen Scholten en hunlieder halve zuster Reintje
Geerdink, waarbij onder anderen aan den eersten contrahent Arend Scholten is
toegedeeld de eene halfscheid van eene weide, 't Koppeltjen genaamd, onder Borculo in
den Pagendijk, naast de weide van B. Mullerink geleegen, en aan den tweeden
contrahent Gerrit Scholten de andere halfscheid van gezeide weide, terwijl aan de 4e
contrahente Reintje Geerdink is toegedeeld een hof in de Grolsche Steege van vooren
aan den gemeene weg, en van agteren aan den hof van A.J. Morgenstern schietende,
meede onder Borculo geleegen. Vide breeder hiervooren folio 362 seqq.

20.12.1804
Cessie
Folio 42

Den 20 december 1804 des avonts om half zes uuren heeft A. Meilink pro se et nomine
uxoris gecedeert aan R. Kreunen en vrouwe Amelia Berendsen eene koeweide in de
Dikkers Maate, langs de Berkel, tussen de Lekkerskampen en den Huurderweerd,
kennelijk in 't schependom van Borculo geleegen. Vide breeder folio 368 seq.

20.02.1805
Cessie
Folio 42

Den 20 februarij 1805 hebben Hendrik Kreunen en vrouwe Henders Fokkink gecedeert
aan Jannes Mulderie en vrouwe Jenneken Kreunen hunlieder hof in den scheependom
van Borculo, aan de Geesterschen Dijk, naast den hof van wijlen Jan Wissink gesitueerd.
Vide breeder supra folio 369 seq.

21.06.1805
Verband
Folio 43

Den 21 junij 1805 des voordemiddags quart over elf uuren hebben Engbert Smijs en
vrouwe Janna Maatjes voor een somma van vijftig guldens ten behoeve van de Diaconie
van Borculo verbonden drie stukjes zaailand, het Ottersland genaamd, in den
schependom van Borculo, tusschen het land van Brunsveld en de freule van Schleussing,
in bouwing bij Twelleman, kennelijk geleegen. Vide breeder supra folio 371 seqq.

04.09.1805
Verband
Folio 43

Den 4 september 1805 's middags om drie uur hebben B. Schothorst en vrouwe Janna
Brandenborg voor een somma van honderd en vijftig guldens, ten behoeve van J. Kobus
en J.C. Leefers, ehell., verbonden hunlieder hof in 't schependom van Borculo, tusschen
de hoven van A.J. te Relker en A. Martens, aan de Grolsche Steege kennelijk geleegen,
en van ouds den Biesbuuker Gaarden genaamd. Vide breeder supra folio 373 seqq.
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06.12.1805
Cessie
Folio 43

Den 6 december 1805 's middags om twaalf uur heeft Gesiena ten Hove gecedeert aan J.
Kobus en ehevrouw J.C. Leefers, voorts Godfrid Leefers, een kampje bouwland in de
Agterste Morsbroeke, groot ongeveer vijf schepel gesaaij, met het eene einde aan het
land van de erven Dave, met de eene zijde langs de weide van Dave, met het regt van den
vaarweg door Daven Weide, met de andere zijde en einde langes de weide van Bronsveld
en cessionarissen, dan nog 2e een stukjen bouwland, groot ongeveer twee schepel
gesaaij, in de Agterste Morsbreuke geleegen, met het eene einde aan den weg, soo is
gaande na cessionarissen en Bronsvelds Weijde, met de eene zijde en einde aan het land
van Garrit Heilersig, en met de andere zijde langes de hoven van Te Roller en Leefers,
zijnde beide in het schependom van Borculo gesitueert. Vide breeder supra folio 376 seq.

27.12.1805
Cessie
Folio 44

Den 27 december 1805 's middags om twaalf uur heeft D.H. Schaars als volmagtiger van
Johanna ter Harkel, laatst weduwe van wijlen Wessel ten Bokkel, gecedeert aan B.
Meilink en vrouwe W.S. Sluiter, zijns principalinnes kampjen bouwland in den
schependom van Borculo, en aldaar aan den Bedelaarsdijk kennelijk gesitueerd. Vide
breeder supra folio 377 seq.

27.12.1805
Cessie
Folio 44

Eodem die 1805 's middags om half een uur heeft Gesina ten Hove gecedeert aan H.J.
Hensselaar en vrouwe Cornelia Sloet, een stuk bouwland, geleegen in 't scheependom
Borculo, buiten de Geestersche Poort, in de Agterste Mosbreuke, tusschen de landerijen
van de heer mr. L.J. Lambergh, groot ongeveer drie scheepels gesaaij. Vide breeder supra
folio 379 seq.

15.02.1806
Verband
Folio 44 en 45

Den 15 februarij 1806 des middags om half drie uur hebben R. Kreunen en vrouwe
Amelia Berendsen, voorts A. Kreunen en Gerhardina Berendsen voor de jaarlijksche pagt
van de door R. Kreunen gepagte Waterkoorn-, Olie- en Eekmoolen, met het
molenaarshuis en hof te Borculo ter summa van drie duizendt vier honderd en tagtig
guldens jaarlijks, aanvang neemende petry 1806 en eindigende petry 1812, verbonden de
hierna volgende in het schependom van Borculo geleegene ongereede goederen
1e Een weide, de Diepemeen genaamt, leggende tusschen den Berkel en de hooijmathe
van H. Abbink en J. Vunderink
2e Drie koeweiden in de Dikkers Mathe langs den Berkel, tusschen Lekkers Kempen en
den Huurderweert kennelijk liggende
3e Een hof op den Deugeweert geleegen, langs den dijk van den Deugeweerd en den hof
van Bt. Beumer
4e Drie stukken land op den Lichtenhorst, tusschen de landerijen van Roelof ter Horst en
die van de weduwe J. Beumer geleegen
5e Een hof op den gemelden Lichtenhorst, liggende tusschen de hooven van de heer
Vatebender en de weduwe Kraaijenbrink. Vide breeder supra folio 381 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide hier over folio 476 seq. van dit
prothocol".
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14.04.1806
Maagscheid
en verband
Folio 45

Den 14 april 1806 is bij het gericht met advis van rechtsgeleerden geapprobeert een
maagscheid opgerigt en geslooten tusschen W.H. Grotenhuis, weduwenaar van wijlen
Johanna Maria Dankerts, en de aangestelde voogden over deszelfs twee kinderen,
waarbij aan den vader in vollen eigendom worden toebedeeld de navolgende in het
schependom van Borculo geleegen goederen, welke egter, voor de praestatien bij dat
maagscheid vervat, verbonden blijven, als
1e [niets vermeld]
2e Een stukjen bouwland op den Lichtenhorst, tussen de landerijen van Jochem Kobus en
Arend Kreunen, groot min of meer vier schepels gesaaij
3e Een hof in de Grolsche Steege tusschen de hoven van Hendrik Esselink en Harmen
Kreunen
4e Een vierde part aan een kamp lands, den Beijerskamp genaamt, aan den Speelbrink.
Vide breeder het weesen prothocol folio 34 seq., de registratuure der stadt Borculo folio
46 seq., en van 't district Geesteren folio 8.

18.04.1806
Verband
Folio 45

Den 18 april 1806 's middags om twee uuren heeft W.H. Grotenhuis, weduwenaar van
wijlen Johanna Maria Danckerts, ter voldoening aan het gerichtsdecreet in dato 17 april
laatstleden, tot securiteit voor zodaane summa van f. 999-05-00 als aan deszelfs eene
minderjaarige kind bij maagscheid was toegezet, verbonden een stukjen bouwland op
den Lichtenhorst, tusschen de landerijen van den koopman Jochem Kobus en Arend
Kreunen, groot min of meer vier schepels gesaaij, in het schependom van Borculo
geleegen. Vide breeder supra folio 386 seq. en de registratuur der stad Borculo folio 47.

28.10.1806
Cessie
Folio 46

Den 28 october 1806 voordemiddags om half twaalf uuren hebben G. Heilersig, H.
Schothorst en ehevrouw Jenneken Heijlersigh gecedeert aan den chirurgijn Godfried
Leefers een stukjen bouwland, groot ongeveer twee schepels gesaaij, in 't schependom
van Borculo, in de Mosbroeke geleegen, langs het land van cessionaris en de weide van
wijlen Jan Derk Legtenbargh. Vide breeder hiervooren folio 394 seq.

04.11.1806
Maagscheid
Folio 46

Op den 4 november 1806 is door G. Scholten namens deszelfs schoonzuster Gesina
Geers, weduwe van A. Scholten, ten fine van protocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid over den boedel en nalatenschap van wijlen F. Geers en
Anna Maria ten Bengevoort, in leven ehel., opgerigt en geslooten tusschen mr. A. Geers
en ehevrouw J.G. Rattinck, beneevens A. Scholten en Gesina Geers, ehell., ten eener, en
juffrouw A.F. Rattinck, weduwe van wijlen den heer praedicant D. Geers, ter andere
zijde, waarbij opzigtelijk de erfportie aan de condividente ter andere zijde
competeerende, is geconvenieert. Dat bij wege van uitkoop door de condividenten ter
eener aan die ter andere zijde zal worden betaalt in eens de somma van een honderd
guldens vrijgeld, met welke uitkeering de condividente ter andere zijde verklaard voor
zich en haare erven voldaan te zijn weegens al het geen zij uit voorschreven
nalaatenschap mogt te vorderen hebben, over zulks aan de condividenten ter eenre zijde
cedeerende en overgeevende alle ongereede en gereede goederen, acten en crediten tot
meergemelde nalatenschap behoorende geene uitgezonderd, waarteegens de
condividente ter eener ten hunnen privatieven lasten zijn neemende alle uitschulden des
onderheevigen boedels met belofte van vrijwaaring en verdere bedingen als bij
meergemelde maagscheid in 't breede zijn gespecifiveert en te zien zijn supra in het
prothocol van affectatie der stad Borculo folio 396 seqq.

1 juli 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 18 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 388
"Protokol van opdragten ten stadgerigte" - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Stad Borculo - Registratie buurschap Dijke - Periode 1791-1810
24.03.1807
Cessie
Folio 47

Den 24 maart 1807 hebben G. Heilersigh en deszelfs schoonzoon en dochter H. Scholten
en Jenneken Heilersigh, ehelieden, caveerende voor alle op en aanspraak ten opzichte
van C.F. Brinkbok en Arendiena Heilersigh, woonende te Amsterdam, gecedeert aan
Hendricus van Dassen eene koeweide geleegen in de weide, de Dikkersmaate genaamd,
onder Borculo aan den Berkel, tusschen de weiden de Lekkerkempe, zoo B. te Roller
toebehoord, en van Elberink, gesitueerd. Vide breeder supra folio 403 seq.

06.05.1807
Maagscheid
Folio 47

Den 6 maij 1807 is door B. Meilink ten fine van protocollatie en registratuure
overgegeeven zeeker maagscheid, geslooten tusschen Adolph Daven en deszelfs broeder
Berent Daven, over de nalatenschap van wijlen hunne ouders Gerrit Daven en Henders
toe Wesselshuis, waarbij onder anderen op conditie als daarbij aan de eersten
contrahent Adolph Daven zijn toebedeeld een weide aan den Geesterenschen Dijk, met
den daar annex liggende Wennekers of Wesselskamp en een kampjen of stukjen hofland,
als meede een kampjen met akkerhout, van de erven Vatebender aangekogt, in den
schependom van Borculo kennelijk gesitueerd. Vide breeder het prothocol van affectatie
des drostambts Borculo folio 216 seqq., de registratuure van Geesteren folio 21 en 22, en
die van Neede folio 12 seq.
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06.05.1807
Maagscheid
Folio 47 en 48

Den 6 maij 1807 is door B. Meilink ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid, opgerigt en geslooten tusschen gemelde B. Meilink en
desselfs broeder A. Meilink, voorts desselfs zusters Anna Maria en Aleida Meilink,
huisvrouw van R. ten Horst, voorts A. Kreunen, B. Meilink en B. Roerdink als voogden
over de drie minderjaarige kinderen van wijlen Jan Kreunen en Hendrica Meilink, in
leeven ehell., over den boedel en nalatenschap van hunnen ouders en grootouders
Hendrik Jan Meilink en Margareta Schapers, waarbij aan den eersten contrahent B.
Meilink word aan en toebedeeld onder anderen
1e Een kampjen lands, genaamd den Klumpers Kamp, liggende aan den Nieuwendijk en
de Oude Steege, bij de schuure voor Borculo, met een weide daar allernaast, liggende
meede aan voornoemde Nieuwendijk, als meede een hof geleegen aan de Groenloschen
Steege, bij Borculo, tusschen de hoven van de weduwe Gozen te Relker en de booven
gemelde contrahenten en erven
2e Aan den tweede contrahent A. Meilink een hof aan de Groenlosche Steege, kennelijk
tusschen de hoven van desselfs broeder B. Meilink en Jochem Kobus geleegen, voorts
een stuk land of gaardengrond in het zijde land, schietende met de eene sijde langs de
hoven van A. Martens, en met de andere sijde aan den gemeenen weg, dan nog vier
stukken bouwland, het Hooge Uwland genaamd, groot ongeveer tien schepels gesaaij,
waar van de helft aan B. te Rolder toebehoort, voorts vier stukken bouwland, de
Dwarsstukken genaamd, op het gemelde Uwland, gehoord hebbende onder het erve
Groot Veldhuis, groot ongeveer zeven schepels gesaaij, en nog een koeweide in de
Dikkers Maate
3e Is aan Anna Maria Meilink aan en toebedeelt een koeweide in de Dikkers Maat, als
meede twee stukjes land met een akkermaals bosjen daar agter aan de Groenlosche
Steeg, tusschen het land van B. te Roller en Antonij ter Harkel, nog twee stukjes land op
den Biermans Kamp, kennelijk liggende agter de Haar, tusschen het land van Volkier
Sloot en Jan Vunderink, voorts een stuk land geleegen in het Sijdeland, als meede een
vierde part van een hof, geleegen aan de Fonteine genaamt, voor Borculo
4e Is aan Aleida Meilink, gehuwt aan Roelof ter Horst, aan en toegedeelt een stuk lands,
kennelijk liggende op den Lichtenhorst, tusschen de landerijen van opgemelde Gerrit ter
Horst
5e is aan de kinderen door wijlen J. Kreunen en Hendrica Meilink, in leeven ehell.,
nagelaaten aan en toegedeelt een stuk bouwland, een koeweide in de Dikkers Maat.
Vide breeder supra folio 405 seqq., de regsitratuure der stad Borculo folio 51, en die van
Geesteren folio 22.

08.06.1807
Maagscheid
Folio 49

Den 8 junij 1807 is bij den gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tusschen Willemina Dievelman, weduwe van wijlen Gerrit Jan Groot Havikhorst ter
eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren over deszelfs minderjaarig kind
ter andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald, dat van de ongereede goederen,
bestaande in het plaatsjen, de Groot Havikhorst genaamd, met huis en bij zijnde
getimmertens, voorts met de daar onder behoorende bouw-, gaarde- en weidelanden, in
den schependom van Borculo in den zogenaamden Waterhoek gesitueerd, de moeder de
eene helft en de minderjaarige de andere helft zullen hebben, behouden, en blijven
bezitten. Vide breeder het weesen prothocol folio 149 seq.
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20.08.1807
Maagscheid
Folio 49

Den 20 augustu 1807 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid opgerigt en
geslooten tusschen Garrit Eeftink, weduwnaar van wijlen Teune Spelbroek ter eenre
ende de aangestelde en gequalificeerde momboiren over deszelfs drie minderjaarige
kinderen ter andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald, dat van het ongereede goed,
bestaande in een derde gedeelte van het plaatsjen het Holdijk in den Waterhoek onder
Borculo geleegen, de vader de eene halfscheid en de minderjaarige de andere halfscheid
zullen hebben en genieten. Vide breeder het weesen prothocol 176 seqq.
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10.09.1807
Aanteekening
van zodaane
Domeinen als
voortaan tot
de Kroon
zullen
behooren.
Folio 49 t/m
52

Den 10 september 1807 hebben de heeren E. Temmink commissaris der Domeijnen,
herkomstig van den vorst van Nassau en N.C. Schumachers lid van de commissie tot de
administratie der Domeinen, resideerende te Breda, in qualiteit als commissarissen belast
met de executie van het decreet van zijne majesteit en koning van Holland in dato 16 april
1807 specteerende de overgaave der Domeinen, welke tot de Kroon behooren, ingevolge
volmacht van den minister van finantien van 24 augustus laatstleden, het gericht des
ambts Borculo verzogt en gelast, om alle dominiale goederen en eijgendommen onder
deezen ambte geleegen, tot heeden toe gestaan hebbende onder de opperdirectie van
welgem. minister van financien, en die uit kragt van gemeld koninklijk decreet van den 16
april 1807 nr. 61 tot het eijgendom van de Kroon overgaan en voortaan zullen behooren,
behoorlijk te doen aanteekenen en registreeren, zijnde alle hier onder specificq gemeld,
namentlijk
Erven en Katersteeden:
Fokking - 10 morgen; Ameschot - 23 morgen; Baterij - 9 morgen; Roller - 12½ morgen;
Huinink - 28 morgen; Leerink - 20½ morgen; Weelinck - 16¼ morgen; het Bik - 4 morgen;
Lebbenbrug - 8½ morgen; Wiltbaan of Luikenkamp - 2¾ morgen; Bekenhorst - 4¼
morgen; Eendekooij - 1 morgen; Forking - 22¼ morgen; Geerdink - 27 morgen; Assink 21 morgen; Boevink - 21¼ morgen; Lubberdink - 18 ¼ morgen; Mensink of Jonkeren 13¼ morgen; Wheemink - 25¼ morgen; Groote Hoonte - 26 morgen; Biesbeek - 20½
morgen; Groot Kormelink - 23½ morgen; Klein Kormelink - 21 1/6 morgen; Hof te
Lintvelde op Scholten Plaats - 33½ morgen; Klein Ameschot - ½ morgen; Vaarwark - 19
morgen; het Harkelshuis te Borculo; de molen te Borculo; de molen in den Olden
Eijbergen of Nieuwe molen; de molen op den Nederberg.
Vloglanden:
Den Deugeweerd - 15 morgen; Oude Wiltbaan - 10¾ morgen; de Rollerskamp - 4¼
morgen; de Schuttenkamp - 1/3 morgen; de halve Klumperskamp - 1/3 morgen; de
Hooge en Laage Braake - 21/3 morgen; Veule Maate - ¼ morgen; Beijerskamp - ½ morgen;
de voorste Jufferen Mate - 2¼ morgen; de agterste Mullersmate - 2 morgen; het
Kindergoor - 1/6 morgen; het huis, stalling en verdere gebouwen te Borculo; de
Wiltbaanen; den Vijgenhof ¼ morgen; Keukenhof - ½ morgen; Orange huis met een hof 1/12 morgen; huis en hof in de Wiltbaan - 1/9 morgen; de Bleekenhof van ter Harkel 1/3 morgen; de Nieuwe Weide - 2 morgen; de Eikelhof - 1 morgen; De Lagen Hof - ¾
morgen; de Bleek en Boldijk - 1 morgen; de Bogaard - ½ morgen; den Beeken Bosch; Het
Elsenbosch - ¾ morgen; het Hambroek - 72 dag maaijens; de Hagen; de Heerenwaard;
Schrijverij; de Koemaate; de Stamhof; het Grasbroek - 25 dag maaijens; de Kruismate - 6
dag maaijens; Stobbenbroek - 8 dag maaijens; Fokkink Koemate - 6 dag maaijens; de
Clouw 't hof hooijland - 1 dag maaijens; het Kindergoor hooijland - 2 dag maaijens; de
dijk langs het Schaapenvonder.
Tiendens:
De Koorn of Zakthiend - 57 mud., 2 schep., 3 sp. - 43 mud., 3 schep., 3 sp. haver - 14
mud., 3 schep., 3 sp. garst - 3 mud., 3 schep., 3 sp. boekweit; de Visschen Tiend of pacht 15 mud. rogge; de Lammer Thiend; de Bloed of Tafel Thienden; de Groote Beltrumsche
Garfthiende; ut supra Eijbergsche; ut supra Klein Eijbergsche; ut supra Hupselschen; ut
supra halve Nedeschen of Wolberinks; ut supra andere halve Nedeschen of Megerinks;
ut supra Kleine Valkenburgsche; Cijnsen, erfpagten, rookhoenderen enz.
Vide breeder hier vooren folio 411 seq., de registratuure der stad Borculo folio 52 seqq.,
van het district Eijbergen folio 17 seqq., van Geesteren folio 26 seqq.; Neede folio 15
seqq., en van Beltrum folio 11 seqq.
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28.11.1807
Arrest
Folio 52

Den 28 november 1807 voordemiddags om elf uur heeft G. Scholten nomine uxoris
Gesina Geers arrest en toeslag gedaan op alle gereede goederen, actien en praetensien,
bij ordre en insufficance meede op alle ongereede goederen tot de nalatenschap van
wijlen comparants schoonvader en moeder F. Geers en Anna Maria ten Bengevoord
behoorende speciaal op en aan een huis in Borculo nr. 137; een hof bij Borculo in den
Pagendijk, nog een hof daarnaast, en de catersteede Stevens in Beltrum, te einde als bij
de meergemelde acte van arrest met meerderen is te zien in het ordinaris stad gerichts
prothocol folio 27 seqq., registratuure der stadt Borculo folio 55, en die van het district
Beltrum folio 16.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 5 september 1808. Vide het ordinaris stad gerichts prothocol
folio 53 seq.'

14.12.1807
Ontzaate
Folio 52

Den 14 december 1807 's middags om twaalf uur heeft mr. P. Velsen als bekende
volmagtiger van mr. A. Geers oppositie en ontzaate gedaan teegens zodaane arrest, als G.
Scholten op den 28 november laatstleden had ondernomen. Vide breeder 't ordinaire
stad gerichts prothocol folio 31 et multis seqq., de registratuure der stad Borculo folio 55
en die van Beltrum folio 17.

11.02.1808
Cessie
Folio 53

Den 11 februarij 1808 voordemiddags om half twaalf uuren heeft Jan Vunderink pro se
en meede naamens zijn minderjaarig kind, waartoe naar behooren geauthoriseerd,
gecedeert aan Berent Kreunen en vrouwe Aaltjen Keisers, een hof buiten de Kokspoort
van Borculo naast den hof van Garrit Scholten geleegen. Vide breeder supra folio 415.

11.02.1808
Cessie
Folio 53

Eodem die 1808 voordemiddags quart voor twaalf uur hebben Berent Kreunen en
vrouwe Aaltjen Keisers gecedeert aan Berent Mullerink en erven een hof buiten de
Kokspoort van Borculo aan de Stads Koppele geleegen. Vide breeder supra folio 416.

03.05.1808
Cessie
Folio 53

Den 3 maij 1808 voordemiddags om half twaalf uur heeft H. Elberink in qualiteit als
volmagtiger van Willem van Buuren en deselfs huisvrouw Johanna Geertrij Harperink,
voorts Egberdina Harperink, weduwe van Carel Godfried Bastian, woonachtig te
Amsterdam, gecedeert aan Garrit Haijtink en erven, zijns principalen eigendommelijke
twee stukjes hofland of hof geleegen in 't scheependom van Borculo aan de Grolsche
Steege tusschen de landerijen van de Provisorij Armen van Borculo en van B. te Roller.
Vide breeder supra folio 417 seq.

14.07.1808
Cessie
Folio 53

Den 4 julij 1808 's avonds om neegen uur hebben Roelof Kreunen en vrouwe Amelia
Berendsen gecedeert aan Gerhard ter Meulen en Harmina Mullerie, ehell., drie
koeweidens in de Dikkersmaat of wel drie elfde parten van de gezeide weide met de
eene zijde langs den Brummel en met de andere zijde langs de weide van Elberink
schietende aan de eene kant langs den Berkel en aan de andere kant langs de weidens
van de weduwe te Roller en die welke onder het erve Gieging is behoorende, in het
schependom der stad Borculo geleegen. Vide breeder supra folio 420 seq.

04.07.1808
Verband
Folio 54

Den 4 julij 1808 's avonds quart over negen uur hebben Roelof Kreunen en Amelia
Berendsen, ehell., voor eene summa van drie honderd en agt en negentig guldens ten
behoeve van Hendrik Jan, Maria en Elsabee Maria Kreunen, alle kinderen van wijlen Jan
Kreunen en Hendrika Meilink, in leven ehell., verbonden een kampjen bouwland in den
schependom van Borculo aan den Deugeweerd en de gronden van Jan Wissink kennelijk
gesitueerd, als meede een halven kamp bouwland, den Kruiskamp genaamd, meede in
den schependom van Borculo tusschen de Haar en den Rollerskamp geleegen, en
waarvan de wederhelft A. Kreunen in eigendom toebehoort. Vide breeder supra folio 421
seq.
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01.09.1808
Cessie
Folio 54

Den 1 september 1808 hebben Geertjen Dijkwevers, weduwe van wijlen L. Meulenkamp,
voor haar zelfs en als moeder en voogdesse over haere vier minderjarige kinderen, bij
opgemelten haren eheman in huwelijk gewonnen, daar toe naar behoren geauthoriseerd,
voorts Jan Hendrik, Jan en Geertrui Snellenborg, gecedeert aan Diederik Frederik Pott,
het plaatsjen, den Snellenborg genaamt, bestaande in een huis, zijnde nr. 178, met een
hoek bouw- en gaardegrond daar annex, groot ongeveer een half morgen in den
schependom van Borculo gesitueert. Vide breeder supra folio 425 seq.

10.10.1808
Cessie
Folio 54

Den 10 october 1808 voordemiddags om half twaalf uur heeft Gerrit Bouwman, de rato
mede caverende voor zijne impotente huisvrouw Johanna Harbers, gecedeert aan Jan
Hendrik Brandenborg en vrouwe Jenneken Botloon, een half huis staande en gelegen
buiten de Kokspoort aan de Steenweg bij Borculo, zo als 't zelve thans door cessionarien
word bewoond, en de weder helft door hun in eigendom bezeten, als mede een gedeelte
van een hof annex het huis en aldaar tusschen de hofgrond van de erven B. te Roller en
E.J. van der Veen kennelijk gesitueert. Vide breeder supra folio 427 seq.

10.10.1808
Verband
Folio 55

Den 10 october 1808 voordemiddags even voor twaalf uur hebben J.H. Brandenborg en
vrouwe Jenneken Botloon voor een summa van zeeven honderd en tachentig guldens
ten behoeve van Gerrit Jan Gaalman verbonden hun eigendommelijke huis met een hof
daar annex staande en gelegen even buiten de Kokspoort en aldaar aan den
zogenaamden Steenweg, naast het huis van B. Hoebink, als mede hunlieder halven hof,
den Slotshof genaamt, waarvan de wederhelft J.W. Laarberg toebehoort, mede onder
Borculo en aldaar agter den hof van W. Grotenhuis gesitueert. Vide breeder supra folio
428 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Deze obligatie of verband is op den 18 februari 1809 gecedeert. Vide breder
infra folio 59".

24.10.1808
Peinding
Folio 55 en 56

Den 24 october 1808 voordemiddags om half twaalf uur dede mr. J.J. Schluiter als
generale volmagtiger van E. Broeker in qualiteit als rentmeester van het Borkulosche
Geestelijke Rentambt, wegens de, op den 9 julij 1807 door R. Kreunen onder borgtogt
een voor al ten principalen van B.J. Ouden Ampsen en J.H. Brandenborg gepagte zware
garve van het rot in Geesteren en derde garve van het goed Hollerdink in Nede, te samen
bedragende twee honderd drie en dertig guldens, sestien stuivers en drie deniers, als
mede wegens een jaar pagt van een stuk weideland onder Geesteren, de Vrugt genaamd,
door denzelven R. Kreunen onder borgtogt mede van J. Kraaijenbrink en voornoemde
J.H. Brandenborg ter summa van een honderd agt guldens en negen deniers, mitsgaders
tot assecuratie van de verdere pagt jaaren van de weide de Vrugt, peinding op alle
gerede goederen, actien en crediten aan R. Kreunen en ehevrouw, mitsgaders aan J.H.
Brandenborg en huisvrouw toestendig speciaal op zodane gelden als laatst gemelde J.H.
Brandenborg bij den timmerman A. Maandag te goede mogt hebben, voorts bij andere
en insufficance aan en op alle ongereede goederen, respectivelijk aan de gepeinden
toebehoorende, speciaal ten aanzien van R. Kreunen en vrouwe op een hof aan den
Deugeweerd, een kampje land mede aldaar gelegen, den halven Kruiskamp en de helft
van een weide de Diepemate, en ten aanzien van J.H. Brandenborg en vrouwe aan en op
een huis en bijbehorende hof alhier buiten de Kokspoort, voorts een halven hof, de
Slotshof geheten, mede onder Borculo. Vide breder het ordinaris stad gerichts prothocol
folio 57 seq. en de registratuure der stad Borculo folio 56 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't oridinaris stad gerichts
prothocol folio 78".
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28.10.1808
Peinding
Folio 56

Den 28 october 1808 voordemiddags om half twaalf uur dede David de Haas voor een
summa van vijf honderd negentien guldens en zestien stuivers peinding op de gereede en
ongereede goederen van J.H. Brandenborg en ehevrouw, speciaal op en aan derzelver
huis en bijbehorende hof buiten Borculo gelegen, als mede op een halven hof, den
Slothof genaamd, mede in den schependom van Borculo gelegen. Vide breder het
ordinaris stad gerichts prothocol van Borculo folio 60 seq.

28.10.1808
Peinding
Folio 56

Eodem die 1808 voordemiddags quart voor twaalf uur dede Huibert de Haas voor een
summa van honderd guldens peinding op de hier boven omschreven gereede en
ongereede goederen van J.H. Brandenborg en ehevrouw. Vide breder het ordinaris stads
gerichts prothocol folio 61 seq.ordin

01.11.1808
Cessie
Folio 56

Den 1 november 1808 's middags om een uur heeft Anna Margareta Nolmeijer, weduwe
van Jan Smijs, gecedeert op den voet der daarover opgerigte coopsconditie, aan de
hervormde gemeente van Borculo, een hof liggende in den Geesterschen Dijk voor de
stad Borculo, tusschen de hoven van Fokkink en Vunderink. Vide breder supra folio 429
seq.

02.12.1808
Cessie
Folio 56 en 57

Den 2 december 1808 's middags om drie uur hebben de heer Volkier Sloet en vrouwe
Fenneken Berenpas gecedeert aan hun zuster vrouw J.A. Sloet, weduwe van wijlen de
heer capitein Hesselink, hunlieder hofjen aan den Geesterschen Dijk, tussen de hoven
van Jan Derk Prior en J.D. Aamschot, als mede een stukjen bouwland, gelegen op den
Bierkamp agter de Haare, tusschen de landerijen van den Franschen meester van der
Veen, beide in den schependom van Borculo gesitueerd. Vide breder supra folio 434 seq.

08.12.1808
Peinding
Folio 57

Den 8 december 1808 's middags om een uur deede de rentmeester van Borculo A.W.
Walijen voor een summa van vier honderd agt en dertig guldens en agtien stuivers
peinding op de gerede en ongerede goederen van Roelof Kreunen en ehevrouw, als op
een hof op den Deugeweerd, en een kampjen land mede aldaar gelegen, mitsgaders de
halve weide de Diepemaat en den halven Kruiskamp. Vide breeder 't ordinaris stadt
gerichts prothocol folio 63 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't ordinaris stad gerichts
prothocol folio 79".

09.12.1808
Peinding
Folio 57

Den 9 december 1808 's avonds pm half negen uur dede Rutger Hissink voor een summa
van drie honderd en tagtig guldens peinding op de voorschreven gereede en ongereede
goederen van Roelof Kreunen en ehevrouw. Vide breder 't ordinaris stadt gerichts
prothocol van Borculo folio 65 seq.

10.12.1808
Peinding
Folio 57

Den 10 december 1808 voordemiddags om half elf uur dede B. Meilink voor een summa
van hondert vier guldens, eene stuiver en 4 penningen peinding op de voorschreven
ongerede goederen van Roelof Kreunen en ehevrouw. Vide breder 't ordinaris stadt
gericht prothocol van Borculo folio 66 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't ordinaris stad gerichts
prothocol folio 79".

10.12.1808
Peinding
Folio 57

Den 10 december 1808 's middags om half vier uuren deeden H.J. te Roller en A. Meilink
in qualiteit als provisooren der Provisorie Armen van Borculo voor differente
praetensien, te samen monteerende een hondert twaalf guldens, twee stuivers en agt
penningen, peinding op de voorschreven ongereede goederen van Roelof Kreunen en
ehevrouw. Vide breeder ''t ordinaris stadt gerichts prothocol van Borculo folio 67 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't ordinaris stad gerichts
prothocol folio 79".
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14.12.1808
Peinding
Folio 58

Den 14 december 1808 's middags om een uur deede J.A. Luitjes als generale volmagtiger
van W.H.A.C. van Heeckeren tot Kell voor een summa van f. 406-17-03 peinding op de
gereede en ongereede goederen van R. Kreunen en ehevrouw, speciaal op en aan
hunlieder hof op den Deugeweerdt, een stuk land mede op den Deugeweerdt, de helft
aan den Kruiskamp, en anderhalve dag maaijens in de Diepemeene. Vide breeder het
ordinaris stad gerichts prothocol folio 69 seq.

19.12.1808
Cessie
Folio 58

Den 19 december 1808 voordemiddags om elf uuren heeft mr. A.O.F. Bomblé
Vatebender pro se en als volmagtiger van zijne schoonzuster vrouwe Antonetta Heckers
weduwe van wijlen R.L. Vatebender gecedeerd aan den timmerman G. Scholten en
vrouwe Gesina Geers, zijns en principalinnes eigendommelijke hoek bouwland in den
schependom van Borculo op den Kronenbarg, naast de landerijen van de weduwe
Goossen Smies gelegen. Vide breder supra folio 439 verso.

19.12.1808
Cessie
Folio 58

Eodem die 1808 voordemiddags quart over elf uur heeft mr. A.O.F. Bomble Vatebender
pro se et q.p. nog gecedeert aan den timmerman G. Scholten en vrouwe Gesina Geers,
zijns principalinnes eigendommelijke eene koeweidens, of een dag maijens weidegrond in
de weide de Dikkers Maat, in den schependom van Borculo gelegen.Vide breder supra
folio 440.

09.02.1809
Maagscheid
Folio 58

Den 9 februarij 1809 is met advis van regtsgeleerden geapprobeert een maagscheid
opgericht en gesloten den 6 daar tevoren tusschen Roelofken Janssen, weduwe van
Hendrik Huiskes ter eenre, en de aangestelde voogden over deszelfs minderjarig kind
Geertruij genaamd, ter andere zijde, waarbij aan de moeder onder anderen is toebedeeld
een stukjen land in het Zijland naast het land van H. Kreunen, en aan het minderjarig
kind, Geertruij genaamd, een hof in den Kerken Gaarden naast den hof van G.J. Leppink.
Vide breder het wesen prothocol folio 35 seqq. en de registratuure der stad Borculo folio
59.

18.02.1809
Cessie van
een obligatie
Folio 59

Den 18 februarij 1809 's middags om drie uur cedeerde Gerrit Jan Gaalman aan Derk
Evekink, zijn ehevrouw, en erven, een obligatie met het regt van verband daarvoor
gesteld, ten laste van Jan Hendrik Brandenborg en vrouwe Jenneken Botloon, groot in
capitaal zeven honderd en taggentig guldens, in dato 10 october 1808 van den comparant
opgenomen. Vide breder supra folio 443.

02.03.1809
Cessie
Folio 59

Den 2 maart 1809 voordemiddags om elf uur cedeerde Roelofken Janzen, weduwe van
wijlen Hendrik Huiskes, zijnde bruid, met haaren bruidegom Berent te Hofstee, aan
Evert Waanders en vrouwe Elsken Moeteman, en erven, een stukjen land, gelegen in
den schependom van Borculo in het Zijland, naast het land van Hendrik Kreunen, groot
ongeveer een schepel gesaaij. Vide breder supra folio 444.

22.03.1809
Cessie
Folio 59

Den 22 van lentemaand 1809 's middags even na vijf uur heeft Hendrik Veldink als
volmagtiger van Frederik Christiaan Brinkbok, in huwelijke hebbende Arendina
Heilersig, gecedeert aan Evert Waanders en vrouwe Elsken Moetemans zijn comparants
principaals eigendommelijke hof, gelegen in het schependom van Borculo aan den
Geesterschen Dijk, naast den hof van den weduwe Holtvoogd en Derk Hesselink. Vide
breeder supra folio 445.
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01.04.1809
Maagscheid
Folio 59 en 60

Den 1 van grasmaand 1809 is door G. Scholten ten fine van registratuure overgegeven
zeeker maagsheid den 31 van lentemaand, opgericht en gesloten tusschen mr. A. Geers
ter eenre, en desselfs zuster Gesina Geers ter andere zijde over den boedel en
nalatenschap van wijlen hunne ouders de heer F. Geers en juffrouw A.M. ten
Bengevoort, waarbij onder anderen van de twee hooven buiten de Kokspoort voor de
stad Borculo in den Pagendijk en wel aldaar in de zogenaamde Kemken Gaardens
gelegen, aan den eersten condivident mr. A. Geers is toegedeelt den eersten of voorsten
hof zo als die in zijn heggen is gesitueerd, en met den agtersten einde is schietende
tegens over den hof van de erfgenamen van wijlen Berend te Roller en met den voorsten
einde tegens den hof van de erfenamen van den overledenen Hendricus te Roller, voorts
met de eene zijde langs den weg die na de hoven in de voornoemde Kerken Gaardens zijn
leggende is lopende, en met de andere zijde naast den daaraan gelegen agtersten hof aan
de tweede condividente hier bij toegedeeld, terwijl 't daarbij aan de tweede condividente
is toe en aanbedeelt den daarnaast gelegen agtersten hof, schietende met den voorsten
einde tegens over de Gasthuis Hoven en die van Jan Wissink, voorts met de agtersten
einde tegens over den hof van de kinderen van wijlen Jan Leefers, en met de eene zijde
naast den voorsten hof, aan eerste condivident toegedeeld en met de andere zijde naast
den hof van F.H. Pott. Vide breder supra folio 446 seqq.

03.05.1809
Verband
Folio 60

Den 3 van bloeimaand 1809 's avonds quart na vijf uur hebben Harmen Schothorst en
vrouwe Jenneken Heilersig voor een summa van seven honderd guldens ten behoeve van
de Diaconie Armen van Borculo verbonden navolgende in het schependom van Borculo
gelegen parceelen, als
1e Een stukjen bouwland, groot ongeveer een schepel gesaaij aan den Geesterenschen
Dijk en aldaar naast het land van de Provisorie Armen van Borculo gelegen
2e Een kampjen bouwland groot ongeveer zes schepels gesaaij met de plaggegrond daar
bij mede aan den Geesterenschen Dijk, ter eener zijde aan Smitsmaate en ter eener
einde aan de gemeente gelegen
3e Een stuk bouwland met een hoekjen daar annex, samen groot ongeveer drie schepels
gesaaij, als mede aan den Geesterschen Dijk, bij het land van G. Levers en den Fuckebelts
Gaarden gelegen. Vide breder supra folio 451 seq.
[In de marge staat geschreven:] Geroyeerd den 31 van wijnmaand 1810. Vide 't prothocol van affectatie hier
vooren folio 491.

03.05.1809
Cessie
Folio 60

Den 3 van bloeimaand 1809 's avonds even over zes uur cedeerde de heer A.O.F. Bomblé
Vatebender pro se en als volmagtiger van desselfs schoonzuster vrouwe Antonetta
Heckers, weduwe van wijlen den heer R.L. Vatebender, aan Harmanus Elberink en
vrouwe Isabella Welmers, zijns en principalinnes eigendommelijk hof aan den
Lichtenhorst in den schependom van Borculo, tusschen de hoven van A. Kreunen en J.H.
te Roller gelegen. Vide breder supra folio 454 seq.

08.05.1809
Cessie
Folio 61

Den 8 van bloeimaand 1809 voordemiddags quartier voor twaalf uur hebben Jan, Hendrik
en Harmen Palsenborg gecedeert aan Diederik Frederik Pott en vrouwe Gerbrandina
Henr. Grutterink, hunlieder plaatsjen den Bomert genaamt bestaande in een huisjen met
een gaardeken daar annex in den schependom van Borculo en aldaar in de buurschap
Dijke gesitueert zijnde nr. 3. Vide breder supra folio 454 seq.

16.05.1809
Cessie
Folio 61

Den 16 van bloeimaand 1809 's avonds even over ses uur cedeerde J.D. Brouwer, als
volmagtiger van Gesiena ten Hove, aan Derk Stoer en vrouwe Hendrijka ten Brinke, zijns
principalinnes eigendommelijke halfscheid van een onverdeelde weide, waarvan de
weder helft aan cessionarien toebehoorende, leggende in den schependom van Borculo
agter aan den Geesterschen Dijk met de eene zijde langs de weide van A. Dave en het
land van J. Kobus en met de andere zijde langs het land behoorende onder den Grimberg
en t' eindens aan het land van Leevers. Vide breeder supra folio 456 seq.
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16.05.1809
Cessie
Folio 61

Eodem die 1809 's avonds tien minuten over ses uur heeft dezelve comparant q.p.
gecedeert aan mevrouw J.A.E. Wijgink, weduwe van wijlen den oversten Colson
Aberson, zijn principalinnes eigendommelijk hof, leggende in den schependom van
Borculo met de eene zijde langs de hoven van S. van Has en G. ter Meulen, en met de
andere zijde langs den hof van G.J. Fokkink. Vide breeder supra folio 456 seq.

16.05.1809
Cessie
Folio 61

Eodem die 1809 's avonds quart na zes uur cedeerde dezelve comparant q.p. aan en ten
behoeve van B. Mullerink en erven
1e Een gaarden in de Morsbroeke met de eene zijde langs den Geesterschen Dijk en
andere zijde langs den Wennekers Kamp, met den eenen einde langs den hof van J.
Kobus, en anderen einde aan den weg, zo na den Wennekers Kamp is gaande, gelegen en
2e Een vierde gedeelte van een weideken het Veldinks Maatjen genaamt, waarvan G.J.
Derksen de halfscheid en D. Stoer het overige vierde gedeelte is toebehoorende, mede
aan den Geesterschen Dijk gelegen en beide in den schependom van Borculo gesitueert.
Vide breeder supra folio 457 seq.

29.05.1809
Verband
Folio 61

Den 29 van bloemaand 1809 's middags quartier over twaalf uur hebben Harmanus
Kluivers en Jenneken ter Weeme, ehell., voor een summa van seven honderd guldens,
ten behoeve van vrouwe Antonetta ten Cate weduwe van mr. C.G.J. ten Cate verbonden
een stuk bouwland, groot ruim een molder gesaaij in het schependom van Borculo
gelegen op den Speulbrink, aan de eene zijde naast het land van de weduwe B. te Roller
en kinderen en aan de andere kant langs het land van H. Veldink, met nog een stuk land
daar bij gesitueerd op den Speulbrink, de Kromomme genaamd, en dan nog een hof in
het Zijland aldaar aan de weg of 't gemene voetpad in zijne bekende bepalingen gelegen.
Vide breder supra folio 459 seq.

06.06.1809
Verband
Folio 62

Den 6 van zomermaand 1809 's avonds om half zeven uur heeft de heer mr. A.O.F.
Bomblé Vatebender pro se en als bekende volmagtiger van deszelfs zuster vrouwe A.
Hekkers, weduwe van wijlen den heer R.L. Vatebender ten behoeve van den heer
Hendrik ter Kuile verbonden voor een summa van ses honderd guldens, derzelver weide
of hooijland, den Meulenkamp genaamd, gelegen agter des comparants huis en hof, bij
den Molenkolk en Berkel. Vide breeder supra folio 461.

13.06.1809
Opbadingen
Folio 62

Den 13 van zomermaand 1809 voordemiddags om 9 uur heeft mr. J.J. Schluiter, als
bekende gevolmagtigde van E. Broeker tot vervolg van de op den 24 ooctober 1808
gedane peinding, verzogt aanheering aan de gereede, en 1e, 2e en 3e opbadingen van de
ongereede goederen Roelof Kreunen en huisvrouw, mitsgaders J.H. Brandenborg en
vrouwe toestendig, en zulks ter consecutie en onder de clausele als bij de aangetoogen
peinding met meerderen is vermeld q.r. Vide breeder het ord. stad gerichts prothocol
folio 71.
[In de marge staat geschreven:] " Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't ordinaris stad gerichts
prothocol folio 78 seq."

13.06.1809
Opbadingen
Folio 62

Den 13 van zomermaand 1809 voordemiddags quart over negen uur, deede mr. J.J.
Schluiter als volmagtiger van W.H.A.C. van Heeckeren tot Kell tot vervolg van de door
laatstgemelde rentmeester en gevolmagtige J.A. Luitjes op den 14 december 1808
gedane peinding, aanheering aan de gereede, mitsgaders 1e, 2e en 3e opbadinge aan de
ongereede goederen van Roelof Kreunen en huisvrouw, en zulks ter consecutie, als bij de
acte van peinding vermeld. Vide breeder 't ordinaris stad gerichts prothocol folio 71 seq.
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13.06.1809
Opbadingen
Folio 62

Den 13 van zomermaand 1809 voordemiddags om half elf uur deeden H.J. te Roller en A.
Meilink in qualiteit als provisoren der Provisorie Armen van Borculo tot vervolg van
hunne op den 10 december 1808 gedaane peinding, 1e, 2e en 3e opbadingen aan de
ongereede goederen R. Kreunen en huisvrouw toestendig, en zulks ter consecutie q.r.
Vide breder het odinaris stad gerichts prothocol folio 72.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide ordinaris stad gerichts
prothocol folio 79".

13.06.1809
Opbadingen
Folio 62

Eodem die 1809 voordemiddags quart voor elf uur deede B. Meilink tot vervolg van zijne
op 10 december 1808 gedaane peinding, 1e, 2e en 3e opbadingen aan de ongereede
goederen R. Kreunen en huisvrouw toestendig en zulks ter consecutie, als bij de
voorschreven acte van peinding is vermeld. Vide breder het ordinaris stad gerichts
prothocol folio 73.

03.08.1809
Aangifte
Folio 63

Den 3 van oogstmaand 1809 hebben Harmanus Albertus, Jacoba Maria en Anna
Margaretha Tellemans aangeeving gedaan, dat door dode van hunne zuster Anna
Geertruid Tellemans, gehuwd geweest met W.H. Grotenhuis, is gedevolveert onder
anderen den eigendom van de navolgende parcelen onder 't schependom van Borculo
gelegen, als
1e de helft van een hof, gelegen aan de Oude Steeg, waarvan de wederhelft aan C.
Cornelissen toebehoort
2e vier stukken bouwland, groot te samen ongeveer agt schepels gesaaij, in de
Kollenboom gelegen
3e vier stukjes dito bouwland, gelegen op de Gortemole, groot te samen ses schepels
gesaaij. Vide breder supra foli 462 en de registratuure van 't district Geesteren folio 10.

08.12.1809
Cessie
Folio 63

Den 8 van wintermaand 1809 's avonds om vijf uur heeft jonkvrouwe Christine Charlotte
Frederique van Schleussing gecedeerd aan Derk Hendrick Schaars en vrouwe Susanna
Kerkhoven een stuk land, de Otterskamp genaamt, gelegen in het schependom van
Borculo, met de eene zijde langs 't land van E. Smies en met de andere zijde langs de
Grolsche Steege schietenden, zijnde groot ongeveer 10 schepels gesaaij. Vide breeder
supra folio 466 seq.

03.01.1810
Cessie
Folio 63

Den 3 van louwmaand 1810 cedeerde mr.. Velsen als bekende volmagtiger van mr. A.
Geers en ehevrouw J.G. Rattinck aan J. Kobus en Jurriana Christina Leefers, ehell.,
deszelfs principalen eigendommelijke catersteede, den Kwappenborg genaamt, met al
het geene daaronder is behoorende sub nr. 17 in het schependom van Borculo gelegen.
Vide breder supra folio 467 seq.

07.02.1810
Maagscheid
Folio 63 en 64

Den 7 van sprokkelmaand 1810 is door J.D. Prior ten fine van registratuure overgegeven
zeeker tusschen den zelven en ehevrouw Johanna ter Beest ter eenre en Maria
Wilhelmina Prior ten andere zijde opgerigte magescheid over den boedel en
nalatenschap van wijlen hunne moeder en schoonmoeder Johanna Vunderink, weduwe
van Johan Prior, waarbij aan de eerste condividenten onder ander anderen is aan en
toebedeelt, een hof buiten de Geestersche Poort voor Borculo tussen de hoven van H.A.
Telleman en de Provisorie Armen van Borculo gelegen, als meede een hof meede in den
schependom van Borculo gelegen, in den Geesterschen Dijk tusschen de hoven van
Folkier Sloet en Steeven van Has gesitueert.
Zijnde aan de tweede condividente Maria Wilhelmina Prior daarbij toebedeelt een klein
stuk land op den Cronenberg met een daarbij annex klein weideken in het schependom
van Borculo naast de Stads Coppele gelegen. Vide breder supra folio 469 seq.
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27.02.1810
Cessie
Folio 64

Den 27 van sprokkelmaand 1810 cedeerde Jan Derk Prior en Janna ter Baak, ehell., aan
Derk Hendrik Schaars en vrouw Susanna Kerkhoven hunlieder eingendommelijke hof bij
de stad Borculo buiten de Geesterschen Poort, en aldaar ter eener zijde langs de
zogenaamde Varkensteeg, en ter andere zijde langs de hof van H.A. Tellemans
gesitueerd. Vide breeder supra folio 471.

03.03.1810
Aangeeving
van
ongereede
goederen
Folio 64

Den 3 van lentemaand 1810 heeft Geertrui van Dassen aangeeving gedaan, dat door
doode van Hendricus van Dassen, voorgevallen den 21 van lentemaand 1809, op haar
comparante en desselfs zusters, Berendiena en Aaltjen, voorts broeder Willem van
Dassen genaamt, was gedevolveerd den eigendom van de navolgende onder Borculo
geleegene parceelen als
1e Een elfde gedeelte of wel een koeweide In de Dikkersmaat, onder Borculo gesitueerd
2e Een hof aan den Lebbenbruggendijk, en
3e De halfscheid van een uitgang van 15½ schepel rogge Grolsche maat, neven een
bloedthiende van f. 2-10-00 jaarlijks uit het erve Huinink. Vide breeder supra folio 472
seq. en de registratuure van Geesteren folio 12 seq.

19.04.1810
Peinding
Folio 64

Den 19 van grasmaand 1810 's avonds om agt uuren deede mr. G. Hasebroek als
volmagtiger van Jan Gijsen rentmeester der St. Anthonij Groote Broederschap te
Zutphen, peinding op de ongereede goederen van E. Waanders en ehevrouw Elsken
Moetemans en wel voor een summa van 114 daalders ad 34¼ stuivers het stuk op een
stuk land in het schependom van Borculo in het zijland naast het land van Hendrik
Kreunen, groot ongeveer een schepel gesaaij, en 2e op een hof gelegen in 't schependom
van Borculo aan den Geesterschen Dijk, naast den hof van de weduwe Holtvoogd en
Derk Hesselink. Vide breeder 't ordinaris stad gerichts prothocol folio 76 seqq. en de
registratuure der stad Borculo folio 62.

28.05.1810
Cessie
Folio 64

Den 28 van bloeimaand 1810 cedeerde Gerrit Jan Wessels aan Willem Sprokkelkamp en
vrouwe Beene Klein Nienhuis, hunlieder katersteedjen, de Blenke genaamd, bestaande
in een huisjen met een gaardeken annex, zijnde nr. 40 in den schependom van Borculo en
aldaar in de Waterhoek gesitueert. Vide breeder supra folio 477 seq.

28.05.1810
Verband
Folio 65

Den 28 van bloeimaand 1810 hebben Willem Sprokkelhorst en vrouwe Bene Klein
Nienhuis voor eene summa van vier hondert guldens ten behoeve van Anna te Koppele,
weduwe van wijlen Derk Weelink, verbonden hunnen persoonen en goederen en tot een
speciaal hypotheecq en onderpand gesteld hunlieder katersteedjen de Blenke genaamd,
bestaande in een huisjen met een gaardeken annex, zijnde nr. 40, in den schependom van
Borculo en aldaar in de Waterhoek gesitueerd. Vide breder supra folio 478 seq.
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04.06.1810
Aangifte
Folio 65

Den 4 van zomermaand 1810 heeft Godfried Leefers aangeeving gedaan, dat door doode
van zijne moeder Geertrui Gerdiena Holsappel, weduwe van wijlen Frederik Leefers, op
hem en broeders Harmanus en Christiaan, voorts zuster Jurriana Christina, gehuwd aan
J. Kobus, was gedevolveerd den eigendom van de navolgende onder het schependom van
Borculo gelegene parceelen, als
1e Een kampjen bouwland den Leegen Enk genaamd, met een weidjen en hofjen daarbij
annex, schietende langs de Voorste Juffermaat, en langs de Gielshorst, en dwars langs
den Hoogenenk en het hofland van Jan Vunderink
2e Een koeweide, de Koksmaat genaamd
3e Twee stukken lands, op den Hogen Enk genaamd, schietende langs de Agterste
Juffermaat en het land van G. Leppink, dwars tegens den Leegen Enk, en met de eene
zijde langs den gemeenenweg met het daarbij gehoorende houtgewas
4e Een hof in den Geesterschen Dijk gelegen, tusschen de hooven van J.D. Voors en de
weduwe Bol.
Vide breeder supra folio 479 seq., de registratuure der stad Borculo folio 62 en die van
Geesteren folio 18.

10.07.1810
Verband
Folio 65

Den 10 van hooimaand 1810 hebben Roelof Kreunen en vrouwe Amelia Berendsen voor
een summa van vier honderd ses guldens, seeventien stuivers en 3 penningen verbonden
hunnen persoonen, gereede en ongereede goederen, en tot een speciaal verband
gesteld, ten behoeve van den heer W.H.A.C. van Heeckeren tot Kell hun
eigendommelijke hof aan den Deugeweerd bij de stad Borculo. Vide breeder supra folio
484 seq.

21.07.1810
Verband
Folio 65

Den 21 van hooimaand 1810 hebben Evert Waanders en vrouwe Elsken Mottemans voor
een summa van drie honderd guldens verbonden hunlieder hof buiten de Geestersche
Poort aan den Geesterschen Dijk naast den hof van Harmen Holtvoogd gelegen. Vide
breeder folio 485 seq.

13.10.1810
Cessie
Folio 65

Den 13 van wijnmaand 1810 cedeerden Jan Derk Voors en zijne zuster Anna Gerharda
Voors aan Jochem Kobus en vrouwe Jurriana Christina Leevers, hunlieder hof met het
daarin staande IJmenschoer, gelegen bij de stad Borculo tusschen de hoven van de erven
F. Leevers en Jan Vunderink. Vide breeder supra folio 489 seq.

13.10.1810
Aangifte
Folio 66

Den 13 van wijnmaand 1810 deede Engbert Voors aangifte, dat door doode van
Harmanus Boerman, voorgevallen te Borculo den 20 van slagtmaand 1809 , op hem
comparant als deszelfs eenige erfgenaam ex testamento was gedevolveerd, een hofjen
gelegen aan den Deugeweerd in 't schependom van Borculo, groot ongeveer twee en een
half spints gesaaij. Vide breeder supra folio 499.

31.10.1810
Cessie
Folio 66

Den 31 van wijnmaand 1810 cedeerden Harmen Schothorst en vrouwe Jenneken
Heijlersig aan Gerrit Scholten en Gesina Geers, ehell. vijf stukjes bouwland, te zamen
groot ongeveer zeven schepels gesaaij in den schependom van Borculo op den Roeterinks
Kamp en aldaar aan de Geesterschen Dijk kennelijk gesitueerd. Vide breder supra foli 493
seq.

31.10.1810
Verband
Folio 66

Den 31 van wijnmaand 1810 hebben Harmen Schothorst en vrouwe Jenneken Heijlersig
voor een summa van drie hondert guldens ten behoeve van de Diaconie Armen van
Borculo verbonden hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal hypotheecq
gesteld
1e hunlieder hof in den schependom van Borculo aan den Geesterschen Dijk tusschen het
Veldinks Maatjen en den hof van R. ter Horst gesitueerd, en
2e hunlieder stukjen bouwland, groot ongeveer drie schepels gesaaij, mede in den
schependom van Borculo aan den Geesterschen Dijk bij de Fuckebelt gaarden gelegen.
Vide breder supra folio 494 seqq.
1 juli 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 31 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 388
"Protokol van opdragten ten stadgerigte" - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Stad Borculo - Registratie buurschap Dijke - Periode 1791-1810
03.11.1810
Verband
Folio 66

Den 3 van slagtmaand 1810 hebben Berent Naaldenberg en vrouwe Geziena ten Have
voor eene summa van twee honderd guldens ten behoeve van de Diaconie Armen van
Borculo verbonden hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal hypotheecq en
onderpand gesteld hunlieder huis met een hof daaragter, zijnde nr. 144 bij de stad
Borculo, bij de Fonteine Goot staande en gelegen, als meede een stukjen bouwland groot
ongeveer een schepel gesaaij in den schependom van Borculo bij het Kleine Veldhuis
gesitueert. Vide breder supra folio 496 seq.

10.12.1810
Aangifte
Folio 66 en 67

Den 10 van wintermaand 1810 heeft D.H. Schaars als lasthebbende van den hooggeboren
heer Frederik Sigismund grave van Bijland Halt, aangeeving gedaan dat door doode van
jonkvrouwe Christina Charlotta Frederica van Schleussing, voorgevallen den 17 van
wintermaand 1809, op des comparants principaal benevens deszelfs zusters vrouwe
Maria Anna Aime gravinne van Bijland, gemalinne van den hoogwelgeboren heer Carel
Vincent baron van Boetzelaar, jonkvrouwe Charlotte Louise gravinne van Bijland, en
jonkvrouwe Louise Maria gravinne van Bijland, respectivelijk in Den Haag, Wageningen
en Arnhem woonachtig, als erfgenamen ex testamento, zijn gedevolveerd, onder anderen
de navolgende onder Borculo gelegene goederen
1e Het huis de Hoeve sub nr. 30 met de daarbij behorende landerijen, bestaande uit circa
2½ morgen hofgrond, 94½ schepel gesaaij bouwland, 22 morgen weideland en 8½ dag
maaijens in het Stads Broek, 20 morgen bossen, benevens diverse alleën beplant met
circa 3000 boomen van diverse soort en jaaren
2e Het erve Bloemena bestaande uit huis, schuur en berg, sub nr. 31, met de daar onder
behoorende bouw-, weide- en hofgronden en houtgewas, circa groot 60 schepels gesaaij
en 15 dag maaijens
3e Het erve en goed Twello, bestaande uit huis, schoppe en berg, sub nr. 29, met de
daaronder gelegen 51 schepels gesaaij aan bouw- en hofgrond en 21 dag maaijens
grasgrond, beswaart met een erfpagt aan het Domein van Borkulo van 100 guldens
jaarlijks
4e Het erve en goed Naaldenberg, bestaande in huis, schop en berg, sub nr. 10, en
ongeveer 42 schepels gesaaij bouw- en hofland en 14 dag maaijens grasgrond
5e Het plaatsjen den Bredero genaamd, bestaande in huis, sub nr. 32, en een gaarden met
een stukjen bouwland, circa drie schepels gesaaij.
Vide breder supra folio 500 seqq., registratuure van 't district Geesteren folio 24 en 25, en
registratuure van 't district Beltrum folio 9 en 10.
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