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

Registratie der stad Borculo - Periode 1792-1811
Registrature van de Stadt

05.01.1792
Folio 1

Den 5 januarij 1792 's voor de middags quartier voor twaalf uuren is bij het stadt gerichte
van Borculo een magescheid met advijs van onpartijdige rechtsgeleerden geäpprobeert,
opgericht en geslooten tusschen Barta Koopmans weduwe van wijlen Harmen Boenk en
de gequalificeerde en aangestelde momboiren soo over de drie voorkinderen van
geseijden Harmen Boenk in sijnen eersten egt bij Gerhardina Smijs geteelt, als over het
dogtertjen van haar weduwe Gerhardina geheten, alle minderjarig, waar bij aan de
moeder is aan en erflijk toebedeelt een huis en weere in de stad Borculo, aan de Korten
Wal. Vide breder het weesen protocol folio 214 sequentes.

27.02.1792
Folio 1 t/m 4

Den 27 februarij 1792 is ter secretarie ten fine van protocollatie en registrature
overgegeven copie van een erfmagescheid opgericht en geslooten tusschen den heer mr.
A.O.F. Bomble Vatebender, nevens zijne zusters de juffrouwen J.E.C., A.S., E.T. en G.B.
Vatebender ter eene, en den heer G.C.C. Vatebender benevens zijne zuster mejuffrouw
R.B.C. Vatebender ter andere zijde, waarbij de contrahenten ter andere zijde, aan
contrahenten ter eene, in gelijken volkomen vrijen en volledigen eigendom toe- en aan
bedeelen, alle de ongereede goederen des boedels, niets hoegenaamd uitgezondert en
alsoo mede speciaal
1e Een huis en erf met een klein tuintien op zijde van het zelve staande en geleegen
binnen de stad Borculo tusschen de erven van den heer ritmeester baron van Mosel, en
Goosen Smies ter eene, en die van Lambertus Kreunen, Geertien Veldink, Bernardus
Berenpas en Barte Henseler ter andere zijde
• Een hof en weide met een vijver daar in, buiten de Geestersche Poort der gemelde
stadt Borkeloo met het woonhuisjen, stal en berg in dien hof staande
• Het zogenaamde Hagentien zijnde een gering strookjen gronds met bloem boomen en
planten bepoot, met het Paarde Beekjen bij en aan het twee parceel geleegen, en daar
bij, en onder gebruikt wordende, zijnde een erfpacht van de stadt Borkeloo
overgenoomen tegen een jaarlijkschen canon van drie guldens te betaalen aan den boode
van gemelde stadt
• De Wennekers Kamp groot ongeveer twaalf scheepels gezaaij, schietende ten oosten
tegen de landerijen, en den hoff van de erfgenaamen Lichtenberg en Roelof Leppink,
west en noord, tegen het volgende parceel
• Een weide groot vijf en een halve koeweidens, schietende oost tegen den gemeenen
Geesterschen weg, west, het land van Grimberg, noord, voor een gedeelte tegen het land
en de weide van de erfgenaamen Lichtenberg, en voor een gedeelte tegen het volgende
parceel
• Een kampjen met een klein akkermaals boschjen, oost, zuid, en west, schietende tegen
het 5e parceel, en noord de diaconie of provisorie
• Een kampjen op of aan 't einde van den Deugeweerd, groot ongeveer vier scheepels
gezaaij, paalende oost en zuid aan voorschreven Deugeweerd, west en noord, aan 't land
en de weide van 't erve Gijgink
• Vijf scheepels gezaaij op den Kokskamp
• Vier dito scheepels gezaaij bij den Kiewijt, door den bouwman van dat goedjen in pacht
gebruikt
• Twee stukjes tuin- of hoffland aan de Grolsche Steeg, met een hegge akkermaals hout,
zijnde behalven de gewoone heeren lasten, bezwaard, met een uitgang van twee guldens
in 't jaar
• Een koeweidens in de Dijkersmaad
• Een klein hoekjen grond in den Kollumboom, verpacht aan de weduwe Bonkink.
Vide breeder hier vooren folio 7 et sequentes.
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16.03.1792
Folio 4 en 5

Den 16 maart 1792 's voor de middaags elf uuren, heeft Willem Mullerink gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van Willem van Dassen en desselvs huisvrouw
Engele Vorking en erven des comparants eigendommelijke huis en weere in de Wolfers
hoek, met de eene zijde langs 't huis van de heer G.N. Dankers, en met de andere zijde
langs 't huis van G. Smijs, als meede een groeve op den kerkhoff met het hoofden einde
neegentien voet van 't huis van Jan Beumer, en met de eerste zijdplanke acht voet van 't
huis van F. Flamink, een mans plaatse op het koor in de kerk, en een vrouwen plaatse in
de tweede bank tegen over de ouderlingen bank, geleegen in dese stad Borculo. Vide
breder hiet vooren folio 14.

31.03.1792
Folio 5

Den 31 maart 1792 's middaags ten een uuren hebben Jan Beusink en desselvs
huisvrouw Henders Bannink gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van
Arent Jan te Relker en zijne huisvrouw Gerhardina Kobus ofte erven, der comparanten
eijgendommelijke huisjen met 't hofjen daar agter, kennelijk binnen dese stadt Borculo
tusschen 't huis van den heer secretaris Velsen en Engbert Luiken. Vide breeder hier
vooren folio 16 et 17.

31.03.1792
Folio 5 en 6

Den 31 maart 1792 is bij het stadt gerichte van Borculo geäpprobeert de versogte
repudiatie bij erfmaagscheid, opgericht en geslooten tusschen Jenneken Stalberg
weduwe Jan Kulsdom, ter eenere en Lucas Brummelbos en Engbert Nijenkamp in
qualiteit als aangestelde momboiren over 't minderjarige dochtertien van Jenneken
Stalberg, en wijlen Jan Kulsdom, met naamen Anna Gardina ter andere zijde, waar bij
aan de minderjaarige haar moeder tot schaade en baate word overgelaaten het gereede
en ongereede, bestaande onder anderen in een huisjen geleegen binnen deese stadt,
naast 't huis van de weduwe Harperink, neffens een hoff in den Geesterschen Dijk, naast
den hoff van den mr. chirurgijn F. Leefers gesitueert, in welke voorzeide perceelen een
capitaal ad f. 200, beneffens de daarop verloopene renten tot f. 50 is gevestigt ten
voordeele van de erfgenaamen van wijlen Hendrietta Chozij. Vide breeder het weesen
protocoll folio 247 et sequentes.

03.05.1792
Folio 6 en 7

Den 3 maij 1792 's middaags ten twaalf uuren hebben de heer J.H. ter Meulen als
volmagtiger van Anna van Duinshorst, weduwe wijlen Francis Flaming, voorts Elisabeth
Flaming en Johanna Flaming, de twee laastgemelden geadsisteert met Goosen te
Velthuis, dan nog Hendrik Caspers en desselvs huisvrouw Gerritjen Flaming, gecedeert
en overgedragen aan de heer mr. Petrus Velsen en huisvrouw, den comparanten
eigendommelijke grond daar een huisjen heeft op gestaan, tusschen de huijsen en
gronden van de cessionarien, en dat van den heer capitein Schikhard, in deesen stad
Borculo kennelijk geleegen. Vide breder hier vooren folio 17 et sequentes.

14.06.1792
Folio 7

Den 14 junij 's 1792 middaags ten twaalf uuren, hebben Aleida Luisink weduwe van
wijlen Esken Baneman, voorts haaren zoon Derk Baneman en desselvs huisvrouwe
Garritjen Stoelhorst, gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Teunis
Leemreise en Garritjen ten Broeke, ehel., en haar erven, der comparanten
eijgendommelijke halve huis en weere, in den Korten Wal, binnen dese stadt Borculo, bij
of naast het huis van den timmerman Garrit ter Weeme waar van de andre halfscheid
toebehoord en bewoond word, door Jan Ordelmans. Vide breder hier vooren folio 20.

26.06.1792
Folio 7 en 8

Den 26 junij 1792 's voor de middags eeven voor twaalf uuren, hebben Jan Snelleborg en
Jenneken Berenpas, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van de
weledelgestrenge heer en mr. Petrus Velsen en desselvs huisvrouw Hermanna Cramer,
der comparanten eijgendommelijke huijs en weere, staande en geleegen in deze stadt
Borculo, naast de behuijzinge van den heer en vrouw cessionarien, met een vrouwen
sitplaats in de kerke, en begraafplaats op den kerkhof. Vide breder hier vooren folio 22.
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04.12.1792
Folio 8

Den 4 december 1792 's morgens circa twaalf uuren heeft de heer Jan Hendrik ter
Meulen als volmagtiger van Anna Duijnshorst weduwe Francis Flaming, voorts Elisabeth,
en Johanna Flaming, dan nog Hendrik Caspers en desselvs huisvrouwe Garritjen
Flaming, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Harmina ter Maat en
erven hun comparanten eijgendommelijke huijs staande en geleegen binnen Borculo met
de eene zijde tegens het huijs van Jan Hendrik ter Meulen , en met de andere zijde aan
het kerkhoff. Vide breeder hier vooren folio 34 en 35.

24.12.1792
Folio 9

Den 24 december 1792 's voor de middags circa half twaalf uuren, hebben de heer en mr.
Hendrik Jan van Gelder en desselvs suster juffrouw Christina Hendrica van Gelder,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van de weledele mevrouwe Maria
Amama, weduwe van wijlen de heer capitein Petrus Velsen en haaredelen erven der
comparanten eijgendommelijke huijs en wheere, met een hofjen daar agter, als mede
een halfscheid van het daar naast gelegen huijs, tesaamen kennelijk en geleegen, binnen
dese stadt Borculo aan den kerkhoff, met de eene zijde naast de stadts schoole, en met
de andere zijde naast het huijs van Amelia Grotenhuijs cum suis, dan nog drie bancken in
de Borculosche kerk en twee dubbeke groeven op den kerkhoff. Vide breder hier vooren
folio 45 sequentes.

28.12.1792
Folio 9 t/m 11

Den 28 december 1792 is bij een weledele stadt gerichte van Borculo met assumtie van
regtsgeleerden, een maagscheid geapprobeert geworden, opgerigt en geslooten door
Hendrik Veldink weduwenaar van wijlen Aaltien ter Meulen ter eener, en de
aangestelde en gequalificeerde mombers van den eerstgemelde zijne twee onmondige
kinderen, bij voorschreven ehelieden verwekt, op condities dat de vader al het gereede
goedt in volkomen eijgendom zal hebben en blijven behouden, en daar tegen ook alleen
de schulden betaalen. Dat de kinderen bij hun meerderjarigheid aan haar vader en eerste
condivident zullen uitkeeren een somme van f. 25-00-00 en dat van de ongereede
goederen de vader erf en eijgendommelijk zal behouden en blijven besitten
1e het huijs in de stadt Borculo staande tusschen de behuijsingen van F.H. Pott en de
weduwe van Hendrik ter Harkel
2e de koeweijde in de halve Hesselink Mate en den halven hoff in de kerkengaarden, en
dat de twee kinderen voor haar in een volkomen eijgendom zullen blijven bezitten
1e de twee stukken land op den Speulbrink in het scheependom van Borculo kennelijk
geleegen en
2e de wederhelfte van den hoff in de kerkengaarden.
Vide breder het weesen protocol folio 4 sequentes.

10.05.1793
Folio 11

Den 10 maij 1793, 's middaags een weinig over twaalf uuren heeft juffer Hendrica Sophia
van Eijbergen, met inleidinge geprocedeert op het erf en sterfhuis van wijlen haar suster
juffer Christina van Eijbergen binnen dese stad Borculo. Vide breder het ordinaire stads
gerichts protocol folio 225 sequentes.

10.05.1793
Folio 11

Den 10 maij 1793, 's na de middaags quartier over vijf uuren, heeft mr. A. Geers in
qualiteit als executeur testamentair over den boedel en nalatenschap van wijlen juffer
Christina van Eijbergen, het erf en sterfhuijs van wijlen opgemelde juffer Verburgt; met
de persoonen van de mr. chirurgijn Godfried Leefers en Jan Geerdink. Vide breder het
ordinaire stads gerigts protocol folio 227 sequentes.

10.05.1793
Folio 11 en 12

Eodem die 1793, 's na de middaags een weinig voor half ses uuren, heeft mr. A. Geers als
executeur testamentair, met inleidinge geprocedeert op het erf en sterfhuijs van wijlen
juffer Christina van Eijbergen. Vide breder hier van het ordinaire stads gerigts protocol
folio 229 sequentes.
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10.05.1793
Folio 12

Den 10 maij 1793, 's avonds ten half seeven uuren, heeft juffer Hendrica Sophia van
Eijbergen, met uijtleidinge geprocedeert op het sterfhuijs van wijlen haar meergemelde
suster juffer Christina van Eijbergen. Vide breder het ordinaire stads gerigts protocol
folio 231.

13.05.1793
Folio 12 en 13

Den 13 maij 1793 's voor de middaags ruijm elf uuren, is het testament van wijlen juffer
Christina van Eijbergen, geopend en uitgeleesen, waar bij heeft gelegateert
1e aan de heer Fredrik Geers en juffrouw Anna Maria ten Bengeveoort, ehell., eene
summa van een duijsend guldens
2e aan mr. Anthonij Geers, of desselvs erven, eene summa van twee duijsend guldens
3e aan juffer Gesina Geers, eene summa van een duijsend guldens
4e aan doctor Gerhardus Westenberg vijf hondert guldens
5e aan de vier dogters van den secretaris G. Vatebender acht hondert guldens
6e aan juffrouw Hermanna Westenberg eene somma van twee hondert guldens
7e aan Aaltien en Derksken Wassink een summa van een hondert guldens ijder
8e aan Johanna Derkjen Leefvers vijftig caroli guldens
nog aan mr. A. Geers voor de executie en bewaaringe van het testament, de somma van
een hondert gouden ducaten. Vide breder hier vooren folio 49 sequentes.

29.06.1793
Folio 13 en 14

Den 29 junij 1793 's avonds ten half acht uuren heeft vrouwe Maria Amama weduwe
wijlen de heer capitein Petrus Velsen voor eene capitale somma van vijftien hondert
guldens verbonden aan ende ten behoeve van mr. Anthonij Geers en desselvs
huisvrouwe Jacoba Geertruijd Rattink en erven, haar comparants eijgendommelijke twee
huijsen en wheeren, beide in deese stad Borculo geleegen, als het eerste, tusschen de
behuijsingen van Jan Beusink en Rutger Heijtink benevens den hoff over de deuren
schietende met het eene eijnde voor de straate en met het andere aan den Wal, en het
tweede huijs met het hofjen daar agter, als mede de halfscheid van het daar naast
geleegen huijs, zoo insgelijks kennelijk alhier aan den kerkhof, met de eene zijde naast de
stads school en met de andere sijde naast het huijs van Amelia Grotenhuis cum suis
gesitueert. Vide breder hier vooren folio 80.

09.07.1793
Folio 14

Den 9 julij 1793, 's avonds circa half acht uuren, hebben de juffrouwen gesusters J.E.C. en
A.S. Vatebender voor haar en absente zusters gecedeert en overgedraagen aan ende ten
behoeve van de heer Lambert Bannier en desselfs eheliefste vrouwe Johanna Schutte en
erven, een huijs en wheere in deese stad Borculo, tusschen de huijsen van den
gemeensman Lambertus Kreunen en Goosen Smies staande, voorts een hofjen daarbij,
geleegen tusschen de hooven van Berent Berents Pas en Batte Henseler, dan nog een
bank in het choor deser stads kerk tusschen de banken van de erfgenamen Gelder en
Telleman. Vide breeder hier vooren folio 83 sequentes.

23.01.1794
Folio 15

Den 23 januarij 1794 's avonds ten seeven uuren heeft den hoog welgebooren heer F.H.
van der Moesele ritmeester ten dienst deser landen voor en capitaal somma van een
hondert en vier en taggentig guldens verbonden aan en ten behoeve van Gerrit Jan
Krajenbrink, minderjarige zoon van wijlen Arend Krajenbrink en Arendina Willemina
Henselaars, ehell., comparants eijgendommelijke huijs en daar annexe schuure kennelijk
gesitueerd binnen dese stad Borculo, ter eenere zijde naast 't huijs van wijlen mr. G.
Vatebender, of thans toebehoord aan L. Banier, en aan de andere zijde naast dat van G.
Smijs, met den hoff daar agter, schietende aan de Stads Langen Wal. Vide breder hier
vooren folio 93.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 26 junij 1804".
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08.02.1794
Folio 15

Den 8 februarij 1794, 's voor de middaags circa twaalf uuren heeft J. Smies in qualiteit als
executeur van den boedel van wijlen Berentjen Hemsink weduwe Garrit Smies,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Garrit Lieftink en erven, 't halve
huijs en wheere door opgemelde weduwe is bewoond , en kennelijk gelegen in deese
stad Borculo, in de voorstad, voor aan in de Karnemelks Steeg, met de eene zijde naast
dat van de Provisorie en met de andere zijde naast dat van Jan Willem Harperink. Vide
breeder hier vooren folio 96.

22.03.1794
Folio 16

Den 22 maart 1794 's avonds ten half seven uuren heeft juff. Johanna Gerhardina
Broekers, weduwe van wijlen monsieur Goosen te Relker bij testamente tot erfgenaam
van haare na te laaten goederen geinstitueert haar zoon Arend Jan te Relker, of, bij 't
overlijden van hem zijne kinderen voor de eene halfscheid van des comparants
nalatenschap, en voor de wederhelft de kinderen van haar dogter Johanna Elisabeth te
Relker huisvrouw van Harmen Kreunen. Vide breder hier vooren folio 100 sequentes.

22.03.1794
Folio 16

Den 22 maart 1794 's avonds circa seven uuren heeft juffer Anna Geertruid Broekers, bij
testamente tot erfgenaamen van haare na te laatene goederen geinstitueert haar neeff
Arend Jan te Relker getrouwd met Gerh. Kobus en de kinderen uit het huwelijk van haar
nigt Johanna Elisabeth te Relker met Harmen Kreunen alles met dezen verstande dat
haar testatrices zuster Johanna Gerhardina Broekers, weduwe Goosen te Relker haar
leeven lang, alle de vrugten van comparants geheele nalaenschap zal trekken. Vide breder
hier vooren folio 103.

18.06.1794
Folio 17

Den 18 junij 1794 's avonds circa half tien uuren hebben Otto Beumer en Maria
Vunderink, ehell., gecedeert en overgedraagen, aan en ten behoeve van hunnen zoon
Berent Beumer, comparanten alle hunne gereede goederen, voorts hun eigendommelijke
huijs en wheere geleegen in dese stad Borculo naast 't huijs van Lambertus Dulmen of nu
van Garrit Kluijvers, mitsgaders het huijs en weere mede staande binnen dese stad in de
Moolenstraat, als ook een hoff voor de stad Borculo aan de Steenweg ter eenere zijde
naast den hoff of land van burgemeester Martens en ter andere zijde naast die van
Bernardus Burkink. Vide breeder hier vooren folio 116.

04.06.1795
Folio 17

Den 4 junij 1795 's avonds ten half tien uuren hebben Hendrik Jan Henselaars en Cornelia
Sloot, ehell., reciproquelijk getesteert dat de langst leevende van hun beijden, in vollen
eijgendom in 't geheel zal hebben en erfelijk behouden alle linnen en wullen, silver en
goudwerk ingedoemte des huijses, tin, bedden, kleragie, contant geld, voorts alle
ongereede goederen, obligatien, actien, en credieten, niets van allen uijtgesondert. Vide
hier van breeder folio 121 sequentes.

29.10.1795
Folio 18

Den 29 october 1795, is bij een weledele stad gerichte van Borculo een maagscheid,
geapprobeert, opgerigt en gesloten tusschen Aaltien Keijsers weduwe wijlen Jan Willem
Baake ter eenere, en de aangestelde en gequalificeerde momboieren, van en over het
minderjarige zoontje bij gezeide haren eheman in huwelijk verwekt ter andere zijde waar
bij op conditien daar bij geëxprimeert aan de moeder is aan en toebedeelt geworden den
geheelen gereeden boedel en gerakheid des huijses, voorts dat het huijs staande binnen
dese stad Borculo, tusschen de schuure van de gebroeders Kreunen en dat van Berend te
Roller, benevens den hoff leggende agter den hoff van de weduwe Heijinks en
schietende met den eene einde aan het Koppeltien van de blaauw verver Mulderink
tusschen de moeder en haar onmondige zoon onverdeelbaar zullen blijven, waar voor het
bovengenoemde zal zijn en blijven verbonden. Zie hier van breeder het weesen protocol
folio 289 sequentes.
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10.12.1795
Folio 18 en 19

Den 10 december 1795, 's voor de middaags ten elf uuren heeft juffer Frederica Spancker
bij uiterste wille voor af gelegateert en vermaakt aan haar comparants neeff en nicht
Ludolph Johannes Lambergh rigter der heerlijkheid Borculo, en vrouwe Lutgarda ten
Cate, ehell, of bij overijden van haar beiden aan haar zoon en dochter Fredrik Willem, en
Catharina Hendrica Josina Lambergh, voorts mede aan haar neeff Johan Glissenberg
Hessels rector der latijnsche schole te Groenlo, zoon van wijlen den rector Harmen Otto
Hessels en juffrouw Eleonora Hendrica Glissenberg, ehell., of bij overlijden van hem aan
deszelfs moeder voornoemd haar comparants geheelen imboedel des huijses als goud,
zilver, koper en tin, cabinetten en kasten, tafels en stoelen, de horologies, ledikanten met
haare behangsels, linnen en wullen, kleederen, bedden met haar toebehooren, en wat
onder het gereede kan of mag gereekent worden, om na doode van haar testatrice onder
haar lieden in twee egale portien gedeelt en genooten te worden, voorts nog aan haar
testatrices meid, Aaltien Koopmans voor haar trouwe diensten, eene somma van een
duijsend caroli guldens, een over en onder bedden, twee kussens en 't peuluwe als mede
een half dousijn smaldoekse lakens en een half dousijn sloopen, en aan Arend Scholten
eene somma van drie hondert guldens; dan nog aan den rigter Lambergh voor de
executie van dit testament, een stuk lands of den halven Berenhorst genaamd, gelegen in
den Biel onder Geesteren, en aan den rector J. Glissenberg Hessels eene somma van vijf
hondert caroli guldens. Vide breder hier van folio 124 sequentes.

25.02.1796
Folio 19

Den 25 februarij 1796, 's middaags ten twaalf uuren heeft Engbert Lucas gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Arend Landeweert en desselvs huijsvrouw
Henders Lucas, en erven comparants eigendommelijke huijs en weere staande en
gelegen in dese stad Borculo, op den Weemhoff, met de eenen zijde naast de schuur van
Arend Jan ten Relker, en met de andere zijde naast de huijsplaats van de erven Griete
Scharpenoord, als mede de groeve op den kerkhof deser stad Borculo, verders eenig
bereijd hout en planken, in boven genoemde huijs leggende. Vide breder hier vooren folio
132.

03.05.1796
Folio 20

Den 3 maij 1796 heeft Godfrid Leefers 's voor de middaags ten elf uuren gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Harmanus Kluvers en desselvs huijsvrouw
Jenneken ter Weeme en erven des comparants eijgendommelijke huijs en weere, met
het regt van uijtgank van en nae agteren, kennelijk gelegen binnen dese stad Borculo
naast de behuijsingen van Jan Geerdink ter eenre, en dat van Garrit Heilers ter andere
zijde, benevens twee vrouwen sitplaatsen in de kerk alhier. Vide breder hier vooren folio
134.

12.10.1796
Folio 20

Den 12 october 1796 's voor de middaags ten elf uuren hebben Janna van Oortmorschen
weduwe van Berend Leefers, voorts hare meerderjarige kinderen Arnoldus en Johannes
Grotenhuijs gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van de heer Adam Martens
en desselves huijsvrouwe juffrouw Anna Margareta Tellemans, en erven hun
comparanten eijgendommelijke huijs en wheere met 't daar agter aanleggende kleijn
hoekje grond kennelijk binnen dese stad Borculo aan de Berkel in de straat schietende na
den soo genaamden Korten Wal, ter eenre zijde naast dat van de weduwe Jan Elberink,
en ter andere zijde naast dat van de weduwe Korten. Vide breeder hier vooren folio 141.
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12.11.1796
Folio 20 en 21

Den 12 november 1796 's voor de middaags ten half twaalf uuren, heeft de heer Jochem
Kobus als volmagtiger van Fenne Geertruijd Sandvoort, en Frans, en Jan Nicolaas
Hofmeester, en desselvs vrouw Fenneken Konheuven1, gecedeert en overgedragen aan
en ten behoeve van Aaltien Hesselink weduwe Kraijenbrink en haar erven
1e zijns principalen eijgendommelijke huijs en wheere kennelijk binnen dese stad Borculo,
met de eene zijde naast 't huijs van juffrouw de weduwe ter Meulen en met de andere
zijde naast dat van de joode Levi Meijer is staande en geleegen, met de sitplaatsen in de
kerke en begraafplaatse op den kerkhoff, dan nog
2e des comparants principalen eijgendommelijke hoff onder dese stad buijten de
Geestersche Poort aan den Ligtenhorst, aller naast 't hofjen van wijlen Lambertus
Kreunen. Vide breeder hier vooren folio 143.

14.01.1797
Folio 21

Den 14 januarij 1797 's agter middaags bijna een uuren heeft Jan Hendrik ter Meulen
gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Antonij Meiling zijns comparants
eijgendommelijke huijs, met het ter zijden geleegen bleekveldjen kennelijk staande en
geleegen binnen deze stad Borculo aan de eene zijde naast de behuijzinge van de
kinderen wijlen Jan Kreunen en aan de andere zijde langs de straat den Wolvershoek
genaamd, als mede de mans en vrouwen zitplaatsen in de kerk te Borculo en de
grafplaats bij gemelde huijs behoorende. Vide breeder hier vooren folio 148 sequentes.

06.05.1797
Folio 21

Den 6 meij 1797, 's voor de middaags ten half twaalf uuren, heeft mr. A. Geers, als
volmagtigde van de heer Frans Fischer, koopman woonagtig te Dortmund, voor eene
somma van drie en sestig guldens en vijf stuijvers, met peindinge geprocedeert op de
gereede en ongereede goederen van den joode Jacob Salomon en speciaal op hunlieder
eijgendommelijke huijs kennelijk binnen dese stad Borculo, naast 't huijs van den
sergeant Meijer. Vide breeder 't ordinaire stad gerigts protocol folio 277 sequentes.

09.05.1797
Folio 22

Den 9 maij 1797 's voor de middaags ten half elff uuren, heeft Harmanus Elberink voor de
somma van vijftig guldens met peindinge geprocedeert op en aan het ongereede goed
van den jood Jacob Salomon speciaal op zijn eijgendommelijke huijs en weere binnen
dese stad Borculo staande in de Agter stad naast het huijs van den sergeant Meijer, door
hem en desselvs vrouw bewoond. Vide breeder hier van 't ordinaire stads gerichts
prorocoll folio 280 sequentes.

02.06.1797
Folio 22

De 2 junij 1797 's voor de middaags ten elff uuren heeft Berendina Furkink, dogter van
wijlen Jan Furkink en Aaltien Ameschot, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten
behoeve van Jacob Bos en desselvs huijsvrouw Aaltien Leusink en erven haar
comparants eijgendommelijke huijs en wheere kennelijk staande en gelegen binnen dese
stad, en wel in de Voorstad ter eenere zijde naast de behuijsinge van Garrit Parmesant,
en ter andere zijde vlak aan de rivier de Berkel. Vide breeder hier vooren folio 153
sequentes.

19.06.1797
Folio 22 en 23

Den 19 junij 1797, 's agter middaags even voor vijf uuren, heeft Jan Anthoni Derksen
gecedeert en overgedraagen, aan en ten behoeve van juffer Hendrica Christina van
Gelder zijn comparants eijgendommelijke huijs en wheere staande en gelegen binnen
dese stad Borculo met de eenze sijde naast het huijs van den sergeant Meijer en met de
andere zijde langs de gemeene straat. Vide breeder hier vooren folio 155.

19.06.1797
Folio 23

Den 19 junij 1797 's agter middaags om vijf uuren heeft juffer Hendrica Christina van
Gelder gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jacob Salomon en Guitien
Leijsers, ehell., en erven, haar huijs en wheere staande en geleegen binnen dese stad
Borculo naast het huijs van den sergeant Meijer, en met de andere zijde langs de
gemeene straat. Vide hier van breeder folio 156 sequentes.

1

De naam "Konheuven" is wsch. een verschrijving van de naam "Konheuren".
13 januari 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-7-

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

Registratie der stad Borculo - Periode 1792-1811
19.06.1797
Folio 23

Eodem die 1797 's agter middaags eeven over vijff uuren hebben Jacob Salomon en
Guijtien Leijsers, ehell., het hier boven aan haar gecedeerde huijs en wheere weder
gecedeert en overgedraagen aan Arent Kreunen en Garritdina Berendsen, ehell., en
erven. Vide breeder hier vooren folio 158.

04.07.1797
Folio 23 en 24

Den 4 julij 1797 's voor de middaags circa twaalf uuren heeft mr. A. Geers als volmagtiger
van desselvs moeder juffrouw A.M. ten Bengevoort weduwe Geers, bij het gerigte
versogt een dag van distractie van de ongereede goederen van Elisabeth Obelink
weduwe J.W. Harperink, bestaande in een huijs met de daar annexe schuure binnen dese
stad bij de Lingers Brugge t' eindens aan de publijke straat en met de eene zijde naast 't
huijs van de gesusteren Smijs, voorts nog een hoff groot drie scheepel gezaaij, gelegen in
den scheependom van Borculo aan de Grolsche Steege, tussen de landerijen van Berent
de Roller en van de provisorije deser stad. Vide breeder hier van het ordinaire stad
gerigts protocol folio 286 sequentes.

10.07.1797
Folio 24

Den 10 julij 1797 's avonds even over seven uuren hebben Jochem Kobus en Arent Jan te
Relker pro se en mede voor haare huijsvrouwen J.C. Leefers en Gerhardina Kobus,
voorts nog Godfried Leefers gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Arent
Kreunen en desselvs huijsvrouw Garritdiena Berendsen comparanten eijgendommelijke
huijs en wheere bij dien, staande en gelegen binnen de stad Borculo tussen de
behuijsinge van Garrit Leppink en de weduwe Pot, aan de gemeene straat. Vide breeder
hier vooren folio 162 sequentes.

10 julij 1797
Folio 24 en 25

Den 10 julij 1797 's avonds quartier over seven uuren hebben Jochem Kobus, A.J. te
Relker, A. Martens en H.A. Tellemans gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve
van Jacoba Maria, en Anna Geertruijd Tellemans, hun eigendommelijke vijf zesde
gedeelte van een huijs en wheere, met een hoff daar agter gelegen in dese stad Borculo,
tusschen de behuijsinge van de weduwe Lammert Morgensteren, en dat van de
gezusters Smijs. Vide breeder hier vooren folio 164 sequentes.

12.07.1797
Folio 25

Den 12 julij 1797 's avonds circa seeven uuren hebben Hartog Philip en Magdalena
Israels voor een capitaale somma van drie hondert caroli guldens verbonden aan en ten
behoeve van den mr. chirurgijn Godfried Leefers en erven hun comparanten geheelen
imboedel des huijses, als linnen, wullen, bedden, kooper en tin etc. voorts nog hunlieder
eijgendommelijke huijs en wheere, beneffens den annexe schuure zoo kennelijk is
staande binnen dese stad Borculo, bij de Lingers Brugge, t' eindens aan de publijke straat,
en met de eene zijde naast 't huijs van de gesusteren Smijs. Vide breeder hier vooren
folio 166.
[In de marge staat geschreven:] "Deese acte is nader, naa de cessie, ten tweede maal gepasseert en twee
maal geprotocolleert. Vide folio 172".

31.07.1797
Folio 25

Den 31 julij 1797 's middaags eeven over twaalf uuren hebben Lisabeth Obelink, weduwe
Jan Willem Harperink, en haar meerderjaarige dogter Dina Harperink gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Hartog Philip en Magdalena Israels en hun erven
, hunlieder eijgendommelijke huijs en wheere, met de daar annexe schuure in deese stad
Borculo, bij de Middelste of Lingers Brugge, t'eindens aan de publijke straat en met de
eene zijde naast 't huijs van de gesusteren Smijs. Vide breeder hiet vooren folio 170.
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31.07.1797
Folio 26

Den 31 julij 1797 's middaags quartier over twaalf uuren hebben Hartog Philip en deszelfs
huijsvrouw Magdalena Israels voor een capitaal van drie hondert guldens verbonden aan
ende ten behoeve van den mr. chirurgijn Godfried Leefers en erven, hun lieder geheelen
imboedel des huijses, als linnen, wullen, beddegoed, kooper en tin, voorts hun
eigendommelijke huijs en wheere met de daar annexe schuure, kennelijk in deese stad
Borculo, bij de Middelste of Lingers Brugge t' eindens aan de publike straat en met de
eene zijde naast het huijs van de gesusteren Smijs. Vide breeder hier vooren folio 172
sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "N.B. Deese acte is ten tweede maale voor het stad gerigte gepasseerd, en
ook geprotocolleert. Vide hier vooren folio 166".

21.11.1797
Folio 26

Den 21 november 1797 's middaags circa twaalff uuren heeft vrouwe Maria Amama
weduwe wijlen den capitein Petrus Velsen haar testament of uiterste wille gepasseert
waar bij tot erfgenaamen benoemd heeft haare drie kleijnzoonen bij haaren zoon mr.
Petrus Velsen en Harmanna Cramer, ehell., in huwelijk verwekt en genaamd Petrus
Jacobus Herman, Johan Wilhelm, en August Velsen, maakende eerstelijk aan haaren
zoon mr. P. Velsen de legitime portie van alle hunne na te laaten goederen, en de volle
tugt en vrugt gebruijk van dezelven leevend lang en bij overlijden van eene hunner drie
erfgenaamen nog minderjaarig zijnde of ongehuwd zal vererven en versterven op de
langst leevenden. Vide hier van breeder folio 175 sequentes.

27.04.1798
Folio 27

Den 27 april 1798 's voor de middaags ten tien uuren heeft Sara Abrahams, weduwe Levi
Meijer, met inleijdinge geprocedeert op een huijs en wheere, toestendig aan Isaack
Abraham, kennelijk staande binnen deese stad Borculo, aan de Markt. Vide breeder hier
van het ordinaire stads gerigt protocoll folio 293.

22.11.1798
Folio 27

Den 22 november 1798 is voor het gerichte van Borculo een maagscheijd gepasseert,
opgerigt en geslooten tussen Willemina ter Horst, weduwe van wijlen Lambertus
Kreunen ter eenre, en haare meerderjarige kinderen, met naamen Harmen, Arend, en
Rolof Kreunen, gelijk mede met de gequalificeerde momboiren over de nagelatene
weesen van wijlen haaren zoon Jan Kreunen, ter andere zijde waar bij de moeder en
eerste condividente in deesen verklaard dat voortaan aan haar zoon Roelof Kreunen, in
wettigen eijgendom zal toebehooren het huijs, door comparante en wijlen haar man
bewoond, is geweest, staande binnen dese stad Borculo benevens een schuure en
staande in den Bollenhoek, als mede dat aan de kinderen van wijlen haar zoon Jan
Kreunen wettig toebehoort het huijs staande in Borculo naast het huijs van A. Meilink,
thans door J.W. Laarberg bewoond wordende. Vide breeder het weesen protocol folio
263 sequentes.

01.03.1799
Folio 28

Den 1 maart 1799 's middaags ten twaalf uuren hebben Garrit Platvoet en Getruij Smit,
ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Hendrik Vrugterman en
deszelfs huijsvrouw Getruij Freriks en erven, hun eigendommelijke halve huijs, staande
binnen dese stad Borculo, op het Korten Wal waar van de wederhelfte aan comparanten
toebehoort. Vide breeder her vooren folio 189.

08.03.1799
Folio 28

Den 8 maart 1799 's morgens ten neegen uuren hebben de gebroeders Arent en Roelof
Kreunen met peindinge geprocedeert voor eene somma van drie hondert guldens op een
schuure voormaals toebehoord hebbende aan Harmen Kreunen en desselvs huijsvrouw
staande binnen dese stad Borculo naast de behuijsingen van de overledene Christine van
Eijbergen, en dat van de weduwe Jan Willem Baken. Vide hier van breeder het ordinaire
stad gerigts protocol folio 273 sequentes.
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11.03.1799
Folio 28

Den 11 maart 1799 's voor de middaags ten tien uuren heeft mr. A. Geers in qualiteit als
volmagtiger van B.A. Roelvink met peindinge geprocedeert voor eene somma van ses
hondert zeventig guldens achtien stuivers en twee penningen, tot een en twintig stuiver
ieder gulden, op de gerede goederen van Harmen Kreunen en desselfs vrouw, voorts op
het ongereede, bestaande in een huijs en weere kennelijk binnen deese stad Borculo
naast de behuijsinge van H.A. Telleman en dat van overledene Christina van Eijbergen.
Vide breeder het ordinaire stad gerigts protocol folio 275.
[In de marge staat geschreven:] "Gerojeert den 4 april 1799".

04.04.1799
Folio 29

Den 4 april 's 1799 voor de middaags quartier voor twaalf uuren hebben Harmen
Kreunen en Johanna Elisabeth te Relker, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten
behoeve van Steven van Has Willems zoon en erven, comparanten eijgendommelijke
huijs en wheere binnen dese stad Borculo, naast de behuijsinge van H.A. Telleman ter
eenre en dat van de overledene Christina van Eijbergen ter andere zijde. Vide breeder
hier vooren folio 192 sequentes.

25.05.1799
Folio 29

Den 25 maij 's 1799 voor de middaags ten half twaalff uuren heeft Hiob August Schikhard
verbonden, voor een capitaal van zes duijsend negen hondert en negen en negentig
guldens, benevens nog een hondert guldens wegens voldoeninge van kosten aan ende
ten behoeve van den medicinae doctor Jan Hendrik Berns en deszelvs ehevrouwe
Hendrica Sophia Wilhelmina Donkers en erven zijn eijgendommelijke huijs en wheere
benevens een daar agter geleegen hoff en bij staande schuure kennelijk gesitueert binnen
dese stad Borculo. Vide breeder hier vooren folio 198.

29.10.1799
Folio 29 en 30

Den 29 october 1799 heeft Herman Thomasson pro se en als volmagtiger van Johanna
Elisabeth Thomasson met peindinge geprocedeert op alle de gereede en ongerede
goederen door wijlen de weduwe L. Kreunen nagelaten voor zoo verre Harmen Kreunen
en die zijne huijsvrouwe Elisabeth te Relker voor een kinds deel daar aan zijn beregtigt
en dat voor eene capitaale somma van zes hondert caroli guldens. Vide breeder het
ordinaire stad gerichts protocol folio 299 sequentes.

11.02.1800
Folio 30

Den 11 februarij 1800 's middaags ten twaalf uuren hebben Jan Leussink en Willemina
Holtvoogd, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Roelof ter
Horst en desselvs huijsvrouw Aleijda Meijlink en erven haar comparanten
eijgendommelijke halve huijs, staande binnen deze stad Borculo in den Weevershoek,
tussen de behuijsingen van Ulrich Kerner en dat van H. Meerman waar van de wederhelft
is toebehoorende aan Harmina Gosselink weduwe wijlen Garrit Obbink. Vide breeder
hier vooren folio 209 sequentes.

01.03.1800
Folio 30

Den 1 maart 1800 is bij het gerigte van Borculo een maagscheijd geapprobeert, opgerigt
en geslooten tusschen Bartha Koopmans laast weduwe van wijlen Arend Jan Heijink ter
eenre, voorts de aangestelde en gequalificeerde momboiren van haar minderjaarige
zoontje Willem ter andere zijde, waar bij op conditien daar bij vervat, aan de moeder is
aan en toebedeelt onder meerdere een huijs en wheere, staande in de stad Borculo, aan
de Korten Wal, en hier bij verbonden zijnde, tot de volle prestatie aan haar kind
beweesen. Vide breeder het wezen protocol folio 364 sequentes.

06.05.1800
Folio 31

Den 6 maij 1800 's agtermiddaags ten vijf uuren hebben Garrit Kleuvers en Gerritjen
Kremers, ehell., voor eene capitaale somma van een hondert negen en vijftig guldens en
zeven stuijvers verbonden haar eijgendommelijke huijs, kennelijk binnen deze stad
Borculo in de Voor Stadt tusschen de behuijzingen van de erven Vatebender en dat van
Beumer, aan en ten behoeve van Egbert Harmanus Huijskes en Anna Roelof
Creijenhorst, ehell., en erven. Vide breeder hier vooren folio 216.
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12.05.1800
Folio 31

Den 12 maij 1800 's agtermiddaags ten half een uuren heeft Harmina Gosselink weduwe
Garrit Obbink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Roelof ter Horst en
desselvs vrouw Aleijda Meijlink en erven, haar comparants eijgendommelijke halve huijs
waar van de wederhelft aan de kooperen reeds is toebehoorende, kennelijk binnen deze
stad Borculo in den Weevershoek tusschen de behuijsingen van wijlen Harmen
Meerman en dat van Ulrich Kerner. Vide Breder hier vooren folio 219 sequentes.

12.05.1800
Folio 31

Eodem die 1800 's agter middaags circa een uuren hebben G. Meerman en Diena
Dengerink, ehell., voorts Maria Meerman en Jan Beeukes, ehell., dan nog Hendricus en
Jan Willem Meerman gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Harmina
Gosselink weduwe Garrit Obbink en erven, een half huijs, binnen dese stad in de
Weevershoek, naast de behuijsingen van R. ter Horst, waar van de andere halfscheid
door Jan Reupkes word bewoont en in eigendom toebehoort. Vide breeder hier vooren
folio 220.

18.11.1800
Folio 32

Den 18 november 1800 's agter middaags circa een uuren heeft Margaretha Nolmeijer
weduwe wijlen Jan Smijs, haare op den 25 maart 1786 gemaakte dispositie over de
halfscheijd harer eijgendommelijke goederen, in faveur van Egbert Smijs, desselvs
kinderen en descendenten geremoveerd, gecasseerd, dood en te niete gedaan. Vide
breeder hier vooren folio 229 sequentes.

14.04.1801
Folio 32

Den 14 april 1801 's agter middaags ten een uuren hebben Gerrit Platvoet en Geertrui
Smit, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Hendrik Vrugteman,
deszelvs huijsvrouw Geertrui Fredriks en erven, hun eigendommelijke halve huisje
staande op den Korte Wal binnen Borculo, waar van de wederhelft aan kooperen
cessionarien is toebehoorende. Vide breeder hier vooren folio 240 sequentes.

01.06.1801
Folio 32

Den 1 junij 1801 's voor de middaags ten elff uuren heeft Harmen ten Velde in qualiteit
als volmagtiger van Elisabeth Geijers weduwe Gerrit ter Meulen gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Arent Scholten zijns principalinnes
eijgendommelijke huijs en wheere, staande in dese stad Borculo, tusschen de
behuijsingen van Jan Kreunen en Jan Wissink, als mede twee vrouwen zitplaatsen in de
kerk, en een begraafplaats op den kerkhoff. Vide breeder hier vooren folio 250.

03.06.1801
Folio 32 en 33

Den 3 junij 1801 's middaags ten twaalff uuren hebben Berend Leerink en Geesken
Beussink, ehell., verbonden voor een capitaal van drie hondert guldens aan en ten
behoeve van haar suster en schoonsuster Aaltien Leerink hun geheelen imboedel des
huijzes, leevendige have en vhee, bouwgereedschappen, voorts hun eijgendommelijk
huijs en agter gelegen hofjen, kennelijk staande en gelegen binnen deze stad Borculo, op
den Weemhof ter eenre zijde naast de schuur van den capitein Hiob August Schikhart, en
ter andere zijde naast den hoff van den secretaris Velsen. Vide breeder hier vooren folio
256 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 27 februarij 1804".

05.08.1801
Folio 32

Den 5 augusti 1801, 's voor de middaags 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 van Roelof ter Horst
en die zijne huisvrouw toestendig speciaal op hunlieder eigendommelijke huijs en wheere
alhier binnen Borculo gesitueert met al het geene daar toe en bij is gehoorende,
mitsgaders een schuur in den Weevershoek binnen gemelde stad. Vide hier van breeder
het ordinaire stad gerichts prothocol folio 275 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Deese acte is gerojeerd met den 17 augusti 1801".
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16.12.1801
Folio 33 en 34

Den 16 december 1801 's agter middaags ten half vier uuren heeft Hiob August
Schikhardt, bij uiterste wille gecedeert ende vermaakt, aan desselvs dienstmaagd
Jenneken Floors, zijn eijgendommelijke plaatsjen of catersteede de Broekmathe
genaamd, met alle desselvs ap en dependentien, zoo als het zelve thans bewoond en
gebruijkt word door Jan Floors, kennelijk in dit drostampt Borculo district Geesteren, in
den Nederbiel geleegen, voorts nog twee bedden met zijn toebehoor, zoo als door
testateur tans zelve worden gebruijkt, dan nog aan Willem Platvoet een legaat groot een
hondert caroli guldens voor bewezen adsistentie en handreijking. Vide breeder hier
vooren folio 265.

23.03.1802
Folio 34

Den 23 maart 1802 's voor de middaags circa elff uuren hebben Jan Grotenhuijs en
desselvs huijsvrouw Hendrica Sandvoort gecedeert en overgedraagen aan doctor E.L.
Pool en Essele Levi Bendix van Thal, ehell., en erven, een derde part van een huijs en
wheere, kennelijk binnen Borculo agter de kerk tusschen de behuijsingen van den
secretaris Velsen en dat van de gesusteren Westenberg, staande en geleegen. Vide
breeder hier vooren folio 270.

23.03.1802
Folio 34

Eodem die 1802 's voor de middaags elff uuren hebben Johanna Vunderink weduwe J.
Prior, voorts Jan Grotenhuijs en Hendrica Sandvoort, ehell., gecedeert en overgedraagen
aan doctor E.L. Pool en E.L.B. van Thal, ehell., en erven een derde part aan een huijs en
wheere binnen Borculo agter de kerk, naast de behuijsingen van de gesusteren
Westenberg en dat van de secretaris Velsen kennelijk staande en geleegen. Vide breder
hier vooren folio 271.

08.06.1802
Folio 34 en 35

Den 8 junij 1802 's avonds circa zeeven uuren heeft Johanna Gerhardina Broekers
weduwe Goosen te Relker getesteert en verklaard hare uijterste wille te zijn, dat haar
zoon Arend Jan te Relker, of bij voor overlijden, derzelver kind of kinderen uijt het
huwelijk van haar zoon met Gerhardina Kobus verwekt, zal of zullen erfgenaamen zijn
voor de gerechte halfscheid des boedels, institueerende tot erfgenaamen voor de
gerechte wederhelfte de kinderen van haar dochter Johanna Elisabeth te Relker bij
Harmen Kreunen in huwelijk verwekt verspreekende zij testatrice aan haar gemelde
dochter J. Elisabeth te Relker de legitieme portie uijt de gerechte halfscheid haren
nalatenschap , begeerende zij testatrice dat haar dochter J.E. te Relker leevend lang zal
profiteeren, alle vrugten, pagten en inkomsten van die goederen die zij testatrice zal
nalaaten en op de kinderen van haar bij Harmen Kreunen verwekt, gedevolveert zijn.
Vide breeder hier vooren folio 282.

10.06.1802
Folio 35

Den 10 junij 1802 's avonds ten halff acht uuren heeft Arent Jan te Relker erfhuijs
inleidinge verzogt in den boedel en nalatenschap van wijlen zijn moeder Johanna
Gerhardina Broekers, weduwe Goosen te Relker en het sterfhuijs verborgt met en
benevens de persoonen van Jochem Kobus en Harmanus Albertus Tellemans. Vide hier
van breeder het ordinaire stad gerichts prothocol folio 281.

02.07.1802
Folio 35

Den 2 julij 1802 's voor de middaags ten half twaalff uuren, heeft Berentje Boevink
weduwe Derk ter Borg gecedeert en overgedragen aan mr. P. Velsen en erven, haar
eijgendommelijke halve huijs met het daar bij of agter leggende hofje, kennelijk binnen
deze stad Borculo, agter de kerk ter eenere zijde naast de behuijsing van cessionaris en
ter andere zijde naast de stads schoolen. Vide breeder hier vooren folio 286.

27.08.1802
Folio 36

Den 27 augusti 1802 's voor de middaags ten elff uuren heeft Jacob Lucas gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Hendrik Huiskes en desselvs ehevrouw Roelfken
Jansen en erven zijn eijgendommelijke halve huijsjen, staande binnen Borculo in de
Wolvershoek, naast het huijs van de weduwe Hartelman. Vide breeder hier vooren folio
287.
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30.08.1802
Folio 36

Den 30 augusti 1802, 's middaags ten twaalff uuren heeft Sara Meijer, weduwe Levij
Meijer, gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Joseph Hartog en erven, alle
haare gereede goederen, voorts haar eijgendommelijke huijs en wheere staande binnen
deze stad Borculo aan de Markt naast de behuijsinge van de weduwe Arent Krajenbrink.
Vide breeder hier vooren folio 290.

20.09.1802
Folio 36

Den 20 september 1802 is voor het stad gerichte van Borculo, met advijs van
rechtsgeleerden een maagscheid geapprobeert, opgerigt en geslooten 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
waarbij onder anderen aan de twee onmondigen op conditie daar bij vermeld, is aan en
toebedeelt een en een half huijs, kennelijk binnen deze stad Borculo, in de Moolenstraat,
naast de behuijzinge van wijlen Roelof Huijnink ter eenre, en dat van wijlen Jan Leussink
ter andere zijde. Vide hier van breeder het weesen prothocol folio 39 sequentes.

15.10.1802
Folio 37

Den 15 october 1802 's middaags ten twaalff uuren heeft Engbert Floor met peinding
geprocedeert voor een capitale somma van vijf hondert en tachentig guldens op alle de
gereede en ongereede goederen van Jenneken Heilersig als 1e op een vierde part van een
huijs en wheere kennelijk binnen deze stad Borculo, tusschen de behuijsingen van de
erven wijlen doctor G. ter Meulen, en dat van H. Kluijvers. Vide hier van breeder het
ordinaire stad gerichts prothocol folio 283.

01.11.1802
Folio 37

Den 1 november 1802, 's avonds ten acht uuren, hebben mr. L.J. Lamberg en den rector J.
Glissenberg Hessels, pro se en in qualiteit als executeuren over den boedel van F.
Spancker gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Eduard Daniels junior en
desselvs ehevrouwe Gesina Stellingwerf en erven hun en mede erfgenaamen
eijgendommelijke huijs met den daar annexen hoff kennelijk binnen deze stad Borculo in
de Agterstad bij het gasthuijs. Vide breeder hier vooren folio 297.

02.11.1802
Folio 37

Den 2 november 1802 's middaags ruijm twaalff uuren heeft Eduard Daniels junior en
ehevrouw Gesina Stellingwerf gecedeert en overgedragen het hier booven omschreven
huijs met den annexen hoff in voegen omschreven aan en ten behoeve van Geertruij
Sandvoort weduwe wijlen Harmen te Velde en aan desselvs zuster Christina Sandvoort.
Vide breeder hier vooren folio 299.

09.03.1803
Folio 38

Den 9 maart 1803, is ter secretarie ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid opgerigt tusschen de gebroeders Gerhard ter Meulen en
zijn huijsvrouw Harmina Mullerink ter eenre, en Jan Hendrik ter Meulen en desslvs
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. nagelaten,
waarbij is geconditioneerd, dat de tweede contrahenten, aan de twee eerst genoemde
contrahenten in een volkomen eijgendom overgeven, hunlieder geregte erfdeel aan de
navolgende parceelen, als een zesde portie aan een huijs, en daar annexe schuur met een
hoff, kennelijk binnen de stad Borculo staande en geleegen. Vide hier van breeder 't
prothocol van affectatien des drostambts Borculo, folio 250 sequentes.
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09.04.1803
Folio 38 en 39

Den 9 april 1803, is bij het stad gerichte van Borculo, een maagscheid geapprobeerd,
opgerigt en geslooten, tusschen Geertruij Frederiks, weduwe van wijlen Hendrik
Vrugteman ter eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren over haare twee
minderjarigen, ter andere zijde, waar bij op conditien daar bij, aan de moeder en eerste
condividente is aan- en toebedeeld, den imboedel des huijzes, beneffens het koebeest,
mits privativelijk lastende en dragende des boedels nadeelige schulden, dat van de
ongereede goederen, bestaande in een huijs op den Wal binnen de stad Borculo,
beneffens een hof aan de Oude Steege, naast het land van B. Mullerink, de moeder en
eerste condividente drie vierde gedeeltens, en de twee onmondigen een vierde gedeelte,
zullen hebben, behouden en blijven bezitten. Vide hier van het weesen prothocol folio 76
sequentes.

19.04.1803
Folio 39

Den 19 april 1803, 't voor de middaags ten elf uuren, hebben Theodora Beulink weduwe
wijlen Jan Elberink en haar dochter Hendrica Elberink gecedeert en overgedraagen, aan
en ten behoeve van Adam Martens senior en A.M. Tellemans. ehel., haar
eijgendommelijke huijsje of kamertjen, kennelijk staande en geleegen binnen deeze stad
Borculo op den zogenaamde Korten Wal, annex de behuizinge zo aan cessionarien
toestendig is. Vide breeder hier voren folio 315 sequentes.

27.05.1803
Folio 39 en 40

Den 27 maij 1803 's middags eeven over half een uur hebben Arend Jan te Relker pro se
en nomine uxoris Gerhardiena Kobus, voorts Arend Kreunen en Jan ten Hoopen, als
momboiren van de twee minderjaarige kinderen van H. Kreunen en J.E. te Relker in
leeven ehell. gecedeert aan en ten behoeve van Anna Willemina Heijink, zijne en hunne
pupillen eigendommelijke kaamer staande in de stad Borculo, annex de behuising van de
kinderen van wijlen Jan Levers. Vide breeder hier voren folio 326 sequentes.

27.07.1803
Folio 40

Den 27 julij 1803 des voordemiddags om half elf uuren, hebben F.W. Schickhardt en
J.H.W. van Coeverden, ehell., gecedeert aan mr. E. Abbing, een huis en where met een
hof daaragter en een schuur daarnaast in Borculo staande en geleegen, zoo en als
comparanten door doode van wijlen deszelfs broeder en swager de capitein H.A.
Schickhardt is aan bestorven. Vide breeder hier folio 334.

31.08.1803
Folio 40

Den 31 augusti 1803 des voordemiddags quartier voor twaalf uuren, heeft Hendricus van
Dassen gecedeert aan Jacob Meijer en erven, een huis staande binnen Borculo en aldaar
in de Walstraat tusschen de huizen van de weduwe Hennekers en dat van de weduwe
Elberink, bezwaard met een jaarlijkse uitgang aan de stad Borculo van drie guldens. Vide
breeder hiervooren folio 335.

31.08.1803
Folio 40

Den 31 augustus 1803 des voordemiddags eeven voor twaalf uuren hebben Jacob Meijer
en Beele Bendicks, ehell., gecedeert aan Hendrik Hosman en ehevrouw Henders
Kreunen, deszelfs huis met een klein hoekje hofgrond daar annex staande op den Korten
Wal, tusschen de huizen van A. Martens en H.J. Scholten, zijnde bezwaard met een
jaarlijkse uitgang aan de stad Borculo van drie guldens. Vide breeder hiervooren folio 336.

02.09.1803
Folio 41

Den 2 september 1803 des nademiddags om half vijf uuren, heeft mr. J.J. Schluiter als
volmagtiger van E. Broeker met peinding voor eene capitaale summa van een honderd en
tachtig guldens, zeeventien stuivers en negen deniers, geprocedeert op alle de gereede
en ongereede goederen van Roelof ter Horst en huisvrouwe, speciaal hunlieder huis en
where in de stad Borculo staande. Vide breeder hiervan het ordinaire stads gerichts
prothocol folio 298 sequentes.
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01.11.1803
Folio 41

Den 1 november 1803, heeft mr. E. Abbing voor de goede administratie van het
landschrijvers ambt des drostambts Borculo, verbonden deszelfs eigendommelijke huis
alhier binnen Borculo staande en geleegen, zoo als door hem zelve word bewoond en
aangekogt is geworden van den luitenant collonel F.W. Schickhardt. Vide breeder hier
vooren folio 337 sequentes.

28.02.1804
Folio 41

Den 28 februarij 1804 des nademiddags om een uuren, hebben Goossen Veldhuis en
Jenneken Vunderink, ehell., gecedeert aan mr. E. Abbing en ehevrouw Winanda
Geertruid Lulofs, deszelfs eigendommelijk huis en wheere binnen de stadt Borculo naast
de behuizing van wijlen den capitein Schikhardt, thans bij cessionarien in eigendom, en
den hof van W. Mellink kennelijk staande en geleegen. Vide breeder hier vooren folio 341
sequentes.

17.04.1804
Folio 41 en 42

Den 17 april 1804 des morgens om tien uuren hebben Jan Albartus Morheij, voorts
Jurjen Badel Everhard, pro se en als volmagtiger van zijn schoonmoeder Johanna
Flaming weduwe van wijlen Jacob Morheij, de rato meede caveerende voor zijn absente
huisvrouw Christina Morheij, gecedeert aan Hendrik Scharpenoord en ehevrouw Janna
Schreibeld, hun halve huis met een hofjen daaragter, waar van de wederhelfte de
Provisorie der Armen van Borculo is toebehoorende, staande binnen Borculo, tussen het
huis van de weduwe F. Leevers en het Oude Gasthuis. Vide breeder hiervooren folio 344
sequentes.

01.05.1804
Folio 42

Den 1 maij 1804 's morgens om elf uuren heeft mr. L.J. Lamberg als gesubstitueerde van
mr. E.F.T. Spijker volmagtiger en bediend advocaat van Jannes Jaspers, arrest gedaan op
de ongereede goederen van mr. A. Geers en ehevrouw J.G. Rattink, als op een huis en
hof binnen de stadt neevens de Watermoolen staande, als meede op een hof aan de
Steenstraat buiten de Geestersche Poort geleegen, vervolgens op een weide aan de
regter oever der Berkel gesitueert. Vide breeder het ordinaire stadsgerigt prothocol folio
312 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Vide meede de registratuure der buurschap Dijke folio 38".

12.05.1804
Folio 42

Den 12 maij 1804 des 's 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 in dato 1 maij op deszelfs ongereede goederen, in qualiteit als booven had
ondernoomen. Vide breeder het ordinaire stads gerichts prothocol folio 314 sequentes.

01.05.1804
Folio 42

Den 1 maij 1804 des 's morgens om half twaalf uuren, hebben Hendricus van Rijsoord en
Anna Willemina Heijink, ehell., gecedeert aan Jenneken Floors, hun eigendommelijke
kaamer staande binnen Borculo, annex de behuizinge van de kinderen van wijlen Jan
Leefers. Vide breeder hiervooren folio 345 sequentes.

26.07.1804
Cessie
Folio 43

Den 26 julij 1804 hebben Bernardus Borkink en vrouwe Reijntien Forkink gecedeert aan
Willem Holtvoogd hunlieder huis en wheere met een hofjen daargter staande binnen
Borculo tussen de behuizingen van A.J. te Relker en H. Boermans op de Markt. Vide
breeder hiervooren folio 348 sequentes.

14.09.1804
Cessie
Folio 43

Den 14 september 1804 's morgens quart voor twaalf uur hebben Hendrik Trelker en
vrouwe Getruij Flierhaar, G.J. Leppink en B. Beumers als momboiren over de kinderen
van wijlen J. Beumer en Janna Desekers, en H. Veldink als volmagtiger van G.H.
Havekost en Zwaantien Desekers, gecedeert aan Johanna Aleijda Beumers, een huisjen
staande binnen Borculo naast het huis van de weeduwe wijlen Jan Beumers en aan de
andere zijde aan den Nieuwen Kerkhof. Vide breeder supra folio 352 sequentes.
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15.09.1804
Peinding
Folio 43

Den 15 september 1804 des avonds om half zeven uuren deede S. van Has voor een
somma van f. 50-00-00 peinding op de gereede en ongereede goederen Jacob Wessels en
ehevrouw toestendig, speciaal hunlieder huis binnen Borculo staande en door hunzelve
gedeeltelijk bewoond wordende, als meede een hof in den Geesterschen Dijk onder 't
schependom van Borculo geleegen. Vide breeder 't ordinaire stadt gerichts prothocol
folio 5 sequentes.

03.10.1804
Arrest
Folio 43

Den 3 october 1804 des avonds om half zes uuren deede Marcus Elias voor zodaane
procedure als teegens Abraham Elias weegens eene begaane injurie genoodtzaakt was te
constitueeren, arrest op deszelfs gereede en ongereede goederen, speciaal deszelfs huis
en wheere binnen Borculo bij de Koks Poorte geleegen ten einde als bij de acte vermelt.
Vide breeder't ordinaire stad gerichts prothocol folio 7 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 9 october 1804".

11.12.1804
Cessie
Folio 44

Den 11 december 1804, des middags om twaallf uuren heeft mr. P. Velsen gecedeert aan
J.W. Mellinck en vrouwe Helena Imminck, deszelfs huis en hooven staande en geleegen
binnen Borculo, op den zogenaamden Weemhof, ter eener zijde naast de schuur van A.J.
te Relker, en ter andere zijde bij het gasthuis, neffens een hof over de deure van dat huis,
schietende met het eene eind aan de straat, en met het andere aan den Wal. Vide
breeder supra folio 361 sequentes.

12.12.1804
Maagscheid
Folio 44

Den 12 december 1804 is ten prothocolle gebragt zeeker maagscheidt opgerigt en
geslooten tussen Arend, Gerrit en Berendjen Scholten, voorts Reintjen Geerdink, waarbij
aan den 2e kontrahent Gerrit Scholten is aan en toebedeeld 't ouderlijke huis door hem
bewoond wordende met den daaragter geleegen hof, en zulks op conditien als breeder
bij dat maagscheid uitgedrukt hier vooren folio 362 sequentes.

20.12.1804
Cessie
Folio 44

Den 20 december 1804 des avonds om vijf uur heeft R. Kreunen als volmagtiger van
vrouwe J. Schutte, weduwe wijlen L. Bannier gecedeert aan vrouwe J.A.E. Wijginck
weduwe van wijlen Colson Aberson een huis en wheere met een mistvaald daaragter
tussen de huizen van R. Kreunen en de weduwe van Gozen Smijs, voords een hofjen met
een mistvaald daarvoor geleegen, ter zijde van voorschreven huis geleegen, en eindelijk
een vaste bank op het choor in de kerk tussen die van mr. P. Velsen en H.A. Tellemans
staande. Vide breeder supra folio 365 sequentes.

29.04.1805
Verband
Folio 45

Den 29 april 1805 des voordemiddags om half twaalf uuren hebben Hermanna Catharina
Westenberg voor een somma van drie honderd guldens verbonden hunlieder huis en hof
staande en geleegen aan de Hofpoort deser stadt Borculo, het huis van den jooden
doctor Pool ter eener zijde. Vide breeder supra folio 370 sequentes.

04.09.1805
Verband
Folio 45

Den 4 september 1805 's middags om drie uur hebben B. Schothorst en vrouwe Janna
Brandenborg voor een somma van honder en vijftig guldens ten behoeve van J. Kobus en
J.C. Leefers, ehell., verbonden hunlieder hof in 't scheependom van Borculo tusschen de
hooven van A.J. te Relker en A. Martens aan de Grolsche Steege kennelijk geleegen, en
van ouds de Biesbuuker Gaarden genaamt. Vide breeder supra folio 373 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Dit verband is abusivelijk alhier geregistreerd. Zie de registratuure onder de
buurschap Dijke folio 43".

05.11.1805
Cessie
Folio 45

Den 5 november 1805 's middags om twaalf uur hebben Harmanus Kluivers en vrouwe
Jenneken ter Weeme gecedeert aan Hendrik Jan Henseler en vrouwe Cornelia Sloet
hunlieder huis en wheere met een hofje daaragter geleegen binnen de stad Borculo en
den Korten Wal naast het huis van de weduwe Leppink. Vide breeder supra folio 374
sequentes.
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06.11.1805
Cessie
Folio 45

Den 6 november 1805 is ter instantie van mr. W.B. Lambrechts ten fine van
prothocollatie en registratuure overgegeeven eene op den zelven door Jan Fokking
woonende te Hengelo, voor de magistraat der stad Doetinchem in dato den 1e november
1805 gepasseerde volmagt, welke in zijn geheel is te zien in het ordinaire landt gerichts
prothocol folio 183 sequentes.

21.01.1806
Cautie
Folio 45 en 46

Den 21 jannuarij 1806 is door mr. W.B. Lambrechts als volmagtiger en bediende advocaat
van Jan Fokking woonende te Hengelo, in judicio ten fine van prothocollatie en
registratuure overgegeeven een extract uit het prothocol van voluntaire acten van den
land gerichte van Hengelo waarbij Anthonij Fokking en Derk ten Kulve zich als
cautionarissen stelden voor de kosten van zodaane proceduure, als naamens Jan Fokkink
voor deezen gerichte contra Evert Wanders is ondeernoomen. Vide breeder supra folio
380 sequentes.

20.02.1806
Testament
Folio 46

Den 20 februarij 1806 heeft H. van Juchem aan den gerichte geëxhibeerd eene
beslootene couverte met twee cachetten in zwart lak, verklaarende daarin te zijn vervat
zijn uiterste wil en dispositie. Vide breeder supra folio 384 sequentes.

14.04.1806
Maagscheid
en verband
Folio 46 en 47

Den 14 april 1806 is bij het gericht met advis van rechts geleerden, geapprobeerd een
maagscheid opgerigt en geslooten tussen Willem Hendrik Grotenhuis weduwenaar van
wijlen Johanna Maria Danckerts ter eenre en de aangestelde momboiren over deszelfs
twee minderjaarige kinderen ter andere zijde, waarbij aan den vader den geheelen
boedel op conditien als daarbij is toegedeeld, bestaande de ongereede goederen, welke
voor de uitkeeringen en bedingen bij dat maagscheid vervat, verbonden zullen blijven, in
de navolgende parceelen, als
1e In een huis en hof daaragter en ter zijden binnen Borculo in den Wolvershoek tusschen
de behuizingen van de weduwe van wijlen Willem van Dassen en Engbert Smijs staande
2e Een stukje bouwland op den Lichtenhorst tusschen de landerijen van den koopman J.
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 genaamd aan den Speelbrink
onder het schependom van Borculo geleegen
5e Een vierde part van en aan een katersplaatsjen de Schelfer genaamd, in den Biel onder
Geesteren geleegen, en
6e Een kamp lands bij den Reijger, genaamt de Kampe onder het schependom van
Lochem geleegen, groot dertien à veertien schepels gesaaij.
Vide breeder het weesen prothocol folio 34 sequentes en de registratuure der buurschap
Dijke folio 45, voorts de registratuure van 't district Geesteren folio 8.

18.04.1806
Verband
Folio 47

Den 18 april 1806 's middags om twee uuren heeft W.H. Grotenhuis weduwenaar van
wijlen Johanna Maria Danckerts, ter voldoening aan het gerichts decreet 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 deszelfs huis en hof daar
achter en ter zijden binnen Borculo in de Wolvershoek, tusschen de behuizingen van de
weduwe van wijlen Willem van Dassen en Engbert Smijs staande en geleegen. Vide
breeder supra folio 386 sequentes en de registratuure der buurschap Dijke folio 45.
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04.09.1806
Verband
Folio 47

Den 4 september 1806 's avonds om agt uuren hebben Gerrit Kluivers en vrouwe
Margaretha Cramers voor eene summa van vijf honderd guldens ten behoeve van Adam
Martens en A.M. Tellemans, als meede van Berent Beumer verbonden hunlieder huis en
wheere binnen Borculo in de Voorstad staande en geleegen tusschen de huisen van
Berend Beumer en de juffrouwen Vatebender, met de daarbij gehoorende schuur en
annexe hofjen van agteren teegens het huis van Gt. Olijslaager aan schietende invoegen
het zelve door hunlieden word bewoond en gebruikt. Vide breeder supra folio 388
sequentes.

10.09.1806
Cessie
Folio 47 en 48

Den 10 september 1806 voordenmiddags om half elf uur hebben Garritjen Veldmaat,
weduwe van Jacques Flamma, voorts E. Peters en vrouwe Frederica Flamma, als meede
E. Broeker en E. Peters als volmagtiger van J.G. Rabe junior en vrouwe Willemina
Flamma, mitsgaders mr. J.J. Schluiter als volmagtiger van Willem Buskes of Floor en
vrouwe Janna Floers of Floors, gecedeeert aan Fenneken Keisers en erven, eene kaamer
binnen Borculo annex de behuizingen der kinderen van wijlen Jan Leefers. Vide breeder
supra folio 389 sequentes.

17.09.1806
Cessie
Folio 48

Den 17 september 1806's middags om twaalf uuren hebben A.J. te Relker en vrouwe
Gerhardina Kobus pro se en J. ten Hoopen als voogd over de twee minderjaarige
kinderen van Harmen Kreunen en Johanna Elisabeth te Relker, de rato meede
caveerende voor deszelfs mede momboir Arend Kreunen, gecedeert een huis staande en
geleegen binnen Borculo naast de behuizingen van G. ter Meulen en J. Grotenhuis ter
eene en andere zijde, met het daaragter geleegen hofjen, en zulks aan en ten behoeve
van den joode Joseph Hartog. Vide breeder supra folio 391 sequentes.

17.09.1806
Verband
Folio 48

Eodem die 1806 's middags even over twaalf uuren hebben Joseph Hartog en vrouwe
Aite Salomon voor eene summa van een honderd agt en negentig guldens ten behoeve
van Samuel Sanders als administrateur der penningen aan de gezamentlijke Joodsche
Gemeente toestendig verbonden hunlieder huis en wheere binnen de stad Borculo
tusschen de huizen van G. ter Meulen en J. Grotenhuis gesitueerd. Vide breeder supra
folio 392 sequentes.

03.11.1806
Cessie
Folio 48 en 49

Den 3 november 1806 's middags om drie uur heeft Aaltjen Leusink weduwe van wijlen
Jacob Bos pro se en namens haare vier minderjaarige kinderen gecedeert, als daartoe bij
een rechterlijk decreet gequalificeerd, aan Engbert Floors en vrouwe Maurina Reesink,
haar comparants en kinderen eigendommelijke halve huis en hofje daaragter, staande en
gelegen binnen de stad Borculo bij de Middelste Brug waarvan de wederhelft Gerrit
Parmesand in eigendom behoort. Vide breeder supra folio 395 sequentes.
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04.11.1806
Maagscheid
Folio 49

Op den 4 november 1806 is door G. Scholten naamens 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 leeven ehell., opgericht en geslooten tusschen mr. A. Geers en ehevrouw
J.G. Rattinck beneevens A. Scholten en Gesina Geers, ehell., ter eener, en juffrouw A.F.
Rattinck weduwe van wijlen den heer praedikant D. Geers, ter andere zijde, waarbij
opzichtelijk 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 betaald ineens de somma van een honderd guldens vrijgeld, met
welke uitkeering de condividente ter andere zijde verklaard voor zich en haare erven
voldaan te zijn wegens al het geen zij uit voorschreven nalatenschap mogt te vorderen
hebben, over zulks aan de condividenten ter eener zijde cedeerende en overgeevende
alle ongereede en gereede goederen, actien en crediten tot meergemelde nalatenschap
behoorende geene uitgezonderd, waarteegens de condividenten ter eener ten hunnen
privatieven lasten zijn neemende alle uitschulden des onderhavige boedels, met belofte
van vrijwaaring en verdere bedingen, als bij meergemelde maagscheid in 't breede zijn
gespecificeerd en te zien zijn hiervooren folio 396 sequentes.

17.11.1806
Cessie
Folio 50

Den 17 november 1806 voordemiddags om half elf uuren hebben Harmen Schothorst en
dogter Maria Schothorst gecedeert aan Jannes Mulderie en ehevrouw Jenneken
Kreunen hunlieder huis en wheere staande binnen Borculo tusschen de behuizinge en de
gronden van de chirurgijn G. Leevers met de daarbij gehoorende begraafplaats van twee
kisten breedte op den kerkhof te Borculo, en een zitplaats in de kerk aldaar onder de
kloktouwen. Vide breeder supra folio 399 sequentes.

23.01.1807
Maagscheid
Folio 50

Den 23 jannuarij 1807 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid opgerigt en
geslooten tussen Garritjen ten Broeke weduwe van wijlen Teunis Leemreis ter eenre en
de aangestelde momboiren over deszelfs twee minderjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij onder anderen is bepaald dat het halve huisjen in Borculo in den Korten Wal
staande voor de eene helft bij de moeder en voor de andere helft bij de minderjaarigen
zal behouden en genooten worden. Vide breeder het weesen prothocol folio 96
sequentes.

27.01.1807
Peinding
Folio 50

Den 27 jannuarij 1807 's middags quart na twee uur deede Harmen Kreunen voor eene
summa van drie honderd guldens peinding op de gereede goederen en bij insufficience
op de ongereede goederen Arend Kreunen en vrouwe binnen de stad Borculo toestendig,
speciaal op het huis door hunlieden bewoond wordende mitsgaders op een huis of
schuure daarbij geleegen in de Agterstadt van Borculo. Vide breeder het ordinaire stad
Gerichts Prothocol folio 22 sequentes.

15.01.1807
Cessie
Folio 50

Den 15 jannuarij 1807 's middags om twaalf uur hebben de freulens van der Mosell
gecedeert aan mevrouw Johanna Antonia Dengel gebooren Sloet, hunlieder huis en
schuure met een hof daaragter geleegen binnen de stad Borculo naast de behuizing van
mevrouw Aberson. Vide breeder supra folio 400 sequentes.

15.01.1807
Cessie
Folio 51

Eodem die 1807 des 's middags quart over twaalf uur hebben de heer Volkier Sloet en
vrouwe Fenneken Berenpas gecedeert aan de freulens van der Mosell der comparanten
huis en wheere binnen Borculo tusschen de behuizingen van J. Koobes en J. Westenberg.
Vide breeder supra folio 401 sequentes.

27.01.1807
Cessie
Folio 51

Den 27 jannuarij 1807 's middags om twee uuren hebben Willem Platvoet en vrouwe
Franseintje de Vries gecedeert aan de Hervomde Gemeente van Borculo hunlieder huis
met een schuur en hof daar bij staande en geleegen binnen Borculo en aldaar bij de
huizen van J.D. Aamschot en A.J. Voors. Vide breeder supra folio 402 sequentes.
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06.05.1807
Maagscheid
Folio 51

Den 6 maij 1807 is door B. Meilink ten fine 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. ter
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 hunne ouders en grootouders Hendrik Jan Meilink
en Margareta Schapers, waarbij aan den eerste contrahent B. Meilink word aan en
toegedeeld den geheelen imboedel des huizes, als meede vier huisen in de stad Borculo
staande, en wel het eerste met de eene zijde aan den Berkel, en van vooren aan de
Lingers Brugge, en de drie volgenden tusschen de huisen van Antonij Voors en Jan Smijs.
Vide breeder supra folio 405 sequentes, de registratuure der buurschap Dijke folio 47
sequentes, de registratuure van Geesteren folio 22 sequentes.

18.07.1807
Cessie
Folio 51

Den 18 julij 1807 's middags quart voor drie uur heeft Johanna Elisabeth te Relker
weduwe van wijlen Harmen Kreunen pro se en als moeder en voogdesse over haaren
minderjaarigen zoon Lambertus genaamd, daar toe naar behooren geauthoriseerd,
gecedeert aan Arent en Roelof Kreunen, haare en zoons eigendommelijke schuure
staande en geleegen binnen Borculo tusschen de huisen van mejuffer N.N. van Eijbergen
en de weduwe van wijlen Jan Willem Baaken. Vide breeder supra folio 409 sequentes.
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10.09.1807
Aanteekening
van zodaane
Domeinen, als
voortaan tot de
Kroon zullen
behooren.

Folio 52 t/m 54

Den 10 september 1807 hebben de heeren E. Temmink commissaris der Domeinen
herkomstig van den Vorst van Nassau en N.C. Schumachers lid van de commissie tot de
Administratie der Domeijnen, resideerende te Breda, in qualiteit als commissarissen
belast met de excecutie van het decreet van zijne majesteit den Koning van Holland in
dato 16 april 1807, specteerende de overgaave der Domeinen, welke tot de Kroon
behooren, ingevolge volmagt van de minister van finantien van 24 augustus laatstleden,
het gericht des ambts Borculo verzogt en gelast, om alle de domieniaale goederen en
eigendommen, onder deezen ambte geleegen, tot heeden toe gestaand hebbende onder
de opper directie van welgemelde 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
hieronder specificq gemeld, namentlijk
Erven en katersteeden
Fokking - 18 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 - 18¼ morgen; Mensink of Jonkeren 13¼ morgen; Whemink - 25¼ morgen; Groote Hoonte - 26 morgen; Biesbeek - 20½
morgen; Groot Kormelink - 23½ morgen; Klein Kormelink - 211/6 morgen; Hof te
Lintvelde op Scholtenplaats - 33½ morgen; Klein Ameschot - ½ morgen; Vaarwark - 19
morgen; het Harkels huis te Borculo; de Molen te Borculo; de Molen in den Olden
Eijbergen of Nieuwe Moolen; 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 Brake - 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; Orangehuis met den
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 Laagenhof
- ¾ morgen; de Bleeken Boldijk - 1 morgen; de Bogaard - ½ morgen; den Beekenbosch;
het Elzenbosch - ¾ morgen; het Hambroek - ½ dag maaijens; de Hagen; de Heerenwaard;
Schrijverij; de Koemaate; de Stamhof; het Grasbroek - 25 dag maaijens; de Kruismate - 6
dag maaijens; Stobbenbroek - 8 dagmaaijens; Fokking Koemate - 6 dag maaijens; de
Clouw 't hof hooijland - 1 dag maaijens; het Kindergoor hooijland - 2 dag maaijens; de
Dijk langs 't Schapenvonder.
Tiendens
De Koorn of Zakthiende: 57 mud-2 schepel-3 spint; 43 mud-3 schepel-3 spint haver; 14
mud-3 schepel-3 spint garst; 3 mud-3 schepel-3 spint boekweit; de Visscher Tiend of
Pacht - 15 mud rogge; de Lammerthiend; de Bloed of Tafel Thienden; de Groote
Beltrumsche Garfthiende; ut supra Eijbergsche; ut supra Klein Eijbergsche; ut supra
Hupselschen; ut supra halve Nedesche of Wolberinks; ut supra andere halve Nedesche
of Mengerinks; ut supra Kleine Valkenburgsche; Cijnsen, Erfpachten, Rookhoenderen
enz.
Vide breeder supra folio 411 sequentes; de registratuure der buurschap Dijke folio 49
sequentes; van het district Eijbergen folio 17 sequentes; van Geesteren folio 26
sequentes; Neede folio 15 sequentes; van Beltrum folio 11 sequentes.
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19.11.1807
Cessie
Folio 54

Den 19 november 1807 voordemiddags om half twaalf uuren hebben Gerrit Scholten en
vrouwe Geziena Geers gecedeert aan D.H. Schaars en Susanna Kerkhoven ehelieden
hunlieder huis en where met den hof daar agter, staande en geleegen binnen Borculo
tussen de huizen van H. Kluivers en Geziena ten Hove, zijnde nr. 23 met twee zitplaatsen
in de kerk en een begraafplaats op het kerkhof. Vide breeder supra folio 414.

28.11.1807
Arrest
Folio 55

Den 28 november 1807 voordemiddagsom 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 Frederik Geers en desselfs ehevrouwe comparants
schoonmoeder Anna Maria ten Bengevoord, behorende, speciaal aan en op een huis en
hof in Borculo nr. 137, een hof bij Borculo in den Pagendijk, nog een hof daarnaast en de
katersteede Stevens in Beltrum, ten einde als bij de meergemelde acte van arrest met
meerderen is te zien in het ordinaire stad gerichts prothocol folio 27 sequentes. Vide
etiam de registratuure der buurschap Dijke folio 52, en die van het district Beltrum folio
16.
In de marge staat geschreven:] "Geroijeerd den 5 september 1808. Vide 't ordinaire stad gerichts prothocol
folio 53 sequentes".

14.12.1807
Ontzate
Folio 55

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 en
toeslag, als G. Scholten op den 28 november laatstleeden had ondernoomen. Vide
breeder het ordinaire stad gerichts prothocol folio 31 et multis sequentes, de
registratuure der buurschap Dijke folio 52 en district Beltrum folio 17.

06.05.1808
Cessie
Folio 55

Den 6 maij 1808 's middags quart over twaalf uuren hebben Hendrik Kreunen en vrouwe
Gerritjen Hagens gecedeert aan Lammert Sprokkereef vijf zesde gedeeltens van een huis,
behalven het voorkamertjen aan het zelve, dat Henders Lucas weduwe van wijlen Arent
Landewers in eigendom behoort, en door den zelven thans word bewoond, staande en
geleegen in de stad Borculo en aldaar naast 't huis van J.W. Mellink, zijnde nr. 76 met een
begraafplaats op het kerkhof en een zitplaats in de kerk. Vide breeder supra folio 419.

21.07.1808
Cessie
Folio 56

Den 21 julij 1808 's middags om half drie uuren hebben Engbert Smijs en Janna Maatjes,
ehell, gecedeert aan Arent Jan Boenk en vrouwe Aaltjen Aaftink hunlieder huis met een
klein hofjen daaragter staande en gelegen in de stad Borculo en aldaar naast het huis van
Derk Stoer, zijnde nr. 105. Vide breeder supra folio 422 sequentes.

25.07.1808
Cessie
Folio 56

Den 25 julij 1808 voordemiddags om half tien uuren heeft Gozen Leppink voor hem zelfs
en als volmagtiger van zijne vrouw Jenneken Heilersig gecedeert aan E. Smijs en Janna
Maatjes, ehell., een half huis met een hoekjen gaardengrond daaragter staande en
gelegen in de stad Borculo en aldaar in den Bollenhoek zijnde nr. 8, waarvan de
wederhelft G.J. Berenpas in eigendom behoort. Vide breeder supra folio 423 sequentes.

13.08.1808
Maagscheid
Folio 56

Den 13 augustus 1808 is bij den gerichte geapprobeerd een maagscheid opgerigt en
gesloten tussen Berent Schepers, weduwenaar van wijlen Egberdina Bovelman ter
eenre, en de aangestelde voogden over desselfs minderjarig kind, ter andere zijde,
waarbij ten aanzien van de ongereede goederen, bestaande in een oud huisjen staande
binnen Borculo op stadsgrond nr. 32 tot dato dezes met gene verponding beswaard, is
bepaald, dat de vader daarvan de eene halfscheid en het minderjarige de andere
halfscheid zal hebben behouden en blijven bezitten. Vide breeder het weesen prothocol
folio 310 sequentes.
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24.10.1808
Peinding
Folio 56 en 57

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 Borculosche
Geestelijke Rentambt, wegens de, op den 9 julij 1807 door R. Kreunen onder borgtogt
een voor al ten principalen van B.J. Oudenampsen en J.H. Brandenborg gepagte zware
garve van het Rot in Geesteren en derde garve van het goed Hollerdink onder Nede, te
samen bedragende twee honderd drie en dertig guldens sestien stuivers en drie deniers,
als mede wegens een jaarpagt van een stuk weideland onder Geesteren, de Vrugt
genaamd, door denzelfden R. Kreunen onder borgtogt mede van Jan Kraaijenbrink en
voornoemden J.H. Brandenborg ter summa van een honderd en acht guldens en negen
deniers, peinding en affectatie op en aan alle gerede goederen en bij ordre en
insufficance op een huis, schuur en weere alhier binnen Borculo R. Kreunen en ehevrouw
toestendig en door hunzelven bewoond en gebruikt. Vide breeder 't ordinaire stad
gerichts prothocol folio 57 sequentes en de registratuure der buurschap Dijke folio 55
sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't ordinaire stad gerichts
prothocol folio 78".

02.11.1808
Testament
Folio 57

Den 2 november 1808 heeft Anna Margaretha Nolmeijer weduwe van Jan Smijs tot
haare executeuren testamentair aangesteld, en tevens tot voogden over Roelof Smijs,
zoon van Engbert Smijs en Janna Maatjes, ehelieden, als eenige en universeel
genomineerde erfgenaam van al het geene na afbetaling van deszelfs schulden zoude
komen overteschieten, benoemd de personen van ds. G.W. Immink en B. Mullerink, ten
einde na doode van comparante deszelfs sterfhuis te aanvaarden, en ten aanzien van
Roelof Smijs al dat geene te doen en te verrigten, wat getrouwe voogden naar rechten
verpligt en gehouden zijn te doen. Vide breder supra folio 432 sequentes.

02.12.1808
Testament
Folio 57

Den 2 december 1808 's middags omhalf vier uuren heeft vrouwe J.A. Sloet, weduwe van
wijlen den heer kapitein Hesselink tot hare eenige erfgenaame aangesteld haaren
broeder de heer Volkier Sloet, ten einde na testatrices overlijden, alle hare overige
natelatene gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, zoo hebbende
als toekomende, in een volkomen eigendom te possederen en te genieten, willende de
testatrice evenswel de elders gemaakte dispositien in hare volle kragt en waarde hebben
gehouden, en verders ten dezen aanzien zodanige schikkingen gemaakt, als breder te zien
hiervoren folio 437 sequentes.

08.12.1808
Peinding
Folio 58

Den 8 december 1808 's middags om een uur heeft A.W. Walijen, rentmeester der
Domeinen van Borculo, voor een summa van f. 438-18-00 peinding gedaan op de
gereede en ongereede goederen van Roelof Kreunen en ehevrouw, speciaal op den
zelver huis en wheme met een kort daarbijstaande schuur, door gepeindes zelve
bewoond en gebruikt, als meede een schuur staande tusschen de huizen van mejuffer
N.N. van Eijbergen en de weduwe van wijlen Jan Willem Baken, beide in de stad Borculo
gelegen. Vide breder 't ordinaire stad gerichts prothocol folio 63 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide het ordinaire stad gerichts
prothocol folio 79".

09.12.1808
Peinding
Folio 58

Den 9 december 1808 's avonds om halfnegen uur heeft Rutger Hissink voor een summa
van drie honderd en tagtig guldens mede peinding gedaan op de boven gemelde gerede
en ongereede goederen aan Roelof Kreunen en ehevrouw. Vide breeder 't ordinaire stadt
gerichts prothocol folio 65 sequentes.
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10.12.1808
Peinding
Folio 58

Den 10 december 1808 voordemiddags om half elf uur deede B. Meilink voor een summa
van hondert vier guldens, eene stuiver en vier penningen, peinding op de ongereede
goederen van Roelof Kreunen en huisvrouw, speciaal op hunlieder huis, schuure en
where, binnen Borculo staande en gelegen, en door hunzelven bewoond en gebruikt
wordende. Vide breder 't ordinaire stadt gerichts prothocol folio 66 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't prothocol van het ordinaire
stad gericht folio 79".

10.12.1808
Peinding
Folio 58

Den 10 december 1808 's middags om half vier uuren deeden H.J. de 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, op
de ongerede goederen van Roelof Kreunen en ehevrouw, speciaal op hunlieder huis en
wheere, voorts schuur en de halve gruttemolen binnen Borculo staande en gelegen. Vide
breeder 't ordinaire stad gerichts prothocol folio 67 sequentes.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide het ordinaire stad gerichts
prothocol folio 79".

14.12.1808
Peinding
Folio 59

Den 14 december 1808 's middags om een uur dede J.A. Luitjes als generale gevolmagtige
van W.H.A.C. van Heeckeren tot Kell voor eene summa van f. 406-18-08 peinding op de
gereede en ongereede goederen van R. Kreunen en ehevrouw, speciaal op derzelver huis
en schuure mitsgaders bijbehoorende hof, alhier in Borculo, mitsgaders op een schuur
staande en gelegen mede in Borculo tusschen de huizen van juffer N.N. van Eijbergen en
de weduwe van Jan Willem Baken. Vide breder het ordinaire stad gerichts prothocol folio
69 sequentes.

11.01.1809
Cessie
Folio 59

Den 11 jannuarij 1809 voordemiddags om half twaalf uuren cedeerde mr. P. Velsen als
bekende volmagtiger van mr. A. Geers, in qualiteit als landregtelijken erfuiter van den
boedel en nalatenschap zijner overledene ouderen wijlen de heer F. Geers en juffrouw
A.M. Bengevoort aan de erfgenamen van wijlen den koopman B. te Roller, zijns
comparants principale ouderlijke huis en where met het daar agter gelegen hofjen
gelegen binnen de stad Borculo in de Voorstad naast het huis van cessionarien. Vide
breder supra folio 441 sequentes.

09.02.1809
Maagscheid
Folio 59

Den 9 februarij 1809 is met advis van rechtsgeleerden geapprobeerd een maagscheid den
6 daar te voren opgerigt tusschen Roelofken Janssen weduwe van Hendrik Huiskes ter
eener, en de aangestelde voogden over dezelfs minderjarig kind, Geertruij genaamt, ter
andere zijde, waarbij onder anderen aan de moeder is toegedeeld, een huisjen, staande
binnen Borculo naast het huis van Harmanus Hartelman. Vide breder het wesenprothocol
folio 35 sequentes en de registratuure der buurschap Dijke folio 58.

10.02.1809
Cessie
Folio 59

Den 10 februarij 1809 voordemiddags om elff uuren cedeerden J.M. Tellemans en H.A.
Tellemans, voorts A. Martens en vrouwe A.M. Telleman, aan vrouwe A. te Cate weduwe
van wijlen mr. C.G.J. ten Cate en erven, hunlieder huis en wheeme nr. 130 met een
daaraan en agter gelegen hof, staande en gelegen binnen Borculo, tusschen de huizen
van de gezusters Smijs en A.J. Morgenstern, benevens eene daarbij gehorende zitplaats
in de kerk te Borculo op het koor in de hoogste bank tegens de geërfde kamer staande.
Vide breder supra folio 442 sequentes.

01.05.1809
Huwelijksvoorwaarde
Folio 60

Den 1 van bloeimaand 1809 is door G. Scholten ten fine van prothocollatie en
registratuure overgegeven zeekere huwelijkvoorwaarde in dato 23 maij 1807 tussen den
zelven en G. Geers opgerigt, waarbij onder anderen is bepaald, dat de langstlevende der
toekomstige conthoralen in vollen en privaten eigendom zal profiteren, hebben en
behouden alle na te latene goederen van de eerststervende, zonder eenige uitzondering
hoe ook genaamd, en zonder gehouden te zijn tot eenigenhande uit keering, aan wien het
ook zijn mogen. Vide breder supra folio 449 sequentes.
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03.05.1809
Cessie
Folio 60

Den 3 van bloeimaand 1809 cedeerde de heer A.O.F. Bomblé Vatebender pro se en als
volmagtiger van desselfs schoonzuster vrouwe Antonnetta Heckers weduwe van wijlen
de heer R.L. Vatebender aan E. Waanders en vrouwe Elsken Moetemans, zijns en
principalinnes eigendommelijke huis met een hofjen daaragter gelegen in de Voorstad
van Borculo tusschen de behuizingen van G. Kluivers en G. Parmesandt. Vide breder
supra folio 453.

16.05.1809
Cessie
Folio 60

Den 16 van bloeimaand 1809 heeft J.D. Brouwer als volmagtiger van Geziena ten Hove
gecedeerd aan Derk Hesselink en erven zijns principalinnes eigendommelijke halve huis,
gecombineerd aan de eene zijde met dat van J.D. Voors en staande aan de andere zijde
naast het huis van D.H. Schaars, met een hoekjen hofgrond daar agter, zijnde nr. 26. Vide
breeder supra folio 455 sequentes.

29.05.1809
Verband
Folio 60

Den 29 van bloeimaand 1809 's middags quartier over twaalf uur hebben Harmanus
Kluivers en Jenneken ter Weeme, ehell., voor een somma van seven honderd guldens,
ten behoeve van vrouwe Antonnetta ten Cate weduwe van mr. C.G.J. ten Cate
verbonden hunlieder eigendommelijk huis en weere, staande binnen Borculo in de
Agterstad tusschen de behuijzingen van H. Schothorst en den rentmeester Schaars. Vide
breder supra folio 459 sequentes.

02.06.1809
Verband
Folio 60

Den 2 van zomermaand 1809 's middags om twaalf uur hebben Berent Hendrik te
Hofstede en Roelofken Jansen, ehell., voor een summa van veertig guldens ten behoeve
van Abraham Elias en vrouwe Vogeltjen Abrahams verbonden hunlieder
eigendommelijke huis staande binnen Borculo naast het huis van H. Hartelman zijnde nr.
99. Vide breeder supra folio 460 sequentes.

13.06.1809
Opbadingen
Folio 60 en 61

Den 13 van zomermaand 1809 voordemiddags om 9 uur heeft mr. J.J. Schluiter, als
bekende volmagtiger van E. Broeker ten vervolg van de op den 24 october 1808 gedane
en geëxploiteerde peinding verzogt aanheering aan de gereede goederen van R. Kreunen
en huisvrouw mitsgaders J.H. Brandenborg en huisvrouw, zo mede 1e, 2e en 3e opbadinge
van de ongereede bij voorschreven peinding omschrevene goederen en zulks ter
consecutie, mitsgaders onder de clausulen, als bij de aangetogene acte in het brede te
vernemen q.r. Vide breeder 't ordinaire stad gerichts prothocol folio 71.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't ordinaire stad gerichts
prothocol folio 78 sequentes".

13.06.1809
Opbadingen
Folio 61

Eodem die 1809 voordemiddags quart over negen uur heeft mr. J.J. Schluiter, als
gevolmagtigde van W.H.A.C. van Heeckeren tot Kell tot vervolg van de door laatst
gemelde rentmeester en gevolmagtigde J.A. Luitjes op den 14 december 1808 gedaane
peinding, verzogt aanheering aan de gereede, zo mede 1e, 2e en 3e opbadinge van de bij
de acte van peinding omschrevene ongereede goederen R. Kreunen en ehevrouw
toestendig, en sulks ter consecutie als bij de aangetogene peinding te vernemen. Vide
breder 't ordinaire stad gerichts prothocol folio 71 sequentes.

13.06.1809
Opbadingen
Folio 61

Eodem die 1809 voordemiddags om half elf uur versogten H.J. te Roller en A. Meilink in
qualiteit als provisoren der Provisorie Armen der stad Borculo, 1e, 2e en 3e opbadingen
van de aan R. Kreunen en ehevrouw bij de acte van peinding in dato den 10 december
1808 breeder omschrevene toebehoorende ongereede goederen, en zulks ter consecutie
als daar bij vermeld. Vide breder het ordinaire stad gerichts prothocol folio 72.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't prothocol van het ordinaire
stad gericht folio 79"]
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13.06.1809
Opbadingen
Folio 61

Eodem die 1809 voordemiddags quart voor elf uur verzogte B. Meilink tot vervolg van
zijne op den 10 december 1808 gedaane peinding, 1e, 2e en 3e opbadingen van de
ongereede goederen, aan R. Kreunen en huisvrouw toestendig, en zulks ter consecutie
van de bij de acte van peinding breeder omschrevene som. Vide breeder het ordinaire
stad gerichts prothocol folio 73.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 22 van bloeimaand 1810. Vide 't prothocol van het ordinaire
stad gericht folio 79"]

25.11.1809
Cessie
Folio 61

Den 25 van slagtmaand 1809 cedeerde Christina Margaretha Kramer weduwe van wijlen
Jan Hendrik Eijlard Meijer aan Jan Willem Mellink en Helena Immink, ehell., een stukjen
hofland, leggende binnen de stad Borculo bij den zoogenaamden Weemhof ter eener
zijde langs den hof van koperen en ter andere zijde langs de straat, welke naar het Oude
Gasthuis is schietende. Vide breeder supra folio 465.

28.11.1809
Cessie
Folio 61

Den 28 van slagtmaand 1809 cedeerde Jan Vunderink aan Roelof Soeters en vrouwe
Janna Weerbeeke een huis staande en gelegen in de stad Borculo op den zo genaamden
Kortenwal naast het huis van H.J. Scholten op stadsgrond sub nr. 113 en 114.

07.02.1810
Folio 61 en 62

Den 7 van sprokkelmaand 1810 is door J.D. Prior ten fine van registratuur overgegeeven
zeeker tusschen den zelven en ehevrouw Johanna ter Beest ter eenre en Maria
Wilhelmina Prior ter andere zijde opgerigte maagscjeid over den boedel van
nalatenschap van wijlen hunne moeder en schoonmoeder Johanna Vunderink weduwe
van Johan Prior, waarbij aan de eerste condividenten is aan en toegedeeld een huis
binnen Borculo sub nr. 19 staande en gelegen. Vide breder supra folio 469 sequentes.

28.02.1810
Huwelijksvoorwaarde
Folio 62

Den 28 van sprokkelmaand 1810 hebben Jan Hendrik Buursink en Getrui Santvoord
weduwe van H. te Velde huwelijksvoorwaarden opgerigt, en daar bij malkanderen
gemaakt alle de goederen door de eerst afstervende na te laaten. Vide breeder supra
folio 471.

14.04.1810
Huwelijksvoorwaarde
Folio 62

Den 14 van grasmaand 1810 hebben Jan Hendrik te Roller en Henders Meengs
huwelijksvoorwaarden opgerigt, en daarbij malkanderen, in val van geene kinderen na te
laten, gemaakt alle gereede en ongereede goederen, welke zij lieden stervende zullen
koomen na te laten, uitgezonderd alleen de kiste of kaste met linnen en wollen klederen
en verder lijfstoebehoor, welke na doode van de eerststervende binnen den tijd van twee
maanden aan de naaste erfgenamen zullen moeten uitgereikt worden, zijnde bovendien
verder nog zodaane bedingen gemaakt als breeder te zien zijn hiervooren folio 473.

19.04.1810
Peinding
Folio 62

Den 19 van grasmaand 1810 's avonds om agt uur deede mr. G. Haasebroek als
volmagtiger van Jan Gijsen rentmeester der St. Anthonij Groote Broederschap te
Zutphen peinding voor een summa van 114 daalders ad 34¼ stuivers het stuk op de
ongereede goederen van E. Waanders en Elsken Moetemans, ehell., en wel op een huis
in de stad Borculo staande en door gepeindetens zelve bewoond. Vide breeder het
ordinaire stad gerichts prothocol 76 sequentes en de registratuure der buurschap Dijke
folio 64.

05.05.1810
Huwelijksvoorwaarde
Folio 62

Den 5 van bloeimaand 1810 hebben Jan Hendrik te Rolder en Christina te Vrugte
weduwe wijlen Derk Leijnders huwelijksvoorwaarden opgerigt, en daarbij elkanderen,
inval van geene kinderen uit het huwelijk na te laten, betugtigt in de goederen door de
eerststervende na te laten. Vide breeder supra folio 475 sequentes.
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04.06.1810
Aangifte
Folio 62

Den 4 van zomermaand 1810 heeft Godfried Leefers aangeving gedaan dat door doode
van zijne moeder Geertrui Gerdiena Holsappel weduwe van wijlen Frederik Leefers op
hem en zijne broeders Harmanus en Christiaan, voorts zuster Jurriana Christina Leefers
gehuwd aan J. Kobus, is gedevolveerd onder anderen een huis en wheere met een
daaragter gelegen hof sub nr. 51 in Borculo staande en gelegen. Vide breder supra folio
479 sequentes, de registratuure der buurschap Dijke folio 64, en die van Geesteren folio
18.

10.07.1810
Verband
Folio 63

Den 10 van hooimaand 1810 Roelof Kreunen en vrouwe Amelia Berendsen voor een
somma van vier honderd ses guldens, seeventien stuivers en agt penningen ten behoeve
van den heer W.H.A.C. van Heeckeren tot Kell verbonden hunlieder huis in Borculo sub
nr. 7 gesitueerd. Vide breeder supra folio 484 sequentes.

21.07.1810
Verband
Folio 63

Den 21 van hooimaand 1810 hebben Evert Waanders en Elsken Mottemans, ehell., voor
een summa van drie honderd guldens, ten behoeve van de Hervormde Diaconie van
Angerlo verbonden hunlieder huis en weere en hofjen daar agter gelegen sub nr. 174
binnen Borculo in de Voorstad tusschen de behuzingen van Gerrit Kluivers en de
weduwe van Gerrit Parmesand staande. Vide breeder supra folio 285 sequentes, en de
registratuure der buurschap Dijke folio 65.

13.08.1810
Verband
Folio 63

Den 13 van oogstmaand 1810 heeft vrouwe Johanna Antonia Sloet weduwe Hesselink
voor een summa van veertien honderd guldens, ten behoeve van Jochem Kobus en
Jurriana Christina Leefers, ehell., verbonden haar persoon gereede en ongereede
goederen, en tot een speciaal hypotheecq gesteld haar eigendommelijke huis en where
met den daarbij gelegen hof in Borculo sub nr. 13 staande en gelegen. Vide breder supra
folio 487 sequentes.

14.08.1810
Cessie
Folio 63

Den 14 van oogstmaand 1810 cedeerden Roelof Kreunen en vrouwe Amelia Berendsen
aan Gerrit Haitink hunlieder huis of schuur met een hofjen daar agter, staande en
gelegen in de stad Borculo in den Bollenhoek zijnde nr. 11. Vide breder supra folio 488
sequentes.

13.10.1810
Aangifte
Folio 63

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, als
deszelfs erfgenaam ex testamento was gedevolveerd een huis staande binnen Borculo
sub nr. 66. Vide breeder supra folio 490.

31.10.1810
Cessie
Folio 63

Den 31 van wijnmaand 1810 cedeerde Harmina ter Maat aan Cornelis de Smeth en
vrouwe Anna Foust, haar eigendommelijke huis, staande in Borculo aan het kerkhof
zijnde nr. 93. Vide breeder supra folio 491 sequentes.

31.10.1810
Verband
Folio 63

Eodem die 1810 hebben Cornelis de Smeth en vrouwe Anna Foust voor eene summa van
een hondert en vijftig guldens verbonden ten behoeve van de Diaconie Armen van
Borculo, hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal hypotheecq en onderpand
gesteld hunlieder eigendommelijke huis, staande in Borculo sub nr. 93. Vide breeder
supra folio 492 sequentes.

24.11.1810
Verband
Folio 63

Den 24 van slagtmaand 1810 hebben Willem Holtvoogd en vrouwe Hendrica Johanna
Martens voor een summa van een duizend guldens ten behoeve van Jan Derk Aamschot
en Harmen Holtvoogd verbonden hunne persoonen gereede en ongereede goederen en
tot een speciaal hypotheecq en onderpand gesteld hunlieder huis sub nr. 67 in Borculo
staande en door hunlieder bewoond wordende. Vide breeder supra folio 497 sequentes.
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10.12.1810
Cessie
Folio 64

Den 10 van wintermaand 1810 cedeerden Johanna Elisabeth te Relker weduwe van
wijlen Harmen Kreunen voorts deszelfs zoon Lambartus Kreunen aan Berent Onis en
vrouwe Geesken Boskamp hunlieder halve huis met een hoekjen hofgrond daaragter en
een mestvaald daarvoor gelegen, staande en gelegen binnen de stad Borculo, en aldaar in
de Meulenstraat zijnde nr. 157, waarvan de wederhelft aan Wessel Leusink in eigendom
behoort. Vide breder supra folio 499 sequentes.

07.01.1811
Cessie
Folio 64

Den 7 van louwmaand 1811 cedeerden Arent en Roelof Kreunen aan Abraham Elias,
hunlieder schuur met een hofjen daar agter, en een mistvaald daarvoor, gelegen binnen
Borculo in de zogenaamde Voorstad, zijnde geannexeerd aan het huis van de koper sub
nr. 152 en naast het huis van B. Kreunen. Vide breder supra folio 502 sequentes.

03.03.1811
Huwelijksvoorwaarde
Folio 64

Den 3 maart 1811 hebben Willem Hendrik Grotenhuis en Johanna Petronella Manschot
huwelijksvoorwaarden opgerigt, en daar bij onder anderen bepaalt, dat in val van
kinderloos overlijden de langstlevende de goederen des eersten gestorvene leevenslang
in tugt zoude blijven behouden terwijl voorts daar bij verder zodanige nadere bedingen
zijn gemaakt als breder te zien zijn hier voorens folio 505 sequentes.
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