ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 668
Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
Tafel Steenderen, buurtschap Emmer - Periode 1696-1805
Foto 0059

Bourschap Emmer
De vrouw van Middagten word jaarliks uijt de goederen uijt den Emmer
aan het capittel binnen Zutphen schuldig tot stedigheid, negen molder
garste en negen molder haver: uijtwijsens vertoonde autentijcq extract
getrokken uijt de reeckenn: van den rentmr: Reinier van Heeckeren
door d’hr secret: Johan op den Noorth den 3 augustus 1698 fol: 44 recto
(Reg: 8 augustus 1698)
NB in de reeckeninge van de rentmr: Tengnagel van den jaare van 1694
tot 1695 fol: 43. vsº staat:
Dat de voorschr: stedigheid gegaan heeft uijt de goederen
Hoenderboom, Bunink en Uijtermarksgoed ende volgender-wijse
betaald is geworden:
Uijt Hoenderbooms-erve ses molder, half garste en half haver
Uijt Uijtermarks-goed mede ses molder, half garste en half haver welke
afgelost zijn
Uijt Buinink, mede het huis te Weerde ses molder half garste en half
haver, dewelke jaarliks nog betaald word
Fol: 44 vº
Uijt De Papenkuile, liggende bij het huis te Weerde gehoorende mede
in de Middagter goeder verschijnd gmlte capittel jaarliks twee gold
gulden tot 28 st: ’t stuk (reg: dito)
Uijt Broekhuis erve in den Emmer gelegen verschijnd den capittel
jaarliks tot stedigheid drie molder garste en twee molder haver
2 oktober en
15 november 1702

Opdragt van 1/4de part uijt een stuk lands genaemt de Heijlige Geest
door Berend Schenck cum suis an Jan Janssen en Jenneken Bessems
Ehel: en haren erven

8 januari 1705

Verband van den Enck voor de somma van 250 gulden capitael, door
Berend Smit en sijn huijsvrouw aen ’t gasthuijs tot Bronkhorst
(geroijeerd den 12 oktober 1715)

Foto 0060
9 maart 1707

Verband van den Hoogen en Laegen Kalverpas sijnde bouw en
weijdeland, voor de somma van 1000 car: gulden capitael door juffer
Everhardina Maria van Loben tot Spaensweerd aen de hr borgemr Adr:
Balth Valck en sijnen erven (geroijeert den 17 maart 1712)

1 oktober 1709

Verband van de Enck sijnde weijland voor eene somma van 300 gulden
door Gerrit Hendrix en sijn huijsvrouw aen Berend Hasseloo (geroijeert
den 24 november 1722)
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15 augustus 1712

Dispositie van Herman Otto Geerligs en Hermina Hermsen ehel:
waerbij neffens reciproq begiftigingen hij aen haer geeft beregtigt te
zullen blijven aen de pagt vant erve den Groten Emmer gnt

17 augustus 1712

Opdragt vant halve Heil: Geest maetjen gnt door Warner Haek en sijn
huijsvr: aen Otto Geerlig en Hermken Hermen ehel:

28 november 1715

Verband van een weijdeland den Enck gnt voor 400 car: gulden door
Berend Smit aen Herman Lubbers (geroijeert den 14 november 1724)

14 november 1724

Opdragt van den halven Enck sijnde weijdeland door Berend Smidt en
sijn huijsvr: aen Jan Janssen en Jenneken Bessems ehel:

24 november 172[...?]Sommatie aen Jan Evers wonende opt Bornhaever goedt in den Emmer
den Rijsweerd gnt om tselven tegens petri 1726 te verlaten, ergaen
Foto 0061
23, 28 februari
2 maart, 12 april
en 27 mei 1726

Deductie cum annexis om Jan Evers voorssn den Rijsweerd te verlaten
ofte waerop geantwoordet bij exceptie termini nimis augusti, voorts
daerop door Dr Schomaker als volmr en advt vant Bornhoff gedaen

27 september 1729

Opdragt van Kreijnksmaetjen door den volmr van Willem Pelgrum aen
den van Rouwenoort heer tot Holthuijsen

3 november 1729

Opdragt van een anpart vant Heijl: Geestland door den volmr van dns
Geistman praedicant tot Beuningen en Ewick aen Jan Janssen en
Jenneken Bessems ehel

7 februari 1731

Opdragt van Kreijnksmaetjen door de heer van Holthuijsen aen Willem
Pelgrum en sijn huijsvr: en erven

21 juli 1731

Accord en conditiën over een verkofte uijtweg over de 2 Encken van
den Groten Emmer door de kinderen en erfgn van wijlen de hr capit:
Stakebrand en de tijdlicke provisors des huijses Bornhoff alhier
geprotocolleert

26 juni 1736

Opdragt van 1 stuk weijlant den Enck en boulant ’t Vientjen gnt door
Willem Starink aen Gerrit Starink en desselfs huijsvrouw

26 juni 1736

Opdragt van 1 stuk weijdeland den Enk door Gerrit Starink en desselfs
vrouw aen Berent Breukelinck
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21 september 1750

Verband van den weide Goltsmitsweertjen of de Heereweide gnt: een
camp land den Saeijrammelweert en Rammelweertsweide door den
volmr: van haare hoogheden de vorstinne tot Schwartzbourg gebooren
vorstinne tot Anholt Berenbourg en haare hoogheids beide dogteren aan
Jacobus en Sophia Koningsvelt voor 3000 gulden
(Den 29 mei 1764 geroijeert)

Foto 0062
21 september 1750

Volmagt in copia tot voors verband ten fine van registr: g’exhib:

27 juli 1754

Decreet tot verkoop en opdragt van een parceel den Enk gnt ten opsigte
der onmondige kinderen van wijlen Telleman van Londen aan de
mombers verleend

25 juni 1755

Opdragt van het weijdeland den Enck gnt door Jan van Lonnen dan
meede de mombers over de onmundige Gardina en Willem van Lonnen
en verdere transportanten aan Jan Breukink en sijn vrouw

22 december 1756

Opdragt van een weide het Koninghof Landschapsweertjen gent: door
den volmr: van Hendrica Francken aan de hr Burgmr: Ernst van Loben
Sels en ehevrouw
Vervolg van de boerschap Emmer

5 september 1758

Opdragt van het weideland de drie Enken genaamt, nevens het
bouwland Uitermarks Marsken, door Nicolaas van der Wijck en
Theodora Lulofs ehelieden aan Evert Brinkhorst en sijn vrouw Gerritjen
Jansen
NB dit is mede onder Rhaa als waar onder Uitermarksmars legt
geregistreert

5 september 1758

Opdragt van het weijdeland de drie Enken genaamt, door Evert
Brinkhorst en sijn vrouw Gerritjen Jansen aan Jan Breukink en sijn
vrouw Elsken Geerlings

5 september 1758

Verbandt van het weijdeland de drie Enken genaamt door Jan Breukink
en sijn vrouw Elsken Geerlings voor 4000 gulden aan Nicolaas van der
Wijk en Theodora Lulofs ehelieden (den 9 juni 1761 geroijeert)
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Foto 0063

Emmer
9 mei 1761

Acte tot versoek van decreet tot approbatie van den coop en overdragt
van een huis staande op de grond en de weide van het Bornhof in den
Emmer en van een stuk lands het Spanjaardsstukjen gent in het
Steenderense Veld door de momboren van den onmondigen Garrit
Coste

9 mei 1761

Decreet waarbij de verkoopinge van dien g’accordeert is met
authorisatie tot het doen van opdragt

9 mei 1761

Opdragt van een huis staande op de grond en in de weide van het
Bornhof, in den Emmer geleegen den Tichelovent gent: door Berent
Wanders Nordeman en sijn huisvrouw Joanna Coste, voorts momboiren
over den onmundigen Garrit Coste dan nog Harmen Evers en Willem
Stegeman aan Gerlich Gerlichs en sijn vrouw Catharina Hendriks

30 juni 1770

Peindinge op het hoogadelijk huijs Thoe Weerd cum ap- et dependentiis
door den volmr van mr Jodocus Daniel van Laaren contra de vorstelijke
kinderen en erfgenaamen van wijlen sijne doorlucht: Wilhelm
landgrave van Hessen Philipsthal en wijlen haare doorlucht: C.W.
landgravinne van Hessen gebooren vorstin van Anholt om te hebben
securiteit voorts vrij transport van de heerlijkheid Balgoij en Keend

4 oktober 1781

Peindinge op en aan alle ongereede goederen en effecten in
sonderscheid op den Willigen akker en ’t landjen in de Oije door den
volmr: van Jacob Cremer ontfanger der verpondinge contra Reinder ter
Bogt wegens agterstendige verpondinge

27 november 1781

1e, 2e en 3e opbadingen op den Willigen akker en ’t landjen in de Oije
door den volmr: van den ontfanger der verpondinge Jacob Cremer
contra Reinder ter Bogt

Foto 0064

Emmer
4 juli 1789

Opdracht van een weideland, de Rammelweerd zijnde een gedeelte van
den Rammelweerd door den heer W.J. baron van der Heijden pro se et
q.q. aan Fenneken Plekkenpoels weduwe van Teunis Medse op Rhaa

4 juli 1789

Verband van ’t voorsz perceel door Fenneken Plekkenpoels weduwe
van Teunis Medse, aan den heer R.J.C. Bueckevoort q.q. voor 3500
guldens (op den 18 mei 1801 geroijeert)
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6 juli 1789

Opdracht eener weide en kamp bouwland de Nieuwe Weide of
Rammelweert met een kamp bouwland aan die weide schietende door
den heer W.J baron van der Heijden pro se et q.q. aan Jan Breukink

6 juli 1789

Verband van den Rammelwaard zijnde bouw- en weideland voords van
den Hoogen Enk mede weideland langs ’t weideland van den Grooten
Emmer en Spaanswaard schietende en van den Kleinen Enk ook
weideland langs den Hoogen Enk en ’t Weideland van Spaansweerd
schietende door Jan Breukink voor zich en als gevolme zijner kinderen
aan de erfgenaamen der Mark van Steenderen ter somme van 12000
gulden voor den ontfangst der verponding aldaar op Gerrit Breukink
geconfereerd (op den 27 februari 1790 door de mede toestemminge van
Geertruid Hesselink ehevrouw van Jan Breukink junior geconformeerd)

14 januari 1790

Opdragt van een weideland Vrouw van Middagtensweerd ofte de
Heerenweide door den heer W.J. baron van der Heijden pro se et q.q.
aan freulen A.R. van Lamzweerde

28 oktober 1790

Testament van Berend Breukink waarbij aan zijne huisvrouw Johanna
Warendina Markvoort vermaakt den eigendom van ’t leenparceel den
Kleinen Emmer na geobtineerd leenconsent

18 februari 1792

Opdracht van den comparants principalen erfportien aan een kamp
bouwland den Heiligen Geest naast het weideland van ’t huis te
Weerde, door Harmen Wijers als gem. e van Maria Geerlings weduwe
Jan Wijers en verdere erfgenaamen van Berendina Geerligs aan den
medeerfgenaamen Geerlig Otten Geerligs en Catharina Hendriks ehell

22 september 1800

Exhibitie ten fine van protocollatie en registrature eenen authentieqe
copie van zodane magescheid als op den 26 februari 1766 binnen
Munster over de nalatenschap van wijlen Frantz Anton van Wintgen
tussen denzelven kinderen opgerigt is, en waarbij /: onder anderen :/
wegens de acte van exhibitie, aan wijlen Joseph Anton van Wintgen en
desen al nog levende ehevrouwe word toegedeelt het goed Emmergriet,
geexhibeert en per clausulas concernentus geportocolleert
Conform Zelhem op Winkelshoek, Hengelo op Varssele en Gooij en
Doetinchem Tit Miscellanea en Digteren

Foto 0065

Emmer
19 mei 1801
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Verband ter parate executie van een weideland de Rammelweerd
genaamt zijnde een gedeelte van de Rammelweerd door de gebroeders
en zusters Willem, Jan en Marten, Janna en Anna Medse aan Johan
August Henckel voor f 2000,-
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15 mei 1805

Opdragt van de gewezene havesatte en huis Toe Weerd met alles wat
daarbij en onder is gehorende voorheen als een dubbeldleen aan den
huize Keppel leenroerig door de volmr van de douariere Wilhelmina
landgravin tot Hessen geboren princes van Saxen en anderen aan Arend
Vlemingh desselve huisvrouw en erven (vide Tit miscellenea d.d. 5
november 1804)
Corform Raa

15 mei 1805

Verband van dit getransporteerde parceel aan de transportante van f
20.000,Vide Raa

7 juni 2010 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-6Transcriptie: © D. Kok

Toelichting

Deze transcriptie maakt deel uit van:
Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen, periode
1581-1805 - ORA - Ambt Doetinchem, Hengelo, Hummelo, Ruurlo, Steenderen en Zelhem
Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl o.l.v. Ben Baneman.
http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/collections/72157617044114644/

Bron:
Lokatie: het Gelders Archief te Arnhem,
Archieftitel ORA Landdrostambt Zutphen,
Toegangsnummer 0217, Inventarisnummer 668,
Tafel Steenderen, Buurschap Emmer – Periode 1696 – 1805.
Foto’s:
Foto’s van deze bron zijn in een set geplaatst op de rechtstreekse internetpagina:
http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157621980344243/detail/

U kunt ze bekijken en downloaden onder andere op origineel formaat.
Boven elke foto staat een nummer; de set Emmer heeft de fotonummers 0059 t/m 0065.
Deze staan in de transcriptie boven elke bijbehorend stuk tekst.
Elke foto bevat een linker- of een rechter bladzijde van het boek.
Transcriptie:
De transcriptie vermeldt steeds het fotonummer, gevolgd door een bijbehorend blok tekst.
Waar nodig – is de tekst gecontroleerd in de originele bron.
Iedere inschrijving is geheel en letterlijk getranscribeerd, m.u.v. enkele consessies t.b.v. de
overzichtelijkheid.
Daarbij zijn de volgende regels toegepast:
- de transcriptie volgt niet de zinsafbreking van de bron, i.v.m. ruimte en om
automatische indexering mogelijk te maken
- de datum, die in de originele tekst aan het einde van de tekst staat, is in deze
transcriptie naar voren gehaald
- in de bron zijn vele passages doorgehaald, slechts voor administratieve doeleinden;
derhalve is ervoor gekozen geen doorhalingen te vermelden
- onderstrepingen in de bron zijn niet overgenomen
- hoofdletters zijn gebruikt volgens de huidige regels, de maandnamen zonder
hoofdletter, eigennamen met hoofdletters, bij twijfel zijn keuzes gemaakt
- de aanduiding “op den” (met al zijn verkorte varianten) voor de data, is weggelaten
- leestekens zijn soms aangepast voor de leesbaarheid
- er is voor gekozen afkortingen enigszins te uniformeren en soms voluit weer te geven
- aanvullingen uit de originele akte zijn tussen haken [ ] gezet
- namen van de maanden zijn opgenomen volgens de moderne spelling, evenals de
verwijzing
- onleesbare tekst is aangeduid met drie puntjes met een vraagteken tussen haken […?]
- teksten in de marge zijn cursief aan het einde van de betreffende passage
weergegeven.
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A
Anholt, 3, 4
Anholt Berenbourg, 3

B
Balgoij en Keend, 4
Balth Valck, 1
Bessems, 1, 2
Bogt, 4
Bornhaever, 2
Bornhof, 4
Bornhoff, 2
Breukelinck, 2
Breukink, 3, 5
Brinkhorst, 3
Broekhuis, 1
Bueckevoort, 4
Buinink, 1
Bunink, 1

C
Coste, 4
Cremer, 4

D
drie Enken, 3

E
Emmergriet, 5
Enck, 1, 2, 3
Enk, 2, 3, 5
Evers, 2, 4

Geerligs, 2, 5
Geerlings, 3, 5
Geistman, 2
Gerlichs, 4
Goltsmitsweertjen, 3
Grooten Emmer, 5
Groten Emmer, 2

H
Haek, 2
Hasseloo, 1
Heeckeren, 1
Heerenweide, 5
Heereweide, 3
Heijden, 4, 5
Heijl. Geestland, 2
Heijlige Geest, 1
Heil. Geest maetjen, 2
Heiligen Geest, 5
Henckel, 5
Hendriks, 4, 5
Hendrix, 1
Hermen, 2
Hermsen, 2
Hesselink, 5
Hessen, 4, 6
Hessen Philipsthal, 4
Hoenderboom, 1
Hoenderbooms-erve, 1
Holthuijsen, 2
Hoogen en Laegen
Kalverpas, 1
huize Keppel, 6

Kreijnksmaetjen, 2

L
Laaren, 4
Lamzweerde, 5
landjen in de Oije, 4
Loben Sels, 3
Loben tot Spaensweerd,
1
Londen, 3
Lonnen, 3
Lubbers, 2
Lulofs, 3

M
Markvoort, 5
Medse, 4, 5
Medse op Rhaa, 4
Middagten, 1
Middagtensweerd, 5
Middagter goeder, 1

Jansen, 3
Janssen, 1, 2

F

K

Francken, 3

G
gasthuijs tot
Bronkhorst, 1
Geerlig, 2, 5
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Kleinen Emmer, 5
Kleinen Enk, 5
Koninghof
Landschapsweertjen
,3
Koningsvelt, 3

S
Saeijrammelweert, 3
Schenck, 1
Schomaker, 2
Schwartzbourg, 3
Smidt, 2
Smit, 1, 2
Spaanswaard, 5
Spaansweerd, 5
Spanjaardsstukjen, 4
Stakebrand, 2
Starink, 2
Stegeman, 4

T
Tengnagel, 1
Thoe Weerd, 4
Tichelovent, 4
Toe Weerd, 6

N
Nieuwe Weide, 5
Nordeman, 4

O

U
Uijtermarksgoed, 1
Uijtermarks-goed, 1
Uitermarks Marsken, 3
Uitermarksmars, 3

op den Noorth, 1

P
J

Rouwenoort, 2

Papenkuile, 1
Pelgrum, 2
Plekkenpoels, 4
princes van Saxen, 6

R
Rammelwaard, 5
Rammelweerd, 4, 5
Rammelweert, 5
Rammelweertsweide, 3
Rijsweerd, 2

V
Vientjen, 2
Vlemingh, 6

W
Wanders, 4
Weerde, 1, 5
Wijck, 3
Wijers, 5
Wijk, 3
Willigen akker, 4
Wintgen, 5

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-8Transcriptie: © D. Kok

