Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 441
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1808-1811
[Zie ook de toelichting op pagina 22 van dit PDF-document.]

Registratuure van 't district Geesteren

Cessie
13.10.1808
Folio 1

Den 13 october 1808 's middags om twaalf uur heeft Hendrik Jan Stokkink als
volmagtiger van zijn broeder Arent Jan Stokkink gecedeert aan Jan Stokkink, zijn
comparants principalens eigendommelijke halve stukken bouw-, gaarde - en weidelanden
onder Gelselaar gesitueerd, waarvan de wederhelft zijns principalens drie kinderen
toebehoren, namentlijk.
1e de halfscheid van een stuk bouwland de Bree genaamt, ongeveer vier schepels gesaaij,
naast het land van Jan Rengerdink gelegen.
2e de halfscheid van een gaarden de Kempe genaamt, groot ongeveer 2½ schepels
gesaaij, naast den gaarden van Geert Ebbekink gelegen.
3e de halfscheid van een stukjen bouwland op den Bouwhuiskamp, groot ongeveer een
schepel gesaaij, naast het land van E. Bannink gelegen.
4e de halfscheid van een stukjen land op den Boskamp, groot ongeveer een schepel
gesaaij, naast het land van E. Ostenkamp gelegen.
5e de halfscheid van een stuk land, den Kuiper genaamt, op den Esch naast het land van
G. Heuvers gelegen.
6e de halfscheid van een stuk land, den Vlak genaamt, groot ongeveer twee schepels
gesaaij, naast het land van G. Rengerink gelegen.
7e de halfscheid van een stuk land, den Heuver Esch genaamt, groot ongeveer een en een
half schepels gesaaij, naast het land van H.J. Lubberdink gelegen.
8e de halfscheid van een stuk land, den Distelerkamp genaamt, groot ongeveer 2½
schepel gesaaij.
9e de halfscheid van een gaarden, den Booink Hof genaamt, groot ongeveer 2 schepels
gesaaij, bij het huis van H. Krebbers gelegen.
10e de halfscheid van een weide, het Meken genaamt, groot ongeveer een dag maaijens,
naast de weide van G. Rengerink gelegen.
11e de halfscheid van een halve weide, de Mosch genaamt, groot ongeveer 5/4 dag
maaijens, naast de weide van Geert Nijhof gelegen.
Vide breeder supra folio 2 sequenti.

Maagscheid
07.11.1808
Folio 2

Den 7 november 1808 is met advies van regtsgeleerden geapprobeerd een maagscheid
den 18 october 1808 opgerigt over den boedel en nalatenschap van wijlen Jan Ruwhof en
Judith Harperink, in leven ehelieden, overleden de eerste den 20 december 1807 en de
laatste den 22 october 1806, tusschen Harmen Hesselink en Hendrica Ruwhof,
echtelieden, voorts Hendrik Jan Bleeken, weduwenaar van Jenneken Ruwhoff, voor zich
en als vader en voogd van zijn minderjarig, bij wijlen dezelve Jenneken Ruwhoff in echt
verwekt kind, mat name Jan Bleeken, dan nog Hendrik Jan ten Cate en Johanna Ruwhoff,
echtelieden, en eindelijk Garrit Jan Gantvoort en Maria Ruwhoff, echtelieden, waarbij
onder anderen is toegedeeld aan Hendrik Jan Bleeken en deszelfs minderjarig kind Jan
Bleeken de helft van een weide in Haarlo gelegen, herkomstig van het erve Scholten,
liggende aan den Furkerinkkamp te eener, en ter andere zijde naast B. Heijtinks weide,
groot ongeveer ½ morgen, en aan Gerrit Jan Gantvoort en Maria Ruwhoff, ehelieden. De
wederhelft van voorens gemelde weide, zijnde groot ongeveer ½ morgen. Vide breeder
de registratuure van Nede, folio 1, 2, 3 en het Weesen Prothocol folio 5 et multis
sequenti.
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Maagscheid
08.12.1808
folio 2

Den 8 december 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid opgerigt en
gesloten tusschen Gerritjen Nijhuis, weduwe van wijlen Evert Schuurman ter eenre, en
de aangestelde en gequalificeerde momboiren over deszelfs twee minderjarige kinderen
ter andere zijde, waarbij onder andere is gestipuleerd, dat van het ongereede goed,
bestaande in het plaatsjen den Schuurman genaamt, met het daar bij behoorende huis
nr. 158, voorts bouw-, gaarde- en weidelanden, in den Kulsdom onder Geesteren gelegen.
De moeder de eene helft en de beide minderjarigen de andere helft zullen hebben,
behouden en in eigendom blijven bezitten. Vide breder 't Weezen Prothocol fol. 21
sequenti.

Cessie
08.12.1808
folio 3

Den 8 december 1808 's middags om half een uur hebben Berent te Vrugt en vrouwe
Hendrika van Amerongen gecedeeert aan Jan Mulderie en Maria Scholten, ehelieden,
een stuk bouwland, groot ongeveer drie schepels gesaaij in den ambte van Borculo onder
Geesteren en aldaar op den Koekenkamp, ter eener zijde aan het gemene veld, en ter
andere zijde aan het land van de erven Jan Willem Levers kennelijk gesitueerd. Vide
breeder supra folio 11 sequenti.

Verband
08.12.1808
folio 3

Den 8 december 1808 's avonds om half agt uuren hebben de hr. J. Vinkemeijer en
vrouwe Jacoba Henrietta Willemina van Coeverden voor eene summa van drie duizend
guldens ten behoeve van N. Pas, of wettige houder der obligatie, verbonden hunlieder
eigendommelijke erve, Mensinks bouwmansplaats genaamt, bestaande in huis, bouw,
gaarde- en weidelanden, hout en houtgewassen, onder Geesteren in den Nederbiel
gelegen. Vide breder supra fol. 12 sequenti.

Cessie
13.12.1808
folio 3

Den 13 december 1808 voordemiddags om half twaalf uur heeft Jacob Hofman,
weduwenaar van wijlen Mechteld Bouwhuis gecedeerd aan Jan Boerman en vrouwe
Garritjen Ostenbroek, een stukjen bouwland, de Holsbree genaamd, groot ongeveer
twee en een half schepels gesaaij, onder Geesteren tusschen de landerijen van de
Provisorie Armen van Geesteren en Gerrit Morgenstern kennelijk gesitueert. Vide breder
supra folio 14 .

Cessie
13.12.1808
folio 3

Eodem die voordemiddags quart voor twaalf uur heeft dezelve comparant gecedeerd aan
Berent Hagens en ehevrouw Engele Vruwink, voorts Jan Hartgerink en Geertjen
Braskamp, ehelieden, een stuk bouwland, het Sijdeland genaamt, groot ongeveer twee
schepels gesaaij, in de bailliage van Borkulo onder Geesteren, en aldaar tusschen de
landerijen van Wormgoor en Gt. Hagens kennelijk gesitueerd. Vide breder supra folio 14
sequenti.

Peinding
27.01.1809
folio 3 en 4

Den 27 jannuarij 1809 's middags om twee uur heeft Herts Samuel voor een summa van
vier honderd twee en zeventig guldens en tien stuivers peinding gedaan op de gerede en
ongerede goederen, Jan Laarberg en vrouwe toestendig, speciaal op en aan derzelver
eigendommelijke erve en goed Laarberg met alle daaronder behorende thiendens en
stedigheden onder Geesteren gesitueerd. Vide breder her Ordinaris Landgericht
Prothocol folio 9 sequenti.

Pandkering
13.02.1809
folio 4

Den 13 februarij 1809 's middags om twaalf uur dede Jan Laarberg, woonachtig te
Geesteren, oppositie en pandkering tegens zodane peinding als Hertz Samuel den 27
jannuarij ll. op deszelfs gereede en ongereede goederen had ondernomen. Vide breder 't
Ordinaris Land Gericht Prothocol folio 14 sequenti.

Cessie
22.03.1809
folio 4

Den 22 van lentemaand 1809 's middags om vijf uur heeft Hendrik Veldink als
volmagtiger van Frederik Christiaan Brinkbok als in huwelijk hebbende Arendiena
Heijlersig, gecedeert aan Jan Hilhorst en vrouwe Engele Janzen en erven zijns
principalens eigendommelijke stukjen land, gelegen in den Geesterschen Esch, naast het
land van Jan Snellink en koperen. Vide breder supra folio 46 sequenti.
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Cessie
22.03.1809
folio 4

Eodem die 's middags quart na vijf uur heeft H. Veldink q.p. gecedeert aan Hendrik
Rotman op den Haller en desselfs huisvrouw Berentien Haagens, zijns principalens
eigendommelijke stukjen land, kennelijk gelegen in het Drost Ambt Borculo onder
Geesteren, op den Hagens Kamp naast het land van de erven Jan Aaftink, zijnde
thiendbaar. Vide breder supra folio 47 sequenti.

Aangifte van
ongereede
goederen
28.03.1809
folio 4

Den 28 van lentemaand 1809 's middags om vier uuren heeft Peter Bakker, als oudste der
erfgenamen en mitsdien erfuiter des boedels van wijlen Jan Hendrik Bakker aangeeving
gedaan, dat op hem comparant, zijner broeder Christiaan Arnoldus Bakker en nicht
Elisabeth Leeuwdijk, door het overlijden van gezeide J.H. Bakker onder anderen zijn
gedevolveerd een stukjen bouwland van ongeveer een half mudde gesaaij op de Buerte
onder Geesteren en de helft van een hof, de Weerts Gaarden genaamd, mede onder
Geesteren gesitueerd. Vide breder supra folio 48 sequenti.

Maagscheid
31.03.1809
folio 5

Den 31 van lentemaand 1809 is met advis van regtsgeleerden geapprobeerd een
maagscheid den 29 daar tevooren opgerigt en gesloten tusschen Hendrica Ruwhoff,
gehuwd en in deezen geadsisteerd met Harmanus Klein Bruinink te eeners, en D.
Bonkink, H.J. Bleeken en G. Geerdink, als voogden over Jenneken Ruwhoff ter andere
zijde, waarbij aan de condividente te eener is toegedeelt het erve Stieltjen, gelegen in
Haarlo, bestaande in huis en schoppe nr. 219 met de kamp bij het huis, het stuk
bouwland de Voshaar, den Schervelds kamp, den kamp het Leeken genaamd, een stuk
bouwland het Dal geheeten, de Zandmaatsweide met een hoekjen gaardengrond, de
weide de Eskemaat, en de Bomers Gaarde, en aan de condividente ten andere zijde het
erve Groot Haesebroek, gelegen in Haarlo, bestaande in een huis en schoppe nr. 221,
nevens den kamp Op de Braak; den kamp bij het huis, den Rollenkamp, en twee
weidens, ieder groot plus minus ¾ morgen, mitsgaders nog een weidjen bij gezeide erve,
voorheen geweest boschgrond, groot plus minus 1/16 morgen, en een weide aan het
Fokkink Broek. Voorts het plaatsjen het Nijveld, gelegen als voren, bestaande in een huis
en klein schopjen nr. 227, nevens een kampjen gaardengrond van ongeveer ¼ morgen,
een kampjen bouwland van ongeveer 1/8 morgen, een een weidegrond van ongeveer ¾
morgen. Vide breeder het Weesen Prothocol folio 45 sequenti.

Huwelijks
Voorwaarde
12.04.1809
folio 5

Den 12 van grasmaand 1809 zijn door den heer J. Vinkemeijer ten fine van prothocollatie
en regisstratuure overgegeven twee instrumenten, zijnde het een de origineele en het
ander de copie der huwelijksvoorwaarde den 16 maij 1808 tussen voornoemde J.
Vinkemeijer en J.H.W. van Coeverden weduwe Schekhardt ter een en andere zijde
opgerigt, waarbij de langst levende der toekomstige echtgenoten, in val van geene
kinderen, zijn gemaakt en versprooken alle 's eerststervenden na te laaten ongereede zo
wel als gerede goederen en wijders zodane verdere bepaalingen, als breeder hiervooren
zijn te zien folio 51 et multis sequenti.
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Maagscheid
22.04.1809
folio 6

Den 22 van grasmaand 1809 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid opgerigt en
geslooten tusschen Gerritjen Klein Veldhuis weduwe van wijlen Arent Bouwman ter
eenre, voorts Teunis Bouwman en Jan Banemans, in qualiteit als voogden over de zes
nog minderjaarige kinderen van wijlen Arent Bouwman en Jenneken Baneman, in leven
ehelieden, met namen Gerrit Jan, Harmen, Arent, Hendrika, Berentjen en Aaltjen ter
andere zijde, waar bij ten aanzien van de ongereede goederen is geconditioneerd, dat de
moeder eerste contrahente van het plaatsjen den Bisser genaamd, bestaande in een
huisjen, zijnde nr. 66 met het daaronder behoorende gaardenland, te zamen groot
ongeveer zes schepels gesaaij, onder Geesteren gesitueert, een geregt vierde gedeelte en
de zes onmondige kinderen, die bij een voorig maagscheid voor moeders goed daarvan
reeds de helft is toebedeeld, al nu voor vader en moeder goed daarvan drie vierde
gedeelten zullen hebben, behouden en in eigendom blijven bezitten. Vide breder 't
Wesen Prothocol folio 53 sequenti.

Cessie
25.04.1809
folio 6

Den 25 van grasmaand 1809 's middags even over twaalf uuren cedeerde Peter Bakker
voor sig en als gevolmagtigde zoo van Christiaan Arnoldus Bakker, als van Elisabeth
Leeuwdijk aan Jan Hilhors, zijne huisvrouw Engele Jansen en erven zijns en zijner
principalen eigendommelijk stuk bouwland op de Buerte onder Geesteren gelegen. Vide
breder supra folio 58 sequenti.

Cessie
25.04.1809
folio 6

Eodem die cedeerde dezelve comparante pro se et q.p. des 's middags quart over twaalf
uuren aan Garrit Schutten op Jalink, zijne huisvrouw Janna Wennekers en erven, zijns en
zijnen principalen eigendommelijke helft van een hof, de Weerts Gaarden genaamd,
gelegen onder Geesteren. Vide breder supra folio 58 sequenti.

Cessie
03.05.1809
folio 6

Den 3e van bloeimaand 1809 's avonds om ses uur cedeerde de heer A.O.F. Bomblé
Vatebender voor sig zelfs en als volmagtiger van deszelfs schoonzuster vrouwe Antonetta
Heckers, weduwe van wijlen den heer R.L. Vatebender, aan Willem Wessels en
Willemken Banemans, ehelieden, voorts aan Gt. Swikkeler en vrouwe Anne Wibbers,
mitsgaders aan Albert Horsman en vrouwe Anna Jasink, en eindelijk aan Hendrik Bosman
en Fenneken Avink, ehelieden, een gedeelte land, den Cremers Kamp genaamd, gelegen
bij het dorp Geesteren. Vide breeder supra folio 61 sequenti.

Cessie
05.05.1809
folio 7

Den 5 van bloeimaand 1809 hebben Garrit Willem Deeskers en Hendrika Holtmaat,
ehelieden, gecedeert aan Hendrik Ameschot en Essele Esselink, ehelieden, een stuk
bouwland, groot ongeveer 1½ schepels gesaaij, gelegen op den Nijenkamp of Meerkamp
aan de eene zijde naast het land van Kuiper, en aan de andere zijde naast het land van
Kiskamp, met den eenen einde naast den marksteen van Lintvelde en Haarlo, en met den
anderen einde aan het land van Kuiper, in Haarlo gelegen. Vide breder supra folio 62
sequenti.
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Cessie
13.05.1809
folio 7

Den 13 van bloeimaand 1809 's middags om twaalf uur hebben Hendrik Jan Wansink, pro
se, en als volmagtiger van Jan Albert Wansink en huisvrouw Margaretha ten Wolthuis,
voorts Jan ten Wolthuis en Egberdina Wansink, ehelieden, mitsgaders Anna Hendrica
Hogelaar, de rato caveerende voor haren impotenten man Arent Harmen Abbink, als ook
Hendrik Jan Veltkamp in qualiteit als voogd over de minderjaarige kinderen van wijlen
Hendrik Jan Wansink en Hendrica Abbink, in leven ehelieden, met namen Garrit Jan,
Derk Jan en Hermijna Wansink, de laatste daartoe naar behooren geauthoriseerd,
gecedeerd aan Bt. Bleumink en erven, de navolgende parcelen onder het halve erve Klein
Bussink in Haarlo gesitueerd, als
1e De schuur met de bijgelegen brinkgrond en boschgrond met ongeveer 44 stuk
eikenboomen.
2e Den halven gaarden of hof daar agter gelegen.
3e Den halven kamp bouwland langs Leusink Bosch en het hietveld.
4e Het halve hietveld met ongeveer 48 stuk eikenboomen, gelegen langs bovenstaande
kamp en Leusinks Bosch.
5e De halve plakgrond met een eikenboom tusschen Hondekolks Gaarden, Lindebooms
land, Kossink Gaarden en Lindebooms Schreur.
6e Het recht van uitdrifrt, zo meede de zitplaatsen in de kerk te Eijbergen en in de kapel te
Haarlo als begraafplaatsen te Eijbergen, voor zo verre dat een en ander onder het Klein
Bussink voor de halfscheid mogt gehooren.
7e De halfscheid van een stuk bouwland met een gedeelte groengrond en een akkermaals
hegge, het Bekstuk genaamd.
8e De halfscheid van een stuk bouwland met eenige grond aan de zuidzijde, de Krukke
genaamd, met zijn houtgewas daar bij gehoorende.
Vide breder supra folio 70 sequenti.

Cessie
13.05.1809
Folio 7 en 8

Eodem die 's middags quart na twaalf uren hebben dezelve comparanten pro et q.p.
gecedeerd aan Berent Bleumink en erven de halfscheid van een weide het Leeken
genaamd (uitgezonderd de houwbaare, ongeveer 43 stuk eijkenbomen en 8 peppels),
gelegen onder Klein Bussink in Haarlo, gedeeltelijk langs den Berkel, den Nijenkamp en
Stieltjes Kamp, en zuidwaards langs de overige halfscheid van Garverdink. Vide breeder
supra folio 72 sequenti.

Cessie
13.05.1809
folio 8

Eodem die 's middags tien minuten voor half een uur hebben dezelve comparanten
gecedeerd aan Jan Hendrik Abbink en desselfs erven de halfscheid van den Oosterkamp
en Schreurs Esch onder het erve Klein Bussink in Haarlo gesitueerd, met zijn
houtgewasch, waarvan de wederhelft aan koper behoord. Vide breeder supra folio 73
sequenti.

Cessie
13.05.1809
folio 8

Eodem die 's middags om half een uur hebben dezelve comparanten gecedeert aan Jan
Levenkamp en erven
1e De halfscheid van een weide en hofgrond, den Sligtert genaamd, langs Veldink Dijk
aan den Berkel gesitueerd.
2e Den halven Nijenkamp, gelegen langs Garverdink halfscheid, Groot Bussink Land het
Telgenstuk en Scholten Esch.
3e Het vierde gedeelte van een weide of hooijland tussen Boevinks en Kolkmans Hoge
Weiden, de Bussink of Triersmathe genaamd, ongeveer twee dag maijens.
Vide breeder supra folio 74 sequenti.
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Verband
13.05.1809
folio 8

Den 13 van bloeimaand 1809 's middags om een uur hebben Jan Leevenkamp,
weduwenaar van wijlen Janna Koeslag, en desselfs zoon Steven Levenkamp, voor een
summa van negen hondert guldens ten behoeve van de erven van wijlen Roelof Bloos,
met namen Engbert, Jan Hendrik, Gerrit, Jan Derk, Berendina en Essel Bloos, verbonden
de navolgende parcelen, in Haarlo onder Geesteren gesitueert als
1e Het geheele erve en goed de Scholtenplaats genaamt, bestaande in een huis en
verdere getimmertens, zijnde nr. 216 met de daaronder behoorende bouw-, gaarde- en
weidelanden, plagge- en vredegronden.
2e Een halve weide den Sligtert genaamd, naast de weide van Veldink en aldaar aan den
Berkel gelegen, groot ongeveer 1½ dag maaijens.
3e Een vierde gedeelte van een kamp bouwland, den Nijenkamp genaamd, aan de
Scholten Esch gelegen, groot ongeveer drie schepels gesaaij.
4e Twee dag maaijens in de Bussinkmaat, tusschen de weiden van Boevink en Kolkman
gelegen.
Vide breder supra folio 75 sequenti.

Verband
23.05.1809
folio 8 en 9

Den 23 van bloeimaand 1809 's middags om drie uur hebben Willem Bouwman en
vrouwe Aaltjen ten Damme voor een summa van vijf hondert guldens, ten behoeve van
Jan, Teunis, Jan Hendrik, Arent Jan, en Jenneken Olberink, verbonden hunlieder
plaatsjen Sweers genaamt, bestaande in een huis met een kampjen bouw- en
gaardenland en een weideken daarbij, groot ongeveer een morgen, zijnde nr. 64, voorts
een stuk bouwland op den Veldkamp,tusschen de landerijen van Schothorst en Jan
Landewers gelegen, groot ongeveer vier schepels gesaaij, te samen onder Gelselaar
gesitueerd. Vide breder supra folio 78 sequenti.

Verband
24.05.1809
folio 9

Den 24 van bloeimaand 1809 voordemiddags om half twaalf uuren hebben Harmanus
Klein Bruinink en Hendrika Ruwhof, ehelieden, wonende op het Stieltjen, voor eene
summa van veertien honderd en vijftig guldens, ten behoeve van G.J. Gantvoort en
vrouwe Maria Ruwhof, verbonden hunlieder eigendommelijke erve Stieltjen genaamd,
gelegen in Haarlo onder Geesteren, met al het geen daaronder is gehoorende. Vide
breder supra folio 80.

Verband
29.05.1809
folio 9

Den 29 van bloeimaand 1809 's middags om twaalf uur, hebben Derk Stoer en vrouwe
Hendrika ten Brinke voor eene summa van vier honderd en vijf en vijftig guldens ten
behoeve van mr. F.W. Lambergh en Jacoba Immink, ehelieden, verbonden hunlieder
eigendommelijke geheele weide op den Grimberg leggende naast de weide van de Dave
in 't district Geesteren gesitueerd. Vide breder supra folio 81.
Den 5 van zomermaand 1809 voordemiddags om elf uuren heeft Hendrik Bosman aan
zijne echtgenote Fenneken Avink gegeven en gemaakt, alle deszelfs gereede en
ongereede goederen, welke met de dood zal komen te ontruimen en na te laten. Vide
breder supra folio 86.
Den 5 van zomermaand 1809 voordemiddags quartier over elf uur heeft Fenneken Avink,
huisvrouw van Hendrik Bosman te Geesteren, aan haaren man H. Bosman voornoemt,
gegeven en gemaakt alle zodane gereede en ongereede goederen, als met den dood
mogte komen te ontruimen en na te laten. Vide breder supra folio 87.

Testament
05.06.1809
folio 9
Testament
05.06.1809
folio 9
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Huwelijksvoorwaarde
01.07.1809
folio 9

Den 1 van hooimaand 1809 hebben Evert Bannink en Berentjen Breukers
huwelijksvoorwaarden opgerigt en daarbij onder anderen malkanderen levenslang
betugtigt in alle zodane en gereede en ongereede goederen als dezelve reeds zijn
bezittende, of naderhand staande ehe mogten koomen aan te erven ofte verkrijgen, alle
welke goederen, naar inhoud dier voorwaarden, tusschen comparanten in gemeenschap
zullen zijn en blijven, en in cas van geene kinderen na doode van de langst levende, voor
de helft zullen wederkeeren en retourneren naar die zijde, waar dezelve zijn vandaan
gekomen. Vide breeder supra fol. 94 sequenti.

Aangifte
03.08.1809
folio 10

Den 3 van oogstmaand 1809 hebben Harmanus Albertus Tellemans, voorts desselfs
beide zusters Jacoba Maria en Anna Margaretha Tellemans, deze laatste gehuwd aan
Adam Martens, aangeeving gedaan dat door doode van hunne zuster Anna Geertruid
Tellemans, gehuwd geweest met W.H. Grotenhuis, is gedevolveerd onder anderen den
eigendom van een dag maaijens weideland in de Hallinkmathe onder Geesteren in den
Kulsdom gelegen. Vide breder het Prothocol va Affectatien der stad Borculo fol. 462 en
de registratuure der buurschap Dijke fol. 62.

Cessie
27.09.1809
folio 10

Den 27 van herfstmaand 1809 heeft Jan Nijland op Laarberg gecedeert aan Jan Roekevis
een gedeelte van een garftiende gaande om het andere jaar uit een stukjen bouwland
aan den cessionaris in eigendom behorende, groot ruim twee schepels gesaaij onder
Geesteren tusschen de landerijen van J. Hartgerink en H. Wanninkhof kennelijk
gesitueerd. Vide breeder supra folio 130 sequenti.

Verband
06.10.1809
folio 10

Den 6 van wijnmaand 1809 voordemiddags quart over tien uur hebben Engbert Maatjes
en vrouwe Janna Rot voor een summa van agthondert guldens ten behoeve van Johanna
ter Weeme, weduwe van wijlen Gerhardus Baan verbonden hunlieder eigendommelijke
catersteede het Maatjen genaamt, bestaande in een huis zijnde nr. 170 met de
daaronder behoorende bouw-, gaarde- en weidelanden onder Geesteren in den Kulsdom
gesitueerd. Vide breeder supra folio 133 sequenti.

Verband
06.10.1809
folio 10

Den 6 van wijnmaand 1809 voordemiddags om elf uur hebben Hendrik Klein Braskamp
en vrouwe Hendrica Flierhaar voor eene summa van twee hondert en vijftig guldens ten
behoeve van Engbert, Jan Hendrik, Garrit, Jan Derk, Berendiena en Essele Bloos en erven
verbonden hun eigendommelijk huis het Hag genaamt, onder Geesteren gelegen, met al
het geen daar aan en bij gehoord, alsmeede een stukjen land geleegen in den
Geestersche Esch, groot ongeveer drie schepels gesaaij, door comparanten zelve
gebouwd en meestal in drie stukjes gebouwt wordende, leggende met de eene zijde
naast het land van H. Nijhuis en met de andere zijde langs het land van Dk. Oevershorst
en met het einde aan den gemeenen weg. Vide breeder supra folio 134 sequenti.

Maagscheid
23.10.1809
folio 11

Den 23 van wijnmaand 1809 is met advis van regtsgeleerden geapprobeerd een
maagscheid opgerigt en geslooten tusschen Reintien Bennink, weduwe van wijlen Teunis
ter Maat, ter eener, en de aangestelde voogden over deszelfs vijf minderjaarige kinderen
ter andere zijde, waar bij op den voet als daar bij, aan de moeder is toegedeeld het
plaatsjen Peters genaamd, onder Gelselaar gelegen. Vide breeder het Weesen Prothocol
folio 138 sequenti.

Huwelijksvoorwaarden
28.10.1809
folio 11

Den 28 van wijnmaand 1809 hebben Jan Vrugterman, weduwenaar van wijlen Garritjen
Braakmans, en Reijntien Bennink, weduwe van wijlen Teunis ter Maat, huwelijks
voorwaarden opgerigt, waar bij malkanderen onder anderen hebben betugtigt in alle
goederen, welke door den eerst sterverden zullen worden nagelaten. Vide breeder supra
folio 135 sequenti.
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08.11.1809
Huwelijksvoorwaarde
Folio 11

Den 8 van slagtmaand 1809 hebben Hendrik Jan Baaten en Harmina Hattemink huwelijks
voorwaarden opgerigt, waarbij malkanderen onder anderen hebben betugtigt in alle de
goederen, welke door de eerst stervende, in cas van geene kinderen uit dat huwelijk
natelaten, zullen worden met de dood ontruimd. Vide breeder supra fol. 139.

Maagscheid
23.11.1809
folio 11

Den 23 van slagtmaand 1809 is met advijs van regtsgeleerden geapprobeerd een
maagscheid den 15 daar te vooren aan den gerigte geëxhibeerd en gesloten tusschen
Harmina Nijland, weduwe van wijlen Arend Jan Mensink te eener, en Harmen Mensink,
Harmen Averbekkink en Jan Lubberdink als aangestelde en beëdigde voogden over de
vijf minderjaarige kinderen van de eerstgemelde, met namen Hendrika, Jan, Arend,
Arend Jan en Garrit, ter andere zijde , waarbij de ongereede goederen aan de moeder
zijn aan en toegedeeld, bestaande deeze ten eersten in het plaatsjen den Menneker
genaamt sub nr. 85 onder Geesteren gelegen, 2e in een kamp land den Ham genaamt,
gelegen onder Gelselaar, groot ongeveer drie molder gesaaij, 3e een stuk bouwland, groot
ongeveer een molder gezaaij, gelegen in den Gelselaarsen Esch. Vide breeder het Weesen
Prothocol folio 152 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
25.11.1809
folio 11

Den 25 van slagtmaand 1809 hebben Gerrit Reerink en Henders Janssen huwelijks
voorwaarden opgerigt en daarbij onder anderen malkanderen in cas van geene kinderen
uit dat huwelijk natelaten, betugtigt in alle zodaane goederen, als de eerst stervende met
de dood zal koomen natelaaten. Vide breeder supra folio 141 sequenti.

Verband
04.12.1809
folio 12

Den 4 van wintermaand 1809 heeft Harmina Nijland, weduwe van wijlen Arent Jan
Mensink voor zodaane summa van agthondert drie en zestig guldens agtien stuivers en
twee duiten, als aan haare minderjaarige kinderen met namen Jan, Arent, Arent Jan,
Gerrit en Hendrika bij maagscheid in dato van 23 van slagtmaand 1809 was toegekend,
verbonden haar bij dat maagscheid toegedeelde stuk bouwland, groot ongeveer drie
molders gesaaij, den Ham genaamt, onder Gelselaar gesitueerd. Vide breeder supra folio
145 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
29.12.1809
folio 12

Den 29 van wintermaand 1809 hebben Berend Jan Megelink en Harmina Nijland,
weduwe van wijlen Arent Jan Mensink, huwelijksvoor waarden opgerigt en daarbij
malkanderen onder anderen, in val van geene kinderen uit hun voorgenomen huwelijk
natelaten, gegeeven en gemaakt alle zodaane gereede en ongereede goederen, als de
eerst stervende met de dood mogt komen te ontruimen en natelaten en zulks op den
voet als breeder te zien hiervorens folio 146 sequenti.

Cessie
08.01.1810
folio 12

Den 8 van louwmaand 1810 hebben Berent Jan Megelink en vrouwe Harmina Nijland
gecedeert aan Christina ter Haar, weduwe van wijlen Hendrik Bannink, een stuk
bouwland, groot ongeveer vier schepels gesaaij in den Gelselaarschen Esch, het Lage
Land of Semers Kamp genaamt, naast het land van Cornelis Riksen kennelijk gesitueerd.
Vide breder supra folio 151 sequenti.

Cessie
10.02.1810
folio 12

Den 10 van sprokkelmaand 1810 hebben Jan ter Haar en vrouwe Mette Smalbraak
gecedeeert aan en ten behoeve van Hendrik Jan ter Haar en Fenneken ter Haar hunlieder
plaatsjen den Cooldenberg genaamd sub nr. 226, met zijn onderhoorige landerijen en
weidegrond, houtgewas en vreedegrond, onder Geesteren in de buurschap Haarlo
gesitueerd. Vide breeder supra folio 157 sequenti.
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Aangeeving
van
ongereede
goederen
08.03.1810
folio 12 en 13

Den 8 van lentemaand 1810 heeft Geertrui van Dassen aangeeving gedaan, dat door
doode van Hendricus van Dassen, voorgevallen den 21 van lentemaand 1809 op haar
comparante en desselfs zusters Berendiena en Aaltjen, voorts broeder Willem van
Dassen genaamt, onder anderen was gedevolveerd den eigendom van een stuk land op
de Waterbraak onder Geesteren, naast het land van J.D. Voorst, met de eene en met de
andere zijde langs het veld gelegen. Vide breeder 't Prothocol van Affectatie der stad
Boculo folio 472 sequenti en de registratuure der buurschap Dijke folio 64

Maagscheid
12.03.1810
folio 13

Den 12 van lentemaand 1810 is bij het gerigt gepasseerd en den 15 daaraan volgende
met advis van regtsgeleerden geapprobeerd een acte van scheiding over de nalatenschap
van Hendrik Hofmeijer gepasseerd tusschen Jenneken Sonneberg, laatst weduwe van
gemelde H. Hofmeijer ter eenre, voorts de voogden over de minderjaarigen Hendrik Jan
Hofmeijer, uit voorschreeven echt gesprooten, ter tweden zijde, en Willem Enneman,
gehuwd aan Aaltjen Hofmeijer, nevens Garrit Hofmeijer in huwelijk hebbende Geertjen
te Luggenhorst, ten derder zijde, weezende gemelde A. en G. Hofmeijer, voorkinderen
van den overledenen, in zijn eerste huwelijk bij Eva Hattink, weduwe Tekelenborg,
verwekt, waarbij is bepaald dat de comparante te eener in vollen en vrijen eigendom zal
hebben en behouden, zo en als aan haar daarbij worden toe en aan bedeeld alle de
onroerende goederen, waarvan uit kragt der gemeenschap van goederen, de helft aan de
zelve ipso jure is competeerende als
1e Een huis, schuur, berg en bakhuis sub nr. 79, voorts een hier aannex hoekjen hof- en
gaardengrond met een weideken hieraan, de Vrugte genaamd.
2e Een weide de Diepemaat genaamd.
3e Den Heufterkamp genaamd, en een stukjen bouwland hierbij gelegen, met een
hoekjen zigtvree.
4e Den Bolkmanskamp.
5e Een huisjen sub nr. 87 met twee stukjes land daarbij gelegen, den Steegeman
genaamd.
6e Een stukjen het Hilverstukjen genaamd.
7e Een stuk land 't Rot genaamd, alle gelegen onder Gelselaar.
8e Twee stukjes land bij Kuetjen onder Geesteren gelegen, en
9e Een koeweide aan de Aaftink Brugge gelegen.
Vide breder het Wezen Prothocol folio 202 sequenti en de registratuure onder Neede
folio 13.

Aangifte van
goederen
16.03.1810
Folio 13 en 14

Den 16 van lentemaand 1810 heeft Aaltjen Hartgerink aangeeving gedaan, dat door
doode van haaren broeder Arent Hartgerink, voorgevallen den 10 van grasmaand 1809,
op haar comparante, als deszelfs intestate erfgenaam is gedevolveerd den eigendom van
een huis door comparante zelve bewoond, staande in Geesteren sub nr. 49. Vide breder
supra folio 165.
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Maagscheid
04.04.1810
Folio 14

Verband
11.04.1810
folio 14

Verband
17.04.1810
folio 14 en 15

Den 4 van grasmaand 1810 is bij het gericht gepasseerd en den 7e daaraan volgende met
advis van regtsgeleerden geapprobeerd eene acte van scheiding over den boedel en
nalatenschap van Jan Wilbers, tusschen Hendrina Tijberink, eerder weduwe van Jan
Mensink , nu van Jan Wilbers, te eener, voorts Janna Wilbers, geadsisteerd met haaren
eheman Garrit te Broeke, mitsgaders de voogden over de drie minderjaarige kinderen
van gemelde Jan Wilbers aan voornoemde Hendrina Tijberink in echt verwekt, te anderer
zijde, waarbij aan de comparante te eener zijn aan en toebedeeld alle de navolgende
ongereede parceelen, waarvan aan haar uit kragt des gemeenschaps van goederen de
helft ipso jure was competeerende, namentlijk
1e Een huis staande en gelegen binnen Gelselaar, zijnde nr. 34 met een gaarden annex,
groot ongeveer twee schepels gesaaij.
2e Een stuk bouwland op den Schothorster Esch, naast het land van Tijberink, groot
ongeveer 4 schepel gesaaij.
3e Een dito stuk, de Osterbree genaamd, tusschen de landerijen van de Weerd en
Broekzweers gelegen, groot ongeveer 4 schepels gesaaij.
4e Een dito stuk, het Nijbraak genaamd, tusschen de landerijen van J. Bannink en H. ter
Weeme gelegen, groot ongeveer 4 schepel gesaaij.
5e Drie stukjes land, in de Kempe, naast het land van Veldhaar gelegen, groot ongeveer 6
schepels gezaaij.
6e Een kampjen bouwland bij het land van Lubberdink gelegen, groot ongeveer 1½
schepel gezaaij.
7e Een dito kampjen land aan den Brink gelegen, groot ongeveer 1 schepel gesaaij.
8e De halfscheid van een weide, de Maat genaamd, groot ongeveer twee dag maaijens,
bij de Veldhaar gelegen.
Vide breeder het Wesen Prothocol folio 209 sequenti.
Den 11 van grasmaand 1810 hebben Berent Jan Megelink en vrouwe Harmiena Nijland
voor eene summa van ses honderd guldens, ten behoeve van Berendina Kevelham,
dogter van wijlen Berent Jan Kevelham en Griete Sprekenbrink, in leven ehelieden,
verbonden hunlieder plaatsjen, den Menneker genaamt, bestaande in een huis sub nr.
85 met het daar onder behoorende bouw- en gaardeland onder Geesteren gelegen. Vide
breder supra folio 167 sequenti.
Den 17 van grasmaand 1810 heeft Hendrik Bosman pro se et nomine exoris voor eene
capitale summa van vijf honderd negen en negentig guldens, ten behoeve van A.W.
Alberts en Zwaantjen van Enk, ehelieden, woonachtig te Deventer, verbonden een huis
en hof sub nr. 30, in Geesteren staande en gelegen, als meede een stukjen land in den
Kremerskamp, naast den togtgraven van Ruwhof, met de eene en andere zijde langs het
land van Willem Wessels, onder Geesteren gesitueerd. Vide breder supra folio 168
sequenti.
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Maagscheid
20.04.1810
folio15

Den 20 van grasmaand 1810 is bij den gerichte gepasseerd en den 21 daaraan volgende
met advis van regtsgeleerden geapporbeerd eene acte van scheiding tusschen Engbert
Hagens, weduwenaar van Hendrika Floors ter eener, voorts Arend Jan Hagens en Jan
Floors als bestuurende voogden, mitsgaders Wolter Kooijers als toeziende voogd over de
drie minderjaarige kinderen van voornoemde E. Hagens, bij wijlen gezeide Hendrika
Floors in echt verwekt, te anderer zijde, betreffende den boedel tusschen deeze
echtelieden in gemeenschap bezeeten geweest, waarbij op den voet als daarbij aan E.
Hagens zijn toebedeelt de navolgende ongereede parceelen, als
1e Een huis met een hof daar agter staande en gelegen binnen Geesteren sub nr. 24
2e Een stuk bouwland, groot ongeveer vier schepels gesaaij onder Geesteren in den
Berkel Esch, naast het land van L. Hagens gelegen.
3e Een dito stukjen, groot ongeveer een schepel gesaaij, mede onder Geesteren in den
gemelde Berkel Esch, naast het land van Jan Hilhorst gesitueerd. Vide breeder het
Weesen Prothocol folio 214 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
28.04.1810
folio 15

Den 28 van grasmaand 1810 hebben Adolf Daven, weduwenaar van wijlen Willemina
Eggink, en Henderina Boden, weduwe van wijlen Hendrik Rengerdink, huwelijks
voorwaarden opgerigt, waarbij onder anderen op den voet als daarbij de eerste
comparant inval van geene kinderen aan de tweede comparante tot een morgengaave
heeft gemaakt alle zijne roerende en onroerende goederen die hij bijzonder tot stuur des
huwelijks heeft aangebragt, terwijl in het zelfde geval de tweede comparante aan den
eersten comparant uit de ten huwelijk aangebragte goederen heeft gemaakt eene summa
van twee duizend guldens, hebbende beide comparanten daarenboven verder nog
zodane bedingen gemaakt, als breeder te zien zijn hiervoorens folio 174 sequenti.

Cessie
30.04.1810
folio 15

Den 30 van grasmaand 1810 cedeerden Garrit Willem Deeskers en Hendrika Holtmaat,
ehelieden, aan Hendrik Jaker en Grietjen te Nahuis, ehelieden, hunlieder hoekjen Hof
met een hoekjen weideland, groot zamen ongeveer een dag maeijens, in het Vrugtjen
genaamt, gelegen in Haarlo, met de eene zijde aan de weidegrond van Arent Hekkelman
en met de andere aan het kempken van Vurkink en den hoek, met den eenen einde aan
het hofland van Deesker, en met den anderen einde aan de weide van Vurkink. Vide
breeder supra folio 176 sequenti.

Cessie
30.04.1810
folio 16

Den 30 van grasmaand 1810 cedeerden Gerrit Willem Deeskers en vrouwe Hendrika
Holtmaat aan Berent Florijn, weduwenaar van wijlen Willemina Hiddink, een stuk
bouwland, groot ongeveer 1½ schepel gesaaij, op den Nijenkamp of Meerkamp, met de
eene zijde naast het land van Bijvank, en met de andere zijde naast het land van Nijveld,
met den eenen einde aan het land van Kiskamp en met den anderen einde aan het veld,
in Haarlo onder Geesteren gelegen. Vide breeder supra folio 177 sequenti.

Cessie
30.04.1810
folio 16

Den 30 van grasmaand 1810 cedeerden de zelve comparanten aan Arent Hekkelman en
Henders Temmink, ehelieden, hunlieder hoekjen hofland met een hoekjen weideland aan
malkanderen, in het Vrugtjen genaamd, gelegen in Haarlo, groot zamen ongeveer een en
een vierde dag maaijens, met de eene zijde naast de weide van Vurkink en aan de andere
zijde aan de weidegrond van Hendrik Jaken, met den eenen einde aan de weide van
Vurkink en met de anderen einde aan de weidegrond en hofland van Gerrit Willem
Deesker. Vide breeder supra folio 178 sequenti.

Cessie
01.05.1810
folio 16

De 1 van bloeimaand 1810 cedeerde Jenneken Sonneberg, weduwe van wijlen Hendrik
Hofmeijer, aan Gerrit Jan Leusink en Geertjen Schuurmans, een huisjen sub nr. 87 in de
bailluage van Borculo onder Gelselaar gelegen, alsmeede een stuk bouwland op den
Jalinkkamp met de zogenaamden Tuten daar annex, te samen groot ongeveer drie en
een half schepels gesaaij, meede in de bailluage van Borculo onder Geesteren en aldaar
bij het land van Jan Willemsen gesitueerd. Vide breeder supra folio 179.
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Cessie
02.05.1810
folio 16

Den 2 van bloeimaand 1810 cedeerden Garrit Wissink en vrouwe Christina de Raa aan
hunnen oom Arend Wissink een weide het Weerdeken genaamt, gelegen onder
Geesteren in den Kulsdom, schietende met den einde aan de weidens van Weshuis en
de Renger en bezijden langs de Kattenbeek. Vide breder supra folio 180 sequenti.

Cessie
03.05.1810
folio 16

Den 3 van bloeimaand 1810 cedeerde Berendjen Maatman, weduwe van wijlen Reint
Breukens, aan Engbert Hagens, weduwenaar van wijlen Hendrika Floors, haar huis en
wheere met een hofjen daar agter staande en gelegen in het dorp Geesteren, zijnde nr.
21. Vide breeder supra folio 181 sequenti.

Cessie
03.05.1810
folio 16

Den 3 van bloeimaand 1810 cedeerde Engbert Hagens, weduwenaar van wijlen Hendrica
Floors, aan Arend Hietbrink en Gerrit Jan Nijhof een stuk bouwland, de halve Botsbree
genaamd, groot ongeveer vier schepels gesaaij onder Geesteren in den Berkel Esch,
tussen de landerijen van Lammert en Derk Hagens gesitueerd. Vide breeder supra folio
183 sequenti.

Cessie
03.05.1810
folio 17

Den 3 van bloeimaand 1810 cedeerde Engbert Hagens, weduwenaar van wijlen Hendrica
Floors, aan Berent Hagens en vrouwe Engele Vruwink, deszefs huis met daaragter
gelegen hof en een zitbank in de kerk, sub nr. 24 in Geesteren staande en gelegen. Vide
breeder supra folio 184.

Verband
03.05.1810
folio 17

Den 3 van bloeimaand 1810 heeft Berend Hagens voor een summa van zeven honderd en
vijftig guldens ten behoeve van de Diaconie Armen van Geesteren verbonden deszelfs
huis met den daar agter gelegen hof sub nr. 24, in het dorp Geesteren gesitueerd, als
meede een stuk bouwland, groot ongeveer vijf schepels gesaaij in den Berkel Esch onder
Geesteren, naast het land van de weduwe Baan gelegen. Vide breeder supra folio 183
sequenti.

Cessie
10.05.1810
folio 17

Den 10 van bloeimaand 1810 cedeerde Aaltjen Hartgerink aan haaren neef Jan
Hartgerink B.zoon een huis staande in het dorp Geesteren op kopers grond sub nr. 49

Verband
17.05.1810
folio 17

Den 17 van bloeimaand 1810 voordemiddags om elf uur heeft Jan Landuwers voor eene
capitale summa van ses honderd en vijfentwintig guldens ten behoeve van Egbert
Oosterkamp, wonende onder Diepenheim, verbonden zijne gereede en ongereede
goederen, en tot een speciaal hypotheecq en onderpand gesteld, zijn eigendommelijke
plaatsjen, de Landeweer genaamd, bestaande in huis en schop sub nr. 72 en veertien
schepels gesaaij land en houtgewassen onder Gelselaar gesitueerd. Vide breder supra
folio 191 sequenti.

Aangifte
21.05.1810
folio 17

Den 21 van bloeimaand 1810 heeft Daniel Harperink aangeeving gedaan dat door doode
van zijn schoonvader O.D. Heijdenrijck op hem comparant en ehevrouw Johanna Maria
Heijdenrijck is gedevolveerd de eigendom van de helft aan het erve en goed Overbekkink
sub nr. 213 in Haarlo onder Geesteren gelegen. Vide breder supra folio 194.

Cessie
21.05.1810
folio 17

Den 21 van bloeimaand 1810 's middags om twaalf uur cedeerden Johannes Franciscus
Knikkink en Anna Geertruid Helmich, ehelieden, voorts Daniel Harperink voor sig zelfs en
de rato meede caverende voor zijn impotente huisvrouw Johanna Maria Heijdenrijck aan
den heer Silvester van Hoorik, inspecteur generaal der paardestoeterij van zijne majesteit
de koning van Holland, ridder van de Orde van Jerusalem, exgezant van den grootmeester
van Maltha, zijne doorlugtige hoogheid serenissime eminentissime overleden baron
Ferdinand van Hompesch bij den keizer Napoleon, hunlieder eigendommelijke erve en
goed het Overbekkink genaamd, gelegen in Haarlo onder Geesteren, bestaande in een
huis, schuur en bakhuis sub nr. 213, voorts hof en boomgaard met een bosjen met
weekhout, mitsgaders in zodane landerijen en weidegronden als bij den daarover
opgerigten coopbrief in 't breede staan vermeld. Vide breder supra folio 195.
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Verband
21.05.1810
folio 18

Den 21 van bloeimaand 1810 's middags quartier na twaalf uur heeft de heer Silvester
van Hoorick, inspecteur generaal der paardestoeterij van zijne majesteit den koning van
Holland, ridder van de Orde van Jerusalem, exgezant van de grootmeester van Maltha,
zijne doorlugtige hoogheid serenissime eminentissime overleden baron Ferdinand van
Hompesch bij den keizer Napoleon, ten behoeve van Johannes Franciscus Knikkink en
ehevrouw Anna Geertruid Helmich, voorts Daniel Harperink en Johanna Maria
Heijdenrijck, ehelieden, voor eene summa van vijf duizend guldens verbonden zijn
persoon gereede en ongereede goederen, en tot een speciaal hypotheecq gesteld, het
hier voorens aan hem getransporteerde erve en goed Overbekkink in Haarlo onder
Geesteren sub nr. 213 gesitueerd. Vide breder supra folio 195 sequenti.

Aangifte
22.05.1810
folio 18

Den 22 van bloeimaand 1810 heeft Engbert Hendrik Oosterkamp als in huwelijk
hebbende Derksken Bruggink aangeeving gedaan, dat door het overlijden van Jan
Bruggink op comparants huisvrouw voornoemd als eenige en universeele erfgenaame
van den zelven wijlen Jan Bruggink onder anderen zijn gedevolveerd een boerenplaatsjen
Broekzweers en een katersteedjen Moskeizers geheeten, beide onder Gelselaar sub nr.
54 en 65 gesitueerd. Vide breder supra folio 197 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
01.06.1810
folio 18

Den 1 van zomermaand 1810 hebben Garrit Jan Reverdink en Dina Groot Markerink
huwelijksvoorwaarden opgerigt en daarbij onder anderen in cas van geene kinderen na te
laten, malkanderen betugtigt in alle de goederen door de eerst stervende na te laten.
Vide breder supra 198 sequenti.

Aangifte
04.06.1810
folio 18 en 19

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 broeders Harmanus en Christiaan, voorts zuster Jurriana Christiena Leefers,
gehuwd aan J. Kobus, was gedevolveerd de eigendom van de navolgende onder
Geesteren gelegene parceelen, als
1e Een weide, de Sweenhorst en Otter genaamd, met een kampje land daarbij, gelegen
langs de weide de Koksmaat, die van Lieftink, Grieme en Elkink en het weidjen het
Blenkenmaatjen geheeten, en met den eenen zijde langs de Goote.
2e Twee stukken lands gelegen in den Hesselink Esch, tussen het land van rotman B.
Mulderink en dat van de erven van juffer van Dam, met het daar bij gehorende
houtgewas.
3e Een tiende uit Hesselink gaande en jaarlijks op martini verschijnende van zes schepel
garste.
4e Twee weiden gelegen langs het Leem in Bielderbroek met de eene zijde langs de
weide van C. Veldhuis en andere zijde langs de weide van S. van Has en Scharpenoort,
en dwars van agteren langs de weide van Assink en Elkink, en
5e Een stukjen bouwland in den Hesselink Esch gelegen, tussen de landerijen van B.
Mulderink en F.J. Hesselink, groot ongeveer twee schepels gesaaij.
Vide breeder het Prothocol van Affectatien der stad Borculo folio 479 sequenti, de
Registratuure der stad Borculo folio 62 en die der buurschap Dijke folio 65.

Verband
05.06.1810
folio 19

Den 5 van zomermaand 1810 hebben Jan Klein Hasebroek en vrouwe Aaltjen te
Vaarwark voor een summa van twaalf honderd en vijf en twintig guldens, ten behoeve
van Willem Jacob ten Caate en vrouwe Amelia Stroink verbonden hunne personen en
goederen tot een speciaal hypotheecq gesteld hunlieder plaatsjen het Klein Hasebroek
genaamd, bestaande in huis en schuur sub nr. 223, met den daarbij gelegen gaarden en
een kamp bouwland van ongeveer tien schepels gesaaij, in Haarlo onder Geesteren
gelegen. Vide breder supra folio 201 sequenti.
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Verband
05.06.1810
folio 19

Den 5 van zomermaand 1810 heeft Jenneken Sonneberg, laats weduwe van wijlen
Hendrik Hofmeijer, voor een summa van een duizend ses honderd guldens, ten behoeve
van mr. L.J. Lamberg en vrouwe L. ten Cate verbonden haar persoon gereede en
ongereede goederen en tot een speciaal hypotheecq gesteld
1e Haar comparantes huis, schuur, berg en bakhuis, sub nr. 79, voorts een hier annex
hoekjen hof- en gaardengrond met nog een weideken hier aan, de Vrugte genaamd.
2e Een weide de Diepemaat geheeten.
3e Den Heuftenkamp genaamd en een stuk bouwland den Rietakker hier bij gelegen met
een hoek zigtvree in de Waters.
4e Een huisplaats met 2 stukjes land daar bij gelegen, den Steegeman genaamd.
Vide breeder supra folio 202 sequenti.

Verband
05.06.1810
folio 19

Den 5 van zomermaand 1810 heeft Jenneken Sonneberg, weduwe van wijlen Hendrik
Hofmeijer, voor een summa van seven honderd dertig guldens vijftien stuivers en twaalf
penningen aan haar comparantes kind Hendrik Jan, bij haaren opgemelde man in huwelijk
gewonnen, bij maagscheid besproken, ten behoeve van gezeide haar minderjaarige kind
verbonden haar comparantes bij dat maagscheid toegedeelde kamp land, den
Bolkmanskamp genaamd, groot ongeveer ses schepels gesaaij, als meede een stukjen
land, het Hilverstukjen genaamd, groot ongeveer twee schepels gesaaij, en eindelijk een
stuk land, het Rot genaamd, groot ongeveer vier schepels gesaaij, geleegen het eerste en
laatste parceel onder Gelselaar en het andere onder Geesteren. Vide breeder supra folio
203 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
29.06.1810
folio 19

Den 29 van zomermaand 1810 hebben Jan Bouwmeester, laats weduwenaar van wijlen
Janna Fokkink, en Willemijne Hueten huwelijksvoorwaarden opgerigt en daarbij onder
anderen malkanderen, in val van geene kinderen natelaten, betugtigt, zo en in
dienvoegen als tugtregtens gebruikelijk is. VIde breeder supra folio 213.

Cessie
02.07.1820
folio 20

Den 2 van hooimaand 1810 cedeerden Jan Hendrik Abbink en vrouwe Johanna
Negberink aan de heer Silvester van Hoorick, inspecteur generaal der paardestoeterij van
zijne majesteit den koning van Holland, ridder van de Orde van Jerusalem, exgezant bij
den keizer Napoleon van wijlen den grootmeester van Maltha, zijne hoogheid,
serenissime eminentissime baron Ferdinand van Hompesch, een weide de Kalverweide
genaamt, met eenige opgaande eiken boomen, welke in een bosjen afzonderlijk en te
samen staan, gelegen in Haarlo onder Geesteren, als meede een weide, het Kappeltjen
genaamt, meede in Haarlo onder Geesteren en aldaar agter de Braake gesitueerd. Vide
breeder supra fol. 214 sequenti.

Cessie
02.07.1810
folio 20

Den 2 van hooimaand 1810 cedeerde de heer Silvester van Hoorick, inspecteur generaal
der paardestoeterij van zijne majesteit den koning van Holland, ridder van de Orde van
Jerusalem, exgezant bij den keizer Napoleon van wijlen den grootmeester van Maltha,
zijne hoogheid, serenissime eminentissime baron Ferdinand van Hompesch aan Jan
Hendrik Abbink en vrouwe Johanna Negberink een kamp bouwland, den Hemert
genaamt, met het daar om heen staande hout, gelegen in Haarlo onder Geesteren, en
behoorende onder het erve Overbekking in voornoemde buurschap gesitueerd en door
comparant van den heer J.F. Knikkink en D. Harperink aangekogt. Vide breeder supra
folio 215 sequenti.
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Maagscheid
06.07.1810
folio 20 en 21

Den 6 van hooimaand 1810 is bij het gericht gepasseerd en den 17 daar aan volgende met
advis van regtsgeleerden geapprobeerd een maagscheid tusschen Egbert te Luggenhorst,
weduwenaar van wijlen Everdina Baken, in leven weduwe van wijlen Gerrit Klein Avink,
ter eener, en de aangestelde voogden over het minderjarige kind van eerst gemelden,
met name Geertrui te Loggenhorst ter andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald dat
van de ongereede goederen bij den comparant ter eener met zijn twee stiefkinderen, bij
zijne genoemde ehevrouw Everdina Baken en desselfs vooroverleden man Gerrit Klein
Avink in huwelijk gewonnen, en genaamd Hendrik Jan en Hendrica Klein Avink, en meer
gemelde zijn minderjaarig kind, in gemeenschap bezeeten, en alnog voor handen, de
vader de eene helft en de drie kinderen de andere helft zullen hebben en blijven bezitten,
bestaande deeze ongereede goederen in de navolgende onder Geesteren en Haxbergen
geleegen parceelen, als
1e In de halfscheid van het plaatsjen, Klein Avink genaamd, zijnde een huis sub nr. 229,
met de daarbij en onder behoorende bouw- en weidelanden.
2e De halfscheid van een kampjen bouwland, den Mallenweerd genaamd.
3e De halfscheid van een weideken, de Kwappersmaat genaamd.
4e De halfscheid van een halve weide, of een vierde gedeelte van een weide, de Reijse
genaamd, en
5e De halfscheid van een turfveen op het Haxberger Veen gelegen.
Vide breeder 't Weezen Prothocol fol. 227 sequenti.

Cessie
06.08.1810
folio 21

Den 6 van oogstmaand 1810 cedeerde Bernard van den Broek in qualiteit als
gevolmagtigd van Reinder Weenink, voorts als gesubstitueerd volmagt van Harmanus
Weenink, en in die qualiteit als volmagtiger van Johanna en Berendina Wolters, en van
Gerrit Jan Wolters voor zig zelven, mitsgaders als man en voogd van zijne ehevrouw D.
Heukelman, en van Aleida Wolters, aan Albert Hengstegoor op het Roekevis en erven,
zijns comparants principalens eigendommelijke gedeeltens, bestaande uit 4/9 of twee
derde uit tweederde gedeeltens van ongeveer vier dag maaijens hooigrond met zijn
houtgewas in het voorste gedeelte van de Pasters of Passersmaat, in den Kulsdom onder
Geesteren gesitueerd. Vide breeder supra folio 223 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
08.09.1810
folio 21

Den 8 van herfstmaand 1810 hebben Jan Stokkink en Janna ter Braake huwelijks
voorwaarden opgerigt, en daarbij onder anderen bepaalt, dat wanneer hun voorgenomen
huwelijk met geen kind of kinderen wierde gesegent, of geëxsteerd hebbende, voor hun
comparanten waaren weggestorven, de langst levende van hun beiden, het sij de eerste
of tweede comparante, alle de goederen van de eerstafgestorvene in eenen volkomen
eigendom zoude blijven bezitten en behouden, zonder daar iets van uit te keeren. Vide
breder supra folio 227

Cessie
08.09.1810
folio 21

Den 8 van herfstmaand 1810 hebben Derk Hagens, weduwenaar van wijlen Jenneken
Janssen, voor sig zelfs en als vader en voogd over zijne twee minderjarige kinderen, met
name Christiaan en Hendrik, daar toe naar behooren geauthoriseerd, voorts Roelof en
Henders Hagens, mitsgaders Harmanus Elberink, in qualiteit als generaale volmagtiger
van Arij Volmer, in huwelijk hebbende Harmiena Hagens, te Amsterdam woonachtig,
gecedeerd aan Garrit Wissink en Christina te Raa, ehelieden, hunlieder en pupillen,
voorts principaalen voornoemd, eigendommelijke eene koeweide in de Kostersmaat
onder Geesteren gelegen, met de eene zijde naast de Roeterinksmaate en schietende
met den einde aan de Bolksbeek langes de weide, de Spijkermaat geheeten, zo aan de
Renger en A. Wissink is toebehoorende.
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Verband
08.09.1810
folio 21 en 22

Eodem die hebben dezelve comparanten pro se et q.p. voor een summa van negen
honderd en negen en tachtig guldens, ten behoeve van Garrit Wissink en Christina te
Raa, ehelieden, verbonden hunne en hunners pupillen en principalen persoonen, gereede
en ongereede goederen, en tot een speciaal hypotheecq en onderpand gesteld, derzelver
eigendommelijke stuk bouwland, groot tien schepels gesaaij, in den Geesterschen Esch
tusschen de landerijen van de weduwe Baan en J. Hartgerink gelegen. Vide breder supra
fol. 229 sequenti.

Cessie
14.09.1810
folio 22

Den 14 van herfstmaand 1810 cedeerden Willem Blankvoord op Gijgink en die zijne
ehevrouw Janna Gijgink, aan Hendrik ten Paste op Hosman en Gerritjen Braskamp,
ehelieden, een stukjen bouwland, groot ongeveer een schepel gesaaij in den
Geesterschen Esch onder Geesteren, tussen de landerijen van Aartman en D. Stoffers
gesitueerd. Vide breeder supra folio 230 sequenti.

Peinding
18.09.1810
folio 22

Den 18 van herfstmaand 1810 deede Jan Berend Heijink voor eene summa van per resto
agt en zeventig guldens, seeventien stuivers en veertien penningen peinding op alle de
gereede goederen zijnen schoonvader Jan Vunderink op Overbekkink en vrouwe
toestendig, bij ordre en in sufficance op alle der zelver ongereede goederen onder deeze
bailluage gesitueerd, speciaal op een stuk land op de Elsebree, groot ongeveer zes
schepels gesaaij in Haarlo onder Geesteren gelegen. Vide breeder 't Prothocol van 't
Ordinaris Landgericht folio 44 sequenti.

Pandkeering
01.10.1810
folio22

Den 1e van wijnmaand 1810 deede Jan Vunderink op Overbekkink oppositie, stuiting en
pandkeering tegens zodaane peinding als Jan Berend Heijink in dato den 18 van
herfstmaand ll. op des zelfs gereede en ongereede goederen hadde gedaan. Vide breder
het Ordinaris Landgericht Prothocol folio 45 sequenti.

Verband
08.10.1810
folio 22 en 23

Den 8 van wijnmaand 1810 hebben Harmen Botloon en Trientjen Bannink, ehelieden,
voor eene summa van vijftien hondert guldens ten behoeve van Jan Roelof ten Hoopen
en vrouwe Janna ter Weeme verbonden hunne persoonen, gereede en ongereede
goederen en tot een speciaal hypotheecq gesteld hunlieder plaats, Botloon genaamd,
onder Geesteren in de buurschap Overbiel gesitueerd, bestaande in huis nr. 179, voorts
schoppe, hof- en gaardeland, houtgewassen, als meede de navolgende landerijen, als
1e Een stuk bouwland, groot ongeveer seven schepels gesaaij, de Velve genaamd,
leggende in den Bielschen Esch, tussen de landerijen van Boevink en Elkink.
2e Een kamp bouwland bij het huis, groot ongeveer 14 schepels gesaaij
3e Een dito stukjen, het Kampjen genaamd, groot 3½ schepels gesaaij.
4e Een dito den Olden Gaarden genaamd, gelegen aan den Bitters Bosch, groot 3½
schepels gesaaij.
5e Een dito op den Smitskamp, groot 2½ schepels gesaaij, gelegen naast het land van
Schreibeld en Grotenhuis.
6e Een dito den Bosboom genaamd, groot 4½ schepels gesaaij, gelegen naast de
landerijen van Manes Kemper en G. Haghuis.
7e Drie weiden, de Klootjes genaamd, naast de weiden van Van Has en B. Mullerink
gelegen, waarvan de een aan den Berkel is schietende, en
8e Een klein weideken bij het huis, met de eene zijde aan het land van Boevink gelegen.
Vide breeder supra folio 237 sequenti.
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Aangifte
16.10.1810
folio 23 en 24

Den 16 van wijnmaand 1810 deede D.H. Schaars, in qualiteit als rentmeester en last
hebbende van den hoog gebooren heer Frederik Sigismund grave van Bijland Halt,
aangeeving, dat door het overlijden van den hoog gebooren heer Carel Gotfried
Alexander van Bijland, voorgevallen te Berlijn den 6 van slagtmaand 1809, op des
comparants principaal, benevens deszelfs zusters, vrouwe Maria Anne Aimée gravinne
van Bijland, gemalinne van den hoogwelgeboren heer Carel Vincent baron van
Boetzelaar, jonkvrouwe Charlotte Louise gravinne van Bijland, en jonkvrouwe Louise
Maria gravinne van Bijland, als erfgenamen ab intestato is gedevolveerd een vijfde
gedeelte van de navolgende ongerede goederen onder Geesteren gelegen, als
1e Een vijfde van het erve en goed Bouwman, bestaande in huis nr. 128, schop en
zaadberg met een gaarden daar bij, groot ongeveer 312 roeden, en onder welk erve nog
behooren de navolgende zes parceelen en vijf stukken bouwland.
a) Het Laage en Hooge Slag genaamd, tesamen in 't geheel groot ongeveer 1849 roeden.
b) Een stuk bouwland, den Hietkamp genaamd, groot in 't geheel 180 roeden.
c) Twee stukken bouwland, de Hooge Braak genaamd, groot in 't geheel 535 roeden.
d) Twee stukken bouwland in de Bielder Enk, naast het land van de Mol gelegen, groot
ongeveer 400 roeden.
e) Een stuk bouwland in de Bielder Enk, den Krommen Akker genaamd, groot in 't geheel
303 roeden.
f) Een weide, groot in 't geheel ongeveer 1700 roeden.
2e Een vijfde gedeelte van het erve en goed, Heijink genaamd, bestaande in een huis nr.
191, schop en zaadberg met twee gaardekens en een hoek grasgrond, tesamen in 't
geheel groot 610 roeden, en onder welk erve nog behoorden de navolgende agt
parceelen.
a) Een parceel bouwland, den Kerkhof genaamd, groot in 't geheel ongeveer 305 roeden.
b) Een kamp bouwland, de Bree genaamd, tussen de landen van Volkerink en Elberink
gelegen, groot in 't geheel ongeveer 1946 roeden.
c) Een stuk bouwland, de Agtersche Esch genaamd, naast het land van Volkering
gelegen, groot in 't geheel ongeveer 1572 roeden.
d) Een stukjen bouwland, het Drijfstuk genaamd, naast het land van A. Martens gelegen,
groot in 't geheel ongeveer 142 roeden.
e) Een weide genaamd de Vogelmaat, gelegen aan de rivier de Berkel, naast den
Huurderwaard, groot in 't geheel ongeveer 1188 roeden.
f) een weide, de Koemaat genaamd, naast den Avinkswaard gelegen, groot in 't geheel
1282 roeden.
g) Een weide genaamd het Matjen, aan de rivier den Berkel, tusschen de weide van
Volkerink en Elberink gelegen, groot in 't geheel ongeveer 502 roeden, en
h) Een akkermaals bosjen, tusschen de gronden van Elberink en Volkerink gelegen, groot
in 't geheel ongeveer 220 roeden.
Vide breder supra folio 239 sequenti.
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Aangifte
19.11.1810
folio 24

Den 19 van slagtmaand 1810 heeft Jan ten Broeke aangeeving gedaan, dat door doode
van Hendrik ten Broeke, voorgevallen onder Geesteren den 27 van zomermaand 1810,
op hem comparant voor de eene halfscheid, en Gerrit ten Broeke, Reind ten Broeke,
Geesken ten Broeke, gehuwd aan H. Willink, en Gerritjen ten Broeke, huisvrouw van
Gerrit Jan ter Maat, voor de andere halfscheid is gedevolveerd den eigendom van de
navolgende onder Geesteren gelegene ongereede goederen, als
1e Een stuk land de Huistee genaamd, groot ruim een half morgen.
2e Een dito in den Broeker Esch, groot ongeveer een morgen.
3e Een dito de Hanenweide genaamd, groot ongeveer 1/8 morgen
4e Een dito op de Braake genaamd, groot ongeveer 1½ morgen.
5e Een weide groot ongeveer een morgen, en
6e Een stuk land op den Broeker Esch naast Broekerland gelegen, ongeveer 4½ schepels
gesaaij.
Vide breder supra folio 249.

Aangifte
10.12.1810
folio 24 en 25

De 10 van wintermaand 1810 heeft D.H. Schaars als daartoe last hebbende van den hoog
geboren heer Frederik Sigismund grave van Bijland Halt aangeeving gedaan, dat door
doode van de hoogwelgeboren jonkvrouwe Christina Charlotta Frederica van Schleusing,
voorgevallen den 17 van wintermaand 1809 op des comparants principaal, benevens
deszelfs zusters vrouwe Maria Anna Aimé gravinne van Bijland, gemalinne van den
hoogwelgeboren heer Carel Vincent baron van Boetzelaar, jonkvrouwe Charlotte Louise
gravinne van Bijland en jonkvrouwe Louise Marie gravinne van Bijland, respectivelijk in
den Haag, Arnhem en Wageningen woonachtig, als erfgenamen ex testamento, onder
anderen is gedevolveerd het plaatsjen den Bik genaamd, bestaande in huis en berg sub
nr. 204 en ongeveer 20 schepels gesaaij bouw- en hofland, en een hoekje grasgrond in
Huure onder Geesteren gelegen.
Vide breder 't Prothocol van Affectatie der Stad Borculo folio 500 en Registratuure der
buurschap Dijke folio 66 en 67.

Aangifte
17.12.1810
folio 25

Den 17 van wintermaand 1810, deede Hendricus Bruinink aangeeving, dat door het
overlijden van deszelfs grootmoeder, voorgevallen den 1 van herfstmaand 1810, en zijnde
genaamt Catriena Hesselink, weduwe van H.J. Bruinink, op hem comparant benevens
desselfs broeder en susters, met namen Waander, Hendrieca en Aaltien Bruinink is
komen te devolveeren den eigendom van een 4e gedeelte van het erve Leusink in Haarlo
onder Geesteren gelegen, bestaande in huis nr. 237, met de daaronder behoorende
bouw- en weidelanden.
Vide breeder supra folio 255 sequenti , Registratuure van Eijbergen folio 23 sequenti,
Nede folio 19 en Beltrum folio 10 en 11.

Maagscheid
21.12.1810
folio 25

Den 21 van wintermaand 1810 is bij het gericht met advis van regtsgeleerden
geapprobeerd eene op den 14 daar te voren gepasseerde acte van scheiding over den
boedel tusschen nu wijlen Gerrit Euvelgoor, benevens desselfs tweede huisvrouw
Geertjen Toevank, in leven te samen in gemeenschap bezeten geweest en thans
voorhanden, waarbij aan Geertjen Toevank, weduwe voornoemd, op conditien als
daarbij zijn aan en toebedeeld de navolgende parceelen, als
1e Drie stukken land op de Korte Bree, groot ongeveer drie schepels gesaaij, onder
Geesteren en aldaar in den Esch kennelijk gesitueerd.
2e Een dito stuk land, het Bosstukke genaamd, groot ongeveer drie en een half schepel
gesaaij, mede in den Geesterschen Esch, agter Aartmans Bosch gelegen.
3e Een garfthiende uit een hoekjen land op den Peterkamp onder Geesteren, ter grootte
van ongeveer een half schepels gezaaij.
Vide breder 't Wesen Prothocol 255 sequenti.
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Aangifte
24.12.1810
folio 26

Den 24 van wintermaand 1810 deede H.J. Thomasson in qualiteit als executeur in den
boedel van wijlen juffer Geertjen Raedt aangeeving, dat door doode van dezelve,
voorgevallen binnen Lochem den 25 van wintermaand 1809, op derzelver intestato
erfgenamen, zijnde Hendrik Jan en Antonij Raedt, de kinderen van wijlen G. de Wolf en
J.W. Raedt, in leeven ehelieden, G.H. Hein, J.L. Hein, J.F. Hein, H.G. Hein, in huwelijk
hebbende H.J. Thomasson, en G.C. Hein, in huwelijk hebbende G.J. Reerink, zijn
verstorven.
1e Het erve Volkerink nr. 195.
2e Den Heunderweerd.
3e Het halve erve Giegink nr. 146.
Alle onder Geesteren gelegen. Vide breder supra folio 258 sequenti.

Verband
28.12.1810
folio 26

Den 28 van Wintermaand 1810 heeft Geertjen Toevank, weduwe van wijlen Gerrit
Euvelgoor, voor een summa van een honderd seven guldens en ses stuivers, welke aan
een ieder haarer vier minderjarige kinderen, met namen Jan, Gerrit, Engele en
Berendiena Euvelgoor, bij acte van scheiding over de boedel tusschen haar comparante
en wijlen haaren eheman in gemeenschap bezeten, op den 14 van wintermaand 1810
was beweezen, verbonden
1e Drie stukken land, de Kottebekke genaamd, zamen groot ongeveer drie schepels
gesaaij, in de Geesterschen Esch gesitueerd, en
2e Een dito stuk, het Bosstukke genaamd, groot ongeveer 3½ schepels gesaaij, meede in
den Geesterschen Esch, agter Aartmans Bosch gelegen. Vide breder supra folio 259
sequenti.

Huwelijksvoorwaarden
05.01.1811
folio 26

Den 5 van louwmaand 1811 hebben Jan Brunshorst, zoon van Arent Brunshorst en
Henders Nijland, ehelieden, en Harmina Geershuis, dogter van wijlen Arent te Geershuis
en Aarne Mulderink, in leven ehelieden, huwelijksvoorwaarden opgerigt, waarbij de
eerste comparant in val van kinderloos vooroverlijden aan de tweede comparante heeft
gemaakt alle zijne met den dood na te latene goederen, terwijl de 2e comparante in
gelijken gevallen aan den eersten comparant alleen heeft versproken eene summa van
twee honderd guldens, zijnde verders bij die huwelijksvoorwaarden nog zodaane nadere
bedingen gemaakt, als breeder te zien zijn hiervooren folio 261 sequenti.

Huwelijksvoorwaarden
21.01.1811
folio 26

Den 21 van louwmaand 1811 hebben Willem Scheuiseman, zoon van wijlen Willem
Scheuiseman en Geertjen Brunninkreef, en Geertjen Toevank, weduwe van wijlen Gerrit
Euvelgoor, huwelijksvoorwaarden opgerigt en daar bij in cas van kinderloos
vooroverlijden, malkanderen onder anderen tot een morgengave gemaakt eene summa
van vier honderd guldens. Vide breeder supra folio 264 sequenti.

Verklaaring
26.01.1811
folio 27

Den 26 van louwmaand 1811 hebben Willemina Bruinink, weduwe van Jan Willem
Bruinink, en haaren zoon Hendricus Bruinink, voorts Henders Griesen, weduwe Waander
Bruinink, geinformeert, dat van het huis nr. 237 op Leusink in Haarlo onder Geesteren,
waarschijnlijk door eene uit onkunde in den jaare 1806 verkeerde gedaane aangave tot
het middel der verponding, Jan Willem Bruinink der 1e en 2e comparanten man en vader,
voor een gedeelte als eigenaar op de nieuwe quohieren van verponding bekend staat,
waaraan de zelve egter in 't geheel geen eigendom heeft, versogt, dat ter redresseering
van dat abuis, dan dat huis als eigenaaren mogten worden geregistreerd
½ Hendrik Jan Leussink
¼ Henders, weduwe Wander Bruinink, geboren Grijsen
¼ Catharina Hesselink, weduwe H.J. Bruinink.
Vide beeder supra fol. 271 sequenti.
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Aangifte
26.01.1811
folio 27

Den 26 van louwmaand 1811 deede Hendricus Bruinink aangeeving, dat door doode van
des zelfs grootmoeder Cathariena Hesselink, weduwe H.J. Bruinink, voorgevallen den 1
van herfstmaand 1810, op hem comparant, benevens desselfs broeder en zusters, met
namen Waander, Hendrica en Aaltien Bruinink, is koomen te devolveeren den eigendom
van een 4e gedeelte van het erve Leussink in Haarlo onder Geesteren gelegen, bestaande
in huis nr. 237 met de daaronder behoorende bouw- en weidelanden. Vide breder supra
fol. 272 sequenti.

Cessie
05.02.1811
folio 27

Den 5 van sprokkelmaand 1811 cedeerden Jochem Kobus en vrouwe Jurriana Christina
Leefers, voorts Arent Jan te Relker en ehevrouw Gerhardina Kobus, aan Christiaan
Veldhuis en Christina Lieftink, ehelieden, twee stukken bouwland, de Esselink Bree
genaamd, zijnde het eene gelegen tusschen de landerijen van Hendrik Horsman en de
erven B. Geershuis, en het andere tusschen de landerijen van Hendrik Horsman en het
land van kopers, te zamen groot ongeveer 8 schepels gesaaij, onder Geesteren in den
Esch, t' einders met de eene zijde aan den gemeenen weg en andere zijde aan het
gemeene voetpad gesitueerd. Vide breder supra fol. 275 sequenti.

Verband
12.02.1811
folio 27

Den 12 van sprokkelmaand 1811 heeft Arent Hekkelman op Scharveld in Haarlo voor een
summa van drie hondert en agt en zeventig guldens ten behoeve van de Diaconie Armen
van Eijbergen verbonden zijn persoon en goederen en tot een speciaal hypotheecq
gesteld een hoek hofland met een hoekjen weideland daar annex, het Vrugtjen genaamd,
in Haarlo onder Geesteren bij Vurkinks weide en de weidegrond van H. Jakers kennelijk
gesitueerd, te samen groot ongeveer een en een vierde dag maaijens. Vide breder supra
folio 276 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
22.02.1811
folio 28

Den 22 van sprokkelmaand 1811 hebben Roelof Weggelhorst, zoon van Lammert
Weggelhorst en Berendina te Kulve, in leven ehelieden, bruidegom ter eener, en Aaltjen
Groenendal, dochter van wijlen Johannes Groenendal en Janna Bonkink, in leven
ehelieden, bruid ter andere zijde, huwelijksvoorwaarden opgerigt, waarbij de eerste
comparant aan de tweede comparante in val van kinderloos overlijden maakt en geeft,
met uitzondering van de klederen en het lijfs toebehoren, alle zijne gerede en ongereede
goederen, terwijl de tweede comparante aan den eersten comparant in dien val maakt
eene somma van zes honderd guldens, zijnde verders daarbij nog zodaane bedingen
gemaakt als breder te zien zijn hiervooren folio 281 sequenti.

Huwelijksvoorwaarde
27.02.1811
folio 28

Den 27 februarij 1811 hebben Reint ten Arve en Janna Bruekers huwelijksvoorwaarden
opgerigt, waarbij de bruidegom in cas van kinderloos vooroverlijden aan zijne bruid
maakt en geeft eene summa van één duizend guldens, terwijl in gelijken gevalle van
kinderloos voorafsterven der bruid, de bruidegom zal moeten uitkeeren aan de naaste
erfgenamen van de bruid het lijfstoebehoor en alle zodane onroerende goederen ofte
gelden, welke door haar zullen worden nagelaten, zijnde verder bij die huwelijksvoorwaarden nog zodane andere bedingen gemaakt als breeder te zien zijn hier voorens
folio 283 sequenti.

Huwelijksvoorwaarden
01.03.1811
folio 28

Den 1 maart 1811 hebben Hendrik Meulenkamp, weduwenaar van wijlen Janna
Schreijbelt, en Janna Hagenbeek huwelijksvoorwaarden opgerigt, waarbij onder anderen
is bepaald dat in val van kinderloos overlijden de langst levende alle de gereede en
ongereede goederen van de eerst afgestorvene in eigendom zal blijven bezitten en
behouden. Vide breder supra folio 286 sequenti.
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Aangifte
02.03.1811
folio 28 en 29

Den 2 maart 1811 heeft mr. E. Abbing als last hebbende van Ladislaus Chernac, in
huwelijk hebbende Elsabé Slichtenbree, mejuffrouw Gerhardina Catharina Slichtenbree,
als mede de zes kinderen en erfgenamen van wijlen Christiaan Slichtenbree, met name
Geertruid Slichtenbree, gehuwd met mr. Willem Hendrik de Greve, Gerharda Johanna
Slichtenbree, gehuwd met Pierre Francois Benjamin Testas, mr. Zeger Johan
Slichtenbree, Gerhard Slichtenbree, Margaretha Bartha Slichtenbree, gehuwd met
Pierre Francois Besier, en Ladislaus Chernac Slichtenbree, aangeeving gedaan, dat door
doode van vrouwe Catharina Ribbius, weduwe Gerhard Slichtenbree, op des comparents
voornoemde principalen onder anderen is gedevolveerd 2/3 parten van den halven
Gelseler Garsten Tiende onder het ambt Borculo gelegen. Vide breder supra folio 297
sequenti.

Maagscheid
02.03.1811
folio 29

Den 2 maart 1811 is door mr. E. Abbing als last hebbende van zijne voornoemde
principalen maagscheid geëxhibeerd, waarbij aan Gerhard Slichtenbree mitsgaders aan
mr. Pierre Francois Besier, in huwelijk hebbende Margaretha Bartha Slichtenbree, is
toegedeeld de 2/3 parten van den halven Gelseler Garsten Tiende. Vide breder supra
folio 299 sequenti.

Cessie
02.03.1811
folio 29

Den 2 maart 1811 cedeerde H.J. Thomasson in qualiteit als executeur in den boedel van
wijlen zijne tante juffer Geertjen Raedt, pro se, en als gevolmagtigde van zijn mede
executeur mr. A. Raedt, aan Willem Blankvoort op Giegink en deszelfs huisvrouw Janna
Giegink, het halve erve Gieging sub nr. 146 onder Geesteren in de buurschap
Reuspelhoek in het rot van Weshuis gelegen. Vide breder supra folio 301 sequenti.

10 februari 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 21 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 441
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1808-1811
Toelichting





Vindplaats - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - ► https://www.ecal.nu/
Archieftitel - Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo
Toegangsnummer 3018
Vrijwillige Rechtspraak - Inventarisnummer 441



Gedigitaliseerd door FamilySearch



Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Periode 18081811
Scannummers ► 319 t/m 470 - Folionummers 1 t/m 302



Transcriptie - Registratie van het district Geesteren - Periode 1808-1811
Scannummers ► 486 t/m 500 - Folionummers 1 t/m 29 (afzonderlijk genummerd)




Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Website ► https://www.genealogiedomein.nl

10 februari 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 22 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 441
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1808-1811

A
Aaftink, 3
Aaftink Brugge, 9
Aartman, 16
Aartmans Bosch, 18, 19
Abbing, 21
Abbink, 5, 14
Agtersche Esch, 17
Alberts, 10
Amerongen, 2
Ameschot, 4
Arve, 20
Averbekkink, 8
Avink, 4, 6, 15
Avinkswaard, 17

B
Baan, 7, 12, 16
Baaten, 8
Baken, 15
Bakker, 3, 4
Baneman, 4
Banemans, 4
Bannink, 1, 7, 8, 10, 16
Bekstuk, 5
Bennink, 7
Besier, 21
Bielder Enk, 17
Bijland, 17, 18
Bijland Halt, 17, 18
Bijvank, 11
Bik, 18
Bisser, 4
Bitters Bosch, 16
Blankvoord op Gijgink, 16
Blankvoort, 21
Bleeken, 1, 3
Blenkenmaatjen, 13
Bleumink, 5
Bloos, 6, 7
Boden, 11
Boerman, 2
Boetzelaar, 17, 18
Boevink, 6, 16
Boevinks, 5
Bolkmanskamp, 9, 14
Bolksbeek, 15
Bomblé Vatebender, 4
Bomers Gaarde, 3
Bonkink, 3, 20
Booink Hof, 1
Bosboom, 16
Boskamp, 1
Bosman, 4, 6, 10
Bosstukke, 18, 19
Botloon, 16
Botsbree, 12
Bouwhuis, 2

Bouwhuiskamp, 1
Bouwman, 4, 6, 17
Bouwmeester, 14
Braak, 3
Braake, 14, 15, 18
Braakmans, 7
Braskamp, 2, 16
Bree, 1, 17
Breukens, 12
Breukers, 7
Brink, 10
Brinkbok, 2
Brinke, 6
Broek, 15
Broeke, 10, 18
Broekzweers, 10, 13
Bruekers, 20
Bruggink, 13
Bruinink, 18, 19, 20
Brunninkreef, 19
Brunshorst, 19
Bussink of Triersmathe, 5
Bussinkmaat, 6

Eskemaat, 3
Esselink, 4
Esselink Bree, 20
Euvelgoor, 18, 19

F
Flierhaar, 7
Floors, 11, 12
Florijn, 11
Fokkink, 3, 14
Fokkink Broek, 3
Furkerinkkamp, 1

G
Gantvoort, 1, 6
Garverdink, 5
Geerdink, 3
Geershuis, 19, 20
Gelseler Garsten Tiende,
21
Gieging, 21
Giegink, 19, 21
Gijgink, 16
Goote, 13
Greve, 21
Grieme, 13
Griesen, 19
Grimberg, 6
Groenendal, 20
Groot Bussink, 5
Groot Haesebroek, 3
Groot Markerink, 13
Grotenhuis, 7, 16

C
Caate, 13
Cate, 1, 14
Chernac, 21
Chernac Slichtenbree, 21
Coeverden, 2, 3
Cooldenberg, 8
Cremers Kamp, 4

D
Dal, 3
Dam, 13
Damme, 6
Dassen, 9
Dave, 6
Daven, 11
Deesker, 11
Deeskers, 4, 11
Diaconie Armen van
Eijbergen, 20
Diaconie Armen van
Geesteren, 12
Diepemaat, 9, 14
Distelerkamp, 1
Drijfstuk, 17

Hekkelman, 11, 20
Helmich, 12, 13
Hengstegoor, 15
Hesselink, 1, 13, 18, 19,
20
Hesselink Esch, 13
Heuftenkamp, 14
Heufterkamp, 9
Heukelman, 15
Heunderweerd, 19
Heuver Esch, 1
Heuvers, 1
Hiddink, 11
Hietbrink, 12
Hietkamp, 17
Hilhors, 4
Hilhorst, 2, 11
Hilverstukjen, 9, 14
Hofman, 2
Hofmeijer, 9, 11, 14
Hogelaar, 5
Holsappel, 13
Holsbree, 2
Holtmaat, 4, 11
Hompesch, 12, 13, 14
Hondekolks Gaarden, 5
Hooge Braak, 17
Hoopen, 16
Hoorick, 13, 14
Hoorik, 12
Horsman, 4, 20
Hosman, 16
Hueten, 14
Huistee, 18
Huurderwaard, 17

I

H
Haagens, 3
Haar, 8
Hag, 7
Hagenbeek, 20
Hagens, 2, 11, 12, 15
Hagens Kamp, 3
Haghuis, 16
Haller, 3
Hallinkmathe, 7
Ham, 8
Hanenweide, 18
Harperink, 1, 12, 13, 14
Hartgerink, 2, 7, 9, 12, 16
Has, 13, 16
Hattemink, 8
Hattink, 9
Haxberger Veen, 15
Heckers, 4
Heijdenrijck, 12, 13
Heijink, 16, 17
Heijlersig, 2
Heijtinks, 1
Hein, 19

E
Ebbekink, 1
Eggink, 11
Elberink, 15, 17
Elkink, 13, 16
Elsebree, 16
Enk, 10
Enneman, 9

Immink, 6

J
Jaken, 11
Jaker, 11
Jakers, 20
Jalink, 4
Jalinkkamp, 11
Jansen, 4
Janssen, 8, 15
Janzen, 2
Jasink, 4

K
Kalverweide, 14
Kampjen, 16
Kappeltjen, 14
Kattenbeek, 12
keizer Napoleon, 12, 13,
14
Kempe, 1, 10
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Kemper, 16
Kerkhof, 17
Kevelham, 10
Kiskamp, 4, 11
Klein Avink, 15
Klein Braskamp, 7
Klein Bruinink, 3, 6
Klein Bussink, 5
Klein Hasebroek, 13
Klein Veldhuis, 4
Knikkink, 12, 13, 14
Kobus, 13, 20
Koekenkamp, 2
Koemaat, 17
Koeslag, 6
Koksmaat, 13
Kolkman, 6
Kolkmans Hoge Weiden,
5
Kooijers, 11
Korte Bree, 18
Kostersmaat, 15
Kottebekke, 19
Krebbers, 1
Kremerskamp, 10
Krommen Akker, 17
Krukke, 5
Kuetjen, 9
Kuiper, 1, 4
Kulve, 20
Kwappersmaat, 15

L

Maat, 7, 10, 18
Maatjen, 7

Reijse, 15
Relker, 20
Renger, 12, 15
Rengerdink, 1, 11
Rengerink, 1
Reverdink, 13
Ribbius, 21
Rietakker, 14
Riksen, 8
Roekevis, 7, 15
Roeterinksmaate, 15
Rollenkamp, 3
Rot, 7, 9, 14
Rotman, 3
Ruwhof, 1, 6, 10
Ruwhoff, 1, 3

S
Samuel, 2
Schaars, 17, 18
Scharpenoort, 13
Scharveld, 20
Schekhardt, 3
Schervelds kamp, 3
Scheuiseman, 19
Schleusing, 18
Scholten, 1, 2, 5, 6
Scholtenplaats, 6
Schothorst, 6
Schothorster Esch, 10
Schreibeld, 16
Schreijbelt, 20
Schreurs Esch, 5
Schutten, 4
Schuurman, 2
Schuurmans, 11
Semers Kamp, 8
Sijdeland, 2
Slichtenbree, 21
Sligtert, 5, 6
Smalbraak, 8
Smitskamp, 16
Snellink, 2
Sonneberg, 9, 11, 14
Spijkermaat, 15
Sprekenbrink, 10
Steegeman, 9, 14
Stieltjen, 3, 6
Stieltjes Kamp, 5
Stoer, 6
Stoffers, 16
Stokkink, 1, 15
Stroink, 13
Sweenhorst en Otter, 13
Sweers, 6
Swikkeler, 4

N
Nahuis, 11
Negberink, 14
Nijbraak, 10
Nijenkamp, 4, 5, 6, 11
Nijhof, 1, 12
Nijhuis, 2, 7
Nijland, 7, 8, 10, 19
Nijveld, 3, 11

O

Laage en Hooge Slag, 17
Laarberg, 2, 7
Lage Land, 8
Lamberg, 14
Lambergh, 6
Landeweer, 12
Landewers, 6
Landuwers, 12
Leefers, 13, 20
Leeken, 3, 5
Leem, 13
Leeuwdijk, 3, 4
Leevenkamp, 6
Leusink, 5, 11, 18, 19
Leusink Bosch, 5
Leussink, 19, 20
Levenkamp, 5, 6
Levers, 2
Lieftink, 13, 20
Lindebooms Schreur, 5
Loggenhorst, 15
Lubberdink, 1, 8, 10
Luggenhorst, 9, 15

M

Maatjes, 7
Maatman, 12
Mallenweerd, 15
Martens, 7, 17
Matjen, 17
Meerkamp, 4, 11
Megelink, 8, 10
Meken, 1
Menneker, 8, 10
Mensink, 8, 10
Mensinks
bouwmansplaats, 2
Meulenkamp, 20
Mol, 17
Morgenstern, 2
Mosch, 1
Moskeizers, 13
Mulderie, 2
Mulderink, 13, 19
Mullerink, 16

Oevershorst, 7
Olberink, 6
Olden Gaarden, 16
Oosterkamp, 5, 12, 13
Orde van Jerusalem, 12,
13, 14
Ostenbroek, 2
Ostenkamp, 1
Osterbree, 10
Overbekking, 14
Overbekkink, 12, 13, 16

P
Pas, 2
Paste, 16
Pasters of Passersmaat,
15
Peterkamp, 18
Peters, 7
Provisorie Armen van
Geesteren, 2

R

T

Raa, 12, 15, 16
Raedt, 19, 21
Reerink, 8, 19

Tellemans, 7
Temmink, 11
Testas, 21
Thomasson, 19, 21
Tijberink, 10
Toevank, 18, 19
Tuten, 11

V
Vaarwark, 13
Vatebender, 4
Veldhaar, 10
Veldhuis, 13, 20
Veldink, 2, 3, 6
Veldink Dijk, 5
Veldkamp, 6
Veltkamp, 5
Velve, 16
Vinkemeijer, 2, 3
Vlak, 1
Vogelmaat, 17
Volkering, 17
Volkerink, 17, 19
Volmer, 15
Voorst, 9
Voshaar, 3
Vrugt, 2
Vrugte, 9, 14
Vrugterman, 7
Vrugtjen, 11, 20
Vruwink, 2, 12
Vunderink, 16
Vurkink, 11
Vurkinks weide, 20

W
Wanninkhof, 7
Wansink, 5
Waterbraak, 9
Weeme, 7, 10, 16
Weenink, 15
Weerd, 10
Weerdeken, 12
Weerts Gaarden, 3, 4
Weggelhorst, 20
Wennekers, 4
Weshuis, 12, 21
Wessels, 4, 10
Wibbers, 4
Wilbers, 10
Willemsen, 11
Willink, 18
Wissink, 12, 15, 16
Wolf, 19
Wolters, 15
Wolthuis, 5
Wormgoor, 2

Tekelenborg, 9
Telgenstuk, 5
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Z

Zandmaatsweide, 3
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